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A NÁDOR-CODEX NYELVI SAJÁTSÁGAIRÓL.
(II. Közlemény; az I-sőt lásd XVII. köt. 190—246. 1.)

A j e l e n t é s t a n i rész befejezéséül tárgyalandók még az
igekötők,, névmások, névelő, névutók, kötőszók.
1. Igekötők.
JVleg. Eredeti i r á n y jelentéssel: . . . h o g a binös a bint
meghagga 64.hogjezoftcalardsaggal megtartanac [retinerent] 149.
megada a harmic pénzt 211. meghanni a bint 212. mit irtam meghivatatlan irtam 265. jo mivelkődetöktől megvontalac 322. nekőm
ada meg ez velag nag kei'erű zomorufaggal 368. azután esmeg tiztőfeggel meghoznak 368. megtere ö hazahoz 442. iftennek megada
ő lelket 450. megadatec az ö zöme [oculus ei restitutus est Leg.
Aur.] 454. mikoron romából megtértének 471. ez velagi tudomanokat meghaga 495. zőmőc velaga megadatec 516. cac ruhazattra
valót megtart vala 533. fem hóba, fem farba meg nem tarthattak
vala, hog mezit lab zent egbazhoz ejel nappal nem folamot volna
540. (a tűz:) az zent teftóket bantas nekil meghaga 568. megterenek (revertebantur) az zolgac 582. — Ennél sokkal gyakrabban
fordul elő a meg p e r f e c t i ó s jelentéssel: megbizonit 3. 11. 12.
stb. megkaromol 6. 102. 562. verőfen ben ki az ablakon bejő az rög
por meg tetzik 22. mig az utolfo itelet meg lezőn 82. gakorta pré
dikál! otta vala meg nekic 147. megzegödec velőc 154. az elarulaft
megtelj efítteni 156. tű mind megvetkoztöc en bennem 168. az ő
zömőc megnehezültec 177. latvan ekképpen megbúsulván 253.
zavid megkeferitenek engőmet 272. magzatomtol megpuztuloc
277. hog mindőnöc megtőkellettek volna 286. megtörőd iftennec
templomát 289. kit Josef latvan es róla megertekőzven 379. eletőkrel megtudakozván 408. megepűle en lelkom a barát mia 442.
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ebből nagon megépülvén . . . 454. ez nehéz zerzeft meg nem teljesitteneje 457. az zizeknec zerelmebea meggerjedot vala 474. nag
firafsal megőtletic vala 541. minec előtte megvillamodnec 574.
arabiat, alexandriat, Egyptom földet mind megbira (1. figy. méltó
szók rov.) 607. éazarral meg eggesűljön 609. (a pápa a szentet)
megkanonizala 656, feneffeggel megkornukoztetec 678. || meg a
mai be helyén: az értelmet megkörnekőzi malaztnac erős kőfalával
25. a kemencét jol megfüti 84. megmártván (a kenyeret) ada Judafnac 164. megtelic a regi jegzes 202. a mife mikoron megvegeztetett volna 486. megtömlöcöztete leanat 503. 549. a kivel ö zegendön megérne [beérné, auskommen] 580. 6 eletet diceretöft megvegöze 681. || meg a mai el h.: a viz attúzet megolt'a 25. foha meg
nem farrad 68. 233. öröc tűz, ki foha meg nem alozic 71. 77. 78.
megtiltván az ördögöket; hog engömet ne illeffenec 88. valamit
akarna, attól mindontöl megtiltaffec 99. a bezed megvegezven 167.
a kent megzenvegged 173. 174. 278. nepeknec alamifnajat megurozvan 213, ne metefök meg ötét [a ruhát] 267. megsetetűle a
nap 285. 291. megektelenült, miképpen a poklos 365. aleantzokas
zerent megjegöze 402. meghervattatlan coronaval coronaztatol
498. bujafagnac indulafath Ö bennöc megolcad 522—3. imadfag
megvegezven 523. iften ő javival minket meglátandó lezen 528.
harmic hárman megfogattanac es a keral eleibe vitetenec 546.
nag fókákat megbezelle 641. || meg — mai le: es (a zsidók) ütet
meghagapvan 234. megpecetlec a koporfot 301. kiknec ektelenfegoket mind ez velagnac irodeaki meg nem irhatnac 337.
femminemü ken vallafnac miatta meg nem gőztetec 521. ellenfeget
meggöze 576. 644. 675. || meg — mai fel: a holt mivelkődetőc
megelednec 13. megírta az ö ket kezén 50—1. kötéllel magát az
napon akazta meg 211. 213. foc jozagokkal megekefiltetven 331.
önnonmagat zabadon megjelőnte 476. megoldoz van zabadon
elbocaatak járni 507. megucodot 593. [felocsúdott]; — neg tűz,
kic ez velagot meggujtac: egic hazugság tüze . . . 679. || meg — mai
ki: jövetok mind en hozjam . . . es en megelegejtlec (kiél.) 7. ha
igaz te mivelkődeföd megjelöntetic 210. 596. megmövetni 224.
234. 357. stb. Barrabaft kernejec meg 227. legottan megnilec zöme
295. (az örökségből) eletőmnec zikfege megzolgaltafsec 376. űket
megkemlec 468. varofokon megkealtatta vala 532. a tüzes nilakat
megoliía vala 670. titoc megjelontes 691. || meg — mai össze : holot
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a venőc meggúlekoztenec vala 198. megzorolanac a ziznec teftei
261. a tolvajoknac niegtőrec zárokat 291. korsót megtörtéé volna
628. a törököc a zentec tefthit lovok labokkal meg nomodac
658. || meg — mai át, által; (a vasszeg) nem cac a huft hattá vala
meg, [hatotta át], 258. lábairól ki megzegeztetőt vala 271. (v. ö.
lábait hozzu vas zeggel által zegezek 258.); meglikaztac en kezei
met 284. Simeonnac éles tőre en zivemet meghatt'a 359. . . . i l l a t
mindönőket meghata 629. —
El. I r á n y r a vonatkozó jelentéssel: Jézus bánat mia nem
mehet vala el 253; iftentől elhidegült ziv 20. a zokot gonoffag elhidegejti allelkot iftentől 21. eladni magatol az Őrőc velagofsagot
107. . . . az őrőkfeg, kivel banatfokat elmulatt'ac 320. zerettem
velagi javakat elfafarlani emboroknec 677. || t a r t ó s s á g : embőrrel a haborufagot kőnnen elzenvetteti 45. nagon elcodalkodam
341. hagot penitenciat elhalogatni 693. — Codexünk használja
ugyan a p e r f e c t i ó s el-t (pl. 120. 260. 358. 457. 537. stb.); de
helyette, mint láttuk, inkább a meg szerepel. — Említendő még :
Pilatos a r o m á i tőrven zerint jar vala 231. (ma így mondanók:
P . . . járt el.) || el — mai le : ki niri el a hajamat 410. elvetete
hajat 565. || el — mai ki: feje hajtván elbocata 6 zent lelket 292.
el mulec ez velagbol 413. hog a tűznek miatta ütet elvégezne 519.
Adorján elzabadult 553. (de ugyanitt: ki zabaditotta űtet ki a fogfagbol); utolfo napjanac idejére jutván, lelket elbocata 669. || —
szét: anna keze elterítvén ugmond 306. — El más igekötő előtt:
es ő el elove futamec 250. az eghazbol el kimene 478. mind el kitakarodanac 482.
Elő: ket hamis tano eloalla 204. — elől: előlvezlec titeket
168. meftorodet elolvetted 174. eg galoc utón előlvenni 252. Joseff
es Nikodemos elolmenven, zent János utannoc 375. mikoron előltalalta volna zent Apalin azzont 515. előllele adrianoft 641. előlvegöc 669. — elöve:
ha elove tekent, megőfmeri, hog . . . 132*
foc hamis tanoc elove jövenec 204.
Be. I r á n y j e l e l é s ű l : erősben beoltafsanak en zivembe
8. . . . verőfenben, ki az ablakon bejő 22. a húst a fába bevizic
vala 258. parancola az apát, hog begűlnenec 453. beöltőzec mo
nostorba 454. — s még sok más példa. — P e r f e c t i ó s be : hog
az iftennec megefmert akaratt'at beteljefithefse 48. zep orczaja
zidoknac nalaval befertoztetic vala 234. az zegek oly temerdőkőc
1*
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valanac, hog a febőket mind betelic vala 261. |j Srnaragdos 38
eztendő betelvén korfagban esec 443. parancola, hog fület forró
ónnal betolcec 508. — es mindon tagját bevernec zikrazo tizes
vafsal 100.
Ki : zömeit agabol kivajjac 508. — p e r f e c t i ó s : ő orcá
jából mindon zepseg kifogót vala 271. tetete koporfoba, kit
kifaragtatot vala erős kőből 299. ö veret te kezedből kerefem
ki 677.
Fel: 6 zent teftenec három rezébe felirta 62. felreazkodanae
ez ellen az Őrdőgőc 339. felemelec zavokat 428. a holt test fellabadvan 645. (elhagafnak bine :) az imadfagokat, kikkel tartozic avag
felfogatta, elhanni 693.
Ezek után el kell még sorolnunk a ritkább igekötőket (értve
azon határozó szókat és ragos főneveket is, melyek igekötők
gyanánt szerepelnek) — nevezetesb példákkal.
agyon : ágon verő vaf verőc 109.
alá : alávetvén a verőmben 126. ha tekent az iften zeretö ala
es lattá . . . 131. alavetőtteknec irgalmaz 177. alafoí vala a ver az
zajáról 271, ez zent tel'töt a kereztfarol alavevec 367. könve orczajan alafoía 388. zenth fileideth hajcad ala nekőnc 699. —-Ellenben
le van ezen példában: urnac angala lezalla 645. (pedig itt inkább
volna helyén az alá).
által: keze vas zeggel altalverei'sec (perfectiós) 248. lábait
hozzu vas zeggel által zegezec (szintén perf.) 258. elmenefőd által
jara en leikőmet (perf.) 272. Simeonnac tőre en zivemet általveri
(perfect.) 276. miképpen leikődet által nem mente ez hallás
(latinismus: quomodo animam tuam non transiit sermo iste) 281.
miképpen mented által ellenfegőknec torit (quomodo transisti insidias adversariorum Leg. Aur.) 451. zivet altallőni (perf.) 475.
keferüfeg zivet altaljara (perf.) 631.
egybe : egbegűl 96. égben gűlekezni 150. 214. 256. Pilatos
egbengűtte a zido papi fejedelmeket 226. lábait huzac égbe 257.
eczetet isopval égbe elegyitec 287. kezeth égbe kocolvan 303.
barom ziz lean az ő testet égben gujte es ózvezerze 640. a zent
azzonnac kezeit egbefogvan 667. égbe közelgetvén 680.
ellen: ellene mondnac 679. kefertetnec ellene állani 693. —
hátra : Iftent hattra vetic, es az őrdőgnec engednek (a meg
eredeti jelentésének tüzetesebb kifejezése) 105.es ha tekent hattra
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elmeri az elmúlt időt 132. tekentven o urat hattra fekven a nag
kennac miatta 563. —
hozzá: hozja göjtec mind a közönséges l'okaffagot 233.
ketté: ketté zakada Judas 213. a templomnac soporlaja ketté
zakada 291. a harmad öüör ketté repedvén 518.
kbrnyí'd: kömül tekentven monda 361. kőrnül all 370. a veitestet kőrnülfola 537.
messze: mezzé vetted (vetetted) ei'meröimet en hozzam 201.
erossen kealta, hog mezzebb hallanec 291. (v. ö. el hallatik az
trombitának ew zozatia Virg. c. 116. 1.) —
Össze: lábait kemenön Özvezegezec 261. —
reá: erre zent Gergor doktor rea felel 79. 114. e keferves
ana legottan rea hertelenkedec, es Ö zent fiának teftere leefec 368.
hog mind ezöc megzereztetnenec attat rea kére 458.
szembe: zömbe fenögethes 691. (a «zolasnac binei» között
van elsorolva.)
szerte: Kristuft uczankent zerte vivec 215.
tová-bb: kezet edestova hannaveti 347. tovább halaztani (v.
ö. eZ-halogatni) 693.
utói: ketelenitec jezufnac utolvinni kereztfajat 251.
végig: mindon mifet vegighal vala 540.
vissza: vizza való akarat [renitentia] 689.
Végig tekintvén már most az igekötők e sorozatán, azt látjuk,
hogy legelterjedtebb használatú codexünkben a meg, melynek az
eredeti irányjelölésen kivűl kifejlett átvitt értelme már e korban is
meglehetősen el volt terjedve, úgy hogy számos mellék-momentu
mot is képes kifejezni. Jóval ritkább az el, mely eredeti értékén
kivűl csak mint a le és ki pótlója szerepel néhány példában. A
meg, el, le, be, ki, fel-en kívül egyéb igekötők csak gyéren fordul
nak elő.
2. Névmások.
A s z e m é l y n é v m á s o k alakjai codexünkben ezek: en,
te, 6, ű, mi, mű, ti, tű, Ők, űk. A harmadik személyű 6 névmás
sűrűn van használva, mint általában a régi nyelvben, birtokos
jelzőnek ; így: embornec ő zive 49. embornec Ő teste 98. criftofnac
ő halála 143. stb. Előfordulnak továbbá codexünkben is a személy
névmások, mint birtokos jelzők, n birtokos raggal, mind a rövi-
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debb, mind a hosszabb alakban, még pedig a 3. szemólyű ragos
névmás különösen a visszatérő magam, magad, maga névmás előtt ;
pl. minnőn teftőnc 24. tennőn binod 40. tennőn törőd 106. űnönmaga 16. — tenmagatokon 254. tenmagadat 675. űmmagat 49.
űnmagaba 115. stb. A többes szám tárgyesetében még nem fordul
elő bennünket, benneteket, — ezek helyett mindig csak minket, tite
ket állanak: pl. ennec megérteiére tanit minket arán zajú zent
János 22. ha minket innen kivetz . . . 123. iteletnec napján minket
meg ne atkozjon 700. stb. [1. Nyőr, II. 444—6.] — A refiexiv név
mást a személynévmás pótolja ezekben : űk kezdec kérdezni o
közöttöc 162. gondola ő benne 661. Sokszor meg a ragozott vissza
térő névmás helyett személyragos határozók állanak; így: «hozjá
veszi» van «magához veszi» helyett a 2. 10. 12. 14. 16.20. 40 stb,
11.; vajat es mezét ezic, hog elvesse tőle (magától) aggonozt es valazia maganac (!) ajot 23. demaga ezt ő tőle (magától) nem
monga vala 145. tentőled mondódé ezt 220. ferfiu ruhát von rea
(magára), veven ő vele (magával) oth zaz pénzt 417. — Nevezetesb alakok még: Eufrofina kedeg őnbennette idest intra se
monda . . . [ínég a codex írója is magyarázza] 417. monda unnombenne 585.
A tentőled és vnnőmbenne használatát a tennen, minnen stb.
magyarázza; már e codex írója is érezte azonban, hogy e kifejezés
nem eléggé nyomatékos, s azért már ily pótló kifejezést is hasz
nál: őnnőn tulajdon binöktől 217.; (V. ö. őnőn tőllök Bécsi c.
112., — ezKáldinál: önnömnagoktól; őnőnbele Münch. c. 147.,
Káldinál; magába; ön ellene Münch c. 76. — Káldinál: maga
ellen.) A őnbennette alakra nézve v. ö. czudaluan es olyma panazolvan ewnenbenneten (admirans et quasi conquerens intra semetipsutn) Ehr. c. 10. monda ewnbenneten (dixit intra se) u. o. 92.1.
(monda 6 benne Bécsi c. 12.). —
A m u t a t ó n é v m á s alakjai codexünkben a következők:
€ 13. 101. a 157. ez 9. 10. 13. stb. az 145. ezen 75. azon 11. il 345.
Ö? 14. efenffl. ü'en 68. eletén 2. ol'atan 21. ezfele 419. enne 310.
anne 114. ett 9. itt 77. ott 82. ottan 165. onnét 649. ede 41. ide
419. oda 250. — imilen 314. uganezen 106. uganazon 105. ígért
420. — Egyéb határozói alakok: ottogon 247. onnag 640. onnaten
668. onnaton 199. innektova 340. enentova 357. ennektova 364. —
A mutató névmások különösebb használatai: valaki ez eletén för-
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telmeffegnec magát aggá, ez [az, az olyan] tezi magát hafonlatofsa
addiznohoz 2. ki en teftomet ezi es en verőmet izja, ez [az] en
bennem, es én übenne lakozom 6. igaz hit ezt [azt] mutatta, h o g . . .
D. harmad haznalatt'a ez zentfegnec vetelenec ez [az], mert ebbe
[ezáltal] hog ez [az] uronc criftofnac lelket hozjanc vezjöe, adatic
nekönc . . . 16. ki engömet ezic, ez [az] en eröttem el 17. mert
valaki meltan komonikal, ennec [annak] o lelke betelic malazttal
19. valaki engömet követ, ez [az] nem járhat fetetfegbe 24. ha meg
enel nagobban vetkőzőt volna ellenőd, eztes [azt is] kez volnál
megbocatnod 40, elfő haznalatt'a ez [az], m e r t . . . 41. — így még
sok más helyen, úgyhogy e használatot codexünk dialektikus sa
játságának mondhatjuk. Hasonlót találunk a névelő használatában
is : 1. alább. — Melléknévi mutató névmás áll főnévi helyett a kö
vetkező példában: ha egebkent femmit nem zenvednenec, cac ez5n
[ez] is soc volna 75. — Viszont főnévi van melléknévi helyett
ezekben: kayfas nevű, ki vala az [azon] eztendöbeli fejedelm 145.
. . . az [azon] eztendöbeli pispec vala 145. — Ezőn van ugyanez
helyett: zent Bemard doktor ezönt bizonitta 78.; azon meg
ugyanazon helyett a 83. 97. 190. stb. lapon, mint gyakran a régi
nyelvben általán. — Végre az helyett a kopott a alak : Es a [az]
megmutatta tinektőc a helth 157. De a [az] lezön nag vigasag 560.
A h a t á r o z a t l a n névmás alakjai codexünkben: valaki
[flbárkiw értelemmel i s ; viszont gyakran helyettesíti a ki; mint:
ha ki (ha valaki)] 2. 4. 17. stb. valaminemű 99. valamene 45. neki
260. 281. 588. níki 545. nemei 20. 79. neminemű 93. mind 56.
mindon 6. mindönki 127. 323. 436. [v. ö. kiki mind: kiki mind jol
vege ezebe 127.J senki 357. — s a határozó alakok: néha, níha
348. 347. nimikoron 253. sonha 540. sohol 426. 582. — a többiek
közönségesek: mennere, menezőr, ménével stb. — Különösebb
használatok: nemei [az egyik, cuiusdam] baratnac cac eg zöme
vala 453.
Minden van mindenki helyett: ez kegos criftus mindőnt
ketseg nekil hivot 6. mindon, ki attafiat g ü l ö l i . . . 121. mindon ug
böjtöl, mint ö akarja 408. . . . kőnvöket, kikből a hitőt mindon
megtanulhatta 495.
Mint általában a régi nyelvemlékek, sőt a mai népnyelv is,
codexünk sem használja a vonatkozó névmást oly megkülömböztetéssel, hogy személynév után «ki» kellene, dolognév után pedig
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«mely»; hanem rendesen ki-t használ dolognevek után is (pl.
. . . gonoffag, k i t ő l . . . 1. . . . bint, kinec . . . 4. ez kenyér, kit en
adoc 6. vendégség, k i b e . . . 9. malaztot, kit 11. stb. stb.); mely,
melyek csak gyéren fordul elő: ez igéket, meíeket en nektőc zoltam 6. azoktól, meíeket zerzet 74. firatt'a a kegőtlen mind azokat,
töth 78. a pokol kennatol, melet 5 meglatot 83. a haziglan, a melben megen 157. mondatáról, meíet 203. es hajon ez zent ázzon
britanniaba jőve, mel zent azzonnac tanalcara . . . 460. s még
néhányszor. — Annyira nem tartja meg codexünk e külömbségtételt, hogy több ízben még személynevek után is használ mely-et;
így pl. keralne ázzon, meí az Ő u r a t . . . 459. az cardinaloc, meíek
űtet . . . 466. elmene vele Vince pap kardinalis, es Jakab, mei
heth eztendeig tartotta vala antiochiabeli erfeksegot 469. V. ö. ki
neved («mi a neved») 720. (szintígy még a jelen század elején ki
adott keresztelési ritualékben). Továbbá megjegyzendő mely és ki
mint jelző, illetőleg kérdő határozó: ki zentsegos emlekőzetnec
első haznalatía 60. mind ezőgbelől adattatic megel'mernönc, meí
igőn nag felséges jozag jőjőn minekőnk ez zentfegnec vételéből 9.
o gonoz lelőc, meí kevés neköd idvőffegőd 162. o mel igőn űtet
zereti 646. o ki nag bodog ázzon vala ez 541. így még 95. 107.
128. stb.
Végre használatos codexünkben az egyebi határozatlan név
más «többi» helyett; mint: Es az egebi kezdenec mondani 160.
megmondotta petornec, es az egeb tanitvaninac 164. monda az
egebinec 183. 185. es az egebi mondanac vala 288. meg sem zönől
meg egebeket megcalnod 649. (az i ragra nézve v. ö. többi: Magy.
Nyelvészet VI, 49.)
3. Névelő.
A Nádor-codexben a névelő igen gyakran összeforrt a rá kö
vetkező névszóval, a z-]e ennek kezdő consonansához hasonulván,
pl. addiznohoz 2. affarnac 2. ammegfezitőknel3. abbinbe 4. allelőc
9. attestbe 19. aggonozt 23. ammennei 31. ammi 57. abbenne
valooc stb. Ritkábban marad meg a z hasonlatlanul, pl. az soltar
1. az méltatlan 3. az megfezejtes 4. (ammeg 3.) az jövendő 9. az
kereztfan 11. az fido 14. az köziklac 42. az pokolnac 64. az zomorufag 76. az corda 168. az hegre 247. az ziz 250. az vitezöc 295.
az tizteletős 408. az zerzetős 429. az lelki 587. stb. De előfordul a
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névelő még mai rövidült alakjában is: a méltatlan 3. a criítu s 4.
a jo 36. a koporsó 42. a íoltar 64. a viteznec 295. (az viteznöc
295.) a helre 571. a cazar 650. stb. stb.
Mint érdekes jelensége a hangrendi közeledésnek, megjegy
zendő, hogy a névelő gyakran alkalmazkodik a rá következő fel
hangú szóhoz (az helyett ez): valaki ez (az) eletén íőrteímeffegnec
magát aggá 2. ez kener kit en adoc, en teftőm ez velagnac eletejert
(panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita) 6. űtet beviven az őröc hazába, kit nekőnc kereíőt ez ű zentíegős kenhaval
63. ez il'en keferűfegős ken foha nem tud vegezest 68. ez ilen vál
tozás 82. ez ilen dolgot mikoron tenne 84. eggic oldala teljes vala
tűzzel, es ammasik faggal, es mind e kétfelé teljes vala karhozot
lelőükel 85. elezteb mondatec, hog ez ördög urnac kel zolgalnia
iriggseggel 119. stb. Leggyakrabban e kifejezésben ; ez eletén . . .
36. 49. 50. 51. 57. 62. 88. 89. 91. 100. 121. stb. (de: az iíeten ken
— is a 82. 1.). Megvan e sajátság a moldvai csángók nyelvében is
(Nyőr IX, 452.); codexeink közül pedig főleg a Nagyszombati o.ben található sok példa rá. De a Nádor-codexben találunk néhány
szor alhangú szó előtt is ez-t: vajat es mezét ezic, hog elveffe tőle
aggonozt es valazja maganac ajot, ez (a) vajon erced uronknac
zent teftet, es ammezon ű iftenfeget 23. azért ha keveí vage, tahat
gondolíad ez criftufnac kennat 43. azért igon jelös hiedelem haborufagot zenvedő embörnec ez eristus kennanac emlekőzeti 46. 55.
Ki van téve a névelő személynév előtt is néhányszor: tezic
a hint, kinec okaert a eristos megholt 4. 10. 62. 123. 292. a
barrabas vala tolvaj 228. a Smaragdost 421. az Maculus 472. a
Decius 610. — Rendszerint azonban ilyenkor elmarad a névelő.—
Viszont hiányzik a névelő oly esetekben, hol a mai nyelvszokás
szerint használjuk: harmad gonofsag, kitől [az] embörnec igön kel
magát oltalmaznia . . . 2. vegetőc es egetoc ez iaz] en testöm . . .
ki [ en testomet ezi es [ en verőmet i z j a . . . 6. [ mene jot tőtt a
eristos, mindőnbe az meltan komonikaloknac reze lezen 10. hizőm
[ zentőknec eggeffeget 12. mikoron [ embör malaztba vagon 13. of
zeretettel veheti [ embor hozzája, h o g . . . 14. [ lelőknec korfagat
megvigazta 15. en vagoc [ eletnec kenere 17. ki [-urnac zent testet
vezi 20. mert [embörnec elmejet inegvelagosojtj a 22. és [ binnel
megkemenült zivet tőredelmeffegre zerzi . . ; — ennec peldazatt'ara
[ föld megindula 42. mert [ embör ennec miatta nagob malaztot
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ner iftentol 62. .. es [ embőrőc inkább zerethec a fetetfeget 104.
mire tezod [ ördögnec akaratt'at 106. mire vagon ez, hog [ embor
abbint tezi 114. elfő ellenfege [ embornec [ erdög 119. (az «ember»
szó előtt hiányzik még a 60. 61. 62. 63. 111. 122.160.343. stb.l.);
[ rezögfeg meggalazza a termezetöth 126. [ bornac itala bemegőn
liizölködven 128. bemene Júdásba [ fathanas 165. [ mint elveve a
falatot, legottan kimene 166. míglen [ tic ketzer zolna . . . 169.
203. mert [ eleth meghal 275. ím [templomnacfoporlahalezakada
292. [ aranat, ezüstöt heusagnac itelem 341. ma velem lez [ paradicomba 270. es [ herczeg elöt igéket vifeli vala 532. — Leggyak
rabban hiányzik a névelő a személynévmás előtt, ha ez birtokos
jelzőkép áll; mint: kerven iftent, hog megmutatna ['en zegen
lelkőmnec 413. bizom [ te imadfagodban 415. stb, — de néha
ilyenkor is ki van téve: ki puztitotta el az en kazdagsagomat, ki
thekozlotta el az en orokfegömet, ki azalta meg [ en eroimeth, ki
oltotta meg az en .velagomath, ki calta meg [ en remenfegömeth 427.
A Nádor-codex alapján is tehát igaznak bizonyul azon véle
mény, hogy a régi nyelvben csakugyan nem volt névelő. Megem
líthető azonban másrészt azon nézet is, melyet P. Thewrewk Emil
nyilvánított ki valahol, hogy a névelőt rendszerint a mondat elején
találjuk elhagyva, midőn emphatice beszélvén, a kezdő szóra
kiváló súly van fektetve. Pl. nagy felindulásban ma is szoktuk
mondani: Ember még olyat nem hallott, a mit ez beszél! —
Oodexünk azonban még egyebütt is elhagyja, annak bizonyítékául,
hogy a névelő csak ekkor kapott még lábra. A mindennek daczára
széles körű használat s viszont a sok elhagyás azt sejteti, hogy e
korban a névelőben több volt még a mutató névmási elem, s azért
mindott mellőzték, a hol szorosabb rámutatásra, kiemelésre
szükség nem volt. Simonyi Zs. példái (Rendsz. m. nyt. 66. 1.) csak
P. Thewrewk véleményét erősítik meg; nagyobbára közmondások,
s ritmus is lévén bennök, két részre oszlanak; ezért a névelő a
ritmus megrontása nélkül egyrészt lehetetlen, másrészt fölösleges,
mivel a ritmus rendesen kiemelt, hangsúlyos szóval kezdődik:
tiltott gyümölcs | jobb ízü; hold ellen | kutya ugat; tejét viszem |
pipikének; gím után ők | egyre törnek stb. — Érdekes példa van
Telegdinél (Préd. 625.): ha te nem akarsz velem együtt maradni,
pokol helyed. — Népnyelvi példákat 1. Nyelvőr II, 113.
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Érdekes használata van végre codexünkben az egy határozat
lan névelőnek. í g y : eg néminemű azzonallat 619. . . . de vágok eg
rementelen binos 661. oth valec eg parázna azzonallat 662. oth
latec eg Marianac kepeth 664. körmével hamar eg fért afa 668. —
A fölsorolt példákban az egy használatát Toldy F. germanismusnak
bélyegzi (bevez. 43. 1.); de azt hisszük, helytelenül. E korban
kezdett ugyanis az egy feltünedezni «valamely, bizonyos» érte
lemben, úgy hogy pl. «oth latec eg Marianac kepét» = i b i v i d e b a m
quandam Mariae imaginem. V. ö. Feier ruhát adata o reiaia mynt
egi bolonra Weszpr, c. 86. — Ezt versekben ily gyönyörűen fog
lalta egy (t. i. valaki). Dugón. Példabesz. II. 28. — Igen ártalmas
könyv, Bronne nevű egy orvos írta Faludi műv. 123. 1.

4. Névutók.
Aid:
adattatnac erdögőknec hatalmaffaganac alája 76.
•eggic lábat mafic ala tevec 261. feje ala teve 6 kezet 564.1.
alatt:
őrdögnec hatalmanac alatta 73. hatalma alat 225. 226. a kereztfa
alat 280. zivemnec alatta 358. femmi oc alat 504. orizeth alath
622. — a személyragos alatta gyakoribb a másik, pusztán határozó
ragos alaknál; ugyanez áll az alább felsorolandó ellene, fölötte,
miatta, utánna stb. névutókról, alól: a kereztfanac alóla 344. —
általi: es jőve 6 cedron vize által 170. cedron vize általa hertelenfeggel vonván űtet, arcél leefec 195. --- Tolny ez utóbbi helyet
csonkának mondja; de bár a szavak nem egészen összefüggők, az
általa-t talán még sem kell íráshibának tartanunk, mert a szónak
teljesebb alakja is lehet (Budenz szerint, MUgsz. 801. sz. a mai
últal kopott végű lativ határozó általa helyett).
elé, eleibe:
ennekőm elömbe 74. eleiben menvén 288.
eleibe álla 371. urfola azzcnnac eleiben menne 471. a zizeknec
•eleibe mene 472. 512. baratoknac eleikben megen 539. uriftennec
eleibe 584. vivec adrianosnak eleiben 642. mikoron urnac templomanac eleibe juttanak 685. — elől: nem a martiromfag elöl
futtám el 557. — előtt: ... darius előth 208. húgai elot 627. —
másszor mindig a személyragos előtte: tűznec előtte 20. criftofnac zűletefenec előtte 26. te zőmödnec előtte 77. így még a 113.
167. 231. 250. stb. stb. ellen:
uroknac ellene 5. ellensegnec
ellene 24. azoknac ellene 26. az ellenöd vetkőzonek ellene 39. 60.
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ezöc ellen 197. törvén ellen 238. a koporfo ellenebe ülvén 299. —
Személyragos alakban még 80. 113. 126. 325. 329. 346. 610. 694.
stb. 1.
felé, felől: nap kelet fele 85. tekent jobb fele 132. neg fele
266. a varos fele 376. 378. balfele 572. mindonfelé 580. — ugmond
e felöl 154. iftennec jogja felöl 205. reműlefoc minden felöl lőnec
246. jobb felöl 263. bal felöl 269. neg felöl 271. uram felöl hirt
nem halloc 583. mindön felöl 608. hog Ö tudna az ö papsága,
felöl 660.
fölött:
a tűz fölöt 485. feje fölöt 613. s még néhányszor;
rendszerint személyragos alak: ennec fölötte (praeterea) 11. 14. 49.
mindezöknec fölötte 100. 347. tenmagad enneköm mindonnec
fölötte kellez 273. en tegodet adalac mindön embor fiainac fölötte
zepsegosben 352. {így még 357. 414. 466. 526. stb.) (az «ennec
fölötte* mellé állhat példa a mai népnyelvből: «Uram, lelköm
fölött sömmim sincs, se égy tehenem, se égy cső török búzám».
Nyőr IV, 322.].
kívül:
zent petőr al vala kivil az ajtón 199. a varos kapujanac kivil 247.
közepett...
a templom kőzepőt 504. a varos közepöt 506.
511. 516.
között:
bekefegőt zerzőt embőr kőzöt es isten kőzöt 61. ne
talantan zendülés lenne a nep kőzőth 149. kezdec kérdezni ö kőzőttöc 162—3. kic közöt [közül] harmic hárman megfogattanac
545. — az zizeknec közötte megmarad vala 687. azzonoknac kö
zötte te vag criftofnac zent anna 700. Csupán e két helyen vettem
észre a személyragos alakot, ellentétben a többi hasonló névutók
kal, melyek ép ez alakban gyakoriabbak. — közzé,
közibe :
keth kezec közzé rakva 514. •— másutt csak: engőmet helhöztetenec keth tolvaj közibe 283. ezt hallván Adorján közikbe mene
548. az zentöc közibe 564. zamlallac titokét leanim köziben 625.
az zizeknec köziben 685. 686. — kÖZZŰl:
tarfasag kőzzűl (-ból)
kirekeztetnenec 74. legottan ez velag kőzzűl (-ból) kifuta a kietlen
puztaba 83. ökőzzűlőc vala 145. monda eg az ő tanitvani kőzzűl
151. 163. egget fem veztettem el közzűlőc 187. — közönséges
jelentéssel még: 199. 200. 320. 388. 406. 512. 570 stb. stb.
megé:
kezeit háta mege kötvén 560. — megül.,
anna.
vala hatmegül 246.
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mellé : példa melle [a mondottakra nézve példa] 98. peldat
vet melle ezön zent doktor 100. helhoztetec ö nenne melle 631. —
mellett:
víz mellett 82. a tengör mellet 123. a hit mellet [a
hitérfi viteffegőt teni 611. testet eltemetec az Ö ket nenne mellett
638—4. — ö testenec mellette 543.; itt is többször van az első
alak használva.
mid:
az evangeliomoth predikalangak mind velagot mia
(világ szerte) 153. criftus tanitvani alom mia megnehezültec vala,
sido nepec gonoffag mia megvakultanac vala 178. mindazoc, kic
tört vejendnec, tor mia (által) veznec 188. a tizenketh angalí'ereg
hetvenézor angalt tözőn, ki zamra emböri ííelv velagot mia avag
velag zerte ozlott 189—90. ki immár bánat mia esnavafa mia nem
mehet vala el 253. bodog azzoiínac meghervatt volt bánat mia orezaja 281. íokakath ördög feltamazt vala ö zinenec zepsege ellen
gonoz gondolatoc mia (által) 422. mire veztöd el tenmagadat bánat
mia 439. a lába ííoma. törés mia vérrel tettetic vala 539. romai
cazar mia veven martiromfagnac koronáját 611. miatt:
legottan
ti nag banatt'-aban urnac hagasa miatt elalvec 164. veged e tivisc
koronát, ki miath te fejedet altalveric 184. criftus daniellel vadoltatic vala, Dániel irigseg miat, criftus azonképpen, Dániel hamis
fejedelm miat, eristus hamis tanoc miat (által) 208. erifus Samfonnal ellensegnec adatic, Samfon dalida nevű parázna miat (által),
criftus fidoc gűlekezefenec álnoksága miat 215. ez ejel latas miat
fokát zenvettem ö érte 241, lata kezeit verő miat (által, -vel)zegekkel altalzegezni 263. hizelkődö bezed miath meg nem calatec 503.
ezöc miat (által, -tői) harmicz hárman megfogattanac 546. nem
emböri kez miath vala alkotvan 579. a hajó zel miat (által) vettetec ki románál 585. a hazbeliec miat (által, -tői) nag foc bozzusagot zenved vala 588. felvitetec menorzagba angaloc miat 633. foc
bozzukat zenvettem ez Ördöngös azzonembör miat 651. fegedfegőd
miath aggon nekönc malaztoth 700. — ennek miattta, h o g . . . (az
által, hogy . . .) 12. e binnec miatta mind meghal 13. ez zentfegnec
vetelenec miatta istentől elhidegült ziv megmelegűl 20. igőn jo iftenhöz eggefűlnőnc ez zent komonikalafnac miatta (által) 27. kit
criftus zerze halalanac miatta 44. mindőn jo, kit ad es adót minekönc az felfegős uriften, mind ennec miatta (mai okhatározó je
lentés !) atta es aggá 50. megbizonitt'a Izaias profetanac miatta 51.—
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így még, legtöbbnyire «által» jelentésben: 52. 61. 102. 324. 436.
519. 628. stb. stb.
nélkül:
ketseg nekil 6. verőfen nekil 22. ez nekil 49. hiedelm nekil való 71. vegvethes nekil 77. — állandóan ez alakban s
jelentéssel; csupán 647. 1.: zama vala hetzaz embor germőc nekil r
es azzonallat nekil (-n kívül). — V. ö. gőlekezetnelkülőn Münch. c.
331. kynelkewlewn zewkefek valanak Ehrenf. c. 157. — ellenben t_
vtnalkűl Bécsi c. 281. faidalomnal kii, neheffegnel kii Tih.
c. 34. stb.
ota: az ulta zent at'am embört nem láttam 666.; — rende
sen a «-tól, -tői fogva» kifejezést használja codexünk.
szerint:
teft zerent 32. test zerent való 52. lelőc zerent 60.
így még 79. 105. 231. 323. 402. 532. 675. stb.
szerte:
velag zerte 190. egyptom zerte 426. varos zerte
516. — v. ö. «velagot mia» 153. (ez szintén = «világ szertew; a
velagot szóbeli í rag talán azonos az ^-beli t raggal e kifejezésben:
mind ét által 206. 1.)
után:
a falath kiner után bemene Júdásba fathanas 165.
egmas után 183. a verefeg után 230. harmad idö után 246. kezdec
fiam után fietnőm 253. az után 401. 507. 515. 519. ez után 404.
azzonallatoc után indul 466. imádsága után 574. — Sokkal gyako
ribb a személyragos alak : halalanac utána 58. 133. ennec utána
82. 331. 373. 497. 547. annac utanna 257. 286. 296. 476. minec
utanna 168. 344. 367. mindezőknec utanna 364. — így még: 321.
337. 477. 505. 517. 523. stb.
5. Kötőszók.
akár....
(ha más nem,) akar cac ilen volna 334. akar va
rosba, akar faluba 525.
avagy
: a cectol avag az emlőtől 400. ki vala neki att'afíaavag rokonfaga 518. valec eg parázna avag eg binös azzóni állat
662. 1. — E példákban az «avagy» szócskának magyarázó, értel
mező jelentése van s fölcserélhető «vagyis» szóval. Ellenben: avag
az en iftenömnec agg tömjént, avag oí nag kent zenvegg 510. az
imádságokat, kikkel tartozic, avag felfogatta, avag köteles reja,
elmulatni 693. 1. — Végre szorosan választó jelentéssel: kiből
megesmeröd, ha melto vag avag nem 37. hamar ennec utanna^
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avag cac nemikoron 331. avag ez nehéz zerzest az keralfi meg nem
teljesitteneje, avag evei az o lelket elzakaztanaja, avag az zizeket
özzeadna 457. — így még: 72. 79. 155. 167. 243. 264. 273. stb.
CSdh: hog ha egebkent femmit nem zenvednec, cac (már)
ezön es igön soc volna 75. 1. — isteni akarat nekil cac (még) eg
veréb sem efic földre 431—2. ime cac (még) azt fem latom, h o g . . . .
444. — a főidre efec, miképpen holt eleven, cac zive (még szíve
is) aleg lehelt vala 262. de ha a zerence elfordul, cac (még) eges
aleg marad 309. cac embőrnec'zivebe fem zallott (még szivébe sem
szállott az embernek), minemű bodogsagot zerzőt uriften az űtet
zeretöknec 689. 1. — mikoron felferkent volna, véve cac (azonnal,
tüstént) zent Adorján kezet 571. 1. — akar cac (ha más nem) il'en
volna 334. akar cac azt, h o g . . . 357. cac (nem több mint) tizeneg
hóval 557. cac három efztendős 685. semmit nem felele, de cac
könnes ízemmel nez vala [nyomatékosítja a megszorító de-t] 382.
1. — Szintén nyomatékosítólag van a következő mondatokban,
melyekben el is maradhatna: ha a karhoztaknac könhullatafoc
olan volna ; mint volt ez velagba, cac egkarhozot embornec könnezefe töb lenne, honnem mind a nag tengörnec zamtalan vize 103.
nag zórnüfeg volna embornec látnia cac eg Ördőgnec zornofegethes
111. atte serod cac aleg foglal el het lab nomdekot 315. 320. —
Leggyakrabban fordul elő közönséges kizáró «egyedül, csupán»
jelentésben; így: de cac (egyedül, csupán) az o! bin . . . 115. nekőnc
nincen keraíonc, hanem cazaronc vagon cac 240. nem cac d e m e g . . .
258. 492. ki tanejt'a volt: cac az, k i . . . 270. nekőm cac eg vala 272.
cac a pénz ad zepfegöt 309. ott cac az igaffag zol 312. kiben cac
önmaga laknec 423. baratnac kedeg cac eg zöme vala 453. bort
cac innepeken izik vala 535. — ez galazat nem egeb, hanem cac a
binnec rutfaga 66. femmi e g e b . . . , hanem cac . . . 103.; így még:
60. 93. 115. 127. 320. 494. 504. 666. stb.
de : minem hágod ükét fetetsegben, de (pedig) atfad bocatot
tegödet emböri nemzetnec valcagara 176. — foha meg nem farradnac, de (sőt) mindőnkoron megujulnac 68. foha nem tud
vegezest, de (sőt, ellenkezőleg) mindönkoron lattatic elkezdetni u.
o. latvan, hog femmit nem haznalna, de (sőt) inkább nagob zen
dülés lenne a nep kőzöt 242. — nem Örőc életre, de (hanem) inkab
őröc halálára 32. azzentoknec imadfagaba nem al embornec
idvöfsege, de (hanem) az criftufnac kennaba 55. aláztatni nem
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akartad, de (hanem) gorson í'ietni hattad 165. nem mondom nekod
hetzör, de (hanem) hetven hetzer 170. nem ug miképpen en aka
rom, de (hanem) miképpen te 172. ne firjatoc en rajtam, de
(hanem) tenmagatokon 254. nem a test, de (hanem) a lelöc binos
324. nem malaztal, de mindőn keferűseggel en zivem teljes 375.
nem űle reája, de altaleíec rajta 386. nem az en erőmmel, de az ő
l'egedsegevel 448. nem eiíimet, de övet adtam zegenőknec 498. nem
az ő bineiert, de ammti bineinkert 502. nem lön engedvén nekőm,
hog hivattatnám martir felefegenec, de (hanem, ellenkezőleg) inkab
mondatom hite zegot felefegenec 556. nem vagoc kefertet, de
vagoc binos azzoniallat 661—2. nem mere illetni testet, de firvan
a földen terdőn al vala 667—8. nem kisded leanzu, de nag 687.
iteletnec napján minket meg ne atkozjon, de minket idvözihön
700. — nemcac ezőktől tiztul meg, de ennec fölötte . . . . 14. nem
cac a húst hattá vala meg, de m e g . . . 258. n e m c a c . . . , de meg:
366. 385. 492. 535. 536. stb. — Előfordul még megszorító jelen
téssel is; pl. megkorul, de meg nem hal 15. ezzent orvoff agai megvigazic. de ha méltatlan hozzája vejendi... 16. így még 56. 115.
128. 408. 500. 670. stb. megszorítást vagy kifogást fejezve ki. A
felsorolt példákból látható, hogy a de functiója sokkal tágabb körű
még codexünkben, mint azt Simonyi Zs.-nak a mai nyelvszokásból
levont általános szabálya meghatározza; v. ö. még a hanem-me\
(maga, demaga-ró\ 1. fent XVII. 229.).
es [is]: már a hangtani részben említettük, hogy a kapcsoló
és kötőszóból ered; névszó és igekötő után állva annyira hang
súlytalan, hogy legtöbbnyire összeiratik velük (1. példákat tanul
mányunk elején); rendesen es alakban fordul elő, csak gyéren is
alakban; egyik legendában 443. 444. 465. 469. 471. stb. haszná
lata rendes.
és: es ha ajtónként járt volna es 156. es ha mind tevölgendnec tebenned, en foha nem 169. es ha meg kellene veled
halnom, meg nem tagadlak 169. — E mondatokban az és ha a
latin «etsi» fordítása «ha bár, ha mindjárt» jelentéssel.
ha: mas jeg kiből megesmeröd, ha (vájjon, utrum, si)
melto vag ezzentsegnec vételére . . . 35. harmadic jeg, kiből megefmerőd, ha (si dignus sisne, an verő ...) melto v a g . . . 37. it immár
vettefcic mas kerdes arról, ho£ ha (vájjon) a pokolnac kenna
kereftetic nagob munkával, avag kedeg a menorzage 117. lattfa az
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iftent lelki zömeivel, kit foha meg nem bántót, es ha vetkozötte,
róla penitenciat tartót 131. kerdlec az elö iftenre, hog megmongad nekönc, ha te vag a criítus 203. vezteg lafsoc, ha Iles eljÖ286.
288. mond meg ha kedveznec valamit a nömös zemelöknee 334.
kűlde Ő hozza, hog ha hazafíagra akaratos volna 570. — Egyéb
kent a ha jelentése és használata rendes.
hanem:
ellentétes jelentéssel: miképpen engedelmes baran nem panazola, hanem nag kegős bezedöt bocatvan.. . 258. —
korlátozólag (a de functióját megközelítve): az ellenfeg felele, nem
elég az, hanem miképpen önmagát zeretendi 675. -— «mint» jelen
téssel : bizon nem egeb, hanem kémen kenzastoc lezen 255. az
zerelmnec gimölce nem egeb, hanem jol mivelködni 675. — Jézus
jelt tön, hog továbbá nem mehetne, hanem ha (ha csak nem) ütet
vinnejec 251. hanem ha (ha csak) mindazoknac, kiket bir, ellene
nem mondand 617. Leggyakrabban fordul elő a «csak» szócskával
kapcsolatban «mint csak» jelentéssel: ez galazat nem egeb, hanem
cac a binnec rutfagos ondogsaga 66. femmi egeb, hanem cac 103.
így még: 115. 129. 504. 611. 625. 666. stb., megkülömböztető ér
telemben. — E kötőszó functiója még nincs teljesen tisztázva;
legutóbb Simonyi Zs. adta elő röviden a régi nyelvben való szerep
körét ; hibáz azonban ő is, midőn azt állítja, hogy megszorító
hanem-t csak a XVII. század közepétől kezdve találunk elvétve (M.
Nyelvőr, X, 292. ].); mert már Horhi Melius 1578-ban kiadott
herbáriumában is fordul elő : amaz alutó ebfzőlővel ne ély, mert
nem jó. Hanem (de) a ki nem alhatik, a fejére köl'd. (86/2.) — V.
ö. még : . . . hanem igyekezzünk azon, hogy . . . Telegdi, Préd. 74.-—
A ludak kegyig, miért hogy nehezek és keverek valának, nem repilhetének el, hanem (és így) megfogák őket Pesti G. m. 114. 1. —V. ö. még: A mellérendelő kötőszók. Irta Simonyi Zs. 170. 1.
hogy : adatic nekönc az öröc eletnec zalaga, de cac ug, hog
(ha) malazdba ez világból kimulandonk 16. — es hog (miután)
eltemettec volna, monda zent J á n o s . . . 374. — Leggyakrabban
a mint, mikor, midőn jelentéssel; pl. a vizes ruhát magahoz hagga
vala fagnia, es hog megfag vala, bemegön vala a nag höfegben 84.
azkeppen hog lefekűt volna, zent János monda 163. hog ezt mon
dotta volna, eggic az zolgainac arzel cápa 196. Onnaton hog ki
írj ene, legottan tic zola 199. es hog zajába vötte stb. 287—8. így
még 377. 379. 454. 548. 570. 638. 641. stb, Nevezetesb használatai
HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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még a hogy kötőszónak: nagob erdemot ner iíf éntől, hog nem ha
(mintha) mind egez kerezt'enseg imádna erotte 52. a koporfobol jö
vala ki ol edöfsegős illat, hog ha (mintha) rakva volna nemos tőmjennel 601. — femminemü állat egeb nincen, hog mi (a mi, a
mely) embőrőknec idvössegőt zerzőt volna, hanem cac . . . 52. —
Végre sokszor használja codexünk a liogynem szót (így : honnem)
((mintsem, hogysem» jelentéssel; pl. örömesben lakozic affarnac
fortelmeffegebe, honnem a keralnac ekőffegős palotájába 2. többet
hajnal embörnec, honnem eztendeg való viz kener böjt 53—4. így
még a 75. 134. 240. 305. stb. 11.
jóllehet:
kic jóllehet (azaz: igaz, való lehet, hogy) az napnac hőfegen fekőggenec, de maga a napnac hSíeget nem erzic 21.
jóllehet az zentíegot hozzája vege, de maga a zeretetnec hőseget
nem érzi 21. így még a 34. 70. 115. 305. 11.
Jcedeg, kedeglen: tuggoc kedeg azt, h o g . . . 24. ha kedeg az
oth nem lejend... 36. embőri zolgalattal nem gojtatic, fem kedeg
fával nem eltetic 79. minec utanna kedeglen az őrdögőc . . . . 338.
de mikoron kedeg ez dolgot nem akarnaja 475. stb. rendes
használattal.
mert:
Felele iezuf, mondom nectőc, mert (hogy) en vagoc
186. latvan Judas mert (hogy) karhozot v o l n a . . . 210. felele Jézus,
te mondod, mert (hogy) keral vagoc 221. annac kettő oka merth
oc (hogy ök) ellenfegefec voltac őz ve 224.
miért:
a pokolban poganoknac kennoc naggal kifseb, miért
(mert) űc idveffegnec utat nem efmertec 69. az öröc túz, miért
(mert) neki halaltalan faja vagon, foha Őrőkke meg nem alozic 78.
es ezt zenvedic igen meltan, miért (mert) ez velagba inkab zerettec
abbinnec fetetfeget, h o n n e m . . . 104. — így még a 116. 371.
420. stb. 11.
mijiem:
minem (numquid, vájjon, hát) hágod ükét fetetsegben 175. afad minem hazug lezőn, es mindön profetac minem
hazugoc leznec 176. minem adatic joert gonoz 282.
miflt:
tahat az ő tefteböl nag illat ötlec ki, mint (mintha)
nőmos balfamommal berekeztőth korfot megtörtéé volna 628. 1.
Tbewi: en foha nem (soha sem) tevölgőc 169. semmit nem
felele 223. 237. latvan, hog femmit nem haznalna 242. napfent
foha nem lacz 340. (femmit nem még a 75. 222. 366, 439. 590
stb. 1.; foha nem: 70. 73. 447, 544. 1.) — Sajátságos használata

19

A NÁDOR-CODEX NYELVE.

van e példában: femmi okot nem lelőc, kiben ütet vádoljatok, sőth
íem Heródes nem lelt 226. 1.
nemde, minemde : minemde elfelethetie az ana ü kis germökete (numqnid oblivisci potest) 51. 1. nemde en vagoke uram 160.
nemde tbees tanitvani közzül való vage 199. nemde lattalake en
tegödeth 201. nemde eze atte aldot zad 303. nemde mind egez tartoman fel vala tetőled, nemde tegetlen te alád vettetöt vala 314.
nemde jol latodé 357. '358. nemde erőtlené iftennec keze 446*
nemde eze az en jutalmam 488.

olyha,

olymely,

olymint:

. . . ofha azt mondana 189.

oíha azt mondanaja 190. 197. mondanac a fidoc, mith gondolonc
vele te laí'sad, oí ha azt mondanac, mi rajtonc mi al benne 210.
megverőm űtet, es elbocatom, olha azt mondana, 232. vala zent
janos mindőnkoron firvan, ofha azt mondana, o en édes anam . . .
278. oíha atte farkad immár mindönöítől fogva el zakath 315. eg
zot fem zolhatot vala, olha holteleven volt volna 641. — (Az olyha
jelentése «mintha», ezenkívül még: «mintegy, szinte, majdnem»;
v. ö. olyha barminczan valának sz. Dom. él. 41. imádkozik vala
szünetlen, olyha (csaknem) minden közbevetés nekől sz. Marg. él.
6. olyha (mintegy) tizenötezer lóval Szab. viad. 73, s.). — . . .latec
ott eg vermot, kiből fellővöldőznec vala zamtalan tüzes oí mel'
(mintegy) goíobifoc 87. oth en hallec zamtalan firokat... es of
mel mind en ertem vala, ekkepen mondván 87. oí mel femmibe
nem követi az okoffagnac Ítéletit 106. nekőm fem at'am, fem anam,
es oí mel fenki nincen, ki en gondomat viselje 357. keralne ázzon,
mel az ő urat kemenfegös embort oí mel mint a farkasból barant
tőtvala 459. néha oí mel mint veretöt had, futait zereznec vala 461.
oímeí (mintha) magát melegittene 485. 1. — s végre olymint:
hozván nemös kenetőth oímint (mely mintegy) zaz font volna 298.
oímint lelki alom ere latec eg holt testőt 313. fejet felemele oímint
megelevenült volna 321. oímint (mintegy) harmicz eztendős 687. —
Az «olyha» és «olymely» kötőszókat szintén rövidített mondatok
kal lehet magyarázni; e magyarázat élénken feltünteti, mily fejlő
dött volt nyelvünk már akkoriban is, hogy ily rövid szócskákkal
egész mondatokat volt képes pótolni! (Az olyha-ra, nézve érdekes
példa van Nagyszomb. c. 373. ha valaki thezon [tisztességet] a fiwnak, olyan ha az attyanak tennék. — V. ö. Nádor-c. 1. oían nag
bint val benne, ha [olyha, mintha] ütet az ebnec vetneje).
2*

20

ZOLTVÁNY L. IRÉN.

SŐt: ith vagon mindőn generűseg, sőt meg azt mondom,
hog. . . 3 1 . nem tilovec meg a vezedelmnec fia o gonoz zandokarol,
söth fiam elhagvan . . . 155. kezőkkel verec, sőth a keferü febőknec
lem engedenec 209. femmi okot nem lelőc, kiben ütet vádolj atoc,
söth fem Heródes nem lelt 226. kinél zebbet, nagobbat, söth meg
olant embőr fzöme nem latoth 616.
tahát:
ha ezt magadba lelendöd, tahath (akkor) tuggad
a z t . . . 35. azért ha ke vei vage, tahat gondoljad... 43. valaki azt
akarja, hog a bintől megzabaduljon, tahat kel ez iíetennec... 44.
mit aletaz, mene lezőn tahat akkoron a keferüfeg 76. — A tehát
szó codexünkben alig közeliti meg mai értékét, s «akkor» jelenté
sével voltakép időhatározó.
tálam,
talántán : ne talantan ennél nagobbat tennetöc 85.
ne ez innepnapon, mert ne talantan zendülés lenne a nep közőth
149. mondanac neki, ne talantal valaki megcalta űtet 425. akartalac tegöd látnom es veled zolnom, hog ne tálam valami vigaztalast
en miattam lelhetnél 441. Velekődven monda, ne tálam iften jelőntóth neki valamit en rólam 447. lásd meg uram, tálam ammü
zarandokonc 591. az o contith mind eltőrjetöc, tálam iges
meghal 651.
ticdniamiflt:
.. ez oltári zentsegbe neg állat vagon,
tudnamint (tudniillik)... 10. embőri nemzőtnec három fö ellen
sége vagon, tudnamint... 24. — így még 116. 684. 687. stb. 11.
wgyOyJb: nemcac criftost ez eletén gonoz kerezt'enoc megfezittic, de meg menebe ü rajtoc al az iftent ugan (úgyszólván,
mintegy, szinte ?) megolic, kiről zent Bemard doktor íg z o l . . . 4.
mind ezőknec zomorufagat íőlülmula annera, hog ugan (szinte)
vérrel verítekőzec beléje 48. — (Más az «ita, úgy», jelentésű
ugyan: űc idvoffegnec utat ugan nem efmertec, miképpen a kerezt'en embörőc 70. tudakoznac nemefec azon, hog ha a pokolbeli tűz
legén ugan teftős, miképpen ez velagi tűz 79. ugan lezőn, mikép
pen lenni akarjatoc 243.)
A többi kötőszók, — mint és 1. 2. 4
egzersmind 634.
még 17. 26. még 14. 258. 493. 507. 618. stb. mégis 59. 333. sem
209. 510. 673. hát 188. ughog 49. 133. 457. 620 vag 166. 173. 198.
váljon 112. 310. 346. 354. stb. — sem alak, sem jelentéstani tekin
tetben nem mutatnak fel olyasmit, a miért tüzetesebben kellene
róluk szólanunk.
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Megjegyzendő végre, hogy a holott szó, mely ma ellentetet
kifejező kötőszó, codexünkben még helyhatározó értelemben hasz
nálatos ; viszont a mai módhatároző miképpen szót kötőszó szere
pében találjuk e helyen: meg mövetic vala, miképpen (hoüy)
orzaglani akart, es nem lehetöth 245. 1.; ilyformán még: azért
haga ütet eíni, hog Ő bineben tanolna, miképpen egebeknec megbocatna 170. — V. ö. Nyőr. V, 250. 1.
A kevés i n d u l a t s z ó k közül, melyek a Nádor-codexben
előfordulnak [mint: im 254. ime 235. íme immár 256. bizon ímhol
554. jay 344. vayha 84.], nem tekintve az ó-nak latinos használa
tát [mint: o enneköm, ki vigaztalja meg az en vensegőmet 444. o
ennekőm boldogtalannac 556. 1. — ellenben helyesen: jay ennekőm 594. 595. 597. 1.] említésre méltó a no szócska; ennek code
xünkben (főleg a legendái részben) egészen oly használata van,
mint a hogy népmeséinkben szokott lenni; pl. no, en leikőm vage
te, ki il kemenön zolz 322. no zerető fiam, mit halgacz 358. no
mikoron immár zűlni kellene . . . 484. no mikoron immár nevekőd nec 492. no mikoron ez meglöt volna 493. no azért mikoron ő
lelkében felmagaztatot volna 495. no mikoron ezt mondotta volna
505. — így még 507. 508. 510. 513. 515. 516. stb. — Megemlí
tendő még a nám szócska («lám») : mert nam mondnac, hog a
pokolba oü nag zoroffag lezön... 82. nam mindon napon veletőc
voltam a templomba tanetvan, es engomet nem tartottatoc meg
191. nam nem vag mást a negzogű toromba, de feköz mást a keferű koporsóba 315. o zemerőmtelen halai, nam te mind ez napeg
oriafokat meggoztel, es imma kellé tegöd meggozni eg erötelen
leannake 359. fiam jezuf, nam közönséges ana zent eghaz mond
engomet bodog ananac, hog az legec, irgalmaz a binős azzoniallatnac 664. 1.

II.

Alaktan.
A) Összetétel.

a) M o n d a t t a n i , mégpedig névszói összetételek:
1. M e l l é k n é v i j e l z ő v e l : oltarizentseg 9. 10. 25. stb.
otörven 14. zentiras 78. 128. 179. gonozvad (fenevad) 143. papifejedelm 147. 203. stb. nagpentec 240. 297. azzoniallat 175. 345.
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453. stb. (v. ö. alább: azzonallat) bazastars 402. leaúiruha 417.
(v. Ö. alább: férfiúmba) hadieköfseg 461. zentegbaz 465. 534. stb.
(anazenteghaz 568. 664.) labiőltőzet (csizma) 538. mezítláb 540.
(mezítelen lab 195. 538.) felkez 569. agashaz 578. 582. drágakő
601. zentharomsag 646. 682. fenefarkas 703. •— 2. m e l l é k n é v i
i g e n é v v e l , mint jelzővel: verőfen 22. fofoviz 83. vacoralo heí
157. vacoralo haz 386. zantofőld 216. temetőfökl 216. temetőbei!
299. itelőzec 239. 246. azufa 255. holttest 296. 313. zolgalolean
323. 349. stb. irodeac 337. akaztofa 365. ülővas 566. — mellékné
vül használt f ő n é v i j e l z ő v e l : zoltarkőnv 1. 26. 46. stb.
rőgpor 22. kőfal 25. kőzikla 42. 283. stb. at'aisten 45. 182. vízkeúerbőjt 54. malomkő 66. kenko 80. 113. zőlőtörkol 82. vasbeko
106. vasverő (vaskalapács) 109. 262. veragvasarnap 150. főzidoc
154. kőzheí 171. kereztfa 183.245. tiviskkorona 184. 248. zerzam 184. angalsereg 189. arpakiner 192. golcimeg 193. ezistpenz
209. zidoorzag 225. felzo (nagy felszóval) 232. 290. vasretez 233.
barsonruba 235. azzonallat 241. 253. 466. stb. (gyérebben mint
asszonyiállat) galogut 252. vaszeg 257. 258. vasvella 262. ázzonembőr 277. 651. mennegec 291. azzonnep 294. 565. francziaorzag
312. kőtoron 315. ezisteden 318. vaskofar 337. vaslancz 338. 519.
vasvezző 338. kőkoporsó 375. 388. uriften 388. 414. stb. leangermőc 400. ferfiuruha 417. hofmestőr 418. naznag 425. völegen 426.
hadnag 467. apaczafejedelm 479. titokhaz 487. törvenkőnv 495.
vasgereben 507. fenőzuroc 520. faenő 520. apaczaazzon 529. ud
varbíró 620. vasrofteí 626. arnekzec 638. fenőviaz 639. fötanacozo
644. falkafőld 679. •— J e l z ő s f ő n e v e k ú,íí képzővel: araiízaju
15. 22. negzegü 258. haromzinü 266. 267. joizü 318. kemenzivú
385. — Mondattani egyéb nevezetes összetételek még: jajvezic 67.
87. 108. — alávaló 496. — zamkivet 285. — felholt 486. — agonverő 109. — arcelcapas 198. arcelveres 597. — innepnap (pleonastikus összetétel) 149. — keraíne ázzon 459. hercegneazzon
525. cazarneazzon 622. — tüzzelteljes 108. malazttal teljes 255.
erkolcelteljes 309. onnalteljes 647.
b) K i h a g y á s o s ö s s z e t é t e l e k .
1. A b i r t o k v i s z o n y felbomolva: aíam fia 106. at'ad fia
IS.attfa fia 28. stb. hire neve 401. bornac itala 128. tiztőffege
napja 411. feje fajasa 490. lába noma 539. aga velője 636. —
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2. Az összetétel u t ó t a g j a n é v s z ó i f ő n é v : mennorzag 118.
121. stb. zalmazal 98. makzem 99. kardfoc 195. vallkőz 195. nadzal 233. keralfiu 312. 457. madarhus 318. vadhús 318. napfen 340.
napvelag 369. pálmaág 504. tikmon 530. lozőr 536. napzin 634. —
3. Ugyanaz i g e s z ó i f ő n é v , az előtag pedig alanyi birtokos :
napkelet 85. kenermorzalec 89. tanobizonsag 197. embörhalal 213.
fogseres 489. főseres 490. — tárgyi birtokos előtaggal: hálaadás
28. 581. kőnhullataB 29. 102. stb. bozzuallas 32. 511. jozagtetel
62. vegvetes 77. penitenciatartas 88. fogcicorgatas 108. bintetel
117. verőtles 213. codatetel 223. 599. aglepel 318. jotetel 516.
germőkziles 523. kűlcenvetel 550. képmutatás 690. haborusagzerzes 691. hirzolas 691. zoviseles 691. — 4. f ő n é v i i g e n é v ,
mint az összetétel utótagja, csak két helyen fordul elő: tanalcgütteni 148. bekeíeg adni (meltoltatnec nekod) 440. — 5. M e l l é k 
n é v i i g e n é v mint utótag: mindönhato 45. iraítőrlejtő 67.
bozzuallo 80. iften zereto 129. (v. ö. az űtet zeretoknec 689.)
penitenciatarto 131. verstőrlejtő 134. irastudo 154. ajtotarto 199.
gonoztevő 218. nepelfordito 226. mindőntehető 277. zínvaltoztato
318. kepiro 337. gondviselő 371. tiztőfsegefmerő371. kezkónő 373.
vendégfogadó 380. iftenimado 398. iftenfelő 399. balvanimado 455.
nakvago 524. tizttarto 569. adozedő 569. eghazoriző 584. halottvifelö 598. tőmlőctarto 638. irgalmnerö 664. •— s egyszer alanyi
viszonynyal: menngőrgő 515. — Múlt idejű melléknévi igenév
személyragosan: hite zegőtt 556. 1. — e nélkül pedig szintén
egyszer: fin zilt (azzoni allatoc) 345. 1. — Sajátságosak végre :
isteni zolgalat 36. isteni káromlás 72. isteni felem 404. 1. (—isten
szolgálat, istenkáromlás, istenfélelem ; bár az első szó ma is kétfé
lekép használatos).
c) M e l l é r e n d e l ő ö s s z e t é t e l e k ,
étel-ital 19. zivet-lelket 20. testbe-tagba 97. kezet-labat 99.
etelbe-italba 130. holteleven (ellenkező jelentésű tagok) 253. 343.
stb. hanja-veti 347. terhei (ez zent testöt a ter helen letevec) 367.
zivem leikőm 368. jovő-jaro 380. éjjel nappal 540.
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B) Szóképzés.
A következőkben a Nádorcodexbeli név- s igeszó képzőket
soroljuk el, mellőzvén mindazonáltal az egyes képzések közönsé
ges és útszéli példáit.
I.

Igeképzés.

a) M o m e n t á n igék: -m (-n) : felérnie 293. foíamic 452.
futhamic 250. bocan (bocanando) 14. — -t, -ít: illeth 79. zereth,
bocath 57. alejt (existimat) 74. alet 76. alit 425. hagitt 171. meritt
327. velleytt 359 (XYII, 241). feleytt 485. — -p : hagap 206.
allapic 214. (?) terdeppöl 512. (XVII, 215).
b) F r e q u e n t a t i v igék: -l: bezárol 554.
d (ad, od):
farrad 11. eled 13. nyomod 657. fogad 624., stb. — -g : navalog
71. keserög 91. lappag 476. verteng 356. — (-l-g), tevéig 169. —
-dos, doz: zögdös 123. gakdos 297. lövöldöz 87. lengedőz 462. —
-gat; ápolgat 353. hasogat 436. bekelget 531. hallgat 221.
c) C a u s a t i v igék: -t: holt (halottá tesz) 94. alkoth 158.
követ (postulat) 477. rettent 7. serkent 7. himt 450. elenezt 476.
vigazt 15.; emlet 234. döglet 310. kemlet 473. allath 204. hallath.
— szt: gerjezt 20. elezt 79.
ít: (-ajt, ojt, ojt, ejt, ét) : zollayt
422. megehneyt 25. megenheyt 324. indoit 33. törleyt 67. taneyt
270. 363. elfordoth 218; megzoret 82. 260. tanét 191. enhet 327 ;
teritt 354. (térit 42.) tanitt 456. 562. (tanit 147) forditt 462. zollitt
621. elfordít 218. Tekintve hogy codexünk leirója a Góry codexnek
egyik részét (Bűnnek zsoldja) lemásolván, az abban előkerülő
hizonejt, fordejt, haborejt stb. igéket bizonít, fordít, haborít-nak
írja : igazat adhatunk Sziládynak, ki az -ít képző átalakulásának
kezdetét az 1483—1508,-i időközre [a két codex íratásának évszá
mai] teszi. (1. EMKölt. I, 233.)
tat: gönörkődtet 27. elzenvettet 61. vontat 483. jártat 516. elhitet 555. — érdekesek: tevölgettet 322. főzettet 535. (v. ö. főzeth 533. 1.)
1, -lal: azal 427.
birlal 399. — Végre megjegyzendő : a kereztfat vetec a főidre, es
(Krisztust) veafekutec 259. 1.
d) P a s s i v u m o k : 1. adatic 10. tartatic 29. felfutatic 87.
hörpentetie 87. göttretic 87. mondatic 91. kiötletic 159. 267. megjelentetic 210. kiőttetic 232. hallatic 271. felmagaztatic 336. ziletic
405. megfogatic 546. kelletic 658. — 2. adattatic 9. 76. megbocat-
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tatic 14. irattatic 28. lattatic 68. 383. eltetic (élesztetik) 79.
zidalmaztatic 90. hallattatic 103. kevantatic 108. mosattatic 110.
alaztatic 165. huztatic 194. kerettetic 229. utaltatic 229. megfezittetic 229. furdaltatic 234. helhöztetic 283. 657. gondoltattatic 308.
birtatic 324. tulajdonittatic 330. hafonlattatic 340. lelettetie 365.
bizlaltatic 399. nomodtatic 511. göztetic 521. tettetic (lába noma
tőres mia vérrel tettetic vala) 539. meltoltatic 628. remenkodtetic
(speratur) 673. körnulkoztetic 678. — 3. tiztultatic 12. megfezűltetic 183. 696. (v. ö. megfezíttetic 229.) elzabadultatic 229. megbolondultatic 324. indultatic 502. sephesűltetic 703. (v. ö. a sz.
Bern. hymn. 40. sorában: sebösültettól.) E sajátságos passivumiól
1. Szilády Áron (EMK. I, 254. 1.) Simonyi Zs. az Ehrenfeld codex
magyarázata közben az ide való Jentjegefeiültetet szóra nézve úgy
vélekedett, hogy nem a reflexív képzőhöz járul a szenvedő -tat,
-tet, hanem egy -ült, -ölt alakú causativumhoz -at, -et.
e) E e f l e x i v i g é k . E képzésnek többféle jelentéseiről (1.
visszahatás, 2. szenvedés, 3. kölcsönhatás, 4. a cselekvésnek az
alanyra szoritkozása — áthatólag használható vagy csakis átnemható igén) 1. Simonyi: «A visszaható igének egy különös haszná
latai) Nyelvőr VII, 481—93. és Budenz: Ugor alaktan 17. §. —
Codexünk érdekes példái a következők: -ód, -Őd képzővel:
kenzodic 73. munkalodic 411. zugodic 690. zegodic (megszegődék
velők) 154. V. ö. MUgSz. 284. 1. — -Ódz (rövidülve -odz):
bekeredzic (sich hineinverlangen) 485. (Többet nem vettem észre);
— -Óz: verittözic 178. Őltőzic 454.'tartozic 693. valtozic 335.
(fent XVII, 241). — -úl, -ól: járul 28. elámul 68. remúl (incitari
ad aliquid) 144. 211. meghaborul 236. tanol 264. megzorol 261.
indul 5Ö2. nomorul(-t) 703. — -V képzővel: serzic (*sérüvszik)
98. tilovec (tiloszik, *tilovszik) 155.? vajonni («egere», vajodni
helyett, v. ö. vajuvék Telegdy Préd. 365. 1.) 550. — -kod:
munkalkodic 6. mivelkodic 24. zörnüködic (szörnyülködik h.) 68.
amelkodic (v. ö. álmélja Kreszn.) 68. nevekődic 7g. zegönködic
(szégyenlk. h.) 90. tőrekodic (v. ö. töri magát: sich abmühen) 165.
uralkodic 324. felreazkodic 339. gondolkodic 379. bekelkodic (fent
XVII. 218.) 373. kerdezködic («behiván a barátot, kezde tőle kérdezködniw, tehát nem kölcsonhatólag, v. ö. Nyőr VII. 485.) 406. buskodic (búslakodik h.) 434. tarfolkodic (szövetkezik) 473. dajkalkodic
492. codalkodic 629. haborkodic 672.
Jcoz : emlekozic (emlétk.
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h.) 56. imadkozic (v. ö. imád XVII, 225.) 178. igekőzic (ügyeik,
h.) 56. tudakozic 79. fogatkozic 120. ertekőzic (scrutari) 379. —
Végre nevezetesebb reflexivigék még: gonic (intrans.) 13. elenezic
85. jelönié 88. [ellenben: megaza 146. omla 214. kiuza 645. —
ezekhez csak később járult a bizonyos reflexiv jelentésárnyéklatot
felvevő -ik rag, mely az intransitiv igének átnemhatóságát még
érezhetőbbé teszi]; vigazic (meggyógyul) 15. villamodic 574. —
Egyéb refllexiv igéket 1. a denominalisok közt.
D e n o m i n a l i s i g é k . I. -I képzővel: segéli (segedl) 51.
panazol 104. codal 106. orzagol 133. elárul 156. tanul (testatur)
205. nehezei 270. bekel 303. colcol (kulcsol) 303. tiviskel 350.
kőzöl (dividere) 531. tagol 563. meltol 612. bezell (beszedi) 641.
safarol 677. — 2. -z-vel: zomehoz 90. megkőriíeköz 97. kebz
(képez, képzel) 153. kenéez 497. tomlöczőz 503. leanz(-ó) 662.
Érdekesek még; langaz (ma: lángol) 113. tanacoz (ma: tanácsol)
615. a többi közönséges, mint: otalmaz 25. fegyelmez 88. haran
goz 246. ostoroz 264. koronáz 264. stb. — 3. -ít (-ojt, -ejt, -öjt, -ét)
képzővel: megelegeyt 6. zegöneyt 7. meghidegeyt 21, megvelagosojt
22. kitiztojt 23. erősejt 27. őregeyt 28. 366. megrivideyt 33. megeköseyt 49. 62. megvakeyt 80. megkemeneyt 302. beteljeseyt 449.
sebeseyt 555. — ketelenet 149. bizonet 322. bátorét 475. | megerösitt 242. 641. teljesitt 101. megkőzelitt 187. rezesitt 243. melegitt 485. zomorit 294. epitt 627. meghivesitt 639. eggesitt 692. |
kőverit 49. 61. nehezit 75. őztöverit 536. 588. megtiztösit 657.
megbizoníth 113. Tehát ugyanazon változatos alakokban található
ezen képző is, mint a deverbalis causativ -ít. — 4. -úl, -Ól:
megtiztul 13. megkorul 15. elhidegül 20. megmelegűl 20. kemenul
42. megújul 68. 79. elrestűl 81. megrezegil 90. dicőil 166. megíenösil 167. elzabadul 229. megbetegűl 250.(megverŐsil 266. nehezül
271. binősil 286. dohosul 319. megbolondul 324. megekösil 331.
sebosil 368. eggesil 398. zomorul(-t) 428. erősil 442. elsokasul 468.
elevenül 639. — 5. -od: elegődic 19. őztőveródic 120. evesödic
537. — Érdekesebb denominalis igék még: gonozkodic 120. edőskődic 130. batorkodic 356. zerkőzic (v. ö. sorakozik) 534. 556. —
hatalmazic («hatalmaskodik))) 174. bekelic (ellenben: bekel —
transitive 303.) 302. bizhodik 95. — sebhetic (erősen vágyakodik
XVII. 234.) 541. — helyhőt (collocare) 478. 601. — övedőzic
576. 578.
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II. Névszóképzés.

a) N o m e n

verbale.

1. -ÓS, -és nomen actionis: ordetas 87. óhajtás 87. ellenko<3es 148. bekelködes 187. gülekezes (gyülekezet; nom. acti) 215.
hallás (beszéd; XVII, 223.) 281. najaskodas 408. seres 489. 490.
iras (irat) 526. éles (victus, élelem, gabona) 532. zepeges 541. nugodas 685. zugodas 690. vegezes 68. vellamas 506. s több más
közönséges. || — más: keremes 18. hagomas 527. áldomás 653.—
2. -at, legtöbbnyire n. acti: állat 10. 29. stb. (XVII, 217.);
emlekőzet 6. megemlekőzet (n. actionis) 53. mivelkodet 13. 36.
stb.öregület 20. megeímeret 23. 29. vetkőzet (vétek) 25. 124. engődet (hajlandóság) 25, 674. coppenet 89. 178. végezet (v. ö. vege
zes) 94. 559. példázat 214. öleiét (-lés) 362. zegelet 458. jövet 460.
?zellet (spiritus) 599. feltamadat (-dás) 651. — Továbbá: keneth
151.bemeneth 157. íalath 165. stb.úgyszintén: zolgalatt35.mivelködett 36. elett 82. stb. — Ide tartoznak még: jóvoltából 18.jelön
volta 31. vegezhetetlen voltáért 103. keferűiteben 160. sirtaba
igmond 338. a hova zokta vala mentet 402. feltébe 476. feltögbe
545. örültogbe 545. felteben 554. ez velagbol kimultanac előtte
628. futtába 652.
3. -m képzővel: sirám 177. 270. 541. gőttrem 334. felem
403. 404. 510. 578. nugom 542. — Ide tartozik : bizon (verus, igaz)
80. 384. stb. — 4. -dairi:
érdem 11. 52, hiedem 46. 271. 276.
286. 347. 682. engedem 169. vezedem 522. — Ide tartozik: feje
dem 399. 403. (*fejed- igétől; 1. Nyőr III. 400.) — 5. -lom (-alm):
göttrelm 67. 71. 536. (v. ö. göttrem), sereim 71. 155. 514. feleim
94. (v. ö. félem), zerelm, 310. 632. hátaim 643. irgalm 664.700.—
Ugy látszik, a 3. alatti emennek csak kopott alakja. — 6. -cLalorrb
(•dalm) : nugodalm 27. 359. (v. ö. nyugom), hiedelm 46. 71. (v. ö.
hiedem), fajdalm 72. 490. vezedelm 161. (v. ö. veszedem), gözedelm 243. lakodalm (poenitentia) 672. — Ide tartozik még:
fejedelm 145. 203. stb. (v. ö. fejedem). — 7. -I, -ly és -tal: lepel
318. dagal 408. fogói 526. | étel 19. 38. stb. ital 19. 38. stb. vetél
7. 12. stl. tetei 62. 117. s több közönséges | viadal 555. (*viadigétől). — 8. -márby
és -vány;
tetemen 2. tartoman 108.
tanejtvan 281. tudoman 578. stb. Érdekes :gőjteven(«gyűjtemény»)
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127.) 9. — ék, -ok: jajvezec 67. 87. 108. 112. fenejtec 500. —
morzalec 89. — hajlac 665. (MügSz: 79. I.; v. ö. Nyőr V, 148.)
ajandoc 10. 508. stb. senvedec 96. zandoc 155. 404. nomdec 315.
hulladec 386. haladec 521. mosadec 588. — etec 283. — 10. -ú :
buzzu 32. 517. és bozzu 511. 588. azju 255. fekű (fekvő) 526. —
11. -é (= -ö): verstőrlejte 67. (ellenben: verstorlejtő 134.),lepŐde
318. (-Ő 320), züle 366. 551. 684. (és: zűlo 347.), emle 595. 651.
(emlő 254.) terőmte 654. (terőmtő 102.) — veree 172. (verő XVII,.
242.) — A többi képezés közönséges; csupán még calarsag emlí
tendő 308. (ellenben a 149. «calardsag), melyben, ha csak nem
tollhiba, a diminutiv -d képző hiányzik. (1. Nyőr VII, 63.)
h) N o m e n d e n o m i n á l e .
1. -sdg, -ség nomen abstractum (loci, temporis, qualitalis)
képzővel: orvosság (medicina [res]) 15. segedseg 30. (segítés),
magarsag (magyarázat, jelentés, értelem) 66. zomjusag 71. 287.
és: zomehsag 89. 108. 290. zegonseg 76. ursag (tolvajlás, urságot
töttél) 212. gakorsag 234. háborúság 244. zarandoksag 290. hitsag
(hiúság, üresség) 494. rokonság (ki vala neki rokonsága; azaz:
rokona) 518. romasag 590. (római birodalom XVII, 233.) hamar sag 626. feleség 556. istenség 681. igreczseg 691. — melléknevek
től: bizoásag 3. 296. elevenség 6. korsag 15. zikseg 17. höseg 20.
21. örökség 103. kezseg (szerszám) 183. 184. veztegseg 313. 691.
bőlceseg 401. 493. soksag 451. 507. 531. stb. é s : sokassag 190.
233. 242. || haznalatossag 9. 10. tőredelmesseg 13. 29. ajetatossag 13. kegelmesseg 30. zorgalmazatossag 85. vezedelmefseg 107.
hasonlatofsag 110. üresség (otium) 154. irgalmasság 192. házasság
570. kevanatofsag 679. ragalmassag 690. artandosag 365. || lát
szólag igetőtől: faradság 11. fogság 177. váltság 107. mővetseg
588. — tanúság (tanulság) 33. és: tanúság (tudomány) 577. 578.
tanosag (szintén: tudomány) 196. 493. epeseg 367. vigsag 461.
(másutt: vigaság).
2. N o m e n p l u r a l e : negen voltak, a kith (kik) jezoft
ostorozjac volt 233. a zentsegös kezet, kik főidet mennet birjac
353. — Tehát a többes-képző k helyén í-t találunk, a mit Toldy a
codex íráshibái közé soroz. Hasonló fölcserélések más codexekben
is gyakoriak, s tagadhatatlan, hogy egy részük csakugyan tollhiba,
mint pl. codexünkben i s : gondolcodit (-kodik h.) 311. 1. Leggya-
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koribb a t a k helyén a többesi alakokban. Simonyi Zs. az Ehrenf.
<}. magyarázata közben erre azt jegyezte meg, hogy akétconsonáns
összetévesztése azoknak egymáshoz igen hasonló írott alakjukból
magyarázható (c = k és t = t). Ennek ellenében azonban lehet
ségesnek tartjuk, hogy a í a többesképzőnek megőrzött eredetibb,
illetőleg az ugorság körében elterjedtebb alakja. Mert először is a
í és k képzők, melyek Budenz szerint azonos eredetűek, váltakozva
fordulnak elő egyazon nyelvben is, t. i. a mordvinban, s ezenkívül
is a váltakozás az ugorság ugyanazon ágában mutatkozik [vog.
oszt. t; lapp, magy. k]; nem lehetetlen ennélfogva, hogy nyelvünk
régibb korában puszta hangcserénél fogva szintén együttesen
lehettek használatban. E mellett szól másrészt azon számos adat,
melyet csaknem minden codexben találhatni, hogy t. i. í áll k he
lyén, még pedig túlnyomólag többesi alakokban. Jelenleg nem
feladatunk ezt hosszasabban kimutatni; mindazonáltal közöljük
azon többesi alakokat, melyek csupán az Érdy codex II. kötetében
találhatók, állítólag hibásan t-vel írva. Ezeket a codex közzétevője
szintén íráshibának tartja s az említett módon magyarázza
[Előszó, VII. 1.], hangsúlyozván, hogy mindig a szók végén van
elhibázva, másutt «sohasem» (? 1. alább). Ez azonban természetes,
mivel a többeskópző rendszerint a szó végén áll. — Az említett
adatok (a Nyelvemléktári kötet lapszámával idézve) a követ
kezők: mindaz ffirfiaí mind az affzonyi áll átok 4. a vasai, kikkel
megkötözték vala 7. mire hog nem mégy el a fráterekkel, segejtvén
őíet (szó közepén !) 9. az fzentöknek zavoí minden kevélyöket meg
hajt 14. ő fzületÓ3ében sokai örülnek 15. erdegnek kérésit kedvét
31. ezek lének az ablakot 62. haza térvén azért az fzolgáí 102.
sírjatok mind kii ett vattok 105. nem vónání kilembek 109. kiről
nagy sok példái vannak 140. lefogat 144. rajtot 165. néminemű
eretneköt tanácsot tártának 167. nagy örvendetefsegöí 179. kifér
tetöt támadnak 198. bizonyíttaí 253. kii 256. köveiből 267. vigaságoí 274. eretneket lefogat őt 293. körülfogáí 333. hagyat 333.
érdemei 351. bölcset 355. lelköí 366. őí 378. lelköí 393. bevádoláí
404. gonofzoí 410. lidröcöí (lidércek) 412. bölcsei 414. eretnököí
415. kit boldogot 417. megótalmazáí 431. pispököí 455. urat 474.
kit 497. evangélistái 509. hafonlatosbaí 512. — Tehát 42-szer
volna elhibázva; holott i-t k helyén és viszont k-t a í hetyén való
ban elhibázva mindössze is csak 24-szer találunk ez egész kötet-
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ben, t. i. a 13. 129. 145. 154. (kétszer) 204. (kétszer); 263. 270.
274. (kétszer); 276. 292. 316. 323. 353. 411. 451. 455. 472. 474.
489. 491. 518. lapokon.
3. Nomen d i m i n u t i v u m külömböző képzőkkel: kicinded
98. 359. 377. edősdön [358. zegendön 580. germocke 459. germokce 489. 486. kicinke 671. — A többi közönséges.
4. Nomen a u g m e n t a t i v um v. intensivum ; ide tartozik
a középfok képzője, melyet codexünk mindig egyszerű -b-vel ír,
mint: hamarab 38. 49. egeb 66. 96. zörnűb 67. mezzeb 291.
kememb (keményebb) 352. öregb 625. stb. továbbá, s-végű mellék
nevektől: örömesben 2. 49. zeretetösb 18. dicősb 272. bekessegösb
18. 27. buzgosagosb 28. idvőfí'egösb 54. stb. — A f e l s ő f o k leg-es
képzésével régi codexeink nagy része még nem él; pótlása tudva
levőleg részint a -ságit és -ságos képzővel, részint a mind szóhoz,
való hasonlítással történt, gyakran meg a nagy jelzővel. — A
Nádor-codexben a leg szócskát mint superlativ-határozót csak a
következő szókban találtuk: leginkább 8 1 . 9 1 . legottan 82. 123.
146. 164. 166. 222. és egyszer: legkifseb 487. Egyebütt: mind ez
velag nelve fem jelőnthhetne meg őac mintűl kiffeb (legkisebb)
kennates, kit kel zenvednom, de mind ennél inkab (leginkább)
götőr, hog i'oha hiedelmet nem varoc 317. tahat az fráter minél
hamarab ez imadi'agot betelj esete 481. nag soksagu keíiveket hul
latván 451. sokfagu nömős azzonökat hittre tanitt'a vala 618. —
Eendesen a -ságos képzővel fejezi ki codexünk a superlativust;
mint: zentse^ős 9. felsegős 9. rutsagos 66. 75. navalafsagos 67.
(navalas 162.) ondogsagos 71. 87. 95. zidalmafsagos 76. vigasagos
74. dicofegös 74. sebőffegős (tűz) 77. 86. 87. fenössegős 85. mel'segös 85. 86. 126. hidegsegős 85. setetsegős 86. 679. zőrnüsegős 86.
110. kemensegős 88. keferüfegös 113. tiztafagos 372. heusagos409.
bodogsagos 496. balgatagsagos 546. edofsegös 601. 684. zepsegös
613. 682. segedsegös (szabadító) 656. kegelmeffegös 664. alnoksagos 675. stb.
5. A mértéket jelentő -nyi képzővel: anne 96.114. 118. stb..
enne 96. 310. 539. stb. mene 96. 100. 112. stb. makzomne 99.
hagíttasne 171. (1. fent XVII. 207).
6. -s, -SS nomen possessoris: hasonlatos 2. förtelmes 7. alkolmas 28. aranas 74. fegverős 190. lelkös (animál) 195. ellenfegős
224. baratos (amicus) 224. lovagos 249. kevanatos 281. bevős 308.
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drágalátos 320. dagalos (contumax) 408. kőnoretős (*könyör- igére
utaló alak) 420. zikkós 458. dolgos (napszámos) 508. zeretetös
526. gerjedetos 557. akaratos (hajlandó) 570. gakorlatos (frequens)
588. s több közönséges. Érdekes még: malaztos jamboroc 31.
malaztos embőr 61. malaztos ana 703. (v. ö: malaztbeli embSr 11.
malazdba való embör 64.). A kettős ss-vel valókat 1. XVII, 215.
7. -ú (-ü, -ö) nomen possesoris : zajú 22. nevű 32. bezedü 74.
zinű 266. jóízű 318. — és: zinó 233. 266. 267. •—• s több közönsé
ges, mint: orczaju 309. jo erkőlcü u. o. stb.
8. -talán,
(a)-tlan privativ képzővel: zamtalan 7. 87.
halaltalan 72. 109. 430. 538. zeltelen (keskeny) 261. kietlen 283.
665. zemerömtelen 359. — látszólag igetőtől: kelletlen 39. vegezbetetlen 69. 103. 333. hivatatlan 265. hallatlan 458. taníttatlan
511. egetlen 626. ayetatlan 47. — Említendők még: meghervattatlan (a Debr. c. megfelelő helyén: hervathatatlan) 498. zöntelen
72. 101. 102. 129. és: zönetlen 54. 84. 108. 111. 223. 295. 332. —
mezítelen 193. 259. 538. (mezítelen lab 195. 538.) és egyszer:
mezítláb 540.; végre csak egyszer: mondhatlan 616. (v. ö. mondhattlan Ehr. c. 71. 1.) másutt: mondhatatlan 32. 70. 474. 480.
626. 678.
9. -i nomen possessivum: mastani idö 308. 380. leani
könörges 348. leani ruha 417. tizennolcz eztendei embör 402.
tizenkét eztendei leanzu 662. (ellenben: eztendos 685. 687.),
baráti regula 420. labi öltőzet 538. vitézi öv 578. es ö ziz veraghi
testet temetec az 6 keth nenne mellett 633. a többi közönséges,
mint: oltári zentseg 9. papifejedelm 147. azzoniallat 175. hadi
eköí'seg 461. stb.
10. -béli, -beit nomen possessivum (locale): malaztbeli embőröc (v. ö. malasztos) 11. halálos bínbeli embör 21. írásbeli
mestör 27. eroteleneket erőfejt, egessegbelieket generköttet 27. az
evangeliombeli kazdag 89. mindez velagbeli kennal nagob 112.
az eztendőbeli fejedelm 14o. magdalombeli maria 346. 381. gort'akat a tőmlöczbeliekhez zolgaltat vala 526. zerkoztem e gonoz
nembelihez 556. minemű meltosagbeli embőr 621. zent életbéli
apát ur 658.
11. Sorszámnévi képzők', első jege 34. első haznalatja 41. elfő
kenna 70. 72. elfő oka 115. stb. — zent mojzeínec elő kőnveben
143. elő oka 231. az utolsó tevőlges gonozb lezőn az elő binnel

32

ZOLTVÁNY L. IRÉN.

301. — Sorszámnevek -d képzővel: másod haznalatt'a 43. 61.
mafod kenna 71. mafod oka 115. mafod napon 638. (v. ö. mas
haznalatt'a 12. mas jege 35. mas kenna 77. a mas (szintén : ((máso
dik)), nem pedig «másik») angal 184. mas oka 231. mas tfiz 679. |
harmad gonofsag 1. harmad haznalatt'a 44. 61. harmad jege 59.
harmad kenna 71. 81. harmad oka 116. harmad zolgalatt'a 121. es
a harmad (angyal) monda 184. harmad tfiz 680. — és: harmadic
jeg 37. | neged 17. 45. 60. 88. 116. 147. 680. s egyezer: negedic
39. 1. | ötöd 19. 48. 60. 71.88. 116. s egyszer: öiödic 40. ugyanígy :
hatod 49. heted 50. nolczad 52. kilenczed 53. tized 54. tizeneged
55. tizenketted 57. — de már «hatodik, hetedik» nem fordul elő.
Említendők még : tizenkilenczed papa vala 465. criftufnac ziletefe
után három zaz harmicz nolczad eztendőben 601. huzonhatod eztendőben 608. — Codexünkben tehát a sorszámnevek vegyesen
használatosak, t. i. az *ik kiemelő, meghatározó képzővel s a nél
kül; mindazonáltal az -?7í-telen alakok túlnyomóak. — Érdekesek
még a következő példák: embőri nemzetnec három fő ellenfege
vagon, tudiíamint eg ördög, mas ez velag, harmadic ez minnőn
ieftőrjc 24. criftufnac ő halála kettőtől támadót, Elözer fido nepnec
iregfegetől, masttol ő elarulojanac fesvensegetöl 145. zenvede
martiromfagoth öth zaz három eztendőbe 525. megkereztele keth
ntgven ezör (80000) embőrt 617. [v. ö. ott telenec ezör ket negven
[80] lóval. — Egerből két negyvenen érközének Tin. Seb.
(EMK. III, 196. 303.)].
C) Szóragozás.
I. I g e r a g o z á s .
A Nádor-codexben is megvan az ik-es és ik-telen ragozás
közti határozott különbség, úgy a mint azt Eévai megalapította, a
régi nyelvemlékekből vonván le szabályait. Az 1. személy ragja t.i.
mindig m (az ik-es igéké); a 2. személyre nézve szolgáljanak példákúl: tez (facis) 165. 349. 643. jegzez 197. lez (eris) 270. —
továbbá: öltőzjel 407. lakozjal419. emleközjel446.feledkozjel 452.
stb. Említendők még: feköz 315. 649. feküz 320. szintén 2. szem.
alakok. — //í-esigék: meggonic 13. megvigazic 15. elenezic 86.
jelönic 88. elhatalmazic 174. bekelic 302. (1. a reflexív igekópzést).
— iTc-telenek : vigadoz 130. megaza 146. omla 214. zakadoza 486.
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hazudoz 558. kiuza 645. (ma jóformán mind ik-esek). Megjegyzen
dők: vagon 10. 16. 24. 29. 30. stb. (van nem fordul elő), nmcen
8 0 . 8 2 . 115.220. stb. (csak egyszer: ninc 598.), lezön 11. 147.
megön 131. 144. 249. tezon 144. 189. vezon 538. hizőn 558. —
Ugyanezen -n rag van meg a következő alakokban: len 47. 59. lön
386. hűn 518. tön 373. vőn 66. 298. stb. vín 85. vűn 617. Ép így
van még: tol (tevéi) 363. 101 (levél) 564. vöc (vevóc) 665.
A m ú l t idő alakjait ilyen példák tüntetik föl: 1. mondga
vala 145. megfűtivala 84. marfavala 84. al vala 84. hagga vala 84.
be megőnvala 84. fellovőldőznec vala 87. behörpentetnec vala 87.
bocatnac vala 87, fegelmezic vala 88. zeretnec vala, felnec vala 93.
siratta vala 108. Őrizic vala 123. stb, stb. — 2. kifuta 82. cenala
82. megtudac 84. kimenec 85. eleneí'zec 86. latec 86. hallec 87.
bekőte 88. ada 89. erdőmle 89. megkaromlac 102. jőve 104. kiűze
122. gűleközenec 144. stb, stb.— 3. akart 245. gőttröttel 317. akartalac 363. azalta 427. tőttem 487. elenefzőt 529. megtagatta 554.
stb. | vetkőztenec 81. karhoztanac 81. ellankattanac 81. eltenec89.
3. vettenec 89. megőttenee 90. megrezogiltenec 90. zorultanac 95.
eltenec 102. lakoztanac 104. gűlekőztenec 150. ziltenec 254. voltanac 534. lattanáé 638. stb. | futtám 557. fúttal 555. juttanac 685.
— 4. gűlekőztenec vala 198. tőttenec vala 299. zoktanac vala 686.
megijedot vala 145. stb. attoc (adtuk) volt 87. meghervat volt 233.
érzőt volt 544. láttam volt 666. — Megjegyzendők: vizic volt 195.
oí'torozjac volt 233. megfarrad volt 233. verni kezdic volt 233. tanejfa volt 270. stb.
A fog segéd-igés jövő csak egyszer fordul elé (: mikoron lelke
testetői elfog távozni, tahat akkoron . . . 631.); a folyamatos jövő a
jelennel van pótolva s egyszer a kezd igével: mikor az en hazam
teteje az orromat kezdi (fogja) érni, ez velaghi örömec mint gané
ug kezdnec (fognak) kelleni 311. 1. Föltételező és melléknévi mon
datokban pedig az -and képzős alak használatos; mint: ha hozzája
vejendi . . . 2. 16. de cac ug, hog (ha) malazdba ez velagbol kimulandonk 16. valaki e kenerből ejendic, e z . . . 17. ha en ellenőm
féreg t a m a d a n d . . . 26. így még: jarulandaz 28. tejendi 32. megemleközendic 47. gondolanga 48. meggőzetendetic 127. predikalangac
153. stb. — Az -andő'féle igenév a «vagyok» igével kapcsolatban
előfordul néhányszor a beálló cselekvés kifejezésére; így: es ezt
mondotta vala, mert a nepert meghalandó vala 145. tudom, hog
NYELVTUn. KÖZI.EMKNYEK. XIX.
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az utolfo napon feltámadandó vagoc, es veled egetömbe kenzodom
mind őrökké 333. megefmerte volt, bog en élvezendő volnec 333.
Isten ö javival minket meglátandó lezen 528. (Ezen alakok való
színűleg a latin nyelv hatása folytán keletkeztek.) — Két helyen
meg a folyó cselekvés igeneve van a «vagyok» segédigóvel kapcso
latban a beálló cselekvés kifejezésére használva: Judas, ki ötét
eláruló (elárulandó) vala 151, a helre, a kin elmenő vala 252. —
«leszen»-vei: sokakat ö érte lezen zenvedő 643.
A f ö l t é t e s mód tárgyas ragozással néhányszor teljesebb
alakban fordul elő; így : vetneie 1. adnaia 114. 148. megőlneiec 149.
elarulnaia 149. 154. akarnaia 163. birnaia, megtökelleneie 165.
meglelneiec 171. mutatnaia 179.bizonítanaia 179. mondanaia 190.
197. elnelneie 198. megtagadnaia 203. enneiec 216. vadoltatneiec
217. codalkodneiec 217. kerneiec 227. elvezteneiec 227. hannaia,
megfezítteneie 232. megfezítteneiec 244. vinneiec 251. akarnaiac
259. megtökelletneiec 286. menthetneie 291. megtőrneiec 294.
eltemetneiec 294. tenneiec 300. illetneie 345. emelneiec 374.
efmerneie 436. megteljesítteneie 457. inteneie 470. batorettanaia,
venneie, akarnaia, megutalnaia, vifelneie 475. helhetneie 478.
beteljesítteneie 479. megtartanaia 570. vitetneiec 627. aldoznaiac
es zentőlneiec 684.
A f ö l s z ó l í t ó mód alakjai: jővetőc 6. vegetöc 6. egetőc 6.
tegetöc 6. jőjőn 9. valazja 23. tiztojca 23. las 92. ved 65. 69. 91.
stb. és: veged 182. ted 165. és: téged 187. tanich 698. tiztic 700.
stb. || efmerhőd 35. 39. eröfihed meg 168. megzabadohad 175.
zabadoh meg 181. (v. ö. zabadic meg 288.) fordohad 195. megfezehed 230. fezídmegh 237. fezihetőc meg 237. fezíhed meg 240. 242.
feziheme (feszítsem-e?) 240. zabadohad meg 268. 269. zabadoha
meg 268. megfezihetőc 275. zorehad 362. tagohad 371. 387. tanohon 420. idvezihőn 700. gogihon meg 704. — V. ö. zoboducha
HB. gühön Bécsi c. 5. tanéh Münch c. 135. ydvözőhőn Winkl. c.
347. gyogeha sz. Marg. él. 138. stb. Sőt még mai nap is a nép
nyelvben : ordíjon (Tata, Ny őr, I, 132.), taníjja (Csallóköz, ib. I,
378.), csunyéj (ib. II, 278.), veszejje II, 475. készéjje IV, 175. álíja,
VII, 44. segíjje, taszíjja IX, 503. tisztijjad IX, 543. stb.
Végre a Nádor-codexben is előfordul a fölszólító mód -sza,
-sze nyomatékosító szócskával: tekenczedcse 679. halgassza 323.
— V. ö. nezedzee Sánd. c. 31. gondolkodjunksza Szkár. Horváth
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Andr. (Az Antikr. orsz. ellen 70. s.), tekintsze (kétféle hitről 225.
s.), hallgassza (az fösvénységről 76. s.); monccza (Nyőr, III, 561,),
viddsze (Ny. IV. 189.), acze (X, 185.); mesze, mesztek, accza, lássamsza, mondjátoksza, fusszag, jöszteg, acczag stb. (1. Kriza,
Vadr. 553. 1.)
II. N é v r a g o z á 8.
1. Határozó ragok.
a) H e l y h a t á r o z ó

ragok:

-ba, -be és -ban, -ben. A Nádor-codex e két rag közt semmi
különbséget sem tesz; az elsőt használja a hol? kérdésre is, vala
mint viszont az utóbbit a hová ? kérdésre. így pl. felőc esnőm a
halalnac kezeben 69. bemene Jerufalemben 146. a haziglan, a
melyben megen 157. ölében tette fejet 163. hog ezt az zelencebe,
avag pőssőlben tegöc 215. nem menenec be a pitvarban 216.jöven
sido orzagban 225. vivec űtet a pitvarban, es koronát tiviskböl
fejeben tevec 233. bemene a ziznec ziveben 261. adanac fejemben
tivisk koronát 282. eleiben menvén 288. varofban beternec vala
293. uj koporsó, kiben senkit nem tőttenec vala 299. takargatam
lag ruhában, öltöztetted önnön verenec ruhaiaban 355. menn el a
monostorban 409. elkűldenec az eghazban 413. ajánlván őmmagat
a baratoknac imádságában 433. 442. kórságban esek 443. romában
indulanac 463. bafilea varosban jovenec 463. romában galog me
nenec 463. mikoron colonnaban mennenec 468. urfoia affzonnac
eleiben menne 471. az ö eghazaban helhetneje 478. az üstben
vethe 486. felmene titokhazaban 487. kápolnájában megőnvala
538. baratoknac eleiben megen 539. mennben igekoznec 551. a
tömlöcben menenec 559. ferfiu ruhában oltözec 565. mennorzagban
vinec 575. hitvan ruhában Öltözvén 580. gasz ruhában öltözvén
kiben Ö testet helhötec 601. zamlallac titokét leanim köziben 625.
jőj az en velagoJTagomban 628. felvitetec mennorzagban 633. a
tömlöcben rekeztethec 637. bevettethe az arnekzekben 638. testet
égben gűjte 640. vivec Adrianofnac eleiben 642. 643. kelletec neki
menni az erdőben 658. jővec ez kietlenben 665. hog űtet zentőlnejec az zizeknec köziben 685. 686. — ved jol eződben 69. (v. ö. ved
jol ezodbe 65. 91. 111.) — A -ba, -be számtalanszor áll -ban, -ben
3*
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helyett is; de azért ez utóbbi is gyakori, úgyhogy körülbelül 180szor fordul elő a 704 lapra terjedő codexben. — Megjegyzendő :
húsvétban 219. (v. ö. husvetnec u. o.) Előfordul mindkettő személyragos alakban i s : bennőnc 25. benne 82. — beléje 48. beleöc 123.
-ről, -reá, -rajt: eletőkrel 408. rea 417. reája 386. 684. 693.
reanc 24. rajtoc 4. — -hoz: hozjam 6. hozzam 379. hozjad 273.
hozzad 355, hozjaja 16. hozzája 14. hozja 43. hozza 246. hozjank
25. hozzanc 16. hozjatoc 41. hozjajoc 21. hozzajoc 467. — -nek :
egyszer illeszkedés nélkül: malaztnec 28. (ellenben : malaztnac
30.) — -n : labann zülőttenn 51. (1. fent XVII, 214).
ig, -ég :
addig 82. 105. 132. 203. stb. addeg 13. 77. 383. 528. mind ez napeg 359. 403. napig 648. eztendeig 622—3. eztendeg 54. 465. estig
146. e koráig 381. végig 540.
lan és -iglan: egezlen 90. —- kiontafaiglan 54. napiglan 159. 216. 301. míglen 169. 262. ideiglen
115. 167. haziglan 157. 386. horaiglan 173. 556. eddigien 222.
377. addiglan 262. vegiglen 448. hetiglen 465. oraiglan 516. deliglen 534. eztendeiglen 534. 583. kedeglen 338. 496. 513. kediglen
330. 582. 644. tegetlen (XVII, 238.) — E ragra nézve 1. Nyőr, VII,
534—47. 1.
Egyéb, ritkább helyhatározó ragok:
a) L o c a t i v u s osztály: -l: sohol 426. 582. — tt. . . az
«alath, közoth, előth» stb. névutókon kívül még: itt 114. eth 9.
oth 36. holot 3. 66. 198. stb. masut 17. ottan («legott») 165. 172.
468. legortan 82. 146. 164. 222. kőzepőt 504. mind napoí estig
146. mind eí által 206. — Sajátságos alak: ottogon (ott, ibi) 247.
V. ö. ottogyon Winkl c. 198. ottogyel Ehr. c. 20. ottegyal Ehr. c.
36. ottogyon, ittégyón Kriza, Vadr. ottogyon Tájsz. ottogyan Nyőr,
VI, 466. — -ul, -ill
fölül 59. kivül 80. kőrnül 361. Ide tartoz
nak még: magárul 216. özvegűl 277. házastársul 402. holtelevenil
450. erkűlcül (eerth erkűlcűl ümmagat tartva vaia) 687.
P) A b l a t i v u s osztály: -ól. -öl: alól 344. belől 80. elől 557.
felől 154. kőzzűl 74. megül 246. utol 251. továbbá: házul (elment)
406. orőkkol 63. 73.
nnan, -nnen: honnen 621. innentova 315.
enentova 357. egűnnen 82. újonnan 361. — -nnat, -nét: honnat
659. innét 123. innetön 239. 481. onnét 649. onnaton 199. onnaten 668.
nnag, -nnég : onnag 640. honneg 621. (honnen való
avag honneg jött volna). | ennektova 37. 364. innektova 340. 635.
Y) L a t i v u s osztály: -á, -é: az «alá, elé, felé, közzé, megé,
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mellé» névutókon kívül még: ede 6. 41. ide 419. oda 250. ennektova 37. 364. tovab 693. továbbá (többé) 86. 250. mafua 82. ozve
275.379.515. 620. stb. Özven 158. mezzeb 291. vizza 689. —
•
végre még: arcél (eredetibb: arcélá h. MUgSz. 815. sz.) 195. 198.
236. 597.
vá, -vé (translativus): ketté zakada, repedvén 213.
518. negge vagatha 640. — idegönne 74. epejeve 90. mergeve 90.
zurokka 95. kénkővé 95. zabáddá 123. kerala 202. 239. — örőkke
5. 32. 55. 70. stb. || jegeje 51. zornűe 120. femmie 506. hamua
506. Ide tartozik még: előve 132. 250. — -ént, -int (prolativus):
zerent (1. névutó).
ta, -te,: zerte 190. 426. 516. gakorta 44. 378.
487. 670. gakortab 587.
b) M ó d h a t á r o z ó r a g o k :
-képpén: ekképpen 15. 37. stb. ezkeppen 545. ekeppen 557.
560. miképpen 2. 25. 34. stb. másképpen 3. főképpen 55. ketkeppen 445. embőri keppen 513. codakeppen 518. — -ként: egebkent
75. ajtónként 156. tagonkent 165. utcánként 215. eztendonkent
513. koronked 91. 109. 587. apronked 486. naponked 576. (napon
kent 481., v. ö. koronkeed Erdy c. 326. 559. — naponkeenth
Winkl. c. 244.; de: koronkeed 262.
f (-ost): kepöst 48. 54.
tókelletőst 213. kegőst 248. zeretetőst 526. batorfagost 632. 649.
diceretost 681. halalatost 698. — örömest 7. 40. 117. (v. ö. Örőmefón 457.); hibásan írva: zörnüsegös(-t) 109. edoffege(s)t 634. v.
ö. még: bodogsagosan 683. — -stíd: ruhástól 84. levelestói 146.
mindőnőstól 196. 619. — -n: igen 420. örömesben 2. 49. erősben
7. nilvabban 40. nagobban 40. 330. stb. jelősben 90. — edősdőn
358. zegendőn 580. ingen (XVII, 225.); — kopott alakú módhatá
rozók : hozjab(-an) imadkozic vala 178. vezteg(-en) 205. — Emlí
tendő még: jel ennen 144.
c) O k h a t á r o z ó r a g : -ért: kiért ( = a mi miatt) 121.
ertem 559. értőd 306. erőtte 114. azerth 32. ő kence erthes 336.
zentfegős eletinec okaert 688. — miért (mert) 104. 119. stb.
d) I d ő h a t á r o z ó r a g o k : -koron: akkoron 58. stb.
mikoron 10. 13. stb. mindönkoron 68. 79. nemikoron 169. idö
koron 240. megfogása koron 193. estve koron 462. (v. ö. estve
383.), zűletesedkoron 489. veterne koron 538. felemelese koron
681.
n : mindon napon 54. vafarnapon 210. másnapon 510. (v.
ö. tegnap 383.) midőn 397. 465. — Egyéb idöhatározók: regőnte
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110. tahat (tunc), mastan 268. 309. stb.; eonha 540. mindőnha
551. — oztan 195. (v. ö. az után 519.); reggel 476. 1. — hamarban (-ább) 165.
2. A birtokos jelző ragja.
A -nak, -nek rag kitételét illusztrálják codexünkben a követ
kező példák: criftofnac teste vételére 2. kiknec kellene lennie
iftennec fiainac 5. megkaromlac menneknec iftenet 6. mas haznalatt'a ez zentsegnec vetelenec 12. kosoknac es bikaknac vére az
sido népet megtiztitt'a vala 14. en vagoc eletnec kenere 17. a mél
tán komonikalonac zivet lelket 19. zeretetnec öreguletit érzi 19. ki
urnac zent testet vezi 20. gonoffagnac okaert nem érzi 21. erced
örőc eletnec illatt'at, lelki jozagoknac öreguletit, kőnhullatafoknac
bőseget, zünec tőredelmefseget 29. a méltatlan komonikalo maganac eletet megrividejti 33. iftennec igejenec halgatafa 39. elfő
haznalatt'a uronc criftufnac keniíanac halalanac gondolatt'anac . . .
42. criftufnac teste vételére 42. ez zentfegős kennac gondelatt'anac
haznalatt'a 43. 48. ez ártatlan barannac o zomorufaga 47. criftuf
nac kennanac ajetatos gondolatt'anac miatta 52. embornec ű hala
lanac idején 58. a pokol mondatic a főldnec alsó rezenec 65. a
kerezt'enoknec kennoknal naggal kisseb 69. Ördőgnec hatalmanac
alatta 73. adattatnac erdogöknec hatalmafsaganac alája 76. anglifoknac cornikajokba 82. azoknac zajokat evvel bekőte 88. az
iftennec haragjanac vermébe 96. ez ifeten best'enec zinenec latafa
112. az undog fathannac cac a zinenec latafa 112. a binnec kenna
nac es ug kell lenni 115. bornac itala bemegőn hizelködven, de
maga . . . 128. a mennec es főldnec annanac banatt'arol 182. magá
rul mondatic vernec zanto foldenec 216. ezt tőrveiíőknec elforditojanac leltoc 218. tevén magát iftennec fianac 225. ez velagnac
hizelkődefenec miatta 324. ez velagnac uranac kennat 343. az
iftennec mindőn bölcefegenec, es tudomananac kence 354. iftennec
törvenenec őrizője 397. a baratoknac kozenefeknec utanna 443.
keralne azzonnac fianac 472. urnac ziletesenec utanna 477. fianac
elmenefenec utanna 582. terquiliniofnac Ő uranac att'afianac haga
az orzagot 617. hivattatic zizeknec koronajanac 683. iftennec testeneb vételét 693. iftennec tiztha annanac fia 695. ki mondatol
mindonőknec malaztos annanac 703. — Látni való, hogy a Nádorcodex írója kiteszi a -nak, -nek ragot, ha kell, ha nem, sokszor
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halmozottan. Most ugyanezen esetekre hozunk fel néhány példát,
melyekben a nevezett rag el van hagyva: jőve betaniabol olivetim
hegere 156, mongatoc a haz uranac 157. eristus tanitvani alom
mia megnehezültec 178. veres verő kibocatafa 179. Heliafnac
imadeagara esoc adatanac, eristus imadfagara . . . 180. lata jerufalem népet felkezülven 185. a papifejedelmec vénei 209. megvagon
Judit könveben irvan 214. vadolac a nep elíordítafarol 218. a tor
fejével itic vala 251. en eggetlen eggem zava ez 307. isten zolgaja
412. a pogan keraf haragjatol 456. attam magam uram jezos
eriftofnae 505. 510. Pal eghazahoz 614. . . . femminemű embör
zöme nem latoth 516. isten tefte felemelese koron 681. — stb. —
Mindazonáltal az elhagyás esetei sokkal csekélyebb számúak, mint
a ragos birtokos jelzők.
3. Birtokos személyragok.
Mindenek előtt a főnévi igenév személyragos alakjairól
szólunk. Példái :
1. valaki Örőkke akar élni 32. kivel aílelSc zokot élni 39. kit
igon kell kevanni mindőnnee 43. o mel igön bodogtalan váltság
valaztani az öroc kent es elhadni az őroc dieősegőt 107. istennec
kinneb zolgalni, honnem mint őrdőgnec 134. nem zegőnlod elá
rulni 155. mene az elarulast megteljesíteni 155. kevanam megenni
159. aláztatni nem akartad, sietni hattad 165, ekképpen kel lenni
190. jőttetőc megfogni engömeth 191. kezdec jezost vádolni 218.
ne haggad mafnac en teftömet megfoztani 449. stb. Továbbá:
harmad gonofsag, kitől embőrnec igön kel magát oltalmaznia 1.
jo kedvel kel fogadnonk te igeid 7. mind ezögbelől adattatic megefmernönc... 9. ennec zikseg őrökké élnie 17. igen jo istenhöz
eggesűlnönc 26. mindön kerezt'en megtanulhatt'a, miképpen keljön
j á r u l n i a , . . . 33. kifc nekőne aggon megtanulnonc... 33. adatec
megefmernonc 59. kel ezt kegősen ertenönc 82. inkább illic az ö
zokot zallafara térnie 381. nem vagoc melto hivattatnom zolgadnac 387. stb.
2. ha meltan akar komonikalnia 1. kinec zokot lennie kevansagaba 2. nem jo a fiaknac keneret vennie es vetni (!) az ebeknec
5, ha jo akarattá vagon iftennec zolgalnia 35. es az jövendőktől
akarja magát megoltalmaznia, es az penitenciat kez lejend meg-
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tartania 35. vallania iftennec zeretetit, ennec tanoja a jo mivelkodet 36. űmmagat tiztőfseges jozagra tanítania tugga 49. akarja
magát otalmaznia 59. a pokol mondatic lennie 65. nagob ken nincen, mint iftennec zinet nem látnia 73. kit ő zokot megégetnie 77.
akarván engőmet elragadnia es bevetni (!)... 88. a mennorzagba
naggal kinneb mennie, honnem pokolba 134. kezde bánkódnia es
zomoru lenni (!) 171. kit ekképpen latoc megzaggatvan lennie 345.
engömet vigaztalnia, es nekőm zolnia megtagad 353. mikoron hal
lotta volna zolnia 363. kezde gondolkodnia 379. kealtania foga
481. elmene nataliat elhívnia 552. parancola vinnie őt 620. taníttavala kenokat zenvednie 623. be vetec eg tüzes hordóba égnie
629. sértenie felnec 680. zegenöket foztania femmie alitnac 680.
nag dolog nugodas nekil fel mennie 685. meíeket zoctanac vala
tennie 686. ennektova jo mivelkSdetre akarod megadat foglalnia,
es iftennec akarz zolgalnia 37. ha akarjatoc megtanulnia 683. ha
akartoc megzentöltetnie, es 5 vele vigadnia 688. taních minket
tartania iftennec parancolatith 698.
3. eztes kez volnál megbocatnod 40. igen felöc efnőm 68.
mire akarod magadat vas bekoval megkötöznöd, mire akarz vele
elveznöd 106. örömest akartac volna ez velagba elniöc 117. mire
akarod e pénzt elvennöd 162. hatalmam vagon elbocatnom tegőd e t . . . megfezitni (!) tegődet 238. kevanom kereztfajat elvinnöm
251. kezdec fiam után sietnöm 253. nem akartalac elváltanom
364. akaral megváltanod 372, enes akaroc vala elmennőm es jut
nom . . . 408. en nem akaroc megfertőztetnőm őbenne 413. kevanoc
veletöc lakoznom 419. akartalac tegőd látnom 441. ne akarj két
ségbe efnőd 488. iíet nem mernél mondanod 502. legottan kezdez
örvendenőd 561. nem akarod hinnőd 644. mégsem zőnől meg egebeket megcalnod 649. tehozzád nem merőc mennőm 659. kezdec
sirnom 668.
Végre megemlítendők még: zerezjőnk valamit ennod valót
387. nem akarlac tegőd zorgalmaznod te leanodert (nolo te sollicitum relinquere) 448. || ninc ennekőm kire neznom, fem zömei
met kire vetnom 598. || kezde sírna 248. ne akarj sírna 278. adnac
vala neki inna bort 287. nem akara meginna 288. sírna kezde 328.
indulna akarna 466. 1.
Végig tekintvén e példákon azt látjuk, hogy a Nádor-codex
a közönséges használaton klvűl gyakran még akkor is hozzáteszi
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a főnévi igenévhez a személyragokat, midőn a mai nyelvszokás
szerint a puszta infinitivusi alakkal is beérjük. Eégente talán
minden infinitivusi alak személyragos volt, míg ki nem fejlődött a
mai használat, mely szerint a személyragos alakok csak a -nak,
-nek ragos cselekvő vagy szenvedő személy és dolog kitétele mellett
maradnak meg, vagy pedig ha ezek alattomban értetődhetnek ; pl.
nekem irnom kell, mennem kell; e szép tettnek nem szabad
homályban maradnia stb. A 2. alatt felsorolt példákban az igenév
eredeti rövid végvoealisát őrizte meg. Az említett régies használat
nak némi nyoma ma is megvan a slavóniai tájszólásban; mint pl.
enném, csak vaóna is mit ennie; magunk szokájuk asztat tennie ;
azok tunnak danolnia (Nyőr V, 63.). A -nya alak is sokfelé hasz
nálatos, mint: fáronnya (Nyőr II, 132.), laknya (III, 180.), innya
(IV, 516.), fonnya (VII, 420.), dógoznya (IX, 544.) stb.
Egyébként a N.-cod.-ben a személyragokban nem nagy alaki
eltérés észlelhető : uta (utat) 69. langa 310. haba (viznec hababa)
626; -e(-je),illetőleg ragok előtt -é helyett többnyire -i van: zeretetit 28. 36. efmeretit 29. emlekőzeti 41.153. arnekzekibe 65. füsti
(füstje) 96. 584. iteleti 106. kezdeti 115. feleletith 188. kődibe 205.
béli (bele) 214. zikibe (székébe) 239. eli 259. életi 397. nemzetihez
397. zekit 491. tekinteti 493. ovit (cingulum suum) 496. hitit,
hitire 512. 618. szenti 544. közepit 639. kési 668. engedeti 674. —
De a rendes alak szintén használatos, pl. kezeben 69. kepeben 154.
remenfege 335. elete 658. — Többes-számú birtok alakjai: dogi
(-ei) 95. sereimi 97. veni 148. tanittvani 151. zavid 272. angali
346. leanim 623. ágazati 695. parancolatith 698. — Nevezetesek
még: hivinec (hívőinek) 626. taghira 303. (tagjaira). — V. ö.
hugi Münch. c. 40. bünid M. c. 118.; a Bécsi c. is rendsze
rint megrövivíti ezeket, Káldi csak néha; eredetibb alak talál
ható még Kaz. c. 109.: zilely (szülei). — Megjegyzendő: ajthat
(ajtóját v. ajtaját) 699. a Münch c-ben i s : aitara, aitarol 105.
149.1. — ellenben: ajtója Nád. c. 587. ajtójára N. c. 299. ||
negen voltak . . . kettei megfarrad volt, es a kettei megnugvan efmeg
verni kezdic volt 233. V. ö. az kettey yllyk hozyaad, de az harma
dik nem Brdy c. 408.
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Mondattani

sajátságok.

1. Tárgyas és tárgyatlan igeragozás.
mire nem felőd ilen nag binnec kennat 161. minem halalt
felz 176. imadkozec azon bezedőt 177. attoc fianac ártatlan veret
ki ontani nem felic vala 217. inkab fel embőrt, honnem iftent 240.
iftent nem felőd 269. en vigiliamat böjtöli 489. vigiliakat nem cac
apostolokét, de mindőn zentőknec, kiknec napok illő, böjtőlivala
536. prédikál vala cril'tufnac ő hitit 646. imag istent en ertem 666.
A. fél igét használjuk ma is így. — Különösek a 177. 666.1.
példák, melyekben ma már tárgyas igealakot használnánk. Emlí
tendők továbbá: tőle be az igeretömet 449. ved hozzad ezoket, es
tarc nálad 579. (ezekben a végső -d talán csak az ejtés könnyíté
séül van elhagyva; v. ö, feszéts meg [őt] Telegdi, Préd. 149. ráncs
meg Pázmány [Öt lev. 22. kolosv. kiad.]; ma is: tőcs meg Nyőr
VI, 429. nyiss ki a kapudat V, 44. dob ki VII, 124.). — embőrt
istenhez térit, es bintől eltávoztat 60. abbin elvalazt embőrt az
őrőc élettől 116. mert Decius cazar kerezt'enoket igen háborgat
vala 608. iftenncc irgalmassága követ embőrt 673. (e mondatokban
a tárgyatlan igealak a mellett bizonyít, hogy hajdanta csakugyan
hiányzott a névelő; midőn utóbb használni kezdek, a mutató ér
ielem még túlnyomó lévén, tárgyas alakot kívánt). — Sajátságos:
mert istenhőz térit, es binnel megkemenűlt zivet tőredelmefsegre
zerzi 41. (itt meg a másoló nyelvérzéke, úgy Játszik, a jelző által
is eléggé meghatározottnak érezte a tárgyat) || minemű heí rejti el
iíen zep zint 427. (ma már «az ilyen» kell: megköszönöm az ilyen
őszt Petőfi. — A ki az imiilyen vásárfiát vissza nem adja Faludi) ||
iras ugmond, mene mertekkel te merőd, anneval meric neködes
114. (egészen általános mondat tárgyi ragozással). || ő fiat Joseffeth,
kit miként holtat siratt'a vala 447. (a vonatkozó mondatokban az
ilyen tárgyas igealak codexünkben igen gyakori; megvan a későbbi
irodalomban is, pl. Faludinál; csaknem általános Mikesnél; hasz
nálja Dugonics is, de már a tárgyatlan ragozással fölváltva).
2. J e l z ő .
a) M e l l é k n é v i j e l z ő k .
A sok határozatlan számnév majd egyes-, majd többes-számú
névszóval jár. Egyes-számmal: soc jot 13. soc jozag 27. igőn soc
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Iieusagba 55. soc zornű undogsag 96. soc irigseggel 119. soc codat
143. a foc nep 145. soc bezeddel 223. foc penzön 224. soc nepnec
252. soc caladval 309. soc pénz 317. soc jövőjaro 380. soc marhám
449. soc bozzusagot 588. soc kerezt'en 663. — Tóbbes-számúval:
soc ebec 1. soc kennai 97—8. soc hamis tanoc 204. soc codakat
223. soc poganokat 225. soc halottaknac 292. soc barátim 309.
soc jozagokkal 331. soc apolgatasokat 353. soc ziveket 360. soc
pispökőc 458. soc zentőc 515. soc zizeket 532. soc vitezokkel 571.
soc sebökkel 672. stb. Összevetve a kettőt azt látjuk, hogy jobbára
csak a collectivitást kifejező és elvont szók maradnak egyes szám
ban. — Ha pedig a sok előtt nagy jelző vagy egyéb értelemfokozó
szó áll, akkor a jelzett név rendszerint többes számban van, de
nem kivétel nélkül; így: nag soc pénzeket 398. mind az zamtalan
soc zizeket 474. nag soc ezőr émböröc 513. nag soc kerezt'enőkkel
571. nag soc zolgakkal 586. nag soc kenokat 637. — de másrészt:
nag soc zantasa vala 531. nag soc nomorusagot 588. V. ö. még:
zamtalan firokat 87. zamtalan eretnóköc 96. zamtalan binöföc
111. — de: zamtalan ördög 111. — Szintígy áll váltakozva egyesÓ3 többes-szám egyéb számnevek s a minden névmás után: ket
fiait 171. ket alnoc fejedelméé 567. stb. || de: ketjelös jot 25. ket
tolvaj 283 | hath irgalmafsagoc 694. heth zentsegec 695. nolcz
bodogsagoc 695. tizenketh ágazati 695. — de: három ken^r 666.
öt árpa kiner 192. hatzaz hatvan hat ördög 122. heth napeg 559.
tizenkét kennarol 70. stb. | mindön jo állat 29. mindon edösseg
29. mindön generűseg 30. mindön egesség 41. mindön jozagtetel
62. — ellenben: mindön jozagoc 30. mindön zent doktoroc 50.
mindön binoknec 159. (V. ö. Nyőr III, 292.) — Gyakori a mind
szónak használata «egész» helyett; pl. mind ez velagnac 65. mind
a nag tengörnec 103. mind ő haláláig 133. mind a foc nep 145.
mind a fokafagot 226. mind főidig 292. mind kerezt'enseg, es mind
ez velag 335. mind a varost 401. mind népével 519. stb. — Sűrűn
fordul elő továbbá a nagy jelző határozó szók előtt: nag bevon 57.
nag hertelen 314. nag nőmőffen 316. nag vigan 407. nag sirva
487. nag kegősen 528. nag óhajtván 549. stb. Ez alakok többnyire
latin superlativ határozóknak felelnek meg. — Szintén fokozást
fejez ki a nagy szó egyéb melléknévi jelzők előtt: nag nehéz zolgalat (permagna servitus) 122. nag temerdőc kémen vas zeggel 257.
nag kegős bezedőt 258. nag keferű firafokat tezön vala 307. nag
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.zelős palotába 315. nag keferü kenban 317. nag ekős aglepplöc
318. nag keíerű zoval 331. nag könőrűletős zível 356. nag keferü
kőnhullatafsal 359. firafanac nag codalatos ókat 452. nag drága
látos ovit 496. nag bevfegos alamiínat 530. nag generűfegő illath
543. nag nehéz vereség 561. nag víg kedvel 632. nag fókákat megbezelle 641. az ö nag tőkelletös zentsegős eletinec 687. — Meg
jegyzendő : naddeligh (késő délig, usque ad summám meridiem)
543. v. ö. legnagyobb eccaka: Nyőr IV, 323. — H a t á r o z ó s jelzők : fel zoval 231. 290. hatod haznalatt'a az meltan komonikalafnac 22. nehezen vetkőzet (súlyos bűn) 25. hamar időn 493.
Végre ragozottan áll a jelző a jelzett névszó után: ha azt
latnac kent semmit nem zenvednenec 73. de jaj nag oh annac, ki
miath eladatic 160. zent embört es könoretőst 421. edős bezedöt
fokát fogada 455. mindőn háborúságtól testitől, es lelkitől megzabaduljonc 491. husth, halath generűseggel cenatakat 535. foc
bozzusagot zenved vala, nekiktol tal mofadekkal való őtőzest 6fejére gakorlatost 588. eghazi zerrel mindőn neművel 616.
b) F ő n é v i j e l z ő k (birtokviszony),
kerezt'enőknec kennoc 69. anglisoknaccornikajokba 82. azoknac zajokat 88. a karhoztaknac könhullatafoc 103. őrdőgőknec
latafoc 110. binőföknec munkajok; zentőknec meneföc 118. kevanom vala a baratoknac eletöket 419. ne legén a baratoknac romlafokra 422. a baratoknac közenefőknec utanna443. kiknecjovetökre
464. az zegenőknec zavokat 529. zegenőknec annokkeppen tartt'ac
vala 533. kiknec alhatatoffagokat 547. a zentőknec ő feböket 559.
stb. — ellenben: fergeknec mardofafa, zőmoknec zikrazo konhullatasa 108. a vas zegeknec femmi eli nem vala 259. hivattatic
zizeknec koronajanac 683. — Látni való, hogy a N.-cod.-ben, mint
általában a régi nyelvben, a többes-számú birtokos-jelző mellett' a
birtokszóhoz is a jobbadán többes-számú szemólyrag járul. E
régies használatnak itt-ott a nép nyelvében maradt fönn némi
nyoma: pl. a leányoknak az apjok (Kr. Vadr. 485. 1.); az a malom
ott a zsiványok fövárossuk (Nyör IV, 83.); Pistáék bérössük hajtóa
(V, 86.).
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3. Határozók.
A határozó-ragos alakok (fent 35. 1.) használatára nézve a
N. c. nyelve is, úgy mint általában a régi magyar nyelv, sokban a
mai nyelvszokástól eltérőnek és sajátságosnak mutatkozik.
-hefl, -be (-bői helyett): nem izom a vezzőnec gimölceben
159. a neg viteznec juta eg eg rez benne Ü66. mind ezekbe í'emmit
ezebe nem vezőn 387. eledelre valót benne megtart vala 533. zel
tamada, ki 6 bennoc sokakat elsileztven 571. alamifnaval el vala,
es abban többet meg nem tart vala, hanem cac 580. [V. ö. Nyőr,
I, 89. 129. 458. VI. 162.] || (-ról h.): kic az 5 zent kennaba gondolkodnac 50. háromban vadolac jézust 218. okot nem lelőc, kiben
őt vadoljatoc 226. mindezőkben nem panazola 258. e dologba
fenimit nem tudna 590. (v: ö. femmit sem tuttam bele : Nyőr IV,
135.) || (-ra) : zömeit mennben felemeli 595. napzínbe valtozec ö
orczaja 634. mennekben tekente 260. || latinosan: ebben (in hoc)
zülettem, hog bizonsagot tegec az igassagrol 221. 1. || -be .-' vérrel
verittözec beléje 48. a munka kit te beled es erted zenvettem
306. || -böl (-tói, miatt): az irig embőr mas embőrnec bodogsagabol bodogtalan, mas embőrnec jamborsagabol gonozkodic, mas
embőrnec lelki keversegeből elfonnad, . . . zepsegebol megfeketődic,
. . . velagoffagabol megvakul 120. ruhájából megfoztani 263. || -ért
(miatt): megragac ü nelvőket a nag kennac keferufegejert 5. megkaromlac a nag kenert 102. ez éjjel lathas miatt fokát zenvettem
ő érte 241. aleg zolnac vala a bánatért es firafert 305. || kerlec
lelkodnec idvőffegejert 414. kére űtet iftennec zeretetiert 660. ||
iregsegert arultac el 217,
-hoz (-vei): igőn jo iftenhöz eggesűlnonc 26. criftusnac
komonikalafaba az az hozja eggefűlefbe 31. femmi igéd te nekőd
ne legén az igaz embőrhőz 241. (V. ö. ki eggyesült felséghez Kat.
v. leg. 2559. s. hozjá eggyefülnec vala Winkl. c. 115. valaki úriftenhez eggyesől Erdy c. 100.) — || őregejt ajetatofsagot iftenhez,
es zeretetot atía fiához 28. nag ajetatofsaga vala a zent Apalin
azzonhoz 483. || en femmi okot nem lelőc hozja 222.
-n (-on): (ról) tudakoznac nemellec azon 79. (v. ö. meg.
tudakoznának életéről sz. Marg. él. 122.1.); tanacot tartanac a
penzön 216. || a kőzikklanac repedőzefen, a koporfonac nilafan, a
főldnec megindulafan erced .. 42. (v. ö. Nyőr VII, 293—301.) ||
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kerőnc tegőd azon, hog . . . 123. istentol ezon megtaníttatec 456.
(v. ö. Azon kérem Istenemet Kr. Vadr. 160.); || a criftus ezökön
ördögnec zabadsagot hagot 122. kiken a criftus Őrdögoknec hatal
mat adót 123. || bankodec a Judason 160. sirnac vala inkab annanac banattfan, honnem fianac serelmen 305. ketkeppen való
navalan siroc en ma 445. ezön igön megzomorodot vala 455. ezön
a keral igön megharagvec 546. || mire a keneth nem adatot el
haromzaz penzön 152. ammin a kenetöth eladbattac volna 154.
foc penzön megvenni 224. nem akartalac en tegöd egeb fion elvál
tanom 363. (v. ö. ő sem tartozik elhinteni a búzáját ajándékon
Mikes, Tör. lev. I, j 35.); mit vettél a száz forinton Népk. gyűjt. I,
441.) || egbazat rakata bodog ázzon nevén (nevéről, vagyis: róla
czímezve) 615. || kic ö vele valanac kezefsegön haga 552. (v. ö.
kezesül hattam 559.)
-Jiafc : a ferelm igenlő lenne monno kennanac 155. (latin.)||
istennec i'emmi ennél kellemetősb 62. iftennec lezön gülöfegős
126. angalaknac utálatos 126. tiztőletős mindőnőknec 397. (lati
nos) || a jezost kit te iftennec imacz 502.
-ra: a kenzoc merőggel mind halárra itatac 642. || ez zentsegnec vételére járulandaz 28. (v. ö. hozja járulhat 34.); es hog
jutanac a varofnac kapujára 379. 383. || erre jöttem ez velagra,
h o g . . . 221. arra jöttem, arra zülettem, h o g . . . 278. (v. ö. ebben
zúlettem, h o g . . . 221.) || orczajara megverefüle 196. || -TÓI: (ért,
miatt) kiről aggonc halat 63. (v. ö. keménségös nagy kenődért
adok hálát sz. Bern. hymn. 68—70.) űtet fegelmezic vala (feddik v.)
a penitenciatartasrol 88. róla penitenciat tartót 131. jaj enneköm
iíen nemi latafrol 344. mikoron anna erről igőn feddene 497. a
miről te engömet feddez 498. mindőnőkről penitenciat tartót 672.
gonozrol nem bánkódni 694. || kiről codalkodic 67. (v. ö. ezon elamelkodic 68.) kiről codalkozvan es elamelkodvan 76. amelkodic
ez ileten kenrol 108. ez iíen társról őrűlnec 338. (v. ö. kiről sokan
czodálkodnak Kat. leg. 902. s.; nagyságáról csodálkodni Nagysz.
c. 210. || mindönkoron vannac idvöffegőkről nag bátorságba 133.
(latin.); kettőről kerde 196.
tői: zem zolhatec en bánatomtól 252. a fokassagtol nem
láthatta vala jézust 261. meghervatvala a nag böjtöléstől 435.
(magyaros használat; v. ö. szeretőt is tarthatsz tőlem Népd. attól
ugyan adhatsz szállást Népk. gy. I, 140.) || hog a zizektöl kerezt'en
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tőrven el ne fokafulna 468. Megjegyezzük, hogy a szenvedő ige
alakok mellett codexünk a -tői vagy pedig vei ragot használja; pl.
mindőnóktől megefmertetic 76. felemeltetec a földről az 6 húgaitól
344. a halaitól meg nem vigaztaltatnec 360.) || az ajtotartotol
megizene 418.
-vei: (-tői, által) a lelöc a halálos binnel megcorul 15.
valaki e binnel meggőzetetendic 127. ördöggel beneletnec (: a diabolo
absorberetur) 198. kikvel zönetlen gőttretőm 332. (v. ö. fertezetes
fzelletektől gyetretnek vala Münch. 120. gonosz lelkek miat gyettretnek vala Jord. c. 539.) || alamifnaval el vala 580. || zepseggel
felülmúlja vala mind az orza^beli zízeket 492. jamborsaggal es
bőlcefeggel egebeket felül mulvala 493. (v. ö. testei tizta vala Gorn.
c. 349.) || lábbal felfiggeztethe 519. (v. ö. két kezödön figgesztetél
sz. Bern. hymn. 51. s.)
-vá, -vé: zegenöket foztania femmie alítnac (pro nihilo ducunt) 680. || zabáddá haga őket 120.
4. Határozó igenév.
A mai nyelvben, mint ismeretes, a -va, -ve egyaránt áll cse
lekvő és szenvedő értélemben; míg a -ván, -vén alak csak az előb
biben használatos. A régi nyelvben azonban ez utóbbi alak
szenvedő értelemmel is sűrűn fordul elő, a -va, -ve ellenben, mely
amannak csupán elrövidult alakja, általában véve ritkább. A mi a
Nádor-codexbeli használatát illeti: előfordul a -ván, -vén cselekvőleg is, s ép oly különféle mellékmondatok rövidítésének tekinthető,
mint a hogy a mai nyelvszokás szerint szerepel. így : dicere űtet,
mondván 29. ő halalanac idején megvigaztalja az öröc vigasagrol
űtet bizonossa tevén es Ő halalanac utanna az öröc dicoseget neki
adván 58. bizvan iftennec irgalmaffaba, jo lelőkkel hozja járulhat
34. oth jelönnen lezőn űtet megvigaztalvan, es ellenségtől megol
talmazván 63. es jelőnec oth fenossegnec angala, megtiltván, h o g . . .
88. kezet lábat megkötözvén vettefsec ig be az öröc fetetsegbe 99.
uganezen doktor kőnörülven a binős embörön, ugmond . . . 106.
azoc vacoralvan (míg ők v.) bankodec a Judason 160. űk vacoralvan véve Jézus a keneret 163. jelőnec neki angal megerőfitven
űtet 178. meftorodet arulas zerint elattad nepeknec alamifnajat
megurozvan 213< megvervén űtet elbocatom 227. azért ilen adót
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hatalmai gonozul ne elj. törvén ellen valamit tevén 238. barátim
vannac, ezt a pénz tevén (és ezt a p. teszi) 309. fogdofsa vala
palast'aval az ala hulló zentsegös vert, nem akarván, hog a földet
illetneje 345. stb.
Gyakrabban használja codexünk ez alakot mind folyó, mind
befejezett cselekvésre vonatkozólag oly esetekben, hol ma a -va,
-ve alakot használjuk; így pl. bornac itala bemegön hizelkődven
128. tani tv anit mind aluvan lele 1 73. lele ükét aluvan 177. 185.
lata Jerufalem nepeth felkezülven 185. dicőülven jelönöm 278.
minemű melseg fogvan vizi 427. elmem meg vagon eröfúlven 500.
lattá volna ö orczajat meghervadván 501. tekentven 6 urat hatra
fekven 563. megjelönec eg kis hajóban űlven 573. latom en jegőfömet tartvan irast 630. stb. — De leggyakrabban fordul elő szenvedőleg; mint: meg vattoc terhelvén 6. ith vannac letévén 30.
vagon letévén 55: meg vagon teremtvén 79. meg vagon zerezven
100. meg vagon irvan 101. 202. stb. kiknec zerezven vagon 108.
megjegezven latjatoc 256. vala ez nev meg irvan 265. drágalátos
ruhákban nem vag Öltöztetvén 320. lepedőbe fekűz takartatvan
320. lata feligazítvan három kereztfat 344. latoc megzaggatvan
lennie 345. arra valatoc terömtven 351. általvervén tartatnac 353.
el vagon rejtvén 354. meg vagoc mővetven 358. vagon megfertőz
vén 365. neköm adanac megölvén 369. lelec ütet igőn meggőttretven 425. vala neki eg űste felfüggeztven 485. vala kövekkel meg
ékesítvén 496. valamit kertel, meg vagon adván 509. meg vagon
zerezven 524. oltára kamorajaba vala rakván 528. a hazafsagnac
agatol valaztvan voltanac 534. nem embőri kez miath vala alkot
van 579. adván vagon tenekőd. 628. meghalván vagon atte imád
ságod 631. ajándékozván legőn zeretetnec mivelkődetivel 633. ez
nincen embőri allatnac adván 643. megleznec halgatvan 656.
megmondván vagon 675. — stb. — A -va, -ve alak így használva
csak gyéren fordul elő; pl. megpeldazva vagon 154. meg vagon
irva 180. te zent fiad kötözve vitetic 194. hol jézus kötözve vala
200. valamit kevanz, adva vagon 489. El vele még codexünk ezen
kifejezésekben: kevés vártatva 201. űtet nilva megutalnaja 475. —
kevanva kevanom 159. firva fira 387. germőksegetől fogva 56.
matol fogva 159. mindőnőstöl fogva 270. holtakelve 477.
Egyéb nevezetesb használatai még a -ván, -vén-es alaknak :
es lön elbagadvan 178. nem lön engedvén nekőm, hog 556. || lata
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figven (függni) az ő zent fiat 344. mikoron hallotta volna firvan
es neki kőnőrögven 361. lata zent Apalin azzont jővén angalokkal
488. imádkozván latt'ac vala 542. lata az zent azzonnac kezeit egbefogvan, es zömeit behunvan a föltol felalvan három senggel 667.
(v. ö. őtet megh haraguduan fenki nem lattá: hanc irascentem
nemo vidit Tih. c. 279.).
Különösek még: a temető helnec ajtójára nag követ tamaztvan es elmene 299. (alkalmasint tollhibából áll az «és» szó e
helyen); leanim, vattoc zent irasba tanul van, es jol tuggatoc
€23. 1.
A nyilván szó csak a már említett helyen van nyilva alakban ;
egyebütt: nilvan való bizonsag 34. nilvan meglattatic 76. mikép
pen nilvan megteczic 89. enneköm nilvan vagon, h o g . . . 329. —
Ajogva mellett is van fogván alak: az időtől fogvan 281. galileatol
fogvan 294. attól fogvan 447. stb.
Végre codexünkben is gyakori a határozó igenév teljesebb
-ván, -vén alakja tárgyi viszonyban főnevekkel, mely utóbbiak
néha személyragozva vannak; így: mind térd hajtván mondanac
183. térd hajtván űtet megmovetic vala 233. feje hajtván elbocata
Ő zent lelket 292. keze elteríttven ugmond 306. imadsag tevén
megalg engőmet 416. mint a farkafoc a johokra, fogoc cikorgatvan
efenec 474. kezei elterjeztven ivőlt vala 596. — Különösebb a
tárgyrag elhagyása ezekben: ki bezed megvegezven 167. mel
imadsag megvegezven 506. a hoheroc ez zo halvan 507. ez coda
latvan 518. ez imadsag megvegezven zozat jőve mennből 523. es e
megmondván elmene 552. ez halvan elfuta 562. (v. ö. ezt hal van
a cazar 566.); egebeknec kenna latvan 566. e nag coda latvan 599.
ez mondván a tőmlőczben rekeztethec 637. (V. ö. az ajtoc megnituan kizalada Bécsi c. 171. es feie le haituan elerezte ö lelkét
Münch. c. 211.)
5. A hasonlítás tárgyának ragos alakja.
Az összehasonlításban a középfokú melléknév mellett codexünk rendszerint a -nál ragot használja; így: ennél kellemetösb,
ennél erdőmősb 53. mindőn jozagtetelnel nagob 62. kegoknal zőrnűbbec 67. ennél nagobbat es többet 85. énnálam nagobban vet
kőztél 327. nálatoknál kemembec 352. stb. — Ellenben a 105.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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lapon: es valaki neki többet zolgal a binnec miatta, addig (annál)
nagob es tőb kennal fizet neki (v. ö. de myg towab towab adyg
nagyoban meg bewőyty Erdy c. 642. 1.); a 648. lapon: vagoné
egeb keral en tőlem (V. ö. kitül e világon szü jobbat nem talál:
Nyőr III, 384. — Hernád völgyén, meg Hegyalján is használato
sak: tülem jobb, nagyobb s több eff. Nyőr IV, 115.; — a moldvai
csángóknál szintén hallhatók: mitől toább, attól rosszabb lesz;
nagyobb az út ed posztától: Nyőr III, 4. és X. 200.)
6. Az alany és állítmány egyezése.
Az ú. n. «constructio ad synesim» codexünkben is előfordul,
így: az 6 zőmőc megnehezűltec 177. mindezőc az irigsegnec haznalatfa-1^1. keth hamis tano eloalla es mondanac 204. negen
voltac, a kith jezost ostorozjac volt, mert kettei megfarrad volt, es
a kettei megnugvan efmeg verni kezdic volt 233. es mind a fokafsag, kic valanac oth 293. a gazba oltőzöt procefsio lafsu lépessel
mendegelnec vala 376. mindenic leana zent Sofia azzonnac jelönenec 634. — Megemlítendők továbbá: nincen immár vad es madár
hufod, fem jelős vacorad, fem jo fives b o r a i d 318. || doktoroc
vetnec neminemű jegeket, kiből... 34. en azokat oían nagnac nem
alejtom 74. mindazokat, mivel... 102. nem hallódé, mit ellenod
mondnac tanofagokath 217. lábairól, ki megzegőztetőt vala 271.—
tanié meg engom azokra, kik istene 414. kie mindőn joc, kic vannac 454. (V. ö. kis kertemben violákat ültettem, melyet minden
hajnalba megöntöztem Erd. Népd. I, 198.).
7. Figura etymologica.
dicerettel dicere 29. harangoc harangoztatanac, kűrtőc kűrtőltetenec 246. coronaval coronaztatot; ostorokkal megostoroztatott
264. eg halállal haljanac 274. imiíen latast lata 313. nag igeretoket igére 455. ne akarjatocmagatoknac kencezni kenceth főidőn,—
kencezjetoc magatoknak kencot mennorzagba 497. zornű halállal
hala 516. — (1. Thewrewk E. értekezését: Nyőr III, 385.).
8. Sajátságos ige-használatok,
tekintve különösen az igével összekötött névszó ragos alakját:
kiket pokol tüze benel, azokat a bizon velagossagtol megvakejt'a 80.
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megtiltván Ördögeit, h o g . . . 88. (v. ö. tilutoa wt HB.; codexünkben
más helyeken: tiltja az ireggektol 1. kezdec ütet róla tiltania 84.
mindőntől megtiltafec 99. 1.); nem tilovec 6 gonoz zandokarol 155.
(ipy a Winkl. c. 144. is; ellenben: az hajdinátul és az földektűi
te kegyelmed es eltilógyék 400. m. lev. 73.1.); sietni hattad, ammit
(a mire) tőrekődic vala 165. magzatomtol megpuztuloc 277. (v. ö.
arvaja lezek en atyámtól őzvegge lezec e n j égősömtől 364.); neköd
femmibe meg nem fogatkozic 379. 380. mindönnap jo mivelködetekhez es alamífnalkodafokhoz igekőzic vala (eleemosynis intentus
erat Leg. Aur.) 433. hog a zizeknec haláláról batoretanaja (consolans eam super nece virginum Leg. Aur.) 475. hog te is megzőnnel
atte balgatagsagodbol 505. (v. ö. ne zönjel meg az imádságtól: ne
desistas ab oratione 429.); ki nerhetne neköm azt, hog en iíen
embörhez birnam (ut coniungar tali viro Leg. Aur.).
9. Nevezetesb szófüzések és kifejezések.
inkab akarnac az nag zőrnűsegös kenban lettőket, honnem
az ítéletre való kijötöket (akarják hogy légyenek, kijöjjenek) 75.
baratofoc lőnec őzve 224. (v. ö ma i s : mindennaposak öszve ==
mindennap összejárnak Nyőr III, 177.); kit vöt vala hazafsagra
557. az ur iften legén melto (dignetur)... 587. — L. több effélét
a szótani rész elején.
10. Szórendi nevezetesb példák.
Ha a régi nyelv valamely különösebb tulajdonságáról bajos
ítélni: bizonyára a szórendi sajátságok azok, melyekről egyelőre,
a többi nyelvemlékek ebbeli tüzetes ismertetése előtt, tartó'zkodólag kell szólnunk. Mindenesetre helytelenítendő azok eljárása, kik
a dolognak könnyebb végét fogván, ha valamely mondat a mai
fülnek kissé különösen, szokatlanul hangzik: rámondják azonnal,
hogy ez meg az latinismus, germanismus vagy egyéb barbarismus.
Való, hogy idegenszerűséget eleget, vagy inkább sokat is találunk
a régiek nyelvében; de több, manapság visszatetsző szófűzés
számtalanszor előfordul más-más szerzők irataiban s nem hihető,
hogy az egytől-egyig anomália volt volna azon időben is. — Szó
rendre nézve a Nádor-codexben megjegyzendők a következők:
a) i g e k ö t ő k e l v á l a s z t á s a : el a varosba akarok menni
4*
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404. megcokolvan a vént el hazahoz mene 433. es e meg mondván
el hazahoz mene 552. ez velagbol mulec ki zent Elec 601. jöttem
be romába elő iftennec aldozatoth hoznom 622. (V. ö. a mai nép
nyelvben: csordul könnye le a fődre Vadr. 175.; a házba megunta
magát, ment ki a kertbe Nyőr II, 419.). b) i g e k ö t ö k el n e m
v á l a s z t v a a f ö l s z ó l í t ó m ó d b a n : vegetöc es megegetöc
ez en testöm 158. eltavozzec en tőlem, akki iftentől elefőth 554.
(V. ö. azt mondom, hogy elhord magad Népk. gy. I, 387.; hát te
mit csinálsz, kitakarodj mindjárt u. o. 461.;- meggörbtijétek jól a
hátát Nyőr IV, 516. stb. — c) e g y é b e s e t e k b e n : vevec űtet
es kivivec zederjes palástot reaadvan (adván reá) 244. mire at'am
engőmet elhattal (m. h. el. eng. aty.) 285. orrokból kegoc kizarmaznac vala 337. firalmas zoval ekkepen felkealta 339. igére, ha
az ü követi jo valaz nekil megternenec 455. incelködven, minemű
kegötlenf égőkkel megteríthetne leanat 510. latvan, hog.., igennag
örömmel betelec 573—4. kére, hog megáldana űtet 660. (V. ö.
nézze kjed csak a tarkát, mind feltartsa a farkát Vadr. 162.; talpig
gyászba beborulok Erd. Népd. III, 7.; óh mely jóízűt elaludtam
Népk. gy. I, 98.; hogy ne kelljen a czérnát sokszor húzogatni a
tűbe, olyan hosszút belehúzott, h o g y . . . 394.; nem elfért volna
másutt ? II, 420. stb.) — d) e g y é b i g e k ö t ő i p é l d á k m é g :
nem cac criftost ez eletén gonoz kerezt'enec megfezític, de meg az
il'tent ugan megőlic 4. temefsetec anathes el fiával 305. mert nem
utal tegődet meg isten 437. meg irvan vagon 677. halgafsatoc, ha
akarjatoc megtanulnia 683. anadnac méhében zentöle miattad vi
lágot meg 699. — e) k ö t ő s z ó k k ü l ö n ö s e l h e l y e z é s e :
ezöket es ezökhöz hafonlotofokat mikoron mondana 428. kevés
napnac kedeg utanna 433. az kardinaloc kőzőt midőn akaratt'at
megmonda 465. felesegenec mikoron eljotvolna az ő zilese 483. a
mife mikoron megvegeztetőt volna 486. Adrianos ezt hog hallotta
volna 635. zent Sofia ázzon mikoron volna enne kenba 648. stb.
az utóbbihoz hasonló. (V. ö. Látom pajtás a garatra hogy felöntötté
Nyőr IV, 523. vidám napokat ha élek, szolgálni megigyekezek
Vadr. 246.) — / J a z a l a n y v a g y é r t e i m e z v é n y k ü l ö 
n ö s e b b e j h e l y e z é s e : miképpen monga zent Bernald 103.
ha valami gonoffagba ő eset volna 432. en vagoc eg mezítelen
azzonallat 659. mert the vag irgalm nerő kegos ziz Maria 700.
aldot te vag Maria 700. — g) a z á l l í t m á n y e l h e l y e z é s e :
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mond meg enneköm, mith oth lattal 334. mert foc pispökőc ű
hozzajoc jonec vala 458. mel bodogsagba minket vigen at'a, fiu stb.
491. enes vigan titokét kővetlec 624. jaj jaj, minemű zegen es navalas embőr en vagoc 647. || vala zent adorjan genge ifju 563.
leanim, vattoc zent irasban tanulvan es jol tuggatoc . . . 623. en
zamlallac titokét leanim köziben 625. uram jézus, ki vag hitnec
kezdeti 627. o cazar, te es atte tanacid vattoc mind elmetóc nekil
644. juta efmeg Adrianos cazarnac eleibe 650. — Végre megemlítendők még: monga ebeknec az zent iras mind az iregöketh 1.
mert valaki ez elleten fortelmefsegnec magát aggá 2. mert főképpen
az zentöknec imádságába nem al embornec idvössege, de criftusnac kennaba 55. annera eltavoznac, hog örőkke űtet soha nem
lattac 70. mert embornec kétsége vagon róla, hova a halalnac
utanna megon 311. es imma kellé tegód meggözni eg erötelen
leannake 360. es martiromsagot egetömbe az zizekkel vallana 464.
ol erősen magát ostorozja vala, h o g . . . 538, kiknec Adorjan alhatatofsagukat ezebeveve 547. es a ferbol jő vala ki of edőfségős
illat, h o g . . . 601. mennekbe mel nag diéöfeg tegődet var 634.
megmonda, hog meg nag foc kenokat ű nevejert kell zenvedni 637.
11. Latinismusok.
Hogy codexünk legnagyobb része latinból van fordítva,
ahhoz kétség nem fér; nem csoda tehát, ha az író a fordítás
nehézségeivel küzdve, — kivált oly korban, midőn nyelvünk még,
tagadhatatlan, nem állott a kifejlettség valami magas fokán,
számos idegenszerűséget, nóvszerint latinos szófűzést, módhasz
nálatot stb. ültetett át nyelvébe. Mindazonáltal óvatosaknak kell
lennünk ezen tekintetben i s ; mert sok olyasmit bélyegzettek már
idegenszerűnek, a mi nem az.
Az eddigiekben is már több latinismust említettünk fel,
nevezetesen a ragos alakoknál; ezeken kívül még a következők
találhatók.
a) L a t i n o s m ó d h a s z n á l a t : . . . megesmernőnc, mel
igőn nag felsegős jozag jőjjőn (!) minekőnc.. 9. mene haznalatt'a
legőn... megesmere 26. jelöntetic mene haznalatos gimőlce legőn
41. miből embör veheti, ha melto legőn ez zentsegnec vételére 59.
tudakoznac azon, hog ha a pokolnac tüze legőn ugan testős 79.
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hog ez mind ekképpen legon, z. János megbizonítta 92. vájjon ki
az, ki mindezőket megmondhafsa 113. megteczic, meí igon nehéz
legon 128. Judast fesvenfege keteleniti vala, hog Jézust elarulnaja
149. bocata angalt, ki ütet megerőfitene 173. nelvedes azt mu
tatta, hog o kozzuloc való leg 201. kezde megtagadni, hog nem
efmerte volna az embört, a kith mondana 201. Pilatos latvan, hog
semmit nem haznalna 242. es alkotanac kenetoth, hog minth a
zombat elmulnec, jönnenec megkenni Jezost 300. arra valatoc
terőmtven, hog attű uratoknac fejet altalvernetöc 351. bánatos
vala, hog 6 neki fia nem volna 397. kinec midőn kazdagsagit
h a d n a . . . 398. parancola, hog mind a baratoc begilnenec 459.
megizene neki, hog o földéből kimenne 471. vegeze arra az o gondolatt'at, hog űtet tartana eg magas toromban 493. tugga vala, hog
iftennec orzaga volna a hitben 495. haragjában haga, hog ez zizet
ozlophoz kőtoznec 506. kérdi vala, miért ö firna 537. lata, hog
Natália igön nomős volna 569. megparancolvan 5 neki, hog a
helre menne, holot uz urnac teste volna 571. tanacoza, hog eghazat rakatna 615. — Ezek határozottan latinos használatok.
Említendők továbbá: jóllehet az napnac höfegen fekőgenec
21. jóllehet, hog ez zentsegőt hozza vege 21. jóllehet ezt fenki nilvanvalo bizonfaggal meg ne efmerhefse . . . 34. jóllehet a pokolnac
kenna zamtalan legon 70. jóllehet, hog abbin legőn kevés ideiglen
115. — és egyszer jelentő móddal: jóllehet aleg zolnac vala 305.
— E használatot is latinosnak szokták mondani; de azt hiszem,
nem az. Igaz, hogy manapság a nép e kötőszót nem használja;
ismeretes nzonban, hogy hasonló megengedő mondatokban a föl
szólító mód használata nem épen ritka. Pl. bár akárki megtekint
sen Erd. Népd. III, 40. kérjed bár az égre földre, neki mindegy;
bár tűz vagy tenger, éles fegyver fogyaszsza éltemet 126. vissza
jövök, ámbár most elhagyjalak Népk. gy. I, 216.; akármint ragyog
jon a nap, de C3ak nem lát a vak Erd. Közm. I, 247. stb.
A következő módhasználatot sem merném egészen elítélni s
minden egyes esetben latinosnak bélyegezni: kezdec kérdezni, ki
ezt akarnaja tenni 163. megkérdvén, hog volna neve 621. kérdi
vala, hog mi volna ez latas 634. hog megmondana neki, ki volna
662. — ellenben már kevésbbé hangzik jól: megkerdec űtet, mit
latot volna 85. (V. ö. kérdé az embert, hogy nem tudná-e a király
rezsedenciáját megmutatni Népk. gy. I, 367. kérdé, hogy mi czélja
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lenne utazásának 364.; megkérdezte tőlük, hogy mivel lehetne
annak elejét állani, hogy az ő leánya ne lenne mindig olyan szo
morú Népk. gy. II, 404.; kereté, hogy lenne jelen a mulatságon
Mikes K. stb. stb.).
Hasonló véleménynyel vagyok a következőkről i s : mikoron
immár zűlni kellene 484. mikoron eljutott volna a vendégség
napja 484. mi2oron bebocattac volna 485. mikoron a mife megvegeztetett volna 486. stb, stb. Effélék csak úgy hemzsegnek codexünkben is, mint a többi nyelvemlékekben, természetesen csak az
elbeszélő részekben; másutt: mikoron embör meltan komonikal
19. mikoron a hő keneret ezed 20. mikoron.. jarulandaz 28. stb.
Végre említendők: mielőth elárultad volna 156. — ellenben:
kevanam megenni a vacorat, mieloth megkenzatom 159. V. ö.
mielőtt felülne lovára, megrántja üstökét Arany (Prózai dolg.
306.); mielőtt elmennél, nesze ez a fontos kalács Népk. gy. II,
381.); (1. Szarvas G. czikkét, Nyelvőr II, 395.) | miglen a tik ketzer
zolna 169. (v. ö. míg az apa oda járna, én viselek gondot rája Nyőr
V, 140.) | minekutána alleloc iíeket mondót volna 321. azkeppen,
hog lefekűt volna z. János monda 163. hog ezt mondotta volna,
eggic az zolgaknac arcél cápa 196. es hog zajába votte volna 287.
es hog mentec volna Jezoshoz 295. stb. — ellenben: es hog (a
mint, midőn) megfag vala 84. onnaton hog kimene, legottan tic
zola 199. (V. ö. a mint menne, mendegélne Nyőr IV, 474. a mint
a város körűi haladna Népk. gy. I, 199.; másrészt: Miklós annya
hogy meglátná... Vadr. 7.; a hogy émént a kis egér, h á t . . . Nyőr
V, 420. stb.)
b) Az i n f i n i t i v u s használata: ezögből adattatic megesmernonc 9. a pokol mondatic lennie bidős helnec 65. mindonkoron
lattatic elkezdetni 68. imádságban a kent róla elvetni kéri vala
179. mas embőrtol felnec vala megfortőzni 217. Pilatos monda
megostoroztatni Jezost 231. ugan lezön, miképpen lenni akarjatoc
244. ezt igaznac tudom lenni 326. kit ekképpen latoc megzaggatvan
lennie 345. latom fargasaggal meghervatnac lennie 353. nem vagoc
melto hivattatnom zolgadnac 387. parancola űtet bevinni 403.
feloc en at'amtol (!). engödetlennec lennőm 408. es hog te hag iíen
zepsegnec zemérmet vallani 409. fenki nem vei engomet lenni
leannac 417. Pafuncius kedeg alejtt'a vala bineről kesergeni 435.
ketté repedvén ű neki kaputh ada kijoni 518. hertelen halalt ne-
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kiöc látni ne ag 523. intic vata ketzer ennie 535. ne tőrtenec neköm
zolnia az ö zajával 554. melto löl a zentec közibe zamlaltatnod
564. parancola az azzont eleibe vinnie 620. parancola az ö ruhájá
ból mezítelen foztania 635. parancola ö testet az ebeknec vetni 650.
c) L a t i n o s i g e - h a s z n á l a t o k : Ő kenna eth emleköztetic (recolitur) 9. mikoron felkölt volna imádságáról (dum surgeret
de oratione) 173. nem ketölködni bocanatot (non dubitare veniam)
212. ezt tőrvenoknec elfordothojanac leltoc, es cazarnac adót adni
tiltonac (hunc invenimus subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dare caesari) 218. ártatlan vagoc ez igaznac veretöl
(innocens ego sum a sanguine justi hujus) 242. miképpen lelködet
által nem mente ez hallás (quomodo animam tuam non transiit
sermo iste) 281. miképpen mented által ellenfegöknec torit (quo
modo transisti insidias adversariorum) 451. teritte magát (convertit se) zent fiahoz 350. 356. arvaja lezec en afamtol (orphanus fio
a patre), őzvegge en jegősőmtöl 364. hire neve elteritte mind a
varost (opinio autem ejus peragravit totam civitatem) 401. ne
zonnel meg az imádságtól (ne desistas ab oratione) 429. nem tudom
mi tőrtenec atte leanodnac (quid accideret filiae) 429. mi lőtt legőn
ammi baratonknác leanarol (quid factum sit de íilia amici nostri)
430. nem akarlac tegod zorgalmaznod te leanodert (nolo te sollicitum relinquere pro íilia tua) 448. erősb eletet vifel vala (severiorem vitám gerebat) 534. lafsad en uram, hog meg ne rettenj
(videas, n e . . . ) 560. hitődet, kit tartaz (quam tenes) 622. . . . hitire
fordult (tért, convertit se) 641. criftufhoz fordula (téré) 652. 671.
ifteni hihlesre magát nem teríteni (ad inspirationem divinam se
non convertere) 692. — Ide tartoznak még: ne akarj engőmet
elhadni (noli me derelinquere) 273. ne akarj firna 279. ne akarjatoc
űtet eltemetni 305. ne akarjatoc codalni ezön 629. ne akarjatoc
zeretni 676. — zep atte orczad, azért en felőc, hog ne legőn (timeo,
ne sit) a garlo baratoknac romlafokra 422. felven, hog meg ne efmertetnec 437. [Megjegyzendő, hogy nincs meg a Nádor-codexben
a nehogy, hanem mindig: h^gy .. ne áll; így a 25. 168. 174. 216.
294. stb. 11.] Végre: tőn nekic bezedőt (fecit sermonem) 167. oth
tonec vacorat (ibi fecerunt coenam) 151. 383. imádságot tenni (orationem facere) 416.418. stb. zot tőn (verbum facere) 482. áldomást
tön (benedictionem facere) 653. veget tenni (finem f.) 181. ala-
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mifnat t. (eleemosynam f.) 530. 531. vendégséget t. (epulum, convivium f.) 483. vallást t. (confessionem f.) 653.
d) E g y é b l a t i n i s m u s o k : erosb eletet vifel vala mindőn klaustrombelieknel, előzőr ebben (in hoc), h o g . . . 534. ebben
zűlettem (in hoc natus sum) es erre jöttem ez velagba hog . . . (ad
id veni in hunc mundum) 221, o ennekom bodogtalannac (vae mibi
misero) 556. (másutt helyesen : jaj ennekom 594. 597.); o ennekom
zerető fiam 350. jaj ennekom zerető fiam 363. (másutt helyesen:
ó én fzerető fiam 352. 364.) — Sűrűn fordul elő továbbá a vonat
kozó ki névmás oly esetekben, midőn magyarosan a mutató név
másnak kellene állania; p l : . . . kiről zent Bemard ig zol (erről így
szól sz. B.) 4. kiről uronc Jezos ugmond 89. kit megbizonit z. János
113. stb, s t b . — csak néhányszor: erről íg zol z. Gergőr 93. ezt
megbizonyitfa z. Tamás 11.
Latin ragos-alakok átvétele: engömet poncio pilatufnac
adanac 283. holot a martiromoknac testöc volna (corpora martyrum) 571. zent János es zent Pal martiromoc zent eghaza mellett
640. vala persarom béli keral (rex Persarum) 607. 622. lakozic
vala medorum fő varosba (in metropoli Medorum) 607. jovisnac
templomába (in templo Jovis) 504.
Dr. ZOLTVÁNY L. IRÉN.

AZ EGYSZERŰ SZISZEGŐ HANGOK JELÖLÉSE
A RÉGI MAGYAR ORTHOGRAPHIÁBAN.
Válasz Ásbóth

Oszkárnak.

Úgy is írhattam volna: «Három idézet igaz értelme és a
másolás természetei), mert formaszerint e két dologról lesz szó;
de az egész vitatkozás mégis tulajdonképen a körül forog, a mit
soraim homlokára jegyeztem. Okot a jelen fölszólalásra Asbóth
Oszkár szolgáltatott, ki a Nyelvtudományi Közlemények XVIII.
kötete utolsó füzetében a 415. laptól kezdve egyre velem foglal
kozik. A Nyelvemléktár VII. kötete előszavából vagy pontosabban
szólva az Ehrenfeld-codex bevezetéséből részint mindenféle olyan
dolgot szeretne kiszorítani, a mit soha még képzeletben sem
mondtam, részint pedig olyat, a mit valóban mondtam, képtelen
ségnek igyekszik föltüntetni. Van ugyan a közt, a mit csak úgy
erővel akar kisajtolni szavaimból, olyan is, a mi magában véve
kétségkívül helyes, a mit tehát bátran a magaménak vallhatnék;
de nekem azt mégis vissza kell utasítanom, mert a mit nem mond
tam vagy nem gondoltam, azt nem vállalhatom el, ha in abstracto
még oly igaz is. Ilyen pl. az, hogy szerintem a magyar sz hang
nak «sc-vel jelzése régibb z-vel való írásánál)) (420. 1.). Ezt én ott,
a hol Asbóth keresi, bár mily bizonyos dolog, egy szóval sem
érintettem. E kérdésről egyébiránt tüzetesebben egy külön akadé
miai értekezésben szólok s így megelégszem itt az egyszerű fölemlítéssel.
Asbóth fölállítva az ő elméletét, mely szerint a magyarnak a
csehtől kellett írni olvasni tanulnia, mivel a régi cseh írott emlé
kekben is az s (s) hang egyszerű latin s betűvel van jelölve,
abban a balhitben, hogy nekem az Ehrenfeld-codex bevezetésében
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(XXI—XXII. 1.) oly nyilatkozataim vannak, melyek neki útjában
állanak, ugyancsak vagdalna, ha találna. Mondandóját így kezdi:
«Egészen másképen, mint Hunfalvy Pál, adja elő a dolgot Volf
Oyörgy; de ő is csak azt állítja, hogy a latin s eredetileg sz-nék
hangzott a magyar írásban. Egészen új meglepő állítás azonban
az, hogy az s-et», értsd a magyar s (s) hangot, «eleinte z-\e\ írták*
(415. 1.), Tehát világosabban szólva én Asbóth szerint azt állítot
tam, hogy a magyarban eleinte a sz hangot s betűvel (416. !.),
az s (s) hangot pedig z betűvel fejezték ki. Meg kell vallanom, ha
ezt, kivált az utóbbit, csakugyan állítottam, akkor valóban nagyobb
tudatlanságot tanúsítottam, mint a mekkorát maga Asbóth igyek
szik rám tukmálni. De szerencsémre nincs más bizonyítéka elle
nem mint a mondott helyről vett három oly idézet, melyet teljesen
félreért.
Mind a három idézet, s ezt legyen szabad kiemelnem, abból a
szakaszból való, melynek czélja az Ehrenfeld-codex régi másolat
voltát bizonyítani. Az első ez: «Az 1. lapon háromféleképen írva
fordul elő fent, fcent és zent. A codexben mindvégig közönségesen
csak az utolsót találjuk, a másik kettő ritka kivétel s csak észrevét
lenül csúszott be. Hogy pedig melyik a régibb írásmód, mutatják a
Halotti Beszéd es Königsbergi Töredék miloftben, fcine, fcegin;
fcolanoc, fcuz, fciulbeffen, fceplev szavai.» Ebből Asbóth azt
akarja kiszorítani, hogy én szerintem «az sz hangot régebben latin
s-szel jelölték* (416. ].), mert a Halotti Beszéd miloftben szavára
is hivatkozom s a Königsbergi Töredék tiftan szaváról még meg is
feledkezem. Nagyon eltalálta! Tessék csak jól elképzelni a dolgot.
Hat szót idézek, melyben az sz hang /c-vel van jelölve, s csak
egyet, melyben /-sel van kifejezve. Lehet-e ebből, ha már minden
áron elmeletet kell sajtolni szavaimból, egyebet következtetni,
mint hogy szerintem a sz hangot régebben h a t esetben/c-vel,
e g y esetben pedig / s e l etjelöltéká ? De még fz is nagy furcsaság,
mikor én az sz hang jelölésének nem statistikáját adom, hanem
csak egy pár példáját idézem. Abban külömben igaza van Asbóthnak, hogy a fent Írásmódjának régibb voltát nem kellett volna a
miloftben szóval bizonyítanom, minthogy itt az / nem magán
hangzó, hanem t előtt áll, a hol kiváltságos a helyzete (417. 1.), de
szerencsémre ő maga idézi (418. és 419. 1.), hogy egy 1247 tájáról
való okiratban kétszer van Sölgageur (Szolgagyőr) meg hogy egy
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1268 és 1272 közt keltben egyszer előfordul Sewlus (Szőlős). Annyi
azonban mindenkép bizonyos, hogy «az sz hangot régebben*
n é h a , ha mindjárt tévedésből vagy ligaturában, /-sel is «jelölték». Ennyit szabad a fejemre olvasni.
Még egyet nem hagyhatok említetlentíl. A hermeneutikának
első szabálya szerint minden helynek legelőször is összefüggésében
kell keresni az értelmét. Már most hol mondom én a fentebb idé
zett szavakat? Nemde az Ehrenfeld-codex bevezetésében, még
pedig oly szakaszban, a hol csupán csak azt bizonyítom, hogy a
mondott codex nem lehet maga az eredeti fogalmazvány, hanem
szükségkép másolatnak kell lennie. Nem tárgyalom ott még magá
nak az Ehrenfeld-codexnek Írásmódját sem, mert ebből is másból
is csak annyit használok, a mennyi fölvett dolgomra, a mennyi
annak bizonyítására tartozik, hogy az Ehrenfeld-codex másolat.
Annál kevésbé szólok pedig azon a helyen általában a régi magyar
orthographiáról. Ha tehát ily összefüggésben azt mondom, hogy
az Ehrenfeld-codex fent, /cent és zent háromféle Írásmódja közül
zent az újabb, az Ehrenfeld-codexben szokásos, fent ésfcent pedig
a régibb, az Ehrenfeld-codexbe másolás útján került, akkor azt
józan logika szerint r e l a t í v e , csakis az Ehrenfeld-codexre vonat
koztatva, nem pedig a b s o l u t e , tehát nem általában a régi magyar
orthographiára értve kell venni. Tehát sem azt nem szabad kiol
vasni belőle, a mit már fentebb megczáfoltam, hogy az sz hangot
régebben latin s-szel jelölték, sem pedig azt, a mi különben igaz,
hogy szerintem az sz hangnak ugyancsak/c-vel való jelölése régibb
^-vel való írásánál (420. 1.). Hogy pedig csakugyan relatíve s nem
absolute értettem, valamint hogy Asbóthot kivéve az olvasót sem
hagytam ez iránt kétségben, arról hadd tanúskodjanak a fentebb
idézett helyre csak egyetlen egy gondolat közbevetésével következő
eme szavaim : ((Megjegyzendő, hogy ez is mind csak kivételes, és
mint a Halotti Beszéd cuzicun, miloftben, mulchotia, ozchuz,
charmul szavai bizonyítják, szintén r é g i b b a z E h r e n f e l d
C o d e x b e n s z o k á s o s í r á s m ó d n á l . * ) Minthogy az is meg
szintén szükségképen legalább is kettőre vonatkozik, megelőzőleg
pedig se többet se kevesebbet, hanem épen kettőt említek s e kettő
közül is az egyik elvitázhatatlanul épen az, a mit az Asbóth
kiszakította szavakban mondok, tehát nagyon világos, hogy a
«régibb az Ehrenfeld Codexben szokásos írásmódnál)) szavak a
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Jent és Jcent írására is vonatkoznak. Valóban nem tehetek róla,
hogy Ásbóth Oszkár nem tudott megérteni.
A második idézet ez: «Még világosabbá teszik a dolgot», t. i.
az Ehrenfeld-codex másolat voltát, «a következő törlések és igazítá
sok: [z] femyt (5. 1.), [cujczudalatos (63. 1.), [fe]zerelmeert (65. 1.),
[z] fok (86. 1.), orz[f]agol (100. 1.), vo[n]lna (109. 1.), melyek csak
úgy magyarázhatók, hogy a codex írója előtt magyar szöveg volt,
melyben az elsorolt szavakat így találta írva: zemyt, cudalatos,
ferelmeert, zok, orfagol, vona, s hogy, figyelmetlenségből maga is
úgy akarta írni, de aztán észrevéve a dolgot, a megkezdettet kitö
rülte s a maga orthographiája szerint írta.» A harmadik meg ez :
«Különösen gyakori az az eset, hogy az / helyett z-vei kezdett szó
elé az író utólag kanyarítja az /-et. így van ez a következőkben :
fzenky (40. L), fzokzor (45. 1.), fzebeknek (49. 1.), fzetetfegeknek (51. 1.), fzok (72. és 116. 1.), melyek szintén csak később
helyreütött vigyázatlan másolásból eredhetnek.)) E kettőből süti ki
Ásbóth főkép azt, hogy szerintem a magyar s (s) hangot «eleinte
2-vel írták.» Meg is jegyzi rá: «Volf György ezen okoskodása
valóban új, meglepő és olyan merész, hogy ritkítja párját* (415.1.).
Tökéletesen igaza van, ez az én nézetem is, csakis abban térek el
tőle, hogy a «Volf György» név helyére, kegyes engedelmével az.
«Ásbóth Oszkár» nevet tenném; mert csak ő következtette azt ki
szavaimból.
Még azt sem mondom azokban az idézetekben, hogy vala
hányszor az Ehrenfeld-codex írója az s (s) hangot 2-vel jelöli, az
mindig eredetijéből származik, annál kevésbé azt, hogy abban az
eredetiben minden s (s) hang 2-vel volt írva. Arra szorítkozom, a
mire bizonyítékom van; bizonyítékaim pedig a 0-nek törlése és
az/-nek utólag oda kanyarítása. Ennyi z-t és csakis ennyit tulaj
donítottam az Ehrenfeld-codex eredetijének. Ám olvassa el azt a
két idézetet akárki, olvassa el százszor, többre értem-e, a mit
mondok, s a hogy a második idézetben világosan ki is fejezem, «az
e l s o r o l t szavaknál))?
Hogy Ásbóth azt az eredetit csak m i n d e n s helyett 2-vel
tudja elképzelni, arról ismét nem ón tehetek. Hát az a z csak meg
állapított szabályból folyhatott, nem lehetett az gyakorlatlanság
ból eredő bizonytalanságnak, ingadozásnak a következése is?
Mi kényszerít okvetetlenül az előbbinek elfogadására ? Talán az
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utóbbira nincs példánk ? Van, még pedig nem egy; csakhogy úgy
látszik Asbóth nem ismeri. A Teleki - codexben akárhányszor
olvasunk ilyeneket: vonfa (82. 1.), Boffu (109. 1.), feki (171.1.),
vduőfittöd (164. 1.), vonza, Bozzu, zeki, vduözittod helyett, és
megforditva ilyeneket: verz (14. 1.), duznac (84. 1.), vizelz (98. 1.),
keferuezon (204. L), vers, duínac, vifelz, keferuefon helyett. De
tessék kutatni, m i n d e n sz hang van-e ott /-sel és m i n d e n
s (s) hang van-e ott 2-vel jelölve ? Hiszen ezt a föltevést félig
agyonüti már az az egy ke/erue^őn is. De hát ne hivatkozzunk a
Teleki-codexre; az még akkor Asbóthnak nem volt rendelkezésére.
Az Apor-codex azonban már három, a Peer-codex meg már épen
tíz évvel ezelőtt jelent meg. Ezekbe Asbóth minden esetre bele
tekinthetett volna. Az Apor-codexben találunk ilyeneket: fokaffa
(147. 1.), ferenth (u. o.), hofyan (u. o.), wefnek (150.1.), faz (151.1.),
zokaffa, zerenth, hozyan, weznek, zaz helyett; és megfordítva
ilyeneket: haranghozaz (152.1.), zolghalthathaznak (153. 1.), kyz
ázzon (u. o.), haranghozas, zolghalthathafnak, kis ázzon helyett.
A Peer-codexben szintén ilyeneket találunk: chafary (2. 1.), lefek
(12. L), nofolyaba (24. 1.), follany (u. o.), boffonkodnak (27. 1.),
meg vigafic (31. 1.), ez ferrel (33. 1.), előfőr (83. 1.), refre (84. 1.),
thees (100. 1.), wallas (153. 1.), birs (220 1.), chazary, lezek, nozolyaba, zollany, bozzonkodnak, meg vigazic, ez zerrel, előzör, rézre,
theez, wallaz, birz helyett; és megfordítva is ilyeneket: zok
(94., 112., 333. i.), zyr (121. 1.), zegef (171.1.), zonha (181.1.),
bévzeggel (211. 1.), zegetfege (215. 1.), fok, fyr, fegel, fonha, bévfeggel, fegetfege helyett; sőt még ilyeneket is : ekeffcen (43.1.), fcefmes (u. o.), wyfcelne (58. 1.), wyfcelwen (66. 1.), ekeffen, felmes,
wyfelne, wyfelwen helyett. Mind ennél pedig semmi bizonyítékunk,
hogy másolásból eredne, s így egyébnek mint ingadozásnak nem
szabad tulajdonítanunk.
íme nem csak képzeletben, hanem valósággal is van olyan
féle codexünk, ezúttal csak hármai említettem, de van tíz is, a
milyet az Ehrenfeld-codex eredetijének gondolok. Ha Asbóth ezt
nem tudva akármely korban olyan magyar helyesírást keres, mely
«egy egész kéziraton át» az s (s) hangot következetesen m i n d i g
2-vel jelöli, akkor az csakugyan «akármilyen korban valóságos
álomlátásw (426. 1.), csakbogy nem az enyém. Már azt a csekély
séget alig szükséges érintenem, hogy mikor az ember azt mondja,
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hogy itt meg itt az Ehrenfeld-codex eredetijében az s (s) hangnak
z-vel kellett írva lennie, akkor az csakis az Ehrenfeld-codex eredeti
jére vonatkozik, tehát nem annyit tesz, hogy általában a régi
magyar orthographiában «az s-et e l e i n t e 0-vel írták.»
Ennyi után bátran kimondhatom, hogy mind abból, a mit
Ásbóth Oszkár az Ehrenfeld-codex bevezetéséből vett három idé
zetre alapít, egy árva betű sem található szavaimban. Annyi figyel
met pedig, úgy hiszem, megkövetelhet minden író, hogy a ki
czáfolatába ereszkedik, előbb iparkodjék őt kellően megérteni.
Nem akarom hinni, hogy Ásbóth Oszkár ezt az igen természetes
követelést nem tudta teljesíteni, inkább azt gondolom, hogy csak
megfeledkezett róla. Egyet különösen nem értek. Ásbóth is kény
telen elismerni, mert hisz különben egyenes állításaimat idézte
volna, hogy én sehol sem állítom azt, a mit ő olvas ki szavaimból.
És mégis így szól: «Egészen máskép a d j a e l ő a dolgot Volf
Györgyw (415. 1.), «de ő is csak azt á l l í t j a» (u. 0.), «Volf ezeket
az á l l í t á s o k a t az Ehrenfeld codexhez írt bevezetésben f e j 
t e t t e ki» (u. o.), «Először is azt á l l í t j a» (u. o.), «a mint Volf
á l l í t j a » (419.1.), «Volf legalább azt á l l í t j a , hogy régibb, de
beéri itt is az á l l í t á s s a l » (420. 1.). Sem azt nem hihetem, hogy
Ásbóth Oszkár nem tudja, sem azt nem gondolhatom, hogy nem
akarja tudni a külömbséget valakinek az állítása és más valakinek
erre alapított következtetése közt. Egy szóval nem értem eljárását.
Mindent összefoglalva, ime az eredmény: Soha nem mond
tam és semmiféle nyilatkozatomból csűrés-csavarás nélkül ki nem
lehet olvasni sem azt, hogy «a latin s eredetileg sz-nek hangzott a
magyar írásban*, sem azt, hogy «az s-et eleinte z-vel írták», sem
pedig azt, a mi különben igaz, hogy «az se jelzés régibb m i n t a
2-vel való írás». Mind ezt tisztelettel el kell utasítanom magam
tól; maradjon ennek kicsikarása Ásbóth Oszkár érdeme. E kijelen
tésre nem a szorultság kényszerít. A mi szavaimból természet
szerint következik, a mit szavaimból a logika szigorú törvényei
szerint k i l e h e t o l v a s n i , azért mindenkor föltétlenül elfoga
dom a felelősséget; de nem azért, a mi szavaimból csak erő
szakkal következik, a mit azokba valaki csak b e l e o l v a s .
Azt mondja Ásbóth (426. 1.): «Helyesen látták Hunfalvy Pál és
Volf György, hogy ha a latin után indult a magyar helyesírás, a
latin s csak sz hangot jelenthetett eredetileg.)) Hogy Hunfalvy Pál
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helyesen látta-e, az kérdés, még pedig nagy kérdés. A mi engem
illet, bármennyire hízeleghetne, különösen Ásbóth Oszkár részé
ről, hogy én valamit helyesen láttam, mégis kénytelen vagyok
megvallani, hogy én azt a dolgot nem láttam se helyesen se hely
telenül, mert egyáltalában nem is néztem. Nekem az Ehrenfeldcodex bevezetésében, ha már Ásbóth ezt vette alapul, csakis az
Ehrenfeld-codexre volt gondom és egy pillanatig sem forgott
eszemben, hogy a régi magyar orthographiának bárminő eredetét
vitassam akár nyíltan kimondva akár titkon becsempészve valami
véleményt. Hogy egyébiránt minden hiábavaló, csak szószaporító
és idöfecsérlö polémiának e tárgyban egyszer mindenkorra véget
vessek, ezennel kijelentem, hogy az Ásbóth idézte szavaimnak
csakis az itt kifejtett értelmet kívántam adni. Ha a megtáma
dott állítások csakugyan természet szerint minden erőszak nélkül
következnek belőlük, a mit sehogy sem hiszek, akkor a mennyi
ben helytelenek, ezennel helyre igazítom; ha pedig, a mit nagyon
erősen hiszek, csak Ásbóth Oszkár sajtolta ki belőlük, akkor
ezennel határozottan visszautasítom.
Természetes dolog, ha Ásbóthnak az a három maga ková
csolta állítása ledől, a mint hogy már le is dőlt, egyben leomlik
mind az is, a mit szerzőjük rájuk épített. Azért az apróbb részle
tek czáfolgatását egészen szükségtelennek tartom. Más az a kér
dés, mert itt már olyanról van szó, a mit valóban mondtam, hogy
szabad-e az Ehrenfeld-codexbeli [z] femyt, [fe] zerelmeert, [z] fok,
orz[fjagol törléseket és igazításokat úgy magyarázni, hogy a codex
írója előtt magyar szöveg volt, melyben az elsorolt szavakat így
találta írva: zemyt, ferelmeert, zok, orfagol; más szóval föl
szabad-e tenni az Ehrenfeld-codex eredetijéről, hogy n é h a / helyett
z-t (zemyt, zok) és ^helyett f-et (ferelmeert, orfagol) írt? Ásbóth
kereken tagadja; szerinte «a tollhibák éppen ú g y n e m magya
rázhatók» (426. 1.). Fő és majdnem egyedüli okának, hogy «ilyen
helyesírást)) nem csak abban az időben, melyre az Ehrenfeldcodex eredetije tehető és teendő, hanem más korban sem találni
«egy egész kéziraton át» (u. o.), már elébb kimutattam a ferdeségét. Olyan kézirat csakugyan nincs, mely az sz hangot következe
tesen mindig s-sel, az s (s) hangot meg ép oly következetesen min
dig 0-vel jelölné. De elvétve biz az előfordul. A Halotti Beszédben
és Königsbergi Töredékben legalább t előtt van egyszer-egyszer
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s-sel írva az sz (miloftben, tiftan). Maga Ásbóth fölhozza 1247
tájáról kétszer £olgageurt (Szolgagyőr) meg 1268 és 1272 köztről
egyszer £ewlust (Szőlős). Ha keresnénk, több is akadna valamint
találhatnánk s (s)-et jelentő z-t is. Hogy ez egyáltalában másutt
sem hallatlan valami, arra ismét maga Ásbóth szolgáltat adatokat.
Egy helyt azt mondja, hogy «a X. századból való szlovén freisingi
emlékekben Brauné Vilmos számítása szerint az sz hang» 235 eset
közül 19-szer í előtt ligaturában és 13-szor szabadon, összesen
32-szer van «latin s-szel írva» (421. L). Más helyt meg azt is
mondja, hogy ugyancsak a «Freisingi emlékekben Brauné Vilmos
számítása szerint az s (magyar s)» 38 eset közül, habár csak
egyetlen egyszer, 0-vel van írva (414. 1.). Amott a ligaturát nem
számítva valamivel több mint 5 % , emitt valamivel kevesebb mint
3 °/o a rendestől való eltérés. Ha megolvasnók, nem tudom nem
kapnánk-e jóval kisebb százalékot azokból az s^-jelentő s-ekből
és s (s)-jelentő ,2-kből, melyeket én az Ehrenfeld-codex eredetijé
nek bátorkodtam tulajdonítani. Elég az hozzá, Ásbóth fő ellen
vetése sehogy sem állja meg a sarat.
De úgy látszik azt a nehézséget is támasztja, hogy az a
rendestől való eltérés, mondjuk hiba, csak másolótól telik; ő pedig
az Ehrenfeld-codex eredetijét nem képzeli másolatnak. Arra, hogy
nem csak másoló eshetik abba a hibába, döntő adatokat szolgál
tatnak a codexekben üres helyekre, lapszélre vagy a tábla belső
oldalára vetett bejegyzések, melyek kétségtelenül eredetiek. Ilyen a
szerelmes «svuem lolköm Virágom czinigem» a Weszprémi-codexben (Nyelvemléktár II. köt. VI. 1.), ilyen a sajnálkozó «/egeni» a
Kazinczy-codexben (Nyelvemléktár VI. köt. XIII. 1.), ilyen végre,
hogy a z-re is legyen példánk, a fölsóhajtó (itt a letépett utolsó
két betűvel, aw-mel kiegészített) «een e&ez claramw az Apor-codex
tábláján (Nyelvemléktár VIII. köt. XXXVII. 1.). Ezek pedig, arról
bizonyosak lehetünk, nem másolatok. A mi meg az Ehrenfeldcodex eredetijét, természetesen magyar eredetijét illeti, igaz nem
mondtam, hogy azon az a munka értendő, melyről az Ehrenfeldcodex k ö z v e t e t l e n ű l van másolva, tekintet nélkül, hogy az
maga az eredeti fogalmazvány-e vagy pedig szintén másolat; de
az úgy hiszem magától is érthető. Ásbóthnak tehát e részben
semmi oka ellenezni a ferelmeert, orfagol és zemyt, zok alakok
nak az Ehrenfeld-codex köz vetetlen eredetijébe való helyezését.
NYELVTUD. KÖ/LKMKNYEK. XIX.

K
"
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A valóban létező dolgok tekintetbe vétele megengedi; lehet is
szabad is. De hát vájjon kell-e ? Ásbóth ezt is határozottan tagadja.
Én meg ép oly határozottan állítom. Lássuk, kinek van igaza.
Azt mondja Ásbóth, «hogy hogyan» lehet a [fe] zerelmeert,
orz[f]agol és [z] femyt, [z]íok törlésekben és igazításokban nyilvá
nuló tollhibákat magyarázni, «az voltakép mellékes kérdés, de
ha már felelni kell, nem egy feleletet lehet rá találni-» (426. 1.).
Szolgál is kettővel, s hinnem kell, hogy nem a legrosszabbat
választotta. Az egyik az, hogy az Ehrenfeld-codex írója, ki a 76.
lapon, egy fél nyomtatott lapnyi kis helyen a kereszt szót kereftnek, kereftet, kyreztnek, Creftenek változatokban «/c-val és c-vel,
s-sel es 0-vel le tudta írni, egy hosszú 162 lapra terjedő műveto
másolva, ((bizonyosan nem dolgozott mindig öntudatosan és a kellő
figyelemmel)), és így «ezen a másolón ugyancsak megeshetett*), hogy
«eltévedt a szeme» (u. o.). Nem kapaszkodom abba, hogy miféle
szemtévedés van a kereszt szónak fentebb kiemelt változataiban,
mert nyilván csak azt akarják mutatni, a mit kár volt még külön bi
zonyítani, mivel a magyarázandó tollhibák úgyis elég nyilvánvalóvá
teszik, hogy az Ehrenfeld-codex másolója «nem dolgozott mindig
öntudatosan és a kellő figyelemmel*). Azt is megengedem, hogy a jó
másolónak hébekorba bizony «eltévedt a szeme». Magam is említek
bevezetésemben (XXII—XXIII. 1.) két esetet, mely, ha már egyszer
más adatokból be van bizonyítva, hogy az Ehrenfeld-codex máso
lat, egyébnek mint a szem eltévedésének nem tekinthető. Ilyen a
2. lapon «mykent [f] alázatos fráter Bernald», ahol az «alázatos»-on
keresztül mindjárt «frater»-re akart ugrani, és a 67. lapon «kezde
[eleuenj az vayafokbaloí eleuen veer ky zarmaznyw, a hol «kezde»
után «az vayafokbaloí» mellőzésével «eleuen»-re tévedt. Itt a téve
désnek a hely közelsége az oka. Úgy van-e az a négy tollhibánál ?
Az egy orz[f]agol, melyben mellékesen szólva a z azért van az [fj
előtt, mivel az író utólag ugyan, de határozottan az r és a kitörölt
f közé iktatta, már előre is elesik, mivel a hiba nem a szó elején,
hanem a közepén van. A [z] femyt az 5. és a [z] fok a 86. lapon
úgy áll, hogy előttük is, utánuk is csak jó távol akad ,?-vel kezdődő
szó. Itt a szemnek a hely közelségéből magyarázható tévedése,
vagyis ugrás nem foroghat fenn. A 65. lapon előforduló [fe] zerel
meert azonban, nem hallgathatom el, föltótlenül megadja magát.
Nem tudom hogyan, de az bizonyos, hogy ennek a szomszédsága
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a bevezetés írásakor elkerülte figyelmemet. No de azért még
mindig megmarad a társa: orz[f]agol, meg a másik pár: [z] femyt
és [a] fok.
De a szem, nem tudom, Asbóth gondolt-e rá, még máskép is
tévedhet. Hanem hát annak is nagy a bökkenője. Ha a hely nem
magyarázza a hibát, akkor már csak a hasonlóság tudja fölfogha
tóvá tenni. A hasonlóság vagy egész betticsoportokra terjed ki vagy
egyes betűkre szorítkozik. Akárki fölcserélheti mai nap is a talál
és tálal igéket és az Apor-codex írójának is könnyű volt Mykenth
helyett ezt másolni, hogy Mynketh (Nyelvemléktár VIII. köt.
XXXIX. 1.). Minthogy itt egyes betűk elhibázásáról van szó, néz
zük meg, minő betűket szoktak régi codex-másolóink összetévesz
teni. Az adatokat a Nyelvemléktár bevezetéseiből veszem (IV. köt.
VII. 1.; VI. köt. XI., XV. és XVH. 1.; VII. köt. XXIIL, XL. és
XLV. 1.; VIII. köt. XXXIX. és XLI. 1.; XI. köt. XII—XIII. 1.; XII.
köt. XXI. L). Előfordul az Erdy-codexben ez helyett es és megfor
dítva es helyett ez; a Tihanyi-codexben haloc helyett haloí, a
Cornides-codexben kyc helyett kyí, a Kulcsár-codexben fegeych
helyett fegey/h, a Debreczeni codexben foc helyett íot, és megfor
dítva a Vitkovics-codexben alamifnaí helyett alamifnac, a Debre
czeni codexben bineí, tytcoí, iozagoí helyett binec, tytcoc, iozagoc.
A Tihanyi codexben /wthok helyett /wthok, az Apor-codexben
/brbatla helyett/orbatla, és megfordítva a Kulcsár-codexben /arkanyoknak helyett/arkanyoknak; a Horvát-codexben en helyett ev
{ = eu), és megfordítva az Apor-codexben adwad, kelued, elewe
helyett adnád, kelned, elewe. Továbbá találkozik a Kazinczy-codexben /ryedelme helyett fcyedelme, az Ehrenfeld-codexben kenerert
helyett kenereít, a Kulcsár-codexben kernwle helyett kermwle,
hi'vfagaba helyett rnt'fagaba, végre a Teleki-codexben fiam, feltamattam, kayw helyett ü&z, feltamatta^;, kay2, és mene helyett merre.
Ezek közül némi magyarázatra szorul az n helyett v, m
helyett z és n helyett rr. Az n helyett v a Horvát-codexből való ;
az pedig Eáskai Lea műve, a ki u helyett v-t szokott írni s ez eset
ben is, minthogy eredetijének w-jét u-nak nézte, rendes szokását
követte. így lett az eredeti ew-ből ew-n keresztül a másolatban ev.
Az m helyett z csak szó végén találkozik és e z mögött az a z-hez
hasonló, az első nyomtatványokban is alkalmazott, pontosvessző
féle rövidítő jel rejlik, melylyel a XV. században a szóvégi m-et
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szokták volt pótolni. Ez a nyitja a ű&z, feltamatta^, ka,yz írásának.
Az n helyett rr abból származik, hogy az eredetinek gót frakturás
n-je 22-nek azaz rr-nek látszott. így jutott a másolatba mene
helyett merre. A többiről, ki a régi írásban csak némileg is jártas,
hamar átlátja, hogy a z és rövid s, szóvégi c és t,f és hosszú/, u
és n, h és k, r és z, r és t, ni és m, iv és w összetévesztésére nem
kell valami nagy figyelmetlenség. De kérdem, hol van az a hason
lóság, mely a z és hosszú / fölcserélését magyarázza? Mert jól
megjegyzendő, azokban a [z] femyt, [zj fok ós orz[f]agol igazítá
sokban h o s s z ú / van ám, nem rövid s. Ezekben tehát, egy szó
val mondva, nincs se ugrás se hibás olvasás. Minthogy pedig a
szemnek e kettőnél több tévedéséről nem tudok, azt hiszem,
Ásbóth nem fontolta meg jól, mit mond azzal, hogy az Ehrenfeldcodex írójának talán «eltévedt a szeme».
Másik magyarázata, ha lehet, még szerencsétlenebb. Minthogy
a kettőt vagy-vagy köti össze, a kereftnek, kereftet, kyreztnek,
Creftenek fölemlítése, melynek szükségtelenül azt kellene bizonyí
tania, hogy az Ehrenfeld-codex írója nem másolt «mindig öntuda
tosan és a kellő figyelemmel)), ide is szól. De valamint az első
magyarázat előtt nem illustrálta azt, hogy a jámbor másolónak
«eltévedt a szeme», úgy itt sem teszi világossá, hogy ugyanaz a
jámbor másoló az «s-et egy vigyázatlan perczében latinosan s»;-nek
olvasta és azután magyarosan 2-vel írta le», valaminthogy meg
fordítva «az sz-et latin módra latin s-szel kezdte írni», és a «mikor
azután észreveszi botlását, ki is javítja». Mert hát jegyezzük meg
jól, ez az Ásbóth másik, úgy látszik legnyomósabb magyarázata.
Itt tehát megint hibás olvasás előtt állnánk, hanem egészen
más fajta előtt, mint a milyet az előbbi magyarázat bonczolgatásában láttunk. Ott a másoló a betű alakját, itt az értékét téveszti el.
Jól látja, hogy az eredetiben az a b e t ű / , de nem, a hogy kellene,
az s (s), hanem, a hogy nem kellene, az sz hang jelének veszi és e
tévedése következtében akkori magyar szokás szerint 2-vel írja.
Hasonlókép megfordítva is nagyon jól látja, hogy az a betű ott az
eredetiben z • jól tudja azt is, hogy az az sz hangnak a jele; de
míg a maga papirosára keríti, eszébe ötlik, hogy a latinban az sz
hangot/-sel jelölik; ezért megfeledkezve a magyar orthographiáról,
az eredetiben látott z helyett ő is /-sel írja az sz hangot. De alig
veti oda amott a z-t, emitt az /-et, észreveszi tévedését. Amott látja,
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hogy a z az sz hangnak a jele; de neki az s (s) hang jelére volna
szüksége; tehát kitörüli a z-t és oda írja az eredetif-et. Az utób
biban meg azt látja, hogy az odavetett / a magyarban az s (s)
hangnak a jele; neki pedig az sz hangjele kellene; azért kitörüli
a z / - e t és oda írja az eredeti z-t. Egy szóval mind a két esetben ott
van, a hol volt, és bátran újra kezdhetné. Ha a dolgot jól végig
gondoljuk, lehetetlen észre nem vennünk, hogy Asbóth azzal a
szegény emberrel, azzal a szegény másolóval tulajdonkép száraz
malmot hajttat.
Eddig azt hittük, hogy a másolók úgy írnak, a hogy olvas
n a k ; hogy pl. azért írják néha a c-t í-nek, f-et f-nek, n-et w-nak és
megfordítva, mert bár tévedésből, de úgy olvasták. Most végre meg
tudtuk, hogy a dolog máskép áll. Asbóth szerint az Ehrenfeldcodex írója az eredetit egyszer latinosan olvasta és magyarosan
másolta, másszor meg ellenkező módon magyarosan olvasta és lati
nosan másolta. A maga írását azonban már csak a szerint igaz
gatta ki, a hogy olvasta. így aztán nagyon szépen meg van ma
gyarázva egyrészt a [z] femyt, [zj fok, másrészt pedig az orz[f]agol.
Az eredetiben Asbóth szerint az volt, hogy femyt, fok, orzagol; de
a másoló egyrészt latinos olvasást (femyt, fok: zemyt, zok), más
részt latinos jelölést követve (orzagol: orfagol) hamarjában úgy
akarta írni, hogy zemyt, zok, orfagol; hanem aztán észrevette a
hibát és szépen visszatért arra, a mit Asbóth szerint az eredetiben
látott, hogy femyt, fok, orzagol. Igazi fok (zok) hűhó femyért
(zemyért). Tán csak nem bódult meg az a szerencsétlen másoló,
hogy ilyen hiábavaló dolgot műveljen! Mert azt az eredményt
bizony sokkal könnyebben, sokkal olcsóbban is elérte volna;
egyszerűen csak minden erőlködés, minden gondolkodás nélkül le
kellett volna másolnia, a mit látott, mint a hogy a 76. lapon bizo
nyosan a kereszt szónak kereftnek, kyreztnek, Creftenek változa
taiban is legalább a kyrezt, Crefte alakokkal és az / meg C
betűkkel tette.
Asbóth nagy diadallal említi (418—419. L), a mit egyébiránt
eddig is mindenki tudott, hogy régieink még egészen l a t i n u l
írott oklevelekben is csak nagy ritkán tévesztik el az itt-ott bele
szőtt magyar szó vagy név magyaros írását; itt meg (426. 1.) egy
elejétől végig m a g y a r u l írott munkát szintén csak régi magyar
emberrel latinosan olvastat és latinosan másoltat. Még ha az
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Ebrenfeld-codex maga a kétségkívül latinból fordított eredeti volna,
inkább értenénk valamicskét a dologból. A l a t i n b ó l fordítón
minden esetre sokkal könnyebben erőt vehet a latin orthographia
mint a m a g y a r b ó l másolón. Ez már csak azt írja latinosan, a
mit vagy közszokás szerint latinosan írnak, vagy a mit a maga
magyar eredetijében latinosan írva lát. Már most így áll az ügy.
Az orfagol írás származhatik ugyan, ha igaz, a fordítótól, de a má
soló csak átvehette; a zemyt és zok írást azonban nem követhette
el sem a fordító sem a másoló. Amaz azért nem, mert az ő mintá
jában, a latinban, a z nem jelent s (s) hangot; emez meg azért
nem, mert a mi az ő orthographiája szerint is úgy írandó, a hogy
az eredetiben látja, azon nem változtat. Azokat a kitörült z-ket
tehát a latinos olvasás sehogy sem képes megfejteni; a kitörült
y'-et is a latin írás csak nagyon talán és akkor is az én javamra
úgy, hogy az orfagol alakot az eredetibe helyezi.
Nekem különben ez a dolog egészen mindegy lehetne. Azt
Ásbóth sem tagadja, hogy azok a kitörült .z-k meg/-ek m á s o l á s
ú t j á n jutottak az Ehrenfeld-codexbe. Csak abban térünk el, hogy
ő hibás olvasásból és hibás írásból, én meg vigyázatlan másolásból
származtatom. Én bátran elfogadhatnám az ő magyarázatát; mert
azokat a kitörült betűket csakis annak bebizonyítására használ
tam, hogy az Ebrenfeld-codex másolat. Ezen az Ásbóth magyará
zata teljességgel nem változtat. Ha az igazság nem követelné, nem
is szállanék vele szembe. De hát az Ő véleménye merőben ellen
kezik minden psychologiával, ellenkezik a másolás egész termé
szetével. A hol az eredeti vagy megelőző író és a másoló orthogra
phiája elüt egymástól, — itt csak ilyen esetre van szükségünk —
ott a másolás kétfelé lehet: vagy hű vagy modernizáló. Amaz
betűről betűre történik, emez szóról szóra; az első esetben a má
soló föláldozza a saját, a másodikban elnyomja előzője orthographiáját. A hibák a kettőnél nem egyfélék, habár mind a kettőnek
az az egy, a vigyázatlanság, a forrása. A betűről betűre másolónál
a látás fárad és így az válhatik vigyázatlanná, mikor kifárad vagy
lankad. Itt tehát a tudás vagy, a mi itt vele egyjelentésű, a szokás,
melyet a betűről betűre másolónak el kell némítania, kerekedhetik
fölül. A másoló ilyenkor önkénytelenül modernizál, azaz beleviszi
a maga szokott orthographiáját. Itt a szokás, a másoló orthogra
phiája győz. Hogy mi az ő szokott orthographiája, azt abból

A RÉGI MAGYAR ORTHOGRAPHIÁBAN.

71

tudjuk meg, mit töröl, s hogy mi az eredetijének orthographiája,
azt abból tudjuk meg, mit javit a törlés helyére. A másik, a moder
nizáló másolásnál az emlékezet, a tudás fárad, tehát ez lankadhat
el, és vigyázatlan perczekben a korlátokba szorított látás kerekedik
fölül, a minek aztán az a következése, hogy az eredetinek ortho
graphiája győz. Itt aztán a törlésnek és javításnak az előbbivel
szemben megfordított értéke van. Az eredetinek orthographiáját
abból tudjuk meg, mit töröl a másoló, az övét meg abból, mit tesz a
törlés helyébe. Egy szóval a szerint, a mint a másoló vagy a maga
orthographiáját fojtja vissza vagy pedig az eredetijéét nyomja el,
vigyázatlan pillanatokban vagy a magáé vagy az eredetié, tehát
mind két esetben a leigázott fog felszínre kerülni. Már most mi az
Ehrenfeld-codex írójánál a leigázott? Más szóval milyen másoló
az Ehrenfeld-codex írója? Kétségkívül modernizáló; mert a t-t
néha fc-jelentő c-nek nézve, nem c-nek, hanem a maga módja szerint
/c-nak írta (Nyelvemléktár VII. köt. XXIII—XXIV. 1.). Tehát mi a
következés? Egyszerűen az, hogy itt-ott kivillan az Ehrenfeldcodexből eredetijének orthographiája ennek hibáival egyetemben.
Ez és csakis ez lehet én szerintem mind némely régibb orthographiai sajátságainak, mind pedig itt sokat emlegett tollhibáinak
magyarázata.
Az olyan másoló, a kinek van tudatos orthographiája s azt
alkalmazza is, már pedig az Ehrenfeld-codex másolója olyan,
annak hibái, a combinátiókat nem számítva, csak háromból ma
gyarázhatók : vagy ugrásból vagy hibás olvasásból vagy figyelmet
len, szolgai ragaszkodásból. A kitörölt és helyessel pótolt z-k meg
f-ek, mint már láttuk, sem az elsőből, sem a másodikból, tehát
csakis a harmadikból származhatnak s ennélfogva okvetetlenül az
Ehrenfeld-codex közvetetten eredetijébe helyezendők. Azt mondja
Ásbóth, azok «a tollhibák éppen ú g y n e m magyarázhatók*
(426. 1.); én pedig azt mondom, azok «a tollhibák éppen* c s a k i s
ú g y «magyarázhatók».
Válaszom hosszúra nyúlt, de nem kerülhettem mind e dolog
nak beható fejtegetését. Ásbóthnak állításaiban oly súlyos vádak
rejlenek, hogy ez ügy tisztázásával tartoztam nem csak magamnak,
hanem mint az Akadémia által kiadott Nyelvemléktár szerkesztője
az Akadémiának is. A régi magyar codexeknek e kiadásából nem
sokára már a XIII. kötet lesz a régi magyar nyelv és irodalom
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iránt érdeklődő közönség kezében. Abból tizenkét kötetért, harmincznégy régi magyar nyelvemlék kiadásáért, engem terhel a
felelősség. Ha akármelyik bevezetésemben a régi magyar orthographiáról oly hallatlan képtelenségek vannak, a milyeneket Ásbóth
akart szavaimból kimagyarázni, mint akár az, hogy eleinte az sz
hangot mindig s betűvel (416. 1.), az s (s) hangot meg mindig z
betűvel jelölték, akár pedig az, hogy e fölfordult írásmód a Halotti
Beszéd és Ehrenfeld-codex közé eső időszakban általános volt,
akkor súlyosan compromittáltam tudományos készültségemet, a
mi mint megbízómra a magy. tud. Akadémiára nézve sem lehet
közömbös.
De a hosszú vita úgy hiszem egyébképen sem volt egészen
meddő. Egyrészt hozzájárult annak tisztázásához, hogyan jelölte
a régi magyar írás az egyszerű sziszegő hangokat; másrészt pedig
azt a methodikus kérdést segítette eldönteni, hogyan lehet a
másolatból az eredetire következtetni. Mind ezen fölül még más
ok is kényszerített e helyreigazításomra. Ásbóth Oszkár azt hitte,
hogy az Ehrenfeld-codex bevezetésében talált nyilatkozataim ama
kérdés megfejtésének, hogy kiktől tanúit a magyar írni olvasni,
útját állják. Ha az csakugyan úgy van, ha akár az Ebrenfeld-codex
bevezetésében, akár valamely máséban elejtett nyilatkozataim a do
log tisztázását valóban gátolják, mint a hogy kimutatásom szerint
Ásbóth hitte, akkor a kérdés tárgyalásában elém is csak oly nagy
vagy még nagyobb akadályokat gördítenek mint más elé. Pedig én
Ásbóthtal szemben más elméletet bátorkodtam fölállítani, mely a
csehektől kereken elvitatja még azt is, hogy a magyarokat írni
olvasni egyáltalában csak taníthatták volna. így nekem magamnak
is számolnom kellett a magam nyilatkozataival. Mind az Ásbóth
Oszkár elmeletének beható bírálatát, mind a magaménak részletes
kifejtését már bevezető soraimban érintett akadémiai értekezésem
ben («Kiktől tanúit a magyar írni olvasni. A régi magyar orthographia kulcsa».) fogja találni az érdeklődő olvasó.
VOLP GYÖRGY.

ERZA-MORDVIN NYELVMÜTATVÁNY.
A bibliai történetből (1883).
A kazáni Missionarius-társaság (npaBOdiaBHoe MHccioHepcKoe
oömecTBo) az utóbbi időben a m o r d v i n nyelvre is fordította
figyelmét s megjelentek kiadásában jelesen e r z a - m o r d v i n
nyelven: 1881. Szent történet (Bibliai történet: CBanjeHHaa HCTOpia), s ugyanez második kiadásban 1883 ban; — 1881. Poks
prazdnikt. Nagy ünnepek (A fő egyházi ünnepek: rjiaBHtie u,epKOBHbie npaa^HHKH); — 1882. Máté evangélioma (CB. EBaHrejiie OTT.
MaTeea), új fordítás; — sőt immár népnyelvi szövegekkel is gon
dol a társaság: 1882. és 1883. jelent meg ((Mutatványok a mordvin
népirodalomból» (o6pa3msi Mop^OBCKoii Hapo^Hoít diOBecHOCTn),
egy-egy füzet «Népdalok» (nicini) és ((Népmesék* (cica3KH), elég
hű orosz fordítással. M o k s a -mordvin nyelven való csak az
1879-ben megjelent Tyumenyev-féle M á t é
evangélioma
(melynek átírása a Nyelvt. Közlemények XVI. kötetében közöl
tetett). Ezen oly örvendetesen megszaporodott szövegkészletből
bemutatjuk itt az újabb kiadás szerint a Bibliai történetet, mely
nek nyelvezete, tárgyához képest, szabadabban mozogván látnivalólag megközelíti a népnyelvi eredeti szövegeket. Közlésünk
fölvette az ó-testamentomi részt majdnem egészen, s néhány feje
zetet az új-testamentomiból. Néhány fejezet f o r d í t á s a , valamint
a nyelvészeti tanúságot fejtegető j e g y z e t e k és egy kis s z ó 
j e g y z é k alább következnek.
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1. Mastoron

tejemado.

Paz mastoront da vese, meze nejevi tenek, koto ciste tejinze.
son vese avul' kedsenze, ansak ist'a uleze ! merez valsonzo tejinze.
Ikele mastor avul! pofadkaso ulnes: mastoron erva jondo
copuda kopacaz ast'eé, Pazon du%ozo ved velkska kantelevez jakas.
Vasense ciste Paz valdonen ulme mers. omboce ciste menelnen
uXme mers. kolmoce ciste modanen, vedeút ejste javoé, erva mezt kastomo karmavé. nilece ciste cinen, kovnen da testnenen ulme mers.
vetece ciste erva kodamot 'narmonnen, erva kodamot kalnen ulme
mers. kotoce ciste efva-erva kodat mastor langso ojme marto Uja
meznen ulme mers.
Vesemede mejle Paz loman uleze! mers. sisemece ciste Paz
mezejak ez tejt. te cis jevrejks subbota ci, erzaks ojmsema ci.

2. L om ane n t ej

emado.

Tejd'anok, meri Paz, erének jonov molica, esenek kondamo
loman. son vese vedse ericatnen, vese narmotnen, mastor langso skotinatnen, zvertnen langso pfavtoks, kudazoroks uleze. Paz vasense
lomannen Adam lemse lem makss. son Adamon t'elanzo sovonste tejize
da potmozonzo a-kulica ojme puvaé sovavs. tede mejle Paz Adamon
rajse karmavtize efamo. Jedemse pek vadfa Pazon sonsenze ozavt sad
ulnes; se sadont, pek vadfa ulemanzo kuvalt, raj merit. mejle Paz
Adamnen vese skotinatnen, zvertnen, vese narmotnen vetsinze ; Adam
tenst lemt putnes. Adam. sinst jutkstost estenze jalgaks kingak ez
muk. Paz vani: lomannen skamonsten efams a jon. esenze kondamo
jalga, meri, efavi tenze. Paz Adamon kemeste matidevtize. vana
sonzo udomstonzo, Paz sajize sonzo ve irdezenze da estedenze posublica, kozajka tejé tenze; Jeva lem tenze puts. koda Adam sirgojs,
Paz vetize tenze Jevan. son koda Jevan nejize, ist'a mers : es lova£astom te lovasáé, es telastom tet'elas ; son mifdenze irdejste tejevemanzo
kuvalt kozajkaks uli tenze. ten kuvalt vana loman tát'anzo, avanzo
kadsazo da es kozajkanzo marto vasodéi kavto t'elatne vejkeks vel'avtit. Paz lomatnen at'at babát baslavinze da mers tenst: ejkakst sactnez kastodo, rastaz vese mastoront pestede ; vedsetne, ved langsotne,
mastorsotne, mastor langsotne langso pfavtoks idede. erva kodamo
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suron, erva kodamo vidme marto tiksen vidstedenze jarsado;
kodamo umaf kastica cuvtnen umardest jarsado.
3. V asense

lom atnen

raj se er amodo

erva

st.

Adam marto Jeva rajse eramstost oduZavtomo stapo jakast :
síré kidejak, mezdejak ezt vizdt; sinst kodamojak pezetest arasel't.
tese eramstost Paz martost kortneme saksnil. sinst méhest Pazon
snamodo Uja mezejak arás el, langozost oduéa a eravol, simemks
jarsamks vese anok ulneé tenst; kodamojak orma a tokit tenst; kulomadost-kak a p>elitt sin : rajse utnes istaino ve cuvto, konatan umar
denze jarsaz sin znardojak avult kulok. rajent kanska vid'senze páron
beranen sodavtica cuvto kasnoé. Paz Adamnen, koda rajs vetize,
jovtas : vana, Adam, erva cavtnen umardest jarsak, anéak vonó sey
rajent kunskaso páron beranen sodavtica cuvtoút umardenze ilajarsak. kodak se cuvtont umardenze sevat, seske kulat. Adam marto
Jeva Pazon valonzo eziz kulconok: se cuvtont umardenze jarsastsinst davol maninze da se cuvtont umardenze seveme karmavtinze.4. V asense

lom atnen
peZeteja
z amo dóst.

módost

da nak a-

Vese angeltne lomande ikele tejéé; ikele sin vesemest part
ulnest, mejle ve angelos Pazdo ve jonov tujeme karmád, Pazon kulconomonzo ez karmák, son esenze marto Ujat-kak konat-konat angeltnen maninze; siú-gak Pazon veckemenze ezt karmák, ten kuvalt
davol lem maksst tenze. davolon melsenze Ujat a langs kengelemado da
mansemado Uja mezejak arás. Paz davolon vese jalganzo marto
menelste es selmenze ikelde ads paninze. davol tede mejle anéak
seken arseé, koda bu Pazon keZenze savtoms.
davol takoda sovas lomatneú vaks rajs. rajsent Ujat erva kodat
zvertnen jutksosí guj (jozni)-gak ulneé: son lomande mejle vesemede
prevej ulneé. davolos gujent pots sovaé da vest Jevan kevstize : monr
Jeva, marin, Paz tenk rajsent kodamojak cuvton umardenze ez mert
nekak jarsamo í Jeva mers tenze: Paz rajent erva cuvtnen umardest
jarsamo mers tenek, anéak páron beranen sodavtica cuvtont umar
denze ez mert tenek jarsamo ; kole, meri, sevdado se cuvtont umar.
denze, kalotado! guj meré tenze: o%, Jeva, Paz mansi tink esnénk-
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son peli estcdenk: kodak sin te cuvton umardenze sevit, páron beranen sodamo karmáé sins-kak pazon kond'at tejevit. Jeva, gujent valonsten kemez, se cuvtont umarenze sezize da jarsas, Adam-gak sonzo
langs vanoz jarsas.
Adam marto Jeva kodak sevét páron befanen sodavtica cuvtont
umardenze, seske vizdeme peleme karmáét, sin, smokovnica lemse
cuvton lopastonzo estest oduSat sustaz cuvtne jutks keksét. Paz sinst
a-kulconomast sodinze da, rajenten saz, ista kortamo karmáé: Adam.!
a Adam ! kosát ton ? Adam cuvto eksste meré tenze: vaj, Pázom !
mon ton vaígejet tese marina da, ejstedet tandadoz, cuvtn ekses
keksin; tondet vizd'an: mon stapan. Paz meré tenze: ton stapo
utemadot kijovtaé tent? kona cuvtont umatdenze jarsamo ezin mereksnek, se cuvtont umardenze ezit' sevt li ton, Adam? Adam meré: ino,
kozajkam andimem. Jeva meré: mon guj manimem. Paz sinst vesemest nakazinze. ton, Adam, mekev modas vel'avtomazot (kulomazot),
pfat tramo karmát majsez. ton, Jeva, péken kandomstot a-sumbra
utat, ejkakst seredéi sactneme karmát, es mirdet kulconomo karmát:
son pfavt uli tent. gujnen: ton, guj, vese zvertneú jutkstost éudozat ;
ton modado jarsaz, péket langso joznoz jakak. vesemede cumovonte,
gujen potso d'avolonten, Paz isia jovtaé: avant marto ton jutksot,
avant plemanzo marto ton plemat jutks keé putan. sonzo plemazo
ton prat merkasi (jangasi), ton plemat sonzo kockaras pupasi. net
valtn' ejse Paz vana meze jovtaé: si, meri, isúimo ska: avant plemasto Idica saci; son ddvolont iznasazo. tede mejle Paz Adamon
estenze ozkson kandamo tonavtize, keden oduzaso lángost orsinze da
rajstent sinst aíat babát kavnesk vejse paninze; rajenten peZetevt
lomai il'ast sovak merez, Xeruvim karavul'amonzo puté. sonzo kedezenze tolón sabl'a maksé.
5. Adamon

ejkaksonzo.

Koda Paz Adam marto Jevan rajste paninze, sinst kavto Kajin
da Avel lemse corast sacét. Kajin éuro melga jakaé, Avel reve melga
jakaé. sin vest kavto brat vejse Paznen ozks kandét. Kajin ozksoks
éuro kandé, Avel vesemede vadfa revenze kandize. Avel Paznen
ozksonzo kemez, veckez, vide, vanks sedsenze kandize ; sonparosedse,
vanks melse loman ulneé. Paz sonzo ozksonzo primize, Kajinen
ozksonzo ese primak; son Paznen ozksonzo avul kemez, a-vanks, a-paro
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mel'senze kandize ; son a-paro sedse, a-vanks méhe, a-vadra loman
ulnei. Kajinen Avel langs sel'menze sijadét da keZenze sast. son Avelen pakiav terdize da toso mastize. Paz Kajinnen nejavoé meri:
Kajin ! koso tori Avel bratot ? Kajin Paznen kezejste : ele mon bratom
mel'ga karavulan ! meri. Paz Kajinnen meri: meze tejii ton i bratot
mastik ved' ton : sonzo vereze modasto inaldi tem. ten kis iudoéat
nej ton. ton mastor langso estet parineste ojmamo tarka kosojak a
mujat. Kajinen plemasto lomatne a-part, a-vadfat ulneit; sínst ejste
lomanen ejkakst merilt.
Paz Adam marto Jevanen Avelen tarkas kolmoce Sif lemse
cora maksi. Sifen plemasto part lomai ulnesi; siúdest Pazon pocitajamost kise Pazon coranzo merilt. Sifen rodstonzo vesemede jot
lomatnen lemest vana kodat: Eno%, son esenze par' eramonzo kis
menels apák kulok sajevi; Mafusal, son mastor langso vesemede
kuvat vejkse iadt kotkemen vejke (969) ijet efai' Noj, sonzo Paz
vajamodo vaníze.
6. Mastoron

v e dr saj

emado.

Mastoron tejemadonzo 2262 ijede mejle mastoron ved' sajize.
Mastor langso lomatne, pek lamo rastaz, Pazon sovsem istuvtié.
Sifen plemastonzo lomatne Kajinen plemasto lomatne marto covurgadomazost Pazon aniak ikamonzo pocitajait, Kajinen plemasto
lomatne Pazon eit pocitajak ; sin meznen pongi iukunaksnoit. Sifen
plemastonzo lomatne koda Kajinen plemanzo marto vese covurgadst,
Pazon sovsem kadié : Kajinen plemasto lomatne ladso meznen pongi
iukunaksnomo karmait. Sifen plemasto aniak Noj lemse ve loman
Pazon pocitajai. vest Paz Nojnen meri: Noj, lomatnenen isía jovtak : vana, mert, Paz iado komi ije srok maksi tenk. kole tin, net
iado komi ijetnen jutams, meznen pongi iukunaksnomank kadoz
mekev ve ikamonzo Pazon (tenze iukunaksnoé) pocitajamonzo a karmatado, son tink nakazatadiz. lomatne Nojen valonzo mejs-kak ezií
put: sin net ijetne jutkso sedejak pek kolit. Paz Nojnen poks nile
ugolso véne (kovceg) tejemé karmavi. koda vencei keneri, Paz Noj
nen ezenze kozajkanso, kolmo coranzo koéajkast marto sajez, sovamo
meri. Paz Nojnen martonzo vanks narmotnede, skotinatnede, zvertnede sisemen sisemen pára, a-vankstnede vejken vejken pára sajeme
meri. koda Noj vese semjanzo, narmotnen, zvertnen marto vencenten
sovai, pizeme karmai pizeme. nilenkemen (40) ci, nilenkemen ve
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valón pizeme valóé valé: vese moratrí ejste vedeé lizeé mastor langont
vese sajize (veltize). vedes samoj sere) pandtnen velkssest 15 kenere
pakaren serse asieé (ve kenere pakaf 15 versokon kuvalmso).
mastor langso vese lomatne, vese mezt ojme marto ulneét, veds vajáé
kulseét, Noj es semjanzo marto da martonzo vese sajez meztne marto
vencse vedent langa sumbrasto ujneé.
Vedes mastoront velt'az éado vétkemen (150) ci éado vétkemen
ve asieé. mejle tago znaro ska jutáé Nojen venceze Ararát lemse
pando pfas lotkaé : 150 cide mejle mastor langso vedes ubavamo karmáé, mastoront langozo koéké eé, mereé, Noj vencstenze varaka kucé ;
varakas mekev ez sok. ve nedl'a jutáé Noj ve gulka noldas; gulkas
kurok mekev valavs : son mastor langso estenze ozamojak koske tarka
eé muk nesak. nedlan troks Noj gulkant odov noldize. gulkas mekev
vencenten coksne pozda sas ; son Nojnen maslicnoj (ojen) cuvtoú
lopav taradne tujs. Noj taradneút langs vani da dumi: modas kosks
vanok; nesak cuvtne lopajamo karmáét uz. nedlan troks Noj gulkant
kolmocede noldize; gulkas vencenten mekev eé sák nej. tede mejle
kuroksto Nojnen Paz vencstent liéme meré. Noj Paznen vajamodo
vanomanzo kis pasiban ozks kandé. son Paznen ozksoks anéak vanks
narmotnede, skotinatnede, zvertnede kandé. Nojen ozksonzo Paz primize: melezenze pek tué vanok. son Nojen baslavize da meré tenze :
vana vanok ! te pizeme-cirkeé selme-nejicaks (svidetelks) uleze tenek:
mon mastoront znardojakvedse a vel't'avsa nej.
7. Nojen

coratnede.

Nojen kolmo Sim, Xam, Jafet lemse coranzo ulneét. Noj vencstent lisez vinograd ozavé. vest psi ciste vinogradon jagudat éuvordaé
da sokont simeé iredé. son iredemanzo pack mastorov koda pongé
mádé da, langozo statovoé, matidevé. Xam tdianzo langso, staponzo
nejéé, pejedé da Sim marto Jafetnen-gak jovtaé: sin gak tdíanok
iredstenze langso pejedest, merez. Sim marto Jajét tatást langso pejedeme ezt karma ; sin takodamo oduZa sajét da, tatást staponzo a-nejemast kise, udal jondo potaé, langonzo veltié. net coratne pocitajaét
tatást, Xam eé pocitajak. Noj Xamon, es langsonzo pejedemanzo
sodaé, éudize • Sim marto Jafeten baslavinze. Xamon plemasto
lomatne esenze kond'at a-vadfat, tálast avast a-pocitajicat ulneét.
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8. Vavilonon

serej

st ólban

stroj

79

a modo.

Mastoroút ved' velt'amodo mejle lomatne pek rastaét. sin vesemest ve- kel'se anéak kortilt. sinst pravtne ve tarkas promét
da, vana meze tejdanok, merit: davajte min poks górod strojatanok, ejsenze poks menels sereze satiska stolba tejdanok; este
dének mejle ulica lomatne pomúast estedének. Simon plemasto ve
Jevera lemse aia es semjanzo marto se stolbaút ez strojak. mejels
pelev sonzo plemadonzo Jevrejt mereme karmáét, sinst górod da serej
stolbaú strojamost Pazoú melezenze ez tvk. Paz, vana meze, meri,
mon tejan: mon sinst konatan kona, konataú kona kelse kortamo
karmavsiú: sin seste vejkest vejkest kortamost sodama a karmit da
vese mastor langa stradű. Paz ist'a tejé. sin vejkest vejkest kortamost
apák sodak, vese ki kov, ki koo mastor langa stralest. sinst apák
pradovt goroddost da stolbadost Vavilon merit. Vavilon val erzaks
keleri covurgavtoma mer ez val uli.
9. Avraamon

Xanaanskoj

mastors

tujemado.

Lomatne koda mastor langa straleét, eraz astoz vide Pazoú
istuvtoz, copacanen (meznen pongé) éuknúaksnomo karmáét, anéak
Simon plemasto vejke Avraam lemse Pazoú pocitajica, Paznen kemiéa
pravednoj loman ul'neé: son copacanen ez éukunaksnok. Paz sonzo
Uja mastors eramo kucize. Paz Avraamnen nejavoé meré: Avraam,
mon toú estet, tondet tujez plemat hirtov Uja mastor maksan; te
Xaldejskoj mastoroút kadik da se mastorozot aze. Avraam, Pazoú
kulconize. son purnaé-serúaé, martonzo kozajkanzo (lemeze Sárra),
plemjannikenze (lemeze hot), da tát'anzo (lemeze Fara) sajinze da
Xanaanskoj mastors tué. Paz Xanaanskoj mastoroút altize nesak
tenze. Avraamoú tát'azo, Fara, se mastoroúten apák packodt', ki
langso kidoé. Avraamnen Siyem lemse tarkaso Paz nejavoé, jovtaé:
vana, vanok, te mastoroút vese toriét, tori plemat turtov makssa, meré.
tese Avraam, ozksoú kandoma serej tarka tejéé, Paznen ozks kandé.
tede mejle Xanaanskoj mastordorít Altaz mastor mereme karmáét.
Avraamoú esenze, Lotoú eserize lamoú lamon stadat skotinast
ülne ét. eraz astoé sinst pastuytne éovnoksnomo karmáét; mejle u£
kudazorost turtov-gak vejkest vejkest langs penacamo karmáét, vest
Avraam : daj Lot, javdanok nej, meri ; nesak tenek ve tarkaso erams
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tesna el' tejevksni. Lot, ton sajt estet melezet tujemaska tarka da erak
ejsenze. seste Lot pek suron sacica Jordán lejen kuvalt tarkatnen
estenze sajinze da Sodom lemse gorodso eramo karmáé. Avraam
Xevron górod vakso Mamre lemse tumo virse eramo karmáé.
Loton Sodomso eramstonzo Jelamitskoj inazoro plens sajeksnize, da Avraam, se inazoront iznaz, Loton mekev velavtize.
10. Fazon

Avraamnen
kolmo
nejavomadonzo.

juticaks

tej

evez

Vest Avraam es satoronzo vakso ozado ast'emste, vani: takodat kolmo lómat jiitit. Avraam sinst estenze pekest pestemé da
ojmsevteme sovavtinze. net jutiéatne avul' ist'ak jutica lómat ul'neét:
Paz sons kavto angelonzo marto ulneé. obedamstosi ve juticaé,
konatas Paz ulnes, Avraamnen jovtas: Avraam, ton ijen troks corat
saci. Sárra, net valtnen maraz, pejedezevs: koso u£, arsi, cora
tenek? min siretanok nej. (seste Avraamon sadoska, Sarran vejksenkemenska ijenze ulneét). Paz jovtas tenst: Pazoú kis mezejak
a-ulemaska arás; Paz meze %ocet, sen teji. Sárra, ton pejedemat
kis, corank lemeze Isaak uleze.
Obedamodost mejle Avraam sinst iltemest vasov jakas. kavto
angeltne Sodom gorods tűét; sons Paz, anéak kavnesk kadovoé,
Avraamnen jovtas: mon Sodom marto Gomorr gorodont lomatnen
pek peietevste, a-vankste, a-parste efamost kis nakazamost mótan.
Avraam sonenze mers: Pázom! set gorodtrí ejse vetkemenska, ele
nilenkemenska pravednoj lómat ul'evel't, ele ton sestejak set gorodtnen
apák nakaza avulit kad ? — avulin nakaza, meri Paz. kemenska
pravednojen kis kadovlit? mers Avraam. Paz mers tenze: mon,
Avraam, tori kiset kémen pravednojen kis-kak beratnen a nakazasin.
tede mejle Avraam Pazon pilgezenze sukunaé da mekev es satorozonzo murdaé.
11. Sodom

marto

Gomorr

on jomamo

dóst.

Lot Sodom gorodon ortanzo langso ozad' astil, kavto angeltneú
juticaks samstost. son net kavto juticatnen estenze udomo terdinze.
sin merit: min tesk ulicaso udotanok. Lot meri tenst: mon ulicaso
udomo avulin mert tenk: teseú lomatne pek a-vadrat, sin tink avulidiz
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obidak. seste angeltne Lotnen udomo sovaét. sin valske Lotnen
jovtaét: min, merit, angelt; ton, Lot, sede kuroksto purnak sernak
da, es semijat sajeé, cik teste ; minek Paz net gorodtnen jomavtomost
kucimiz. cijemstenk udalo jonov vejkenk-kak ilado varstak. Lot es
kozajkanzo da, kavto tejterenze sajinze da gorondstont tus. molemstest
Loton koéajkazo ez kirdt, udalov varstaé. son kodak varstaé, sálon
stolbaks vel'avé. se skane meneXste pali-kandal marto tol praé da
Sodom marto Gomorron, Ujat vaksost gorodtnen-gak vejse pultinze
(jomavtinze). set jomaé gorodtne tarkas, ved' liseé, mofaks vel'avs.
se mofant ejste Kuli mora merit: vedsenze kai a eri, kuli, ciresenze
loman a efavi.
12. Av raamon

Is aak

coranzo

ozksoks

kandomado.

Pazon valozo topodé: Avraamon corazo sacs. Avraam, koda
Paz mereksnes, isía Isaak lem puts tenze. Lsaak efas ajss, pokssto
kasnoé. vest Paz Avraamnen nejavoz, meré: Avraam ! veckema corat
peckik da kandik tem. ozksoks! Avraam Pazon valonzo kulconize:
ozkson kandomsto eraviks mezt sajez da Isaakon es martonzo sajeé,
Mórija lemse pando pras tué. kijava moHemste Isaak kevstneé:
táfaj í meri, minek ozkson kandoms pengene-kak, tolono-kak, pejelenekak uli, ozksoks Paznen meze kandtanok f Avraam coransten otvecaé:
Paz, coram, sons meze tenze ozksoks kandomo efavi, toso nevse
tenek. si?í Mórija pandont vaks packodez pfazonzo kujét. tese
Avraam ozkson kandoma tarka tejé, langozonzo pengt puts, pengtnen
langs Isaakon, kedenze pilgenze éulmasez, madstize da pejel sajeé
Isaakon kirga-paksonzo peckeme kedenzejak venteksnize, vdrug
angel nejavoz Avraamon kedtenze sajize da meré tenze: Avraam!
corat ilak peck, a efavi ; Paz ton kulconomat sodasi nej ! Páz Av
raamon pek kulconomanzo kis tago haslavize da jovtaé tenze : Avraam !
tonplemastot mastor langso lomatnen peiettest Idica saci.
13. Isaakon

ejkak

son

zo.

Avraam Sarran kulomadonzo mejle kolmo ijen troks Isaak
coranzo ufvakstomo purnaé. son sire sluganzo terdize da, Mesopotamijas kucoz, meré tenze : aze ton Mesopotamijas ; tosto mon plemastom Isaaknen koéajkaks tejteftuk. slugazo Mesopotamijasto Isaaknen
NYI4LVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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koéajkaks Vafuilon Revekka lemse tejterenze tujize; sonso haván
lemse lalazo ulneé. Vafuiloé Avraamon Nayor lemse bratonzo corazo
ulneé. Isaak Revekka langso urvaké. Revekka Isaaknen komé
ijen troks kavto corat sacts: poksont lemeze Isav, ve&ensent Jakov
ulneé; sin dvojnat ulneét. Isav zveren kunsica oyotnik ulneé, Jakov
kudo melga jakaé. tatást Isavon sede [pek] vecké, avast Jakovon. Isav
es pokioksonzo Jakovnen mijez maksize. ve ciste Isav cin cop jakaé,
jakaé, kodamojak zver apák cavt kudov pek sizez saé. son Jakovnen,
cecevican jamdo jarsamonzo nejez, meré: tujik monen es jamot. Jakov
meré tenze: ulezan mon poksoks, ton veéenseks ; seste makssa tent es
jamom. Isav meré: mon nej yot poksan, vacado vana el kulan ; ult
ina, Jakov, ton poks bratoks! Jakov, es jamonzo Isavnen maksoé,
poksoks velavé.
14. Jakovon

baslavamodonzo.

Isaak sireden pelev sokurgadé. vest son Isav coranzo terdize
da meré tenze : aze, Isav coram, ton pakéav ! meze toso cavat, estedenze jarsamks anokstak da mon andomak. jarsamodom mejle, baslavatan. Revekka Isaakon Isavnen ist'a kortamodonzo marize. Revekka
Jakovnen meré: Jajcov coram, aze ton stadasto seja-lávks tuk da
peckik; mon sonz1-ejste tát'atet veckema kusanjanzo anokstasa. ton, te
kusanjant tdiatet kandoz, Isavon tarkas baslavkavesat. son mejle, koda
kusanjant anokstize, Jakovon grudenze, kedenze seja-lávksen kedse
tapardaé, langozonzo Isavon oduZanzo orsavtize da tát'ansten kucize.
Revekka Jakovon, Isaak avulize sodak merez, sejan kedsent tapardize ; Isavon sacomsto-mek grudeze da kedenze pouavt ulneét. Jakov
tát'ansten sovaé. tat'azo kevstize: ki, meri, sese ? mon, tátinem, ton
poks corat! mon jarsamks kandin vana tent. Isaak Jakovon, malazonzo terdez, kutmordize da korú: valgejeé Jakovon, kedtne da grudeé Isavon. son Jakovon kandoz kusanjadont jarsaé da baslavize
sonzo. son Jakovon vana koda baslavize: tonet páron arsicatnenen
sinstest-kak paro uleze, ton éudsicatne sins-kak éudoz utest, ton
ejset bratot-kak kulconozo, sluZazo tent. Jakov tát'anzo kedste anéak
tujeme keneré, Isav-kak sas. Isaak: ki, meri, sese ? Isav meri: mon,
tátinem, ton Isav poks corat. Isaak meré tenze: mon kedsem nej
anéak ulneé Jakov bratot; mon sonzo tori tarkazot baslavina; son
ton langsot poksoks uli nej. Isav Jakovon langs pek keMjavé da,
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znardo tdianok kuli, meri, mon Jakov bratom mastsa! Revekka Isa
von net valonzo marinze da Jakovnen meri: Jakov coram, ton nej
uze Mezopotamijas orgodt'. mon bratom Lavanon kedse Isavon
keZenze jutams erak.
lő. Jakovon

kustiman

nejemado.

Jakov, avanzo valonzo kulconoz, Mezopotamijas orgodé. son
Mesopotamijas mol'emste coksne udomo mademstenze Paznen oznoé,
pranz' alov todovoú tarkas kev puts. son onstnenze kustima nejé. se
kustimant ve peze mastorov, omboce peze menel's neüsadé. kustimavaút
mekev vaspv angelt jakit, vére pesenze Paz sons asü. tosto son Ja
kovnen korti: Jakov, moúdem ila pelt! mon Avraamon Isaakon
Pazozo. te mastor ont, konata langso udat, tonet, ton plematet makssa ;
ton plemat mastor langso pesok ladso lamo uli; ton plemat troks
mastor langso lomatne vese baslavaz ulit. Jakov udomstonzo pek tandadoé sirgojé da meré: te tarkasont Pazon kudozo, tese menelent
ortanzo! pralonzo kevent ozkson kandoma tarkaks tejei langozonzo
jeleja (cuvton-oj) kajáé, se tarkanten Jakov Vejil lem puts. Vejil val
erzaks Pazon kudozo merez val uli.
16. Jakovon

Lavanon

kedse

eramodo.

Jakov Lavanon kedse vesemeze komé ijet eraé. Lavanon vezené
tejtereze Ra%il sonzo melezenze pek tué. Lavan meri tenze: sluSak
tem sisem ijet, Rayilen kozajkaks tent makssa. Lavan Jakovon manize: sisem ijetnen jutaz Rayilen tarkas Jakovon ekses poks tejterenze maksize. sonzo lemeze Lija utneé. Jakov Rar/ilen kis odov sisem
ijet Lavanon kedse slu&az es eksezenze sajize. Jakov Lavanon kedse
odov koto ijet sluéaé • net koto ijetnen kis Lavan tenze erva kodamo
melka skotina maksé. Jakovon net koto ijetnen jutams skotinazo rastaz Lavanon skotinadonzo sede lamo veXavé; sonzo Paz sons baslavize nesak. Lavan Jakovon ajgeme parleme karmáé: sonzo, selmenze
sijadóz Jakovon langs ke£enze pek mit. Jakov vani: tese efamozo a-pek
jon. purnize uli-paronzo, kozajkanzo, ejdenze-kaksonzo marto, vese
skotinanzo sajez es tdíanzo Isaakon mastors tué. kijava molemste
Jakov mafaé: es bratozo Isav karsozonzo 400 sluganzo marto samodo.
Jakov tandadoz es stadastonzo sede jot skotinatnen kockáé Isav bra6*
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tonsten gostineceks kucé. mejle son, Jordán lejen cires packodez,
semjanzo, skotinanzo kavtov javinze da Jordánon troks pectinze, sons
Jordanont te pelenze udomo kadovs. Jakovon marto takodamo loman
vem-pert borocaé. son Jakovon ve pilgenze tombize. te lomaneé ásolgadoma malav Jakovon baslavize da meré tenze : ton lemet nej avul'
Jakov. Izrajil uleze : ton Paz marto borocit! kole loman marto borocamo karmát, ton erva kirí iznasak. valskent Jakov es bratonzo Isavon nejize. Isav sonzo nejize da raduvaé palize; Isavon keZenze
majáét nesak. son Jakov marto sovetnasto javoz es mastorozonzo tus,
Jakov tdíansten tus. Isavorí plemadonzo Idumejt merit.
17. Jakovon

c

oratnede.

Jakovon 12 coranzo utneét. sinst vana koda lemest: Ruvim,
Simejon, Levij, Juda, Issayar, Zavulón, Dan, Neftalim, Gad, Assir,
Josif da Benjámin. Jevrejskoj narod sinst ejstest uleman kuvalt siúdest Jevrejen Patriar/t merit. vese bratne jutksto Josif vesemede
setme, vesemede prevej, vesemede paro uXnes; son Jakovon Rayil
lemse kozajkanzo ejste sacé. Jakov Josif coranzo vesemede sede pek
veckilise. tát'azo tenze mazi oduéa sustaé. bratne mels tatást veckema
corazo ez tuk. Josif kavto ont nejéé tdíansten da bratnenen jovtlinze.
net ontnede mejle bratne sonzo veckemenze sedejak ezt karma, vasence onozo sonzo vana kodamo uHnes. vest, meri son, miú vese kemkavtovo brat paksaso vejse suro nujinek da pulton pulton sulmaz
ozavtinek. mon pultom videste asíes, tink vesemenk pultne mon pultonten éukunast. omboce razt son vana kodamo on nejé. saét, jovtni son,
cize, kovozo, kevejkeje test da sin vesemest éukunast tem. tdiazo da
bratonzo: ele, merit, mingak tent isiaéo éukunatanok ! ten-kis bratne
sonzo langs sedejak pek keíejavtoz, mastomonzo arseét.
18. Bratne

Josiferi

mijemadost.

Josifen kémen poks bratonzo tatást stadanzo vanoét. vest sín
takoda kudov tatást turtov kuvat kutat ezt kucnek: sirí stadast marto
es kudodost vasov tujeksneét. Jakov Josifnen meré: azeka, Josif coram, bratot sumbran paro-cist sodavtita. Josif, es mazi oduZazonzo
naraZaz, bratnen sodavtomost tué. bratne sonzo vasoldo nejiz da es
jutkovast ista kortamo karmáét: vana minek ónon nejica bratonok si;
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dajt'e nej min sonzo mastsinek! poks bratust Ruvim mers tenst: mezt
tiú ist'a kortatado, bratkem! koda es rodnoj veret mastomonzo karmát?
sonzo vedteme lismas kajasinek, tósa son sons kuli. Ruvim bratnede
salava Josifen tosto targaz tatást turtov kucomonzo arses nesak.
kodak Josif vaksozost sas, sin langstonzo mazi od'ué'anzo vatkiz da,
kedenze pilgenze sulmsez, vedteme lismas kajié. bratne vanit: vakskast
Izmajilskoj kupect jutit. sin kupectnen lotkavtiz da Josifen tenst
komé serebrennikte mijiz. Ruvim sese arasel, son takov tujeksnes.
kupectne, Josifen Jegipets uskoé, inazoron Potifar lem se ve poks
nacalnikensten mijiz. Ruvim koda mekev bratne vaks sas, Josifen
mijemadonzo maraz pek avards da mers : tátanen koda jovtatanok
nej ? sin seja-lávks peckst, versenze Josifen oduíanzo vese vadniz
da tát'ast turtov kandié, tat'aj, vana te Josifen oduMzo nekak ; min te
oduzant paksasto vese ver niske potso mujinek, esenze vanok va zvert
seznié, sin merst. Jakov Josif éoranzo kis kuvais pek avarksnes.
19. Josifen

Jegipetse

eramodonzo.

Josif Potifaron kedse eras. son tese ve vide Pazon metstenze
znardojak ese noldtnek. tért kuvalt Paz Potifaron tevenze ikele) noldinze : skotinanzo rastast, viden surozo sacé. Potifar sajize da Josi
fen esenze kudonzo langso kudazoroks putize, sons kudo melga meze
jak ez vano, kudorí kis mezejak ez tejnek. Potifaron kozajkanzo
Josifen tagomeks ez karinak veckemenze ; mejle, mirdensten Josif langs
tokodat a-part tevt kengelez, sonzo temnicas pekstavtize; son pek
a-vadfa, kotez melse ava ulnes nesak. Potifar kingak apák kevstnek
sajize da Josifen temnicas kajize (pekstize). Josifen cumov a-ulemanzo kuvalt Paz temnicaso-jak ese kadt. temnican nacalnikeé Josi
fen a-cumovonzo n<jez kedstenze, jcil'gstenze ksnitnen sajinze da Ujat
sese-ze pekstaz lomatne melga vanomo karmavtize. se skane Josif
vaks temnicas kavto lómat'pekstaét. vejkes sinst ejstest Faraonon*)
pravt simeksen kannica ulnes, omboces pfavt kse-saloú anokstica
ulnes. sin Faraonon ikele takodamo poks cumo tejst nesak. vest Josif
vakskast jutamsto kevstinze : mejs, meri, tin ist'a pek sumofkskadide ?
sin jovtast: min, merit, takodat ont nejinek. ikele vinan kannicas
jovtlize es ononzo. vanan, meri mon ikelemkolmo taradsovinogradón
*) Jegipetse ikelen inazarotnede isía merilt.
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cuvto asti. set kolmo taratne langso seckat pojavaét; sin jagudaks
vel'avét; jagudatne kenerét. mon set jagudatnen sezin, ejstest sokost
éuvordina d%, Faraonon casas nurt'az, Faraonnen simeme kandin. —
ton onot paro, meré tenze Josif: kolmo cin troks ton odov ikelen
ladso Faraonnen vina kanneme karmát, mejle kse-saloú anoksticas
es ononzo jovtlize. mon, meri, prasom langsek-langsek nudejste suvteme ladso kodaé kolmo korzinkat kirdiú. set korzinkatn -ejse efva
kodamo kse-sal ul'neé. verece korzinkanten ozaét narmot da vese
meze ejsenze ul'nes, klluksié (sevié). — ton onot a-vadfa, mers tenze
Josif: ton kolmo cin troks povodíadiz da t'elat povodeé tarkaso narmot vese kluksesiz. koda Josif jovtaé tenst, isia i tejévé: kse-saloú
anoksticant povodié, vinan kannicant ikelen tarkazonzo putié. Josif
vinan kannicaúten : va koda pafste erams karmát, mon-gak il'amak
istuvt, mereksnes, da son Josifen melezenze-jak ese ledstnek. Josif
lisemazonzo sindenst mejle temnicasont kavto ijet eras.
20. Josifen

temniéasto
nacalnikeks

livteé
Jegipet
langso
putomadon
z o.

poks

Ve véne jegipetskoj Faraon kavto ont nejé. astan, meri, Nil
lemse lejen cirese. Nilstent sisem mazit, kujat skalt Hét da nudejpulova jakamo karmáét, mejle alamos ast'eé lejstent Ujat sisem skalt
liét. mejle lisez sisem skaltne sins a-mazi da tost'at uVneét. sirí kujat
skaltne voks mol'ét da kujat skaltnen sevié, a, sin, du% est kujalgadt,
ikele ladso tost'asto kadovét. Faraon sirgoéeksnes da odov matidevez
Uja on nejé. astan, meri, da vanan: ve olgo langso sisem kolost kajét
da zornijaét, peskedét. mejle sisem zornavtomo, tosíat kolost kajét..
net mejelse kolostne ikelsetnen seviz. mejle Faraon sirgojé. son valske
es mastorsonzo vese sodica lomatnen terdevtinze da tenst esenze
ononzo jovtninze. sinst vejkest turtov-gak sonzo ononzo est tolkuvavt*
seste pravt simeksen kannicant Josif melezenze ledé. son Faraonnen
jovtaé: minek temnicaso odne jevrej uli; son ont pek pafste tolkuvi.
Faraon Josifen seske temnicasto terdevtize. son Josifnen ononzo
jovtninze. Josif jovtaé tenze: inazoro paro-ci ! ton onot kavneks vejkede. sisem mazit, kujat skaltne, sisem peskset kolostne, ne sisem
ijet. sisem tost'at skaltne, sisem, tost'at kolostne sisem ijet-áe. sisem
ijet vese jegipetskoj mastorga efva meze pek sacomo karmi, net ijetnede mejle sisem ijen jutams mezejak a karmi sacomo. inazoro
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paro ci ! put isíamo prevej loman, konata sisem eurón a-sacoma ijetn9
ejste vese narodotet jarsamo satiska suro anokstavol'. seste Faragnod
sajize da Josijen esenze vese jegipetskoj mastoront langso nacatnikeks putíze da sisem vacn ijetnenen jarsamo satiska suro anokstamo
karmavs tenze. se skane Josijen kolonkemenska ijenze ul'nedt.
21. Josifen

lalanzo
Jegipets
suron
v as ens e
motemadost.

rámámon

kis

Sisem erva mezen sacicaijetne jutást, sast nej mezengak a-sacica
ijetne. Xanaanskoj mastorso lomatne-jak vacodo eramo karmáét: tesejak mezejak sacomo ez karma. Jakov esenze coratne turtov merd:
mon marin Jegipetse suron miksnemado, tin azede iov suron ramamo.
Jakovoú kem,en poks coranzo jarmakt sajst da Jegipets suron rámá
mon kis tust. Jegipetse Uja mastorsto saz ramsicatnenen suro Josijen
andak esenze troks miksnevil'. ten kuvalt Jakovon éoranzo-jak Jegi~
pets saz Josifen estenze moht. Josif esenze bratnen kodak nejinze'
seske sodinze, bratne sonzo eziz sodak: son sinst martost avul' jevrejks, jegipetks perevodciken troks kortad, sonzo camazo-jak lijakstomd: avul' ikelen od corineks ul'ned nej son. Josif bratnenen es
pfanzo ese jovta. son sinst jangsemast sodamon kise perevodciken
troks merd tenst: mon vanan, tin berat lomatiado • tin te mastoront
erva jondo lavso tarkanzo sodamon kis side, mejle vojnaso saz sajemanzo kise. — Vaj, paro loman, sin merdt tenze: min avul' beran
tevén kis, suron rámámon kis sinek tej. min cestnojt lomatíanok,
vesémének ve tdian coranzo. min avul kémen brat andak, kemkavtonenek ul'ninek. veéend bratonok tát'anok vakso kadovd, a kemkavtovocenek takov jomad. Josif sinst vesemest kolmo cit temnicaso kirdez
livtinze da j óvtad tenst: kole tin part lomatiado, ombocede samstonk
veéend bratonk-kak martonk tujink. kole tin ve£end bratonk-kak a
tusink, mon tink vejkenk-kak teste íumbrasto (fivste) a noldatadii.
znars mekev tej samozonk ve bratonk tesk temnicas kadovozo. son
sajize da Semeonon kadize. Ujat bratnen, mesokost durodo pestez,
erva konatan jarmakonzo mekev es mesokozonzo putomo karmavs da
kudov kucinze. sin koda kudov sast da, mesokost uksnié, vanit: erva
konatan jarmakonzo es mesoksonzo ; sin pek tandaddt.
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22. Josifen

Xalanzo
Je gip ets ombocede
r amamo sa módos t.

suroú

Jakovon coranzo uskoé sáros ve ijes ansak satots. éuront el!
mastomstonzo Jakov terdinze coranzo da meri tenst: azede nej Jegipets odov suroú ramamo. coranzo merit tenze: tdtinenek! kol'e ton
martonok veZeús bratonok, Veniamineú-gak a kncsak, min Jegipets a
moldano: toson pravtos soútemenze samo ez mert tenek. Jakov mers :
mezt nej tejnems tem ? Josif coram arás, Semeon-gak arás, Veniaminen-gak martonk vestado; kol'e sonzo marto-jak ki langso mezejak
tejevi da i son kuli, seste mon mel'avtomadom kulan. Juda lemse
corazo tát'ansten mers: tdtinem, mezdejak il'a pett: min kudov vesémének sumbrasto sátánok. Veniaminnen mezejak tejevinddráj, seste
mon ton ikelet kulomazom cumov ulan. tatást mers tenst: sajink ina
Veniaminen-gak martonk da tosto Semeonon-gak mekév tujink. Paz
martonk id'eze. azede nej ! sin tust.
Jakovon coranzo vesemest, Jegipets sumbran paro-ciste packodez, Josifnen sast. son koda Veniaminen nejize, selvedenze tust. son
sel'vedenze kinen-gak apák nevt, nardinze. Josif es kudonzo mel'ga
jakicanten obed anokstamo karmavs. obedamstost Josif bratnen poksonzo pokson, veíensenze veíensen tarkas ozavtinze. simemste jarsamsto vesemest turtov rovnasto kantlest, ansak ve Veniaminnen erva
konatado vete razt sede lamo putnest.
Obedamodost mejle Josif sinst vesémen mesokost surodo pestemé mers. erva konatan jarmakonzo mekev mesokozonzo putomo
mers, a Veniaminen mesoks esenze sijan casanzo (son ejstenze sim7iil') putomo mers. koda sin kudov tust, Josif sinst mel'gast es kudonzo
mel'ga jakicant kucize. son Josifeú bratnen sasinze da lotkavtinze.
tin, meri, rnejs mon kudazorom sijan casanzo salink ? sin lotkast da
merst: kole kin kedste musak kudazorot casanzo, sevaten mastsak.
vesnest. vesnest da Veniaminen mesoksto mujié. seste sin pek tandadst da vesemest mekev Josifnen murdast. sin Josifeú pilgezenze
prast da, kortast: vaj, paro loman ! tori casat min ezinek salsek: te
ist'a minek Paz ikelen pezetenek kis rnysevti nesak. nej min vesémének kulomazonok tori kedset rabotnikeks kadovtanok. Josif tenst mers:
tink mon vesemenk kirdemenk a karmán, kudov kuctadiz; sen ansak
estem kadsa, konatan mesoksto mujevs mon casam. seste Juda Josifeú malazonzo saé mers : paro loman ! min tonet tdt'anok pek sire
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ulemadonzo jovtninek uz. min?k tat'anok te veiens coranzo vesemedenek pek vecksazo. kole min kudov vezens hrattomonok satano, tat'anok
melavtoz kuli. net valtnede mejle Josif eí kird. son vese esenze slugatnenen lijav tujeme mers, ansak skamonzo bratne marto kadové.
son seste avafgads da jovtas : mon tink jomaz bratonk Josif ulan !
sumbra li minek tat'anok ? bratne tenze mezejak est merevt: pek tandadst u£ sin. s. n mers tenst: sado tej malav, inon tink Jegipets
mijéé bratonk Josif/ il'ado tandaUek: mon suron anokstamon kise
Paz soús párak ej mijevtimem. tin nej sumbran paro-ciste azede
kudov, moiidem táíanen jovtado. mejle tins tdt'an marto, vese semjank
marto tej sado ; kavto suron a-sacoma ijet jutást, tago vete ijet suro
sacomo a karmi. Josifen bratonzo kudov saz tát'anstest meze maj'tost
ulnes, vese jovtniz. Jakov pek raduvaz mers: pasiba Paznen, mon
Josif coram eramonzo kise. molan Josif coram nejemenze. Jakov
Paznen ozks kands da oznos. vese uli-paronzo purnaz, semjanek
(vesemest 75 lómat uHnest) Jegipets tus. koda Jakov Jegipeten mastors packods, Josif tdt'anzo karso mols. Josif sindest Faraonnen
jovtas. Faraon-gak tenst pek raduvas. son Jakov marto kuvats kortneé. mejle Faraonon valonzo kuvalt Josif sinst Gesem lemse mastors
vetinze : sin tese efamo-astomo karmáét.
23. J a k o v o n kulom

a d o.

Jakov Gesemse 17 ije eras. son kulomanzo malav ikele Josif en
Manassija da Jefrem lemse coranzo baslavinze, mejle esenze vese 12
coranzo baslavinze. son sinst erva konatanen estenze 7nakss baslavka.
son Judanen, baslavamstonzo, jovtas: Juda coram! ton plemastot
pravttda inazorot Idican mastor langs samozonzo a, mastit. tede
mejle son mads da kulos. Josif vese bratne marto tatást telanzo, Xanaanskoj mastors uskoz, Avraarnoú, Isaakon pescoras*)
kalmié;
Jakov kulomstonzo isía karmavú nesak. Jakovon kulomado mejle
kuvaí a-kuvat eraz Josif-kak vese bratonzo-jak kulost, rodost plemast
Jegipetse ikelen tarkasost eramo kadovst.

*) Vara kev-pando potso.
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24. Pravednoj

Jovdo.

Jegipette avul vasolo Aravija lemse mastor uli. Jevrejeú narodon Jegipetse staka eramo-astomso eramstonzo, Aravijaso eraé-ajsé
vejke Pazoú pek pocitajica, Pazon pek veckica Jov lemse pravednoj
loman. isía pek pocitajamonzo kuvalt Paz sonzo esenze-jaklijalomatnede sede pek veckilise. son Jovon éupalgavtize ejdede-kaksodo-jak,
rodnado-raékede-jak, uli-parodo-jak, rasti skotinado, narmonde-jak.
vese mastor langso Jovdo éupav, Jovdo talanov lomari avulit muk.
sonzo sisem coranzo, kolmo tejterenze ulneét. sin simeme-jarsamo erva
ciste ve bratost turtov promsilt: cece vejkenen, vando ombocenen,
ombodo kolmocenen ; isía erva kona bratost jutastz da mejle odov
poksost turtov promit. tatást sinst kisest erva ciste Paznen inaldoz
ozks kandit: konata kodamo pe£et tejé, sevaten Paz prosiavlise
merez.
Vest ist'a, jala promksnoé ladso, Pazon es ikelenze angelonzo
vese promst; satana-jak jutksost sas. Paz satanan kevstize: kosto
sit',meri, ton? son Paznen jovtas: mon, meri, jakaz mastoron peit
jutin. Paz sonzo tago kevstize: monen vide vanks sedsenze kemica
pravednoj Jovon ezik neksnek ? satana jovtas: kole bu, meri, sonzo
supav-cinze nel'gevlik, seste son vide vanks sedse kememanzo-jak pocitajamot-kak kadovlise.
Paz Jovon estenze kemeste kememanzo mastor lángon vese
lomatnenen nevteman kise, sonzo uli-paronzo, skotinanzo narmonenze,
ejdenze-kaksanzo langso satananen ol'a makss.
Vest ist'a Jovon ejdenze-kaksonzo poks bratost kedse simemajarsamo ciste Jovnen ve robutnikeze cijeé sas da jovtneme karmáé :
vaj%-vaj kudazoro paro-ci! minek kil'derl bukasot sokamstonok drug
vaksozonok takosto promoé saét Savej lemse lómat; sin tori robutniket vese vejken pes mastnié da bükit estest sajié. mon skamom anéak
kadoviú vana. tevate jovtnemanzo ese prad, ciji omboce: vajy^-vaj!
meri, paksaso ton melka skotinat vanomstonok, menelste Pazon tolozo
praé da skotinat vese vanicanek meznek pultinze. mon vana ékamom
anéak kadoviú. tevate jovtnemanzo ese prad, ciji kolmoce : vafy-vaj !
meri, pakéaso minek ton verbl'udon stadat vanomstonok takosto Xaldejt promét da vanicatnen vese mastnez, verbl'udot estest sajié. mon
vana ékamom anéak kadoviú. tevate ese prad jovtnemanzo, ciji nilice:
vaj^-vaj! meri, ton ejdet-kaksot vesemest vejse promoé poks éorat
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kedse simemste-jarsamsto cavo pakia jondo koda kepeti, koda kepeti
blagoj varrna; se varmai póké corat kudonzo langs jortovoz koda
jortovi! kudoi longadi da ejdet-kaksot sluganek meznek merkaz merkinze ! aniak mon ikamom kadovirí vana.
Seste-jak Jov Paz langs ez karma mastneteme : son konitkanzo
langs aráz esenze langso oduZanzo sack sezize, pracerenze narinze
da Paznen oznoz meri: pasiba tent vére Pázom ! snavoz uleze tori
lemet! mekev kedstem sajik seri, meze tons ikele maksoksnit' tem~
stapo sacin mon avari potsto, mekev sacoma modazom-gak rnurdan
stapo.
Tago vest ist'a Pazon es ikelenze angelonzo vese promit; satana-jak jutksost tago sas. Paz kevstize satanan : kosto sit', meri, ton ?
satana Paznen ist'a jovtas: mon, meri, jakaé mastoron pert jutí/u
Paz tago kevstize: monen vanks vide sedsenze kemica pravednoj
Jovori ezik nek? satana Paznen jovtas : lomaunen staka, uli-parozo
jomindaraj, da avul! ist'a staka, znardo bu vese telazo seredével!; seste
son tent vide vanks sedsenze kememanzo-jak, tonset pocitajamonzo-jak
kadovlise va ! Paz satananen meri: vana tent Jovori telanzo langso
ota maksan, ojmenze aniak il!ak toksek. Paz vaksto tujez satana Jov
langs prokaza lemse orma noldai.
Ki prokaza ormaso seredi, se lomanent a velese, a gorodso, a
lijaso koso, loma jutkso, a kirdit, ormazo Uja lomannen ilazo ped'a,
merez. sin bednojt ele cavo pakiaso, ele virse érit; ja isiat £a prokazavt promoé vejse érit. ki prokazaso ormalgadi, sevaten telazo ikele
sijavtoz vese lovtakskadi, mejle seredksijaz a-paro cijnev sij kolgez
lovaias naksadi.
Jov-gak vana isiamo ormaso ormalgadi. sonzo sajiz da górod
usov pánié, son, suks praso keverksnez, saks pelkskese sijerít kockeriL
suks piaso seredez keverksnemstenze, vest Jovori kozajkazo saz isia
kortamo karmai tenze: kuvaí tago vide varíks sedset kemez Pazon
pocitajamonzo karmát! kadik da istuvtik Pazon: son seste párak
sede kurok a kulovttanzat li. Jov meri tenze : vaj-vaj-vaj ! mezt ist'a
kortat ton, baba! ton kortat prevteme loman ladso. Pazon, tenek
páron maksomstonzo, veckilinek; koda bedat knci langozonok, veckemenze ele kadsinek ? arai, arai, baba l Paznen kememarn, Pazon
veckemam znardojak a kadsa. Jov, koda kemeste kodamo a-vanks
ormaso ez sered, Paznen inaldoz oznomanzo da snamonzo ese kad.
Tago znaro ska jutaz ikelerí kolmo jalga lomanenze Jovori
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sodavtomonzo sast. ne kolmo lomatne, koda Jov jalgast nejiz, tandadoz sorakadét: sin sonzo karso sisem cit mezejak apák merevt
ast'eét. sisem cide mejle Jov usodoz ixt'a kortamo karmáé: mezen kis,
meri, mon mastor langs sacin, kol'e uz tem islat stakat bedat nejems
efavott nejems !
Seste ne kolmo jalganzo-jak kelest panziz. sin kardamon tarkas
Jovon pokuramonzo karmast: ton, merit, Jov jalgaj, kodamo-jak pek
poks cumot uli Paz ikele ; a se cumot kise li va Pazos ist'a stakasto
majsevtt'anzat. vid'kstak se a-paro peíetev cumov tevset, seste a prosiatanzat li párak Pazoé-kak.
Jalganzo isia cumondamo valóst mar az, Jov ez kird) son avafgads da Paznen inaldoz oznomo karmáé; vaj vére Paz kormineckem,
avul cumov pezetteme ulemam tons nevük ne lomatnen ikelest!
Seste vére Paz sons, blagoj varrna ladso saé, sergedez meré:
mejse-jak iXado cumondak mon veckema lomanem Jovon: sonzo
kodat-kak cumondamoska, a-part tevenze aráét; tin tins cumovtomo
Jovon cumondamonk kise sonzo ikele cumolgadide nej. kole Jov tink
cumonk a prosiasinze, seste mon-gak a prost'asin.
Seste Jov kisest Paznen inaldoz oznomo karmáé. Paz-gak prostinze sinst. tede mejle Paz Jovon vijemtize: son ikelen kondamoks
sumbra vel'avé.
Koda Jovon pickamodonzo maraét, promét tenze rodúanzoraskenze, sodi lomanenze sodavtomonzo ; sin Jovon sumbrasto nejei
vese pek raduvaét. apák mastnetevt kirdemanzo kise Paz Jovon ikeldende-jak sede pek éupalgavtize, ikeldende-jak sede talanovsto tejize.
sonzo rasti skotinanzo, narmonenze ikel'dende kavst sede lamo tejevét.
sinst odov sisem corast, kolmo tejterest sacét. son sorls pek siredemazonzo eraé sireste kuloé.
25. M oj se jen

saé o m a d o.

Josifen kulomado mejle jevrejtne Jegipetse kuvaí eraét; sin pek
rastaét. ikelen Faraonon tarkas od Faraon ozas; son Josifen Jegipeten kis páron tejemadonzo ez sodak. son jevrejtnen pek rastamost
nejez, estedest pel'eme karmáé, sín, dumi son, mindenek lamo velavtoé, iznasamié da mastoronok kadoz tujit. son sinst staka tevén tejemé
karmavtinze; sin sedejak rastamo karmáét, mejle Faraon esenze
slugatnenen karmavé: kole, meri, jevrejen ava cora ejde sacti, se ej-
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derít mastink, ele Nils kajink, vqjazo. samoj te skane Levijen plemasto
ve jevrejen corazo sacé. avazo corinent kolmo kovt salava tfaé-vanoé.
mejle son nudejste kodaé lavsen kond'amo meze tejé, smolaso parineste
veden a-sovamoú kis smolize; ezenze esenze éorinenze mad'stize da
Nilon cires nudej-pulos putize. putomadonzo mejle kuroksto Farao
non tejtereze se tarkaúten ekseleme sas, son ekselemstenze nudejpulosto Lavsent nejize da sajevtize. koda lavsent stavtovtize, vani : toso
mazine corine avafli. Faraonon tejtereze corinent estenze coraks
sajize. se skane corinent paíazo, Mariam ve jondo vanoé asteé. Ma
riam Faraonon tejterenze vaks sas da mers : kole merat tem, inazoron
tejtef paro-ci, mon te corinent andoí simdez kastomonzo kis ava
mujan tent, Faraonon tejtereze: veiak irio! mers tenze. Mariam
corinent esenze diren-avanzo vetize. corinent diren-avazo kolmo ijet
andoé simdez kastomadonzo mejle Faraonon tejterensten tujize.
Faraonon tejtereze Mojsej lem puts tenze. Mojsej Faraonon kedse
nilenkemen ijet eras. sonzo Jegipeteú tonavtoz lomatne erva erva
mezes tonavtiz.
26. Mojsejen

Jegipetste

orgödémádonzo.

Mojsej pokssto kasoz, es plemansten jevrejtnenen Oesemskoj
mastors jakseksnil. vest isía vani son: ve jegiplanin cumovtomo jev
rejen cavi. Mojsej jegiptaninent vackodéi mastize da pesoks, kijak
ilaso nek merez, kalmize. omboce ciste Mojsej vani: kavto jevrejt
sovnit. son sinst kardamost karmáé, sin tenze: ki tori, merit, minek
langsonok pravtoks putinzet ? ele koda isak jegiptaninent mastik,
minen-gak isíazo mastomonok aréat t son tért marize da Faraondo pelei
Madiamskoj mastors orgodé; Faraon sonzo jegipíaninen mastomadonzo mafaz, esenze-jak mastomonzo purnakénos. Mojsej Madiamskoj
mastorsont Jofor lemse svdscenniken kedse nilenkemen ijet eras. son
sváscenniken Sepfora lemse tejterenze es eksezenze sajize. Sepfora
kavto Girsam da Jelijezer lemse corat sacté.
27. Vázon

Mojsej

marto

kortamodonzo.

Mojsej Joforon kedse eramsto revet vanoé. son vest Xoriv lemse
pando vakso vanomo god'avs. Mojsej se pandorít langso ve tolks
palica kust nejé. kustoé sorís, %ot pali, soús a viskingadi. Mojsej
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kustont vanomonzo malav mol'ewe karmáé, kustont-ejste kortica vatgej
maravs tenze. Mojsej/ malazom karsez pil'gset il'a saksno, pil'get
uksineé sak; tori ast'ema tarkas vanks, svátoj tarka. Mojsej val'gejent
kulconize. se kustont ejste val'gejeé meré tenze: mon Pazan, mon ton
£Jset Faraonnen kucneian. aze da jovtak ton Faraonnen : minek Pazonok, mert, isUa- korti: noldii mon narodom, jevrejtnen, pustinas
tem ozkson kandomaú kis. — vaj, Pázom! meri tenze Mojsej: a
Faraon, a jevrejtne mon a, kemsa.mié. ton Paz ezinzet kucnek, merit
tem. — vana mon tent cudan tejneme vij maksan, Paz mers tenze :
ton jevrejtnen da Faraonon ikele cudat tejneme karmát, sesle sin ton
kemdadié. jortik kedstet polkát mastorov ! son jortize. gujeks vel'avs
palkaé. sajik, meri, gujent pulodo. Mojsej sajize. son odov palkaks
vel'avs. putik, Mojsej, kedet potmozot da mekev targik. Mojsej ist'a
tejé. vani Mojsej: kedeze aso vel'avé, prokazaso ormalgadé. putik
kedet odov potmazot da mekev targik. son isia tejé. Mojsejen kedeze
odov sumbrakstomé. Mojsej Paznen kortaé: vaj, Pázom l mon parineste a kortavan, kelem a-vankste korti. mon ejsem il'a kucnek.
mol'ems a-oyota ul'nes nesak tenze. mon, Paz meri: jalgaks tent
Aaron lemse bratot makssa; ton sonenze meze eravi jovtneme
karmát, son kinen eravi kortamo karmi, seste Mojsej Pazon valonzo
karso ast'eme ez karma: Jegipets tué. son Aaron bratonzo marto
jevrejen pravt at'atnen purninze da Pazon valonzo jovtninze. sin
sonzo valonzo kemié da kodajak teste sede kurok menemast saé. sinst
tese eramost mejelé pelev pek staka ulnes. mejle Mojsej Aaron marto
Faraonnen saé da Pazon valonzo jovtinze. mon tink, jevrejtnen,
Pazonk a sdasa, kov-gak a noldatadiz ! meré Faraon. Mojsej Faraonont ikele kavto cudat tejé. Faraon Mojsejen ese kemt: sonzo es
mudrecenze-jak Mojsejen cudatne jonov molica cudat tejnest. Faraon jevrejtnen ez noldtnek. seste Paz Jegipet langs kémen nakazanjat kucé. vasense nakazanjaé istamo ul'neé: Jegipetse vese vedeé verks
vel'avé; mejetseé: efva semjaso vasén sacoz poks éora kidoé.
28. Pasyan

reve-ldvks.

Paz izrajiltantnenen ervakudoso ve véste reve-lávks (baranne)
peckeme meré da sonzo sivelenze tolso panez, lovatsanzo apák jangak,
seveme meré. kona vestent izrajüt'antne reve-lavksent sivelenze jarsaét, Pazon angelonzo jegipetskoj mastorga jakaé, inazorodo sajez
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erva jegipianinon vasén sacoz semjaso poks coran mastneé, izrajilt'antnen kudos angel ez sovsek: erva izrajilianinon kenks koéakonzo
da brusozo reve-lávksent verse vadnez ulnest. se reve-lávkstent
Pásban reve-lávks merit. Izrqjilt'antne Jegipetste lisemast a-istuvtmaú kis te pasyant erva ijeste prazdnovit. angel koda jegipiantnen
cavnoé, izrajilt'antnen kenks kosakost da b?'usot verevste nejéé, apák
sovak kudost vakska jutás, ten kuvalt te cident jevrejks pasya meriU
erzaks mermeks : vakska jutamo ci.
29. Jevrejtnen

Jegipetste

lis emado

st.

(Mastoron tejemado 3899 ijeú jutaz, Xristoson sacomado
1609 ijede ikele ul'nesj. — Faraon valske rana, eiva jegipt'aninon
kudoso avardema valgej maraz, pek tandads: erva kudoso kulov
ulnes. son sede kurok Mojsejen terdevtize da meri tenze : Mojsej,
sede kurok tujede mon mastorstom ; mon petan vesémének kulomadonok. jevrejtne kis tujeme umok purnaz sernaz ast'est. koda Faraon
jevrejtnenen tujeme mers, sin seske sirgast da tust. jevrejtne Jegipetste
tujemste siretnede avatnede ejdtne-kakstnede baska koto sadt tisjacat
lomai ulnest. jevrejtnen ikelest cit' tumanon stolba, vei tolón stolba ki
nevtez mols. kolmoce cistest jevrejtne Jakstere (Cermnoj) mora
cires p a okodét.
30. Jegipiantnen

vajamodost.

Faraonnen jovtast: jevrejtne plut'ajavst nesak; sin nej Jak
stere mora cirese asiit. Faraon vese saldat vijenze purnize da jev
rejtne melga mekev vel'avtomast kis paris, sasasinek ! meri: konatnen
cavnosirí, konatnen mekev velavsin, vese uli-parost estein sajsaf
jevrejtne kolmoce ciste Faraonon saldat vij marto melgast panemanzo
nejei pek tandadst. sin Mojsejen cumondaé murnemenze karmáét,
mejs, merit, ton minek Jegipetste tej cavo pakéaso mastnevtez kulsevtemanok kis livtimiz ? Mojsej kin pert Paznen es potmovanzo^ oznoé. Paz meré tenze: ila pelt, Mojsej / sajik es palkat da ejsenze
morant langa vackodi! Mojsej isía tejé. morant vedeé kavtov javoz,
potmakskanzo koéke ki velavé. jevrejtne se koéke kijavant sirgaét
moleme da morant omboce cirizenze sumbran paro-ciste Hét. vedeé
kavto jongast stenaks ast'eé. Faraon vese vijnek jevrejtnen melgast
sovaé. jevrejtne omboce berogs liseme kenerét, jegipt'antne morant
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kunska vidsenze ulneét. Paz Mojsejnen morant langa odov palkasont
vackodeme meri. Mojsej kodak morant langa es palkasonzo vackodé,
mofai seske odov vejs vasodé da vese jegipiantnen vajavtinze. jevrejtne kodak morant omboce cirezenze Hét, seske Paznen isiamo
pasiban moravtoma moravst: Pazon moravtoz snasinekf son pek
snamoska : dusmanonok lomannek alasanek (jismenek) moras vajav
tinze ! tede mejle jevrejtne Aravija lemse mastoron pustinava (cavo
tarkavaj sirgaét mol'eme.
31. A r a v ij a ú pustinas
o j évre jtn énen
cudatned
e.

nevte

z

Jevrejtne Aravijan pustinava jakamstost lamo razt Pazon
ke&enze savtneét. pustinavant jakamsto vest sin ved' ezt muksnok.
Mojsej langs pek keiejavtoé mastneteme karmáét, ton, merit, minek tej
semjanek simevteme kulovtoman kis tuji?niz! mejle Merra lemse
tarkaso ved' műjét, se vedtent est simevt: sepej ul'neé. mezt tejnems
nej tem ? mer ez Mojsej Paznen oznoé. Paz tenze se vedenten takodamo ve cuvto kajamo meré. Mojsej ist'a tejé. vedent sepeze majsé.
Mejle tago znaro ska jutaz jevrejtne Mojsejen langs kezejavtoz
odov mastneteme karmáét, minek, merit, Jegipetse eramstonok tevé
nek staka ul'neé, da péken peskedems ksede jarsilinek. mezen kis ton
minek tej cavo pakéas vetimiz? ele vacodo kulovtomanok kis? Mojsej
Paznen ksen veséz oznoé. Paz Mojsejnen meré: jovtak tenst: mon
vando kse kucan tenst. valske siaz jevrejtne vanit: vese pakéas lovon
kond'amo vijev l'aksso velt'avé. se laksoé jamksken kond'amo uHneé.
Mojsej meri tenst: net jamksketnen purnado da jarsado estest; te
Pazon kedste kucoz kse. jamksketnede anéak ve cis jarsamo satiska
purnado ; Paz erva ciste se ksent kucneme karmi, subbotan ciste Paz
a kuci. net jamksketnenen jevrejtne manna lem putét. se mannáé
anéak cinze lisems ast'il. kodak cize lisez ezdeme karmii', son soliL
mannant tanteze med' arvos *) panez éukoro (lepeska) jonov molil.
mejle jevrejtne odov mastnetez : sivelde jarsamonok saé, merez, kortamo karmáét. Mojsej tago Paznen inaidé. Paz sivel'ks tenst lamo
kockodikt kucé. sin siveldent jarsaz pek kulseme karmáét; pekalkstne
pek lamon jarsaét nesak.
*) Lembe ved'se solavtoz med'de ist'a merit.
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Vest jevrejtnenen a mezde simems utneé. sin masnetez Mojsejnen
jpenacamo karmáét, minek tej simeksteme kulovtomonok kis vetimiz
ton, merít. Mojsej Paznen inaidé. Paz jovtaé tenze: sajik, meri, eset
piáikat da Xoriv pandon kevs vackodé. Mojsej ist'a tejé. kevstent ved
•cuderne karmáé, se vedtent vesemest peskedemazost simét.
32. Sin aj se zakó non

maksomado.

Jevrejtne Jegipetste lisez vétkemense ciste Sinaj lemse pando
vaks saét. pandoé efva jondo pel'se kopacaz utneé, pelent ejste jondol
vergedil, purginé sejril,- kemeste piznica trubaso nalksema val'gejt
mafavilt. te ist'a sons Paz jevrejtnenen pel potso pojavaé. son pelent
potsto vesemenen mafavomaska kemeste sejrez jevrejtnenen kémen
zapovedt maksé. van a koda lovnovit net kémen zapovedtne :
1. Mon ton Pazot, moiidem Ujat pazot il'ast últ.
2. Estet ila tejt éukunaksnoman kis mezejak; meze vére menelse uli, meze alo mastor langso uli, meze mastordo alo vedsé uli
£stet Pazon tarkas éukunaksnoman kis il'a tejt. ila éukuúaksno tenst,
iHa sluéa-jak tenst.
3. Pazon lemenze a-efaviks tarkaso Ha kuntlek.
4. Subbotan cint melset kird; sonzo esne vanksste jutavt. koto
cit tevét tejt; net citne ejste tevét vese pfadit'. sisemece ci, subbota ci,
Pazot turtov uleze.
5. Tatot avat pocitajak; paro tent uli, mastor langso kuvaí
efamo karinat.
6. Ila mastnek.
7. Ila cijnek.
8. Ila salak.
9. Lija loman langs ila kengelek.
10. Malavikset kozajkanzo (ninze) langs, kudonzo-cinze, pakéanzo (éuronzo salonzoj, robutnikenze, robutnicanzo, skalonzo bukanzo, jismenze (alasanzo), efva kodamo skotinanzo i efva mezenze
langs, malavikset mezeze uli, selmet ilast sijadt.
Jevrejtne, Pazon valgejenze maiaz, pek tandadét da sorakadoé
Mojsejnen jovtaét: Mojsej, ton aze pandont pfas da Pazon kortamonzo kulsonok. mejle mezt son karmavti tenek, minenek jovtlesit.
minek Pazon esenze kortamonzo kulsonomo vijenek a sati • vese tandadoz kulselanok. Mojsej pandont pfas kujé. son toso Paz marto
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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kortlez nilenkemen ci ast'es. Paz makss tenze kavto keven lazt, sinst
langso Pazon kémen zapovedenze sormadoz ulnest. ve kevent langsoPazon veckez pocitajamo jovtaz nile zapovedtne sormadoz ulnest)
omboce kevent langso malavikseá (efva lomanen) veckeme jovtaz
koto mejel'se zapovedtne sormadoz ulnest. pando langso £a Paz Mojsejeú skinijan tejemé tonavtize. skinija merilt jevrejtnen tarkado
tarkas sirgavtoz jakavtoma cerkuvadost.
Mojsejeri pando langs tujemadonzo mejle jevrejtne mekev samonzo ucost, ucost, ez ucovt. sin Mojsejen bratonsten promét da
merit: Mojsej mekev a valgi, kulos vanok; ton tejt nej tenek Jegipetse pazonok kondamo paz. sin vese kozajkast tejterest sirnen
pileksest, surksost purnaz Aaronnen kandié. Aaron tenst pilekstneú
surkstnen solavtoz sirnen vaz vals. jevrejtne te vazonten ozkst kannest,
perkanzo kistneme, morseme, a-part nalksemat nalkseme karmáét.
Mojsej pandont langsto valgomsto sinst vázon perka kistnemadost, morsemadost nejinze. son langozost pek keZejavs da Pazon
tenze maksoz laztnen mastor vaks eskez janginze. mejle sirnen vazont
jangaz poctoks jaiize da poctont veds kajize. jevrejtnenen se veddent
simeme mers. se veddent simez, cumovt lomatne vese kulsest. Mojsej
odov pa?ido pras kuzez Paz ikele nilenkemen ci eras. Paz tenze
ikelen laztnen kondat odov kavto kémen zapovedtne sormadoz lazt
makss. net Pazon maksoz keveri laztnen putomast kis pek vadrakorobka tejét (Paz Mojsejen sons tonavtoz ladso). se korobkant,.
Pazon maksoz keveri kavto laztnen da alamoska manna putoz, pekstiz. ten kávait se korobkadont zakonoú korobka mereme karmáét :
rusks ejstedenze kivot zaveta ele kovceg zaveta merit. zakonon korobkaút tarkado tarkas anéak sváscennikt kannilt; Paz soris ezenze
svascennikte baska kinen-gak tokavomo ez karmavt.
SS.

Aravijaú
pustinava
ij et j akamodo
st

jevrejtnen
da pi zen

nilenkemen,
gujde.

Jevrejtne pusthíavarit molez Altaz mastoront vaks packodst.
Mojsej kemkavtovo lomari sajé da altaz mastororit parineste vanomonzo kucinze. net kemkavtovo lomatne Jakovon erva coranzo plemasto vejkeri-vejken loman ulnest. Judari plemasto Xalev, Jefremeri
(Josifeú coranzo) plemasto Jisus Navin lemse lómat ulnest. net
kemkavtovo lomatne Altaz mastoront nilenkemen ci vanoz jakast*
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nilenkemen cin peva sin mekev jevrejtnenen murdaét. koda mekev
sast, Jisus Navin marto Kalev Altaz mastoront pek inast: mastoros,
merit, pek vadfa; toso efva mezt sacit, efva mezt kasit. adado moldano se mastoront sajsinek da efamo karmatano ejsenze. min tos'
erica lomatnen iznaz cavnosinek da pansesinek: minek posublicanok
Paz! Ujat kémen lomatne, konat Jisus Navin da Xalev marto
jakast, Altaz mastoront ezt sna: mastoros, merit, avadfa; ejsenze
ericatnen nilni; toson lomatne pokst, vievt, minenek a iznavit • gorodtne kemeste strojaz, tenek a sintrevit. jevrejtne Mojsejnen promét
da sejreme karmáét sonzo langs : mejs, merit, son minek tej tujimiz í
ele minek ejdenek-kaksonok mastnevteé, uli-paronok nel'ksevteman kis
tujimiz. adado estének lijata pfavt puttano da mekev Jegipets murdatanok; Mojsej marto Aaronon, Jisus Navineii da Xaleven kevse cav
nosinek. Paz vani: a-part tevt zatejit. son tenst, skinijas tusto pel
potso pojavaz, meri: tin mon valóm a kulconomank kis, vesemenk,
Jisus Navin marto Xalevde baska, konatank Jegipetste liside (avul
tese sacoztne), te pusthíasont, Altaz mastoronten apák sova, kulseíado. tin te pusthíavant nilenkemen ijet tarkado tarkas jakamo
karmatado !
Jevrejtne nilenkemen ije pusthíavant jakamsto vest Paz marto
Mojsej langs masneteme karmáét, minek, merit, tej kulsevteman kis
vetimiz 1 Paz ten kis kucs langozost gujt. gujtne pupamost karmáét,
pek lamo jevrejt kulseét. mejle sin jangsez Mojsejnen inaldomo kar
máét. Mojsej kisest Paznen oznoé. Paz sonzo inaldomanzo marize.
Mojsej ! meri son: ton pi£este valoz guj teji. se gujent kfost langs
povodik. ki se gujent langs kemeé varéti, se gujen pupamodo a kuli,
picki. Mojsej isía tejé. jevrejtne kulsemado lotkaét.
Jevrejtne, Aravijan pusthíavant nilenkemen ije jakamodost
mejle Altaz mastoront vaks saz, lotkaét. Mojsejnen Paz ikele jovtaksnos: ton, meri, Mojsej, Altaz mastoront cirezenze packodez ezenze
apák sovak kulat. koda nej sin Altaz mastoront cirezenze packodét,
Mojsej vese jevrejtnen Navav lemse pando cires pumavtinze da tenst
Pazoú maksoz zakononzo odov jovtninze. esenze tarkas jevrejtne
langso pravtoks Jisus Navinen putize. mejle sorís pandont pfas kujé
da kuloé. sonzo vaksonzo kulomstonzo kijak arasel; ten kuvalt te
skams sonzo kalmont koso ulemanzo kijak a sodasi. Biblijan vasense
vete knigatnen Mojsej éormadinze.
7*
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Altazmastoroúten

sovamodost.

Mojsejeú kulomado mejle jevrejtne Altaz mastorsoút Jordán
lemse lejen cires packodét. Jordandoút ve jono, omboce pelenze, Jerikón lemse kéme górod ul'neé. Jisus Navin se gorodont parineste
vanomonzo, ejsenze ericatnen sodamost kis kavto lómat kucé. ne kavto
jevrejtne Jeriyons saé ve Raav lemse avanen sovamo god'avét. Jeriyonoú iúazoroé jevrejtnede carkodé da kundamost lómat' kucé. Raav
iúazoroú kedste kuéoz lomatnenen jovtaé: éijak, meri, mon kedsem
takodat kavto lómat ul'neét da, koda éize sundergadé, sin takov tust.
mon a sodasiú nej sin kosot. kuénez lomatne Raavoú valonzo iúazoronten jovtniz. inazoros vesnemest kis efva jonov lómat kucé. Raav,
kuéoz lomatnen tenze samost sodaz, jevrejtneú takov keksninze. son
kucoz lomatnen tujemadost mejle jevrejtneú terdinze da kortas tenst:
miú, meri, sodasinek, koda tink Pazonk Jegipetste livtidiz da Jakstere
moraút kavtov javoz koéke potmakskanzo jutavtidiz. mon tinenk paro
tejiú, tink kulomadonk vanidiz ; tiúgak moú eseú tatán vese semjanzó
marto ilimiz mást, koda ?ninek gorodont sajsink. son sinst piks vel'de
vatmava górod usov valtinze (sonzo valmanzo górod usov vanilt
nesak). siú koda górod usoso vel'avét, Raavnen merst: ton tat'at vese
semjanzó eset kudos purnik da val'mavat jakstere piks povod'. jakstere
piksent kuvalt min ton kudot sodasinek da ejsenze ulez lomatnede
vejken-gak a cavsinek. mejle siú kavnesk sumbraú parociste esést
narodonten velavtoz, meze nejét, meze marást vese jovtniz. Paz,
merit, se mastoroút minenek maksize; tosoú lomatne miúdenek pelez
sornoz somit.
Tede mejle Jisus Navin vese narodoút marto Jordán lejeú cires
sas. Jisus Navin Jordánon cirese narodoút lotkavtize da meré tenze:
Pazoú valonzo parineste kulconink! son vana mezt korti : zakonorí
korobkaé ikelev sirgazo. sonzo kandiéa sváscenniktne kodak konilka
vidga Jordanoú vedeúten sovit, sesk Jordanoú vedeé cudemado lotkaz, lejent potmaksozo koéki ; vére jonoce vedeé cudemado lotkaz stenaú kondamoks vel'avti, alo jonoce vedeé vese mofaé tuji. koda Jisus
Navin meré, ista vel'avé. mejle vese jevrejtne Jordanoú troks koékeva
jutáét, vese naroddoút mejle zakonorí korobkant marto svascenniktne-jak lejsteút Hét. kodak siú Hét, Jordán lejéé ikeleú ladso cudeme
karmáé. Jordánon troks jevrejtne Hét da Pasyaú prazdnik prazdno-
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vast. omboce ciste siti tovéurosto panez lambamo éukorodo jarsaét. te
cident mejle manna tenst zúardojak ez praksnok u£.
35. J eriyonon

s aj e z vese Alt az mastor
s aj e mádon z o.

ont

Jevrejtne Jerikón górod vaks sast da vanit: gorodoé kéme,
stenanzo va a sintrevit tenst. koda nej tejmeks tenek ? dumit. Jisus
Navinnen Paz jovtas : tin, meri, vana meze tejede : koto cin jutams
erva ciste zakonon korohkant Jeriyonon pefkanzo kandoz ve razt
jutavtink. sisemece ciste zakonon korohkant sisem raz gorodont perka
juvtavttnk. shí ista tejét, koda sin sisemece ciste sisemece razt jutáét,
Jeriyon gorodont stenatne sins savorét. jevrejtne, Raavon semjadonzo da estedenze baska, Jeriyonon lomatnen vesemest cavniz (mastniz). mejle Baav Judan rodsto Salmon lemse lomanen ekses mifdenen lis. Dávid inazoro Raavon plemasto sacé. Jeriyonon sajemado
mejle jevrejtne górod mel'ga górod sajeme karmáét, vejke Gavaon
lemse górod vakso pek vijev straienija ulnes. jevrejtne Uja narodont
lomatnen cinze copudems cavnoét, cavnost, sin ist'o avul vese cavnovksneét. Jisus Navin menelse cinten meré: ci, alamos il'a valgk (ila
copud'J! tenze dusmantnen teke cistent vesemest mastnems oyota
ulneé nesak. cize valgoma jono lotkas da jevrejtnen vese dusmanost
mastnemazost ast'es apák valgk. Jisus Navinnen Altaz mastorso idolnen éukuríaksnicatnen mastnemest, konatatnen lijav pansemest Paz
sons pösubl'aé. Jisus Navin Altaz mastoront vanékavtoz erva plemanen
estenze maksé eramo tarka. Jisus Navin Altaz mastor sönt lamo a-lamo
eraz kuloé.
36. Iz railen

sudj

atnede.

Jisus Navinen kulomado mejle jevrejtne sudjan ked alo craét.
sudjaks utat lómatputnevilt, konatat Pazon pocitajitt, konatatnenen
Paz sons posuhlil. sin avul setme porasto, znardo izrailtantne langs
Uja narodt vojnaso silt, izrailtantne langso pravtoks aráz dusmantnen izniliz. setme porasto izrailtantnen vejkest-vejkést marto sudilt.
sindest Izrailen sudjat merit. istat sudjatnede vesemeze kemnileje
loman ulnest. sinst jutkstost vesemede jotne Gedeon, Sampson da
prorok Samuil ulnest.
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37. Samuil

prorokto.

Levijan plemasto Armafema lemse gorodso ve Pazon pocitajica
Jelkan lemse loman efaé. sonzo Anna lemse koéajkanzo ejstede ejdenze-kaksonzo arasel't. Anna ejdenze-kaksonzo a-uleman kis pek
melavtoz avar'ksnil. jevrejtnen jutksost kol'e kin ejkaksost arasel't,
setnen peíetevks lovil't: sonzo plemastonzo Idican nejemé a kinen uli,
meril't. Anna vest skinijas mol'eé pek userdnasto oznoé Pazon kedste
ejde vejéé, kol'e, meri, ejde maksat tem, vére Pázom, mon se ejdent
eset ikelev sluíamo makssa ! Paz sonzo inaldomanzo marize. Annán
tago znaro ska jutáé corazo sacé. son tenze Samuil lem puté. (Samuilde erzaks mermeks —- Pazon kedste veséé), koda Samuilen kolmo
ijenze topodét, avazo sonzo skinijas Paz ikelev slu&amo maksize. se
skane pfavt svascennikeks llij lemse loman ul'neé. Ilij Samuilen viska
pingstenze mek veckemenze karmáé, son Samuilen skinijaso £e,
esenze udsema tarkadonzo avul! vasolo udomo kadnilise. Samuil
skinijaso eraz Pazon poeitajamonzo ese kadno; kasomanzo marto
Pazon veckemenze sedejak pek karmáé, ve véne Samuil udomanzo
packa ejsenze lemse Samuil! mereé terdica valgej maraé. son sede
kuroksto st'aé da Ilijén vaks mol'eé meré: mejs mon terdeksnimekl
vana mon sin. Ilij meré tenze: aze, coram, udokf mon tori eziten
térdnek. Samuil matidevksneé, da ejsenze terdica vatgejent maraé,
odov sirgojé da Ilij vaks mólé. Ilij meré tenze : mon tori eziten térdnek, aée udok. Samuil kolmocede terdica vatgejent maraé Ilij vaks
saé. seste Ilij carkodé: Paz, meri, tenze piskaleé. Samuil, coram,
nejgak ejset lemse terdica valgej v.ar'at, tak tarkastot st'ak da ista
mert: mon, vére Pázom, a udan, kulconan esnet! koda Samuil ist'a
tejé, Paz meré tenze: mon Ilijén kudonzo (plemanzo) kuvai a kadsa
kuroksto a-uliks tejsa! son (Ilij) esenze kavto Ofnija da Finijes
lemse coranzo pars eé tonavt, berat tevést nejéé ez lotkavtnek ejsest.
omboce ciste Samuil Pazon kedste maraé kulant Ilijnen jovtize. Samuilon valonzo kuroksto topodét.'
Tede mejle tago znaro ska jutáé Filistimlan lemse narod jevrejtne marto vojevamo karmáét, jevrejtnen pravtne: vana meze, merit,
min tejdanok, seste min filistimlatnen iznasinek. zakonon korobkant tujems efavi; son minek jutksonok eramo karmi, seste min
dusmanonok iznasinek. Ilij zakonon korobkant kanneme Ofnija marto
Finijesen kucinze. koda zakonon korokbant jevrejtnen jutks kan-
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diz. filistimXantne pek tandadoz kortamo karmáét: beda nej, merit,
tenek; jevrejtne jutks samoj se Pazost sas, konata jegipíantnen
iznaz a-uliks tejinze. karmáét odov tufeme. filistimlantne jevrejtnerl
iznié. Ofnija marto Finijesen mastié ; zakonon korobkaé-kak jevrejt
nenen ez posublak dusmanost iznamo. ki Pazon zapovedenze a kulconi,
senen meze jak posublamo a karmi.
Ilij, koda mafaé Ofnija marto Finijesen kulomado da zakonon
korobkant filistimlantnen keds (phns) pongamodo, ozado ast'ema
tarkastonzo mastorov praz kutmef lovaíanzo sindinze da kuloé. filis
timlantne zakonon korobkant esést kedse kuvaí eziz kirdt, mekev
jevrejtnenen kuciz. sin avulié kuct, da kozoj a tujsié, toso er'va ormaso
seredeme karmit, lomatne, pakéaso surost cejert jarsamo karmit.
Ilijde mejle tago znaro ska jutáé jevrejtne sudjaks Samuil
jprorokon putiz. Samuil prorokon sudjaks efamstonzo jevrejtnenen
pek paro ulneé. sonzo pingste jevrejtne vese idoltnen sintreé anéak ve
Paznen éukunaksnoét. Paz ten kuvalt sinst vecké. Samuil prorok
jevrejtne langso sudjaks nilenkemen ijet ul'neé. son siredeman pelev
narodont sudjamo esenze coratnen karmavtneé. sin avul tdt'ast ladso
ulnest: vijedeste ezt tejnek, avul pravdasto sudast. ten kuvalt jevrejtne
Samuilon coratnen ezt veckt. vest jevrejtnen pfavt aiatne promét da
Samuilnen kortamo karmáét: ton tons siredii nej, corat avul eset
kond'at; sin a-parste suditfadit. eset tarkas tenek inazoro put. Samuil
Pazon kevstize. Paz meré tenze: vando si tent ve od Ionian, sonzo
ton jevrejtnenen inazoroks putsak.
38. Saulon

inazoroks

putom,adonzo.

Veniaminen rodsto Kis lemse ve lomanen oéolonzo jomast. son
esenze Saul lemse coranzo marto sluganzo kucize shlst vesnemest. sin
osoltnen vesnest vesneét, eziz muk. mejle sin Silóm gorods Samuil
proroknen oéoltnede kevsteme saét. Samuil prorok Pazon jovtamonzo
kuvalt sonzo samonzo ucil u£. Saul mejs tenze samonzo jovtize. Samuil jovtaé tenze: tink, meri, oéolonk kudov sins sit.
Mejle Samuil sinst iltemest pakéav lié da kavnesk anéak kadovoz (Saulon slugazo ikelev tus) jovtaé tenze: vana, meri, coram, Paz
ton ejset Izrailen langso inazoroks putnetanzat. vanok va, coram,
parste Pazdo pelei da sonzo valonzo kuvalt efak; kulconomonzo a
karinat, mekev valttanzat. tede mejle Samuil Saulon pfas svdtoj jelej
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kajáé (valé): isía sonzo inazoroks putize. kodak inazoroks putize,
seske Saulon langs svatoj duy valgé da son-gak prorocamo karmáé.
Saul vasna Pazon kidconoz eraé, mejle a-kuvat's eraz Pazon
kulconomonzo ese karmák, vest Paz Saulnen vojna ez merksnek sirgavtneme Samuil prorokon saz ozkson kandomazonzo. Saul Samuilon
samonzo ez ucok: sons Paznen ozks kandé da vojevamo kundaé. Paz
ista a-kulconomanzo kis jovtaé tenze: ton ejset iúazorosto valttan da
tarkazot Uja loman putan. tede mejle Saidoii ejste Pazon duyozo tué,
kadize sonzo; son tosnalgaleme karmáé da mel'avtomo: sonzo pots
beran (a-vanks) dny sovaé.
39. Dávidén

inazoroks

putomadonzo.

Samuil prorok Saulon kis pek kuvais avarksneé. Paz meri
tenze: Samuil, ton Saulon kis il'a avard'; mon sondenze jon loman
inazoroks tenk putan. Vif'lejem gorods aze, toso Jessejen coratnen
ejste vejken inazoroks putik (jelejaso vadez).
Samuil prorok Viflejem gorods Jessejnen mólé. Jessej sisem
pokst coranzo Samuilnen vetsinze. Paz Samuilnen meré: mon netnen
a putsin. seste Jessej kavksoce veZens, Dávid lemse coranzo terdevtize. Dávid se skane pakéaso revet vanil'. Samuil Dávidén langs sva-,
toj jelej kajáé, tede mejle seske sonzo langs svdtoj duy valgé. koda
Saidon beran duy stardnilise, malasonzo lomatne kortleét tenze : ton,
inazoro paro-ci, znardo tosnalgaleme, melavtomo karmát, seste muzikaso nalkseme karmavilek. sin jovtaét tenze : Viflejem gorodso Jessej
lemse lomaneú Dávid lemse corazo pek maziste guslaso nalksi; sonzo
terdevtik. Saul Dávidén terdevtize. Saulon tosnalgadomázó metavtomazo jutiti Dávidén psalomt moravtoz guslaso nalksemstenze.
40. Dávidén

G oliafon

i

znamodonzo.

Vest filistimlant (narod) jevrejtnen langs vojnaso saét. filistiml'antnen jutksost poks Goliaf lemse bogatir ul'neé. son erva ciste esést
vijest jutksto lisez ist'a sejrit jevrejtnenen: liseze jutkstonk ve loman
mon martom tureme (borocamo) ! kole mon sonzo iznasa, seste Un
(jevrejtne) minek langs robutamo karmatado, kole son mon iznasamam, seste min tink langs robutamo karmatanok, vese jevrejtne, Saul
sons-kak, Goliafon ist'a kortamonzo mafaz estedenze pek tandaleét.
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se ékane Dávid esenze lalatnenen (sin-gak Saul marto ul'neét) lagers
jarsamo kandé. sonzo pingste-jak Goliaf ikele ladso jevrejtne langso
pejdez, tureme terdemest karmáé. Dávidén sonzo langs, jevrejtnen
langsost pejdema.nzo mafaz, keéenze pek sast. son Saulon vaks mol'eé
jovtaé tenze: mon, meri, se bogatirent marto tureme molan! Saul
mers tenze: ton, Dávid, pek od ved, Goliaf pek vijev; son viska
pingste mek vojnaso iureme tonads, a iznavi tent. Dávid Saidnen
meri: mon tat'an kedse revén vanomsto lov zvert, ovt vasoldo kevse,
malaso pilede kundaz mastor vaks eskez mastnilin. mon, Paz langs
nadejaz sonzo karso molan ; son tem posubli Goliafon iznamonzo.
seste Saul Davidnen: mólt ina ! mers. Dávid Goliaf on karso molemste
martonzo vete kruglovojt kevnet sajé, kevnetnen jortlema ksna da es
palkanzo sajize. Goliaf Dávidén karso lisez, langsonzo pejdez mers
tenze: ton mon karsom kiskan karso molez ladso kevnet sajez da
palka marto sat! Dávid mers tenze: ton mon langs eset vijet langs
nadejaz kopja marto, mec marto sat, mon ton langs ve Paz langs
anéak nadejaz molan; son monen ton iznamot posubli! tede mejle
Dávid ve kev jortlema ksnanten puts da koda jortsi Goliafon konas.
kevés ist'a kemeste sonzo konas eskize, — son pameíteme mastoröv
pras. Dávid Goliafon vaks cijez cijs, sonzo mecenze targize da Goli
afon es mecsenze es pranzo kerize.filistimlantne koda Goliafon pfanzo
keramodo nejiz, mekev murdast da jevrejtne ejste cijeme orgodme
karmáét, jevrejtne melgast panez ejsest cavnoét. filistimlantnen iznaz,
Saul Dávid marto da vese vijenze marto kudov murdaét. sinst gorodtneva, veletneva jutamstot, jevrejtnen avatne tejtertne karsost lisez
ist'a morsest: Saul tiéacat iznaé, Dávid kémen razt sede lamo iznaé!
Saulon melezenze ez tuk smst moroét. scm< tede mejle Dávidén ajgeme
panme karmáé da kodajak mastomonzo arses. Dávidén gusl'aso nalkseksnemstenze Saul kavst ezenze kopjaso jortleé da ez pongt; Paz
sons Dávidén kise asieé nesak. tede mejle Dávid Saulon ejste orgodé
da pustinaso efamo karmáé. Saul tese-jak esenze kuloms Dávidén
vesneksneé mastomonzo kise.
Vest Saul filistimlantne marto vojna tejé. filistimldntne sonzo
vijenze izniz, coranzo cavnlz, esenze raniz. son keZdenze da tandadomanzo pack es pranzo esenze mecsenze masthe. sonzo Paz kadize.
ten kuvalt son es pranzo kov tejemé apák soda, jomavtize sons. ist'a
vana kin Paz kadsazo, staka eri tenze erams.
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ál. Dávidén

inazoroks

efamodonzo.

Saulon kulomadonzo mejle jevrejtne inazoroks Dávidén putiz.
sori jevrejtnen pek lamo dusmanost izninze ; Jevussej lemse narodon
Sión pandost sajez, láng sonzo estenze inazoron kudot-cit puts. tej-íe
od skinijarít zakonon korobkant marto tujize, gorodonten Jerusalim
lem puts. son Jerusalimet'i esenze stolicnoj gomdoks tejize. son skinijan
tarkas Paznen cerkuva putomo arsed. Paz jovtaz tenze: ton, meri,
monen cerkuva a putat; ton pek lamo loman vei' ralit', monen cerkuva
tondet mejle inazoroks ulica corat (Solomon) puti. Dávid nilenkemen
ije utnes i 'azoroks ; son psaltif lemse kniga somiadé.
42. Solomon

inazorodo.

Davidde mejle inazoroks Solomon lemse corazo ozaé. Solomon
inazoroks ozamsto tisaca ozkst kandi Paznen. Paz Solomonnen,
onstonzo nejavoé merd: vest, Solomon, mon ked'ste meze tent eravi,
sen vese maksan tent. Solomon Pazon kedste ansak mudrosf vejéé es
narodonzo parineste kirdemari kis. Solomon langs vanoz Uja inazorot,
Uja narodt divast: son pek mudroj (prevej), supav utnes, vadra
slavazo vese mastoron langa tud. Paz tenze ansak mudrosten veseman
kis i dupav-ci i vadra slava makss. Solomon es mudroj ulemanzo ista
nevtize: ve kudoso kavto avat eradt. sinst kavnesk i-iéka ejkakmost
id'nedt. ve avant vei ejkaksozo kulod. son vei siad, esenze kuloz ejkaksont sajize da omboce avant vaks acamo langs putize, sonzo íivoj
ejkaksont estenze sajize. koda valske siadt avatne, sporamo, dovnomo
karmadt ejkakstne kis. vejked meri: iivojed mon! omboced meri:
arad, avul ton Zivojed, mon ! sin sudjanen jakadt: sonenze-jak ezt
sudavt: son ez sodak konatanen kememe. net avatne mejle inazoronen
moidt. Solomon mirs tenst: mon zivoj ejkaksont sack keravsa, da kavnenk turtov peleú pelen maksovsa. seste ejkaksont diren avazo merd:
inazoro paro-ci! ejkakskent maksik lucse sonenze, itak cavno. omboce
avas kortas: arad a monen, a tonet il'azo ul't; sack kerams eravi
sonzo.! Solomon merd: íalica avas diren avazo Zivoj ejkaksont. mejle
ejkaksont sonenze merd maksomo. Solomon Moriag lemse pando pfas
Paznen pek mazi, pek poks cerkuva puts. son nilenkemen ijet pek
parste (jonsto) inazoroks eras. Solomon-gak sireden pelev peZetev
tejevd. sonzo idolnen dukunaksnica kozajkanzo ul'nedt. son set kozaj-
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katnen kis Jerusalimse idolnen ozkson kannema tarkát tejé da soúskak martosk idolnen éukunaksnil'. Paz, ten kis langozonzö keZejavtoz
jovtas tenze : tonset kulomodo mejle inazorö-cit kavtov javsa. coratet
a-pokske casteé sati.
43. Jevrej

en carstvant

kavtov

javomadonzo.

Solomonon kulomadonzo mejle iúazoroks corazo Rovoam ozaé.
seste jevrejtne Rovoam vaks promoz kortast: minek kajavksonok (podusnojenek) ubavit'a. son kolmo cií strok puté tenst. son malasonzo
siret lomatne marto dumás arses. sin kortast tenze kajavkstnen alamodo ubavamost. Rovoam siret lomatnen ezinze kulconok ; od lomaí
ul'nest jdlganzo, sinst kulconinze. kolmo cin troks narodonten lisez
jovtas : tdiam pel'denk kajavkstnen lamo sajnes (pandovs), mon sedejak lamo sajeme karmán pel'denk; koli tdiam kemeste caviX ejsenk,
mon sondenze-jak sede pek cavomonk karmán, narodoé sonzo ist'at
valonzo langs keiejavs. mejle estest kémen kolenat Uja Jerovoam lemse
(Jefremen kolenasto) lomah iúazoroks putst. Rovoamon kedenze alo
kavto kolenat (Juda marto Veniaminen) ansak kadovst. ist'a vana
jevrejskoj carstvas kavtov javé: kémen kolenatnede izrajilskoj carstva
merit, kavto kolenatnede judejskoj carstva merit.

(Az Újtestamentomi részből.)
16. Galilejan

Kan a lemse

gor odso

svad'bado.

Jisus Xristozon, Nafanailon estenze tonavticaks sajemado
mejle, kolmo cin troks tonavnicanzo marto vejse Kana gorods svadban,
nalksema tarkas terdié. son esenze svad'basont nalksemasonzo svadbánt (mirdenen tujemant, urvakstomant) baslavize. svad'bant nalksemste kudazoros pek vizdelgales : vinazo el! mastil, a mejse kudatnen
kavanams tenze. Pazon, avazo Marija tede carkods da coransten
jovtaé: sinst vinast ez satot, meri. Jisus mers tenze: ez sak ist'o mon
casom. Marija net valtnede carkods — coranzo es slavanzo nevtema
skazo ez sak nesak ist'o ; son sodaé coranzo kudazoronten posublamodonzo; ten kuvalt mejle slugatnenen meré: meze son karmavü
tenk, tejede. tese koto pokst posudat étamo-nardamo veden kirdeman
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kis asíeét. Jisus set koto posudatnen veddé pestemest meré. mejle
estest vedent amol'deé kudatnen kavanicanten kandomo meré. slugatne
ist'a tejét, kudatnen kavanicaé vedent ikele sons varcize da kudazororíten meré: te vinaé ikelen vinadont sede jon. isia vana Jisus
Xristos es slavanzo nevtize. tede mejle tonavnicanzo tenze kememe
karmáét.
25. Vid'm en vidicado

da tovéuro
jovtal
mo.

mar to

kukolde

Jisus Xristos ist'amo jovtalmo jovtaé. ve vidica vid'men videme
lié, meri. sonzo videmstenze konat vidstne ki langs, konat sor tikse
jutks, konat paro modas praét. ki langs praé vidstneú jutica lómat
calksiz, narmot pocaksiz. kev jutks praé vidmeé seske verev otroska
noldaé; mejle koda cize lié, son pujsé da koéké: tenze koron a-kov
ulneé noldams. sor tikse jutks prazeé otroska noldaé da koéké: tikseé
kasomo vola ez makst tenze. paro modas praz vidstne konata éado,
konata kotkemen, konata kolonkemen vid'me maksé. mejle tonavnicanzo Jisus Xristozon kevstié : vaj, paro tonavticanok ! min a sod*tanok, meze isiamo ton te jovtalmosont jovtlat ? son jovtaé tenst:
vidicaé Pazon corazo uli; vidstne Pazon valonzq, modaé, kona langs
net vidstne videvit, lomanen sedejeze (meleze). ki langs praz vid'ment narmot pocaksaé ladso, Pazon valonzo avul! vauks méhe kulconoz lomanen sedste sajtan saz sajsazo. kev langs praé vidmeé
kurok lisi da sedejak kuroksto puSoé koéki; idit ista-Zo lómat',
kodamo val kodak marit, parineste apák dumák, seske kememe karmit, se valont kis koda parimé, cavmo karmit ejsest, sin valdont
éopit. vid'me sor tikse jutks pri, lisi, soros'kasomo tenze vola a maksi,
calgasazo; ista-£o lomanen sedse-jak a-part melt: mastor langso
parste supavsto eramo melt Pazon valonzo matrasié, veltasié. paro
vide sedse, vanks melse loman paro modan kond'amo: son Pazon
valonzo, maraé, eé sedsenze kirdi, ten kuvalt son lamo part tevt teji.
Jisus Xristos omboce jovtalmo jovtaé. son : meneleíi carstvaé
es pakéazonzo paro vid'me videz loman jonov moli, meré. ve loman,
pakéas moleé, es umanzo langs tovéuro vidé da sons kudov tué. koda
robutnikenze udomo mádét, sonzo dusmanozo saé tovéuront jutks
kukol vidé. koda tovéuroé lisé, da keplamo kasmo karmáé, seste
kukoleé-kak kasmo karmáé, robutniktne kudazorost kevstié: kudazoro
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paro-ci, ton paro vid'me ansak videksnit', kosto isía kakoles sas ? son
jovtas tenst: dusman lomanem isía tejé. robutniktne : kole ton karmavsamié, min moldanok, kukolent kocksesinek, merét tenze. kudazorost mers: a eravi, ilado jakak kockamo; Un kukolent kocksemstenze tovsuront-kak tarksemenze karmatado. kadink nujema porán
sams vejse kasost. koda son keneri, mon nujemenze lómat kucan da
ista karmavtan tenst: tin, meran, kukolent purnink da tolso pultamonzo kis pultkeks sulmsink, tovsuront utomozom purnink. tejovtalmont Jisus Xristos, es tonavniéanzo marto ansak kadovoé, isía
jovttze: paro vidment vidicas lomanen corazo uli; paksas mastor
(langsonzo erica lomatne marto); paro vidmes menelen carstvas
soviks lomatne; kukoles — ads tujiks berat, a-part lomatne, kukolen
vidica dusmanos davol uli; nujema skas sveten mastomazo (peze);
nujicatne angelt. suront nujez, kukoltnen pumáé tols pultaé ladso
sveten mastomsto uli. lomanen corazo es angelonzo kucsinze; sin
sonzo carstvastonzo vese beran tevén tejicatnen, avul! P'azon zakononzo
kuvalt ericatnen, purnasiz da pali tols (ads) kajasii (jortsiz); toso
tenst pek staka uli: sin pejsest cikordoé avardeme karmit. pravednojtne seste Vázon carstvasonzo ci ladso valdomit. Jisus net jovtalmotnede mejle mers : kin kulconomo pilense ulit, marazo !
35. Jovtalmo

supavdo

da

Lazerde.

Vest Jisus Xristos isíamo jovtalmo jovtas : ulnes, meri, takodamo supav loman ; son es pfanzo orsas karas inazoro ladso ,• efva
ciste sims jarsas (pirovas) vesolasto. isiaéa ve Lazer lemse nist'ej
loman ulnes ; son vese seredks, sij potso ulnes ; sonzo seredkstne ejste
sijent kiskat nolsilt; son supav lomanent ortanzo langso madeé
ast'eksnes ; son supav lomanen*£otstolenze langsto praksnoé pamofkstnede pekenze pestems rad ulnes, bednoj! kuvai a-kuvat' eraz
nist'ejes kulos ; sonzo angelt menel langs Avraam vaks kandié, kuvat
a-kuvat efaé supav-gak kulos, kalmié sonzo; son ads pongs. son
mukaso majsemste adsto selmenze verev kepedeé Avraamon Lazer
marto vasoldo nejinze dainaldoé sergeds: Avraam tátinem ! halárnak,
kucik Lazeren; monen tolont potso majsemas pek staka; son %ot
surnenze veds nactoé mon kelem nactovolse. Avraam tenze mers: a%
coram ! melezet ledstikaja, koda ton tona ciste talanovsto, vesolasto
érit, Lazer toso majses; nej tese Lazer pek ionsto eri, ton tese
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majdat. coram, minek vaksto tinenk a mol'evit, tink vaksto-jak mine
nek a savit; jutksonok tarkas pek poks. seste supavos merd: tátinem!
kucik Lazeren mon tát'an kudos ; mon toso ist'o vete bratom kadovst,
sin-gak tej-Zo ist'amo majsema tarkas avult pongt. Avraam tenze
merd: sinst Mojsejest da Ujat prorokost ulit; kadik sinst kulconit.
supavos merd: arad, Avraam tátinem.' kole ki kulozde velmez si
tenst, sin seste jankseme karmit. Avraam merd: kol'e Mojsejnen da
proroktnenen a kemit, seste kuloéde velmez sicant-kak a kemsiz.
37. Rosputnoj

corado

jovtalmo.

Jisus Xristos jovtad ve jovtalmo. erad-ajsd, meri, ve loman.
sonzo ulnedt kavto coranzo. vest veZend corazo : jávornak mon, táiaj ;
daj tein monsem cast'em, meri. tát'azo javize veíend coranzo, makds
tenze znaro eravol' uli-parodonzo. veíend corad a-lamo ska efaz, vese
uli-paronzo purnize da vasov Uja mastors efamo tud. son Uja mastorsont, beranste eraz, uli-paronzo vese jomavtlize. sede mejle se
mastorsont duro ez sact, a-mezde td'd tenze simems jarsams ; mezezejak ez kadovt. son vejke se mastoron lomannen moU. se lomanes sonzo
es pakdazonzo tuvon vanomo kucize. son tuvotne marto vejse jarsamo
karmaksnos, da tuvon koromont-kak ezt karmák tenze makstnerne
mejle. nej son eramozo pek beran: vacodo el kuli. mezt nej tem
tejnems ? arsi. mejle es tát'azo melezenze ledd. znaroska, meri, robutnikt mon táían kedse érit; sin vese pekest peskedems ksede jarsit,
mon tese vacodo el kulan. tujan teste, mol'an esem tát'anen da meran
tenze: táiaj ! mon tori karsot i menelen karso pek lamo peiett tejnin;
mon ton coraks pram jovtleme nej vizd'an, pelan ; coram ila mernek
nej tem. sajemak mon, táiaj, estet robutnikeks ! son sajd da táiansten tud. tát'azo sonzo vasoldo nejize, karsozonzo cijez mold, kutmordize da palsemenze karmád, corazo merd tenze : tátinem, mon nej es
pram ton coraks lovomo vizd'an, pelan ; mon menelen da i ton karsot
pek pe£etejin. tát'azo sonzo kortamodonzo lotkavtize da sluganstenze
merd: kandodo jon odúuZa tenze, orsinkparineste, kedezenze maksodo
surks, pilgenze-jak karsink. kujalgavtoz vaz peckede: simeme jarsamo
karmatanok; mon te coram kuloksnod: velmed, jomaksnod: mujevd.
simeme jarsamo, raduvaksnomo karmadt. aiant poks corazo pakdav
robutamo jakad se skane. koda son kudov sas, kudosost morot, erva
koda raduvaksnomat mafaz, ve slugast terdize da kevstize: mezen
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kis, meri, minek kudosonok ist'a, morot moraz, raduvaksnit ? slugaé
jovtas tenze : veiens bratot kudov murdas ; tatát mekev sonzo samonzo
nej ez r aduvas da kujalgavtoz vaz peckevs. poks corazo keSejavs da
kudos-kak ez sovak. tat'ast liss da kudos térdemé karmáé ejsenze. son
tatansten mers: znaro ijet nej martot eran, ton ve valot-kak apák
kulconok ezija kadno. ton esem jalgam marto simeman jarsamon kis
peckeme seja-ldvkskine-jak ezit makstne tem. sas vana nej uli-parot,
beran tev mel'ga jakaz,jomavtnica
corat, ton sonzo kis kujalgavtoz
vazpeckit'f tat'ast mers tenze: coram! .ton efva znardo monsem
marto ; mon mezem uli, se vese tori. bratot kis raduvaksnoms eravi ;
son kuloksnos : vel'mes, jomaksnos : mujevs.

Fordítás.
1. A f ö l d t e r e m t é s é r ő l (csinálásáról).
Isten a földet, és mindazt a mi nekünk látható, hat nap alatt
csinálta. 0 mindent nem kezével, hanem ,úgy legyen!' [mondván]
szavával teremtette. — A föld eleinte nem-rendben (rendetlenség
ben) vala; a földet mindenoldaláról sötétség takarja vala; isten
lelke a víz felett vitetvén járt. — Az első napon isten a világosságot
hozta létre (tkp. világosságnak lenni mondott, parancsolt). Második
napon az eget hozta létre. A harmadik napon a földnek, azt a víz
től elválasztván, mindenfélét teremni parancsolt. Negyedik napon
a napot, holdat és csillagokat hozta létre. Az ötödik napon a min
denféle madarakat, mindenféle halakat hozta létre. Hatodik napon
a földön élő mindenféle egyéb lelkest (lelkes állatot) hozta létre. —
Legutoljára (mindennek utána) isten mondta, hogy ember legyen.
A hetedik napon isten semmit sem csinált. Ez a nap héberül szom
bat napja, erzáúl a pihenés napja.
2. Az e m b e r

teremtéséről.

Csináljunk, mond isten, magunkhoz hasonló (tkp. magunk
felé járó), magunkféle embert. 0 minden a vízben élőknek, minden
madaraknak, a földön levő állatoknak, vadaknak fejévé, urává
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legyen. Isten az első embernek Ádám névvel nevet adott. Ő Ádám
testét agyagból csinálta és beléje halhatatlan lelket fúván bocsá
tott belé. Ezután isten Ádámnak a paradicsomban parancsolt élni
(lakni). Az Éden egy igen szép, maga az isten ültette kert volt;
ezt a kertet igen csinos voltáért paradicsomnak nevezik. Azután
isten Ádámhoz mind az állatokat, vadakat és mind a madarakat
vezette ; Ádám nekik neveket adott. Ádám ő közűlök magának
társul senkit sem talált. Isten látja, hogy az embernek egyedül élni
nem jó. Maga formájú társ, úgy szól, kell neki. Az isten Ádámot
erősen elaltatta. íme míg ő aludt (ő aludtában), isten kivette egy
oldalbordáját s belőle segítőt, feleséget teremtett neki; Éva nevet
adott neki. Midőn Ádám felébredt, isten hozzá vezette Évát. 0, a
mint Évát meglátta, így szólt: csontomból való ez a csont, testem
ből való ez a test. 0, azért hogy férje oldalbordájából csináltatott
(csinálódásáért), feleségül van neki.Ezért íme az ember odahagyja
atyját anyját és feleségével találkozván, a két test egygyé változik.
Isten az embereket (mint) férjet-feleséget megáldotta és szólt hozzá
juk : gyermekeket szülvén neveljétek, szaporodván az egész földet
töltsétek meg; a vízben és a vízen levők felett, a földben és a
földön levők felett uralkodjatok. Mindenféle gabonának, minden
féle vetőfűnek magvaiból egyetek; minden gyümölcstermő fáknak
gyümölcséből egyetek.
3. Az e l s ő e m b e r e k n e k a p a r a d i c s o m b a n

éléséről.

Ádám és Eva a paradicsomban éltökben ruhátlanul, mezte
lenül jártak: ők senkitől, semmitől nem szégyenkeztek; nekik
semmiféle bűneik nem voltak. Itt éltükben, isten velük beszélgetni
járt (jöddögélt). Eszükben isten dicséretén kivűl más semmi sem
volt; reájuk ruha nem kellett; enni, inni minden kész volt nekik;
semminő betegség őket nem érte; a meghalástól sem féltek. Volt
a paradicsomban olyan egy fa, a melynek gyümölcséből evén ők
sohasem haltak meg. A paradicsom kellő közepében a jót és rosszat
ismertető fa nőtt. Isten Ádámnak, mikor a paradicsomba vezette,
azt mondta: nézd Ádám, minden fáknak gyümölcséből egyél, csak
íme azon, a paradicsom közepében levő, a jót és rosszat ismertető
fának gyümölcséből ne egyél. Mikor azon fának gyümölcséből eszel,
azonnal meghalsz. Ádám és Éva isten szavát nem hallgatták meg:
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azon fa gyümölcséből ettek. Az ördög őket elcsábította és arra
vitte, hogy e fának gyümölcséből egyenek.
5. Á d á m

gyermekei.

Mikor isten Ádámot és Évát a paradicsomból kihajtotta,
nekik Káin és Ábel nevű két fiók született. Káin a vetés után járt,
Ábel a juh után járt. Egyszer a két testvér együtt istennek áldo
zatot hozott. Káin áldozatul gabonát hozott, Ábel a legszebb juhát
hozta. Ábel istennek az ő áldozatát hívő, szerető, egyenes, tiszta
szívvel hozta; ő jó szívű, tiszta lelkű ember volt. Isten az ő
áldozatát elfogadta; Káin áldozatát nem fogadta e l ; ő istennek az
ő áldozatát nem hivő, nem tiszta, nem jó lélekkel hozta : ő rossz
szívű, nem tiszta lelkű, csúnya ember vo]t. Káin Ábelre irigyke
dett és megharagudt. 0 Ábelt a mezőre hívta és ott megölte. Az
isten Káinnak megjelenvén, így szólt: Káin, hol a te atyádfia
Ábel ? Káin istennek haragosan felelt: vájjon én atyámfia után
őriző vagyok ? Isten így szólt Káinhoz: mit míveltél! atyádfiát
megölted: az ő vére a földről könyörög hozzám. Azért te most
átkozott vagy. Te a földön magadnak jó pihenő helyet sehol sem
találsz. A Káin nemzetségéből való emberek rosszak, csúnyák
lettek: őket ember gyermekeinek nevezik vala. — Isten Ádám és
Évának Ábel helyett egy harmadik Seth nevű fiút adott. Seth
nemzetségéből jó emberek lettek; őket istent tisztelésükért isten
fiainak nevezik vala.
35. E l b e s z é l l é s a g a z d a g r ó l é s a s z e g é n y r ő l .
Egyszer Jézus Krisztus mondott ilyen példát (elbeszéllést).
Volt egyszer, úgymond, egy gazdag ember; királyi módon öltöz
ködött, minden nap vígan evett-ivott. Szintén volt egy Lázár nevű
szegény ember is; ő egészen sebben genyben vala; az ő sebeiből
a genyt az ebek nyalják vala. 0 a gazdag ember kapujában fek
szik vala; örült (megelégedett) a gazdag ember asztaláról leesett
morzsákkal hasát megtölteni, a szegény! Sokára nem-sokára a
szegény meghalt, az angyalok őt az égbe Ábrahámhoz vitték.
Sokára nem-sokára a gazdag is meghalt, eltemették; ő a pokolba
került. Kínszenvedés közben a pokolból szemeit felemelvén meszNYELVTUD. KÖZLEMKNYBK. XIX.
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sziről meglátta Ábrahámot Lázárral és könyörögve így kiáltott:
atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, küldd el Lázárt; nekem a tűz
ben a gyötrelem igen nehéz; ő bárcsak az ujját vízbe mártván
megnedvesítené az én nyelvemet. Ábrahám így szólt hozzá: óh
fiam, emlékezzél meg róla (tkp. eszedbe üsd): mikor te ama vilá
gon boldogan vígan éltél, Lázár ott kínlódott; most itt Lázár igen
jól él, te meg kínlódol. Fiam, mi tőlünk ti hozzátok nem mehetnek
át, s tőletek sem jöhetnek át mi hozzánk: közöttünk igen nagy a
hely. Ekkor a gazdag így szólt: atyám, küldd el Lázárt az én
atyám házába; nekem ott öt atyámfia maradt, hogy ne kerüljenek
ök is ide, ilyen gyötrelem helyére. Ábrahám monda neki: nekik
Mózesük ós a többi prófétáik vannak; hadd hallgassák őket.
A gazdag monda: nem, atyám Ábrahám! ha valaki a halottak
közül föltámadván (föléledvén) hozzájuk érkezik, ők akkor meg
fognak térni (bánni fognak). Ábrahám monda: ha Mózesnek és a
prófétáknak nem hisznek, akkor a halottak közííl feltámadónak
sem hisznek.
37. E l b e s z é l l é s a t é k o z l ó

fiúról.

Jézus Krisztus mondott egy példát (elbeszéllést). Élt-volt, így
szólt, egy ember. Neki két fia volt. Egyszer azt mondja az ifjabbik
fia: tégy velem osztályt (tkp. ossz el v. válassz el engemet) apám;
add ki az én részemet. Az atya osztályt tett kisebbik fiával (elosz
totta k. fiát), adott neki vagyonából a mennyi kellett. Az ifjabbik
fiú, nem sok idő múlva, minden vagyonát egybeszedte és elindult
messzire, más országba lakni. Az idegen országban, rosszul élvén,
minden vagyonát eltékozolta (elvesztegette). Azután abban az or
szágban nem termett gabona; nem volt neki mit inni-enni;
semmije sem maradt. 0 annak az országnak egy emberéhez ment.
Ez az ember őt a maga mezejére disznót őrizni küldte. 0 a disz
nókkal együtt akar vala enni, de a disznó eledelét sem akarták
már neki adni utoljára. Most neki az élete nagyon rossz: majd
meghal éhen. Mit kell most tennem? gondolja. Utoljára az atyja
jutott eszébe. Mennyi béres, azt mondja, él az én atyámnál; ők
mind jól laknak kenyérrel (tkp. hasuk megtöltéséig kenyeret esz
nek), én itt majdnem éhen halok. Elmegyek innét az én atyámhoz
és azt mondom neki: atyám! én te ellened és az ég ellen nagyon
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sokat vétkeztem, én magamat a te fiadnak mondani már szégyel
lem, félek; ne mondj már nekem, hogy ,fiam c ! Fogadj engem
atyám, hozzád béresnek! Fogta magát s elment az ő atyjához.
Atyja őt messziről látta, elébe futott, megölelte és csókolni kezdte.
Fia mondta neki: atyám, én most magamat a te fiadnak tartani
szégyellem, félek; én az ég ellen és te ellened nagyon vétkeztem.
Atyja az ő beszédét félbeszakította (megállította) s szólt szolgái
nak : hozzatok jó ruhát neki, öltöztessétek föl szépen, kezére adja
tok gyűrűt, lábait is bocskorozzátok föl! Hizlalt borjút vágjatok le :
fogunk enni-inni; az én fiam meghalt volt: föléledt; elveszett volt:
megtaláltatott. Enni-inni, vigadozni kezdtek. Az öregnek nagyobb
fia a mezőn járt dolgozni azon időben. A mint hazajött, a házukhan dalokat és mindenféle vigadozást hallván, előhíva egy szol
gájukat és kérdezé : miért vigadoznak így dalolva a mi házunkban ?
A szolga felelt neki: a te öcséd haza tért; atyád az ő visszajöttét
látván megörült és egy hizlalt borjút öletett. A nagyobbik fiú meg
haragudott s be sem ment a házba. Az atyjuk kiment és a házba
be akarta őt hívni. 0 így szólt az atyjához: hány évet élek már
veled s egy szavad sem volt, melyet meg nem fogadtam volna (egy
szavadat sem hagytam meg nem hallgatva). Te, hogy az én bará
timmal ihassam-ehessem (ivás-evés végett) egy kecskefiat sem
engedtél leölni. Megjött ime most a te fiad, a ki vagyonodat rossz
dolog után járva eltékozolta, s te ő érette hizlalt borjút öltél le!
Az atya azt mondta neki: fiam! te mindenkor én velem vagy; a
mim van, az mind a tiéd. Testvéredért örvendezni kell; ő meghalt
volt: föléledt, elveszett volt: megtaláltatott.
Közli:
KUNOS IGNÁCZ.

SZÓJEGYZÉK.
A fent közlött mordE. szöveg megértéséhez kellő szókincs
ismertetése jobbadán a Nyelvt. Közlem. V. kötetében megjelent
Moksa- és erza-mordvin Szótárban található. Ezen szójegyzék tehát
csak az ott hiányzó szókat vette számba, — s ezek nagyobbrészt az
oroszból kölcsönzött szók, melyeket az emiitett szótár majdnem
egészen mellőzött. De ismertet egyes még ott föl nem jegyzett
eredeti (legalább nem orosz eredetű) mordvin szókat is, pl. niske,
ilte-, sundergado-, janga-, cijak, sijado-, párak, merka stb. Szintúgy
vannak még számbavéve a bár a Szótárban meglevő szóknak nevezetesb származékai (pl. pra-hoz: pravt; lijafilá]: lijata; seredks:
seredksija-); meg végre a némileg eltérő jelentéssel használt szók.
Az V. kötetbeli Szótár moksa szóalak szerint levén rendezve, az
erza szók keresésében a két mordvin dialectusnak hangbeli eltéré
sére kell figyelemmel lennünk: az első szótagban e, %-val való erza
szóknak moksa alakjai gyakran á, o és l-val valók ; szókezdő c
helyett meg a moksában rendesen s fordul elé; könnyebb eliga
zodás végett azonban a jobban eltérő erza alakokat fölvettem még
e szójegyzékbe, — a szótárbeli czikkekre utalva «(l.)».
Betűrend: aeiiou\kg%jn
(nk, ng) \ c (és t) i & j t d s
z n \ p b v m \ r l.
Ajge- nem kedvelleni, gyűlölni,
16. 40. (1. ajgan).
asolgado-: 1. aksa.
asíe- = asce- (1. ascan).
ad (or.) pokol.
ara-: pravtóks a. 36. (1. arán).
ekses mögé, -hoz [férjhez]. —
eksste mögül (1. asks).
eksele- fürödni (1- áselan).
ej-kaks gyermek (1. id); ejkakske
dim 42.; ejde gyermek 25.

eske- dobni, csapni (mastor vaks
földhöz) 32. 40.; 1. eskan.
el'már most, épen (v. ö. M. elei:
XIII, 116. ancak elá) 9. 13.
Új. 16.
ele vagy, avagy, vájjon (or. min,
aan vagy) 10. 17.
ikele előtt; eleinte, kezdetben.
(1. ingei); ikelse első, előbbi
20.
isío (eme) még.
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idica megváltó (1. idan).
idol (or.) bálvány.
inazoro-ci királyság 42.
inaldo-: 1, enald'an.
ino (or.) nohát, igen, tehát (M.
ina XVI, 380.); ina 13. 22.
Ute- kísérni 10. 38. (v. ö. &az. kivinni).
o'/ota (or.) kedv (vmire). 27.
oyotnik (or.) vadász.
ojme a= M. vajmci.
ojmse- pihenni (L vajman); ojmsevte- pihentetni.
otveca- felelni (отвечать).
otroska (отростокъ) hajtás [fű-,
fa-], sarj Uj. 25.
oduZa (or. одёжа, одежда) ruha.
odne, dim. od.
osol (or.) szamár.
ozks áldozat (I. oziks).
obeda- étkezni, ebédelni (обе
дать).
obida- megsérteni, bántani (оби
деть).
orta (ворота) kapu.
ota (воля) szabadság, hatalom.
uksne-: 1. juksan.
ugol (or.) szeg, szeglet.
u£ (or.) már.
userdna (усердньй, -но) buzgó.
ubava- kevesbíteni, leszállítani
(убавить) ; fogyni, apadni
(убавиться).
uli-paro vagyon, jószág.

kajavks adó 43. (1. kajavt, ka
ján).

•....•:.
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kasto- növeszteni, teremni, föl
nevelni (1. kasán).
kasno-, fr. kaso (1. kasán).
kantelev- vivődni, szállni 1. (1.
kandan).
kandal: pali-k. (1. kandir).
kanniéa hordozó (1. kandan).
kavst: 1. kafkst, kafta.
kara- fölbocskorozni (1. kar); —
kar se- fr. Uj. 35.
kar avul (or.) őr, őriző.
karavul'a- őrizni (караулить,.
karmavto- (1. karmán); a akarmavti nem enged meg, tilt; —
karmavtle-, fr. 39.
kekse- elrejtőzni 4. (1. kasán).
kenere- elkészülni 6.(1. kenéran).
kepete- emelkedni, támadni 24.
(1. kepedan); kepta- Uj. 25.
kevste- kérdezni (1. kizeßan).
keravt- vágatni (1. keran).
kirde- tartani, tűrni; kormányoz
ni (1. kérd'an).
kocka- kiszedni, kiválasztani (1.
kockán).
kosak (or.) ajtófélfa.
koéajka (хозяйка) házi asszony,
feleség.
kozoj hova 37. (1. ко,- v. ö. to :
tozov oda).
konata mely (1. копа, ко).
koniíka, W. kolenka térd (коле
но, колт.нко) 24.
kopaca- betakarni/befedni 1. 32.
kopja (or.) kopja, lándsa.
kovceg (or.) szekrény; bárka
(Noé bárkája).
koron (корень) gyökér. Uj. 25.
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korobka (or.) skatulya, láda.
korom (KopMT.) eledel Uj. 35.
korzinka (or.) kis kosár.
korminecke, 24. dim. korminec
(KopMHJieni>) tápláló, nevelő
(atya), jótevő.
kolena (KOJIT>HO) törzs (népt.) 43.
kote ha, mikor (KOJIH NyK. XIII,
102.).
kolos (or.) kalász.
kukol (or.) konkoly.
kusanja (or.) étel.
kutmorda-: 1. kitmirdan.
kuda lakodalmi vendég Uj. 16.
kudazoro házi úr, gazda (l.azir).
kust (or.) bokor.
kustima lépcső, létra (1. kucan).
kuntle- 32., fr. kunda-; tartogat
ni, használni.
kunse- 1. kundan).
kupec (or.) kereskedő.
kuvalt hosszant, mentében; sze
rint, miatt, ért (1. kuvalma).
kulov halott 29.
kse-sal (kenyér-só, xjrfcö'b-cojib)
étel, ebéd, megvendégelés 19.
kniga (or.) könyv.
krost (or.) kereszt.
kruglovoj (or.) gömbölyű. 40.
klukse- fölcsipkedni. 19. (KJíeBaTb: prses. 1. KJIIOIO; KJHOHyTb picken).
god'av- találkozni, találni vmit
tenni (refl. god'a-: TO^HTBCH)
27.
gostinec (or.) ajándék.
górod (or.) város.

guj kigyó (1. huj),
gusla (or.) hárfa.
grud' {or.) mell 14.
yocet ( = xoieTt) akar. 10.
yoi (xoTb) habár, noha; akár
csak, bárcsak.
jakavto- járatni, szállítani (1
jakan).
jaguda (or.) bogyó.
janga- zúzni, összetörni. 4. 28.
32. (v. ö. cser. jongoZ- őrleni).
jangse- megbánni, megtérni. 33.
Uj. 35. (jankse-J; 1. jangsan.
jangsema ügybaj, szükség, kere
set 21.
jamkske, 31. dim. jamks dara.
jegiptanin (or.) egyiptomi ember.
jevrej, jevrejskoj (or.) héber.
jelej, jeleja (ejieü) faolaj.
jisme = lisme ló.
jot, plur. jon 36.
jozno- mászni, csúszni 4.
jon kellemetes, jó. 2.
jon : jonov molems (felé menni)
hasonlítani.
jovtalmo élbeszéllés, példa, példa
beszéd. Uj. 25.
jovtne-: 1. jovnan, joftan.
jomavto-: 1. imaftan, imán.
jortov- vetődni, neki esni 24. (1.
jordan).
jutavto- 32. (átkeltetni, elmúlat
ni) időt tölteni, ellenni (1. jotaftan; v. ö. pecfian moleft'an); 35. mellette elmenetni,
vinni.
jutiéa járókelő, utas (l.jotan).
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éasa (or.) pohár.
cas (or.) óra. Uj. 16.
casi (or.) rész, osztályrész.
carstva(or.) királyság, birodalom.
cece ma (1. tdci, td).
cecevica (or.) lencse.
cestnoj (or.) becsületes.
cer: pra-cer fej -haj (1. sdjdr) 24.
cerkuva (ijepKOBb) templom.
ci: kudo-ci egész ház, háztáj (32.
kudonzo-cinze, 4 1 . kudot-cit);
v. ö. cser. kudo-vece f-pecej
házudvar.
cikordo- (pejse) : 1. cikirdan Uj.
24.
cijak nem rég, az imént 34.
(Skazki 136 = ^aBe^a).
cijne- (futkosni) 32. paráznál
kodni (1. cijan).
cijr&v: 1. sind.
cirfa görbefa (pizeme-c. szivár
vány).
cop: cin cop egész nap. 13.
copaca kisértet, npii3paKT>; 9.
bálvány, H,HO.IT>, ,
éopude- 35.: 1. sopidan, sobda.
covurgai- összevegyülni, keve
redni j covurgavt- vegyíteni,
összekeverni (1. során).
cuda (lyio) csoda.
cumov adós, bűnös (1. sum).
cumolgado- bünösödni, bűnbe
esni 24.
sack: s. sezt- szétszakítani, el
tépni 24. • s. keravto- szét
vágatni 42. (sack —?== sansk
ebben: san'ik ardan vágtatni).
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sátor (or.) sátor.
suks ganaj, szemét. 24.
sumbrakstom- egészségessé lenni
27.
stapo mezítelen (1. strapo).
stato- 7.: 1. stavto-.
stavtovto- 20. caus. stavto-.
sla- mosni (1. stan).
2al'a- sajnálni, könyörülni (JKRJlllTb).

£iv, zivoj (or.) eleven, élő.
tago-meks valamiért 19. (v. ö.
XIII, 58. ta} tavo).
taúteze édessége (tantej édes) :
1. tantf. 31.
tandale-, fr. tandado-, 22.
tdtine, dim. tdt'a (1. tata),
teje-: 1. tijan; refl. tejev- tevődni
(lenni).
teste csillag (1. tdsta).
tesk, teske itt (1. td).
t'esna szűk (TfecHo).
tev : 1. tijan.
tevate emez 24.
temnica (or.) börtön.
terdevte- hivatni 20.
íela, tela test (TEJO).
tisjaca (or.) ezer.
tokav- hozzányúlni, illetni 32. (1.
tokán),
tosia sovány (TOIHÍH).
tosnalgado-, tosnalgale- kedvetlenkedni, bosszúskodni 38.
(tosna: TOIHHHÍÍ).

topodo- beteljesedni (1. toedan).

120

ERZA-MORDVIN NYELVMUTATVÁNY.

tovsuro búza (1. tozer = tov-suro;
iov mag, bél).
tolkuva- magyarázni(TOJiKOBaTb).
tűje- (melezenze tus megtetszett,
kedves volt).
tűje- ideadni 13. (1. tujan hozni).
turtov -nek, -hoz; 32. számára
(pazot t. ul'eze).
troks által; múlva (1. turks).

sabb) ; samoj se ugyanaz; s. te
skane ugyanekkor 25.
saldat (or.) katona.
sejre- 32.: 1. seran.
secka virág (v. ö. csuv. seská,
cser. sáska, votj. sáska blume,
blüte) 19.
sed szív 5. (1. sedi); Uj. 25.
sedej.
seske, seste akkor, tehát 20.
mindjárt, azonnal 21. (1. sa).
daj Uaií) engedd, hadd.
dajíe, davajt'e (^aíiTe, ^aBaÖTe) sezne-: 1. sáéan.
gyertek, rajta, hadd [tegyünk sevate az, ugyancsak az 22. 24.
semja, semija (or.) család.
vmit].
diren-ava édes-anya (1. trájná, seredks seb, vulnus (1. sarddan).
seredksija- sebesedni 24.
tran).
duy Cnyxii: lehelet) svátoj duy serebrennik (or.) ezüstpénz.
szent lélek; 20. duy est kujal- serged- kiáltani (1. seran).
gadt semmit sem v. legkeve serna-: purnams-sernams össíeszedekezni, útra készülni 9.
sebbet sem kövéredtek.
11. 29.
dusman ellenség.
sí, prass. 3. sa- (1. sajan).
duma- gondolni (,nyMaTí>).
síre öreg, vén (1. sird).
dvojna (or.) iker 13.
sirga- fölkelni, útra kelni, indul
saksno-, fr. sa- (1. sajan).
ni 29. 34. (1. sirkhan).
saje- venni, elvenni, kapni (1. strgavtne-, fr. -vto, indítini 38.
saván); sajevte- vétetni, el-v., sirne arany (1. sima).
sijado-: 5. selmenze sijacst megföl-v. 25.
irígykedétt (tkp. szenei sijadsajez -tői kezdve, fogva (inazotak vkire); 32. sel'net il'ast
rodo s.) 28.
sijadt ne irigykedj él rá, ne
sad (or.) kert.
kívánd meg; 16. sdmenze sisasa- utolérni 22.
jadoz — langs.
sabla (or.) kard, szablya.
sintrev-, refl. sintre- (1. sind'an).
savó-, refl. sa- (35. jöhetni).
savoro • beszakadni, leomlani 35. simne-, fr. sime- (1. sémán); —
simeks (simevks) ital; — sisavto-, caus. sa- (4. keSenze s.
mevteme ital nékül, szomjan
vkit haragítani).
31.
samoj (or.) leg- (s. serej legmaga
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sok (or.) nedv, lé (saft).
sodavto- megtudni, tudakolni;
meglátogatni 18. (1. sodaftan).
socavto-: 1. suvaftan.
sovetna (COBÉTHUH, -HO) egyet
értő, békés.
sovsem (or.) egészen.
sor (or.) szemét, törmelék, gaz

mi
sor akadó- borzadni, rettegni 24.
32.
sukoro kenyér (czipó, lepény)
(cser. sukur, csuv. sukkur).
sud'a- Ítélni, törvényt tenni (cyflHTt).

sudja (or.) bíró.
sundergad- 34. cize sundergads
alkonyodott, sötétedett (szintígy Skazki 72. 92. = cMepKJIOCL).

subbota (or.) szombat.
suvteme szita 19. (1. siftem, sifend'an).
éumoí'kskado- elszomorodni, el
búsulni 19.
sulmase-, fr. sulma- 12.
skotina (or.) barom, állat.
skinija (or.) sátor, szövetség-s.
stada (cTa,n,o) nyáj.
stardne- megfogni, megkapni 39.
(1. startanj.
stena (or.) fal.
stol (or.) asztal.
stolicnoj górod (or.) székváros.
stolba oszlop (CTOJI6T>).
stra&erúja (or.) ütközet, csata.
strado- elszélyedni (1. siradan);
fr. strale-.
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strok (— srok) 43.
stroja- építeni (cTpoHTb).
spóra- perelni, veszekedni (cnopHTb).

svadba (or.) lakodalom.
sváscennik (or.) pap 26.
svdtoj (or.) szent.
svet (or.) világ, mundus Uj. 25.
svid'etel' (or.) tanú.
smokovnica (or.) fügefa.
smola (or.) kátrány, gyanta.
smola- kátrányozni (CMOJIHTB).
srok (or.) határidő.
slava (or.) dicsőség.
sluSa- szolgálni (cjiyiKHTB).
zakón (or.) törvény.
zateja- kezdeni akarni, szándé
kozni (3aTÍ>aTb).
zapoved' (or.) parancsolat.
zornija- magszemet kapni 20.
(zorna = 3epH0, magszem.)
znaro mennyi, némennyi (1. me
zara, mezá); znaroska mennyi
Uj. 37.; znaro ska némi idő 31.
znardo mikor (1. zardo); znars a
meddig, a míg 21.
zvér (or.) vadállat.
nakaza- büntetni (HaKa3aTt).
nakazanja (or.) büntetés.
nacalnik (or.) főember, főnök,
parancsnok.
nacto-: 1. nacftan, nacka.
nadeja- reményleni, benne bízni
(Ha^ifeflTbca).
naraéa- föltenni; öltöztetni, föl
díszíteni (HapajKaTi.).
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narod (or.) nép.
nekak (HeKaKt) úgylátszik, úgy
hiszem 4. 18.
neksne-, ír. neje- (1. nájari).
neiad- támaszkodni, nekidűlni
15. (1. neZe).
nedl'a hét (woche): He,a,í;iH.
niske: ver-n. vérfoltok, vérmo
csok (18. ver-n.potso; szintígy
Skazki 278. = B'Í> KpoBiiurí}).
niét'ej (Hnmifi) szegény.
nilne- 33. — M. nilende- (1.
nétan).
noldtne- 19. el-, kiereszteni (1.
noldan).
•pakso: kirga-p. torok 12.
pasiba (cnaciiŐo) köszönet, hála.
pástiig (or.) pásztor.
pane- üldözni (1. panan).
pandovto-, caus. pando-, fizettet
ni 43.
pameí (or.) emlékezet, eszmélet
40.
pára (or.) pár.
párak jóformán, talán 22. 24.
paríneste jól 26.
paro-ci jólét, egészség 1 3 . ; —
megszólító czím után vetett
tisztelő szó: inazoro paroci,
kudazoro paroci 24. 25. (ere
detileg talán üdvözlet értel
mében: wkirály, egészséget,
szerencsét!*))
palka (or.) bot.
pek-alks (peke-a.) 31.
pejedezev- elnevetni magát 10.
peckevte- leöletni Uj. 37.

pecte- átkelteni, átvinni 16. (1.
peckan átkelni).
pescora (or.) barlang.
pesté- megtölteni (I. pásksá).
pezeteja- bünösödni, bűnbe esni
4. Uj. 37. Q.peiet).
pesok (or.) homok, föveny.
períaca- panaszkodni (neHHTb).
perevodcik (or.) fordító, tolmács
21.
pert: 1. perf, per a.
pelkske darabka (í'elecske : 1.
pdlks, pala) 24.
piskale-, fr. piskado^ (1. peskadan).
picka- gyógyulni 24. 33. (1. pec
kan).
pi&ne- kiáltani, élesen hangzani
(32. pi£nica truba trombita):
1. peskadan.
pirova- lakomázni (impoBaTb).
pokura- feddeni, szidni (iiOKOpflTb).

poksoks elsőszülöttség (nagyobbság) 13. (1. alább 129.1.)
pojava- megjelenni, mutatkozni
(noaBHTbca).
pocitaja- tisztelni 5. (nomrraTb).
pocakse- fölcsipkedni [madár]Uj.
25.
poct (pocto) liszt: 1. pocf.
potmo kebel (l.potma).
podusnoje (or.) fejadó 43.
posuda (or.) edény.
posubl'a- segíteni (IIOCOŐJHTB) ;
posublica segítő 2.
pozda későn (no3,n,HO, no3^o).
pongo- kerülni, történetesen
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esni; találni [lövés, dobásj 6.
40.
povode- fölakasztani, akasztani
19. 33. (1. povuftan, povan).
pomna- emlékezni (nOMHHTb,
ITOMHHaTb).

pora (or.) idő.
pofadka rend (nopa^OK^).
pu£o- (praet. 3. pujsé) elhervadni
üjVJö.
puto-, putne-: 1. pitan.
pustina (or.) sivatag.
pupa- megszúrni (1. pipa-).
purgine: 1. pirgene.
puma- összeszedni, gyűjteni (1.
pirdan, pirnan);
készülni
vmire 12.: purna-serna- (1.
serna-); — purnavto- caus. 33.
pulo : nudej-p. (1. püa).
pult (pulto) kéve (l.pidf); pultke
dim.
psalom (or.) zsoltár 39.
psaltir (or.) zsoltár (könyv).
psi = pisi (1. pián).
prazdnik (or.) ünnep.
prazdnova- ünnepelni (npa3,a,HOBaTb).

pravda (or.) igazság.
pravednoj (or.) igazságos, becsü
letes.
pravt fő-, legfőbb 19. 37. (pravt
at'at fő öregek 27.), a feljebb
való, vezér 23. 26. 33., igaz
gató, úr 2. 4. (feje vminek:
pra; 1. prá).
pralo 15. (e h. pfa-alo).
prevteme esztelen 24.
prima- elfogadni (npimaTb).
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prokaza (or.) bélpoklosság; prokazav bélpoklos 24.
prosia- megbocsátani (npocTHTt).
promse-, fr. promo-, 1. pirdan.
prorok (or.) próféta.
proroca- prófétálni, jósolni 38.
(npopo^HTi.).
plen (or.) fogság, hadi f.
plema (iuieMfi) nemzetség, nép
törzs.
plemjannik (or.) unokaöcs.
jrtutaja- ravaszkodni, csalni (miyTRTfc).

baska : 1. paéka.
baslava- áldani 2. (ŐJiarocJioBHTb).

baslavka (or.) áldás 14.
baranne, dim. baran (or.) kos.
beda (or.) baj, nyomorúság.
bednoj (or.) szegény.
befog (óepenb) part 30.
bogattf (or.) nagyhős, óriás 40.
boroca- birkózni, küzdeni (óopoTtca; XVI, 408.)
bu (NyK. XIII, 102.); 4. kqda bu
KaKT> ÖM; 24. kol'e bu.
buka ökör, bika 24.
brus (or.) mestergerenda.
blagoj (or.): b. varrna csúnya szél,
vihar 24.
vatka- lehúzni 18. (ruhát; 1.
vatkan).
vasodé-: 1. vasiftan.
varaka varjú (1. varsi).
varca- próbálni, kóstolni Uj 16.
(1. varzan).
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varsta-: 1. varian.
valón pizeme zápor - eső (ontó
eső) 6.
vet'a- 2 5 . : 1. vát'an.
ved' (or.) hiszen 40.
vesola (BecejiHii, -JIO) víg.
vente- kinyújtani [kezét] (1. veneptan).
vem-pert (1. ve éj).
verece fölső (1. var).
ver sok (or.) Vie arsin [orosz rőf].
verbl'ud (or.) teve.
velavt- változni 2. 34. (1. vel'avan).
velde : 34. piks v. kötélen, kötél
által (1. véldá).
vetme- föléledni, életre támadni
(1. velman) Uj. 35.
vijede 37.: 1. viede, vidd.
vijemte- erősíteni, meggyógyí
tani 24. (1. vij).
viska kicsiny, kiskorú 37. (1.
viskine).
vid : vid'ga -ig (egyenlő-ig): 34.
konil'ka v. térdig (v. ö. XIII,
105. mástd videva mellig); —
kunska vid közép (középpel
egyenlő hely, középtáj) 3. 30.
vid'ksta- 24.: 1. viedksta-, vida.
vids : 1. videks, vid'an.
vizdelgale-, fr. vizdelgado-.
vina (BHHO) bor.
vinograd (or.) szőlő.
vojeva- háborúzni, hadakozni
(BoeBaTb).
vojna (or.) háború.
vonó ime (ecce: BOHT>, e h. BOTI.).

vola (or.) = óta.
vdrug (or.) egyszerre, hirtelen.

maksovto- adatni 42.
makstne-,fr.makso-(eh.maksne-)
Uj. 35. 37.
majse- kínlódni, szenvedni 4. Uj.
35.; (MaaTbca bajlódni); majsevte- kínozni, büntetni 22.
mastnete- zúgolódni, panasz
kodni 24. masnete- 33.
matidevte- elaltatni (1- madan).
matra- elfojtani, elnyomni Uj.
25.
mad'ste- lefektetni (1. maian, ma
dan).
maslicnoj (or.) olajfa-.
mana- elcsábítani, megcsalni 3.
16. (MaHHTft); manse- fr.
mek: sacomsto-mek 7. pingste
mek 40. (1. mdk).
mejelse utóbbi, későbbi 20. (1.
mejlce, meki).
mec (or.) kard 40.
mesok (or.) zsák.
merka- zúzni, össze-z. 4. 24.
melka apró (M6JIKÍH).
melga után, M. melgd (1. meki).
mofa (Mope) tenger.
muka (or.) kín, gyötrelem.
mudrec (or.) bölcs ember; mud' rqj bölcs, mudrosí bölcseség.
muzika (or.) muzsika.
murda-: 1. mirdan.
murne - dörmögni (1. mirnan)
30.

SZÓJEGYZÉK.

raj (or.) paradicsom.
rad (or.) örvendő, megelégedő.
fada- igazgatni (pa,a;HTL) 37.
raduva- örvendezni (pa^OBaTtca); raduvakéno - vigadozni
Uj. 37.
raske 24.: 1. raski.
raz (or.) -szer 22.
rana (paHo) korán.
rana- megsebesíteni (paHHTb).
rod (or.) nemzetség, nem.
rodna (or.) rokon, rokonság.
rodnoj (or.) születés szerint való,
saját (édes) 18.
rosputnoj (pacnyTHLifi) kicsa
pongó (tékozló).
robuta- dolgozni (paóoTaTb).
robotnik (or.) béres, munkás ;
robutnica béresnő, szolgáló.
rovna egyenlő (poBHBií, -HO).
rus: rusks oroszul 33.
laké dér 31. (1. laks).
láger (jiarept) tábor 40.
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laz : keven laz kőtábla (1. lazán),
l'ala bátya (1. talaj).
Idvskine, dim. lavks Uj. 37.
ledstne- : melezenze l. (eszébe
ütni) megemlékezni 19.; ledste- Uj. 35.
lepeska (or.) lepény 31.
li (kérdő szócska: XIII, 101.)
Uja, lia más : 1. ilá; lijata id. 33.
(v. ö. kona és konata); lijav
máshova 22.
lijakstom- mássá lenni, megvál
tozni 21.
lisma forrás, kút (1. lésan).
livte-: 1. UMan.
longad - leomlani, beszakadni
24. (v. ö. finn lankea- [langeda-J esni).
lovtakékado- elsápadni, halaványodni 24. (1. lovtakadan).
lov (or.) oroszlán.
lovno-, fr. lovo-, 1. luvan.
lucée (or.) inkább.

JEGYZETEK.
Az újabban megjelent (73. 1.) orosz betűs erza-mordvin
szövegkiadások meglehetősen következetes egyforma í r á s m ó d 
d a l élnek, — a mely csak olyan vegyes-elvű, mint a magyar
helyesírás és Tyumenyevnek moksa Máté-fordításában követett
írásmódja (Nyelvt. Közi. XVI, 327.), csakhogy ez utóbbinál mégis
jobban föltünteti az e j t é s t az etymologia rovására. így a mi
szövegünk is gyakran egyszerű consonanst ír az etymologia kívánta
kettős helyett: pl. brat mint nom. plur. e h. bratt (meg bratne e h.
brattne) \ szintígy test nom plur. e h. teétt (sing. teéte); ovt e h.
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ovtt medvék (ovto) | vaks-hoz e b. vakss (de vaksozost hozzájuk s nem
vaksost); vakso- n á l : vaksso \ lié, Hét kiment, kimentek: e h. lisé,
lisét (más alakokban a lise- igetö elékerülvén); — közönséges a f-nek
kihagyása vts, vté-bő\: pl. ozavé ültetett (e h. ozavté, igető ozavto-);
sovavé bevitt (sovavto-); nevse mutatom e h. nevtse (igető nevte-);—
ezekhez csatlakozik az ajsé prset. 3. alak e h. aété (tő: aéfe-),
egyszersmind j-vei úgy mint vejéé e h. veéé (tő: vese-); majéé e h.
masté (tő : masto-).
Mint érdekes alaktani sajátságot az erza Bibi. Tört. nyelvé
ben meg kell említenünk a némely helyviszonyi casusalakboz
járuló -út nyomatékosító rag használatát, mely úgyszólván a hatá
rozott névragozásnak kiterjesztése az illető casusokra. Eléfordúlnak így: a) A b l a t i v u s alakok (részint partitivus értelmével):
34. cideút: te c. mejle e nap után | Uj. 16. vinadont; «e bor az
előbbi bornál (ikeleú vinadont) jobb» | 9. mastordoút: a kánáni
földről (m.) ,megigért föld' kezdtek mondani ( = a földet . . . ne
vezni) | 28. Idvkstent: azt a bárányt (reve-L). . . nevezik | 28. te
cident ezt a napot . . nevezik | 31. abból a vízből (se vedteút) nem
ihattak | 32. azon vízből v. vizet (se veddeút) inni | 34. az egész
nép után (vese naroddoút mejle). — b) I n e 6 s i • u s: 4. rajseút a
paradicsomban; 26. mastorsoút: a madiámi földön (m.) | 34. 35.
altaz m. a megígért földön | Uj. 37. se m. azon földben (országban) |
33. te pustinasont e sivatagban | 30. palkasont: újra a bottal (p.)
csapni. — c ^ ) E l a t i v u s : 4 . rajstent a paradicsomból, 7. vencstent
a hajóból, 11. gorodstont a városból, 20. 34. lejstent a folyóból; —
d) -sí-féle locativus (temporalis): 28. hona vestent a mely éjben;
34. teke cistent ugyanazon a napon; — e) P r o l a t i v u s : 15. látott
létrát . . . a létrának egyik vége . . . a létrán (kustimavant) angya
lok járnak | 30. azon száraz úton (se koéke kijavant) elindultak |
33. pustiúavant a sivatagon át. — Találhatók ilyen út ragos casusalakok elég számmal a mordvin mesékben i s ; pl. Skazki 46.
virstent az erdőből; 56. kudostont a házból; 60. elmentem a szán
tótól (sokicadoút); 58. poks virgant a nagy erdőn át; 58. egy ember
ekével (sabanso) szánt; az ekében (sabansont) nincsenek lovak. —
Látni való, hogy az -út rag mint determinativ elem az articulus
functióját végzi, mely külömben az erza-mordvinban leggyakrab
ban, s a moksában kizárólag a nominativus meg a genitivus-accusativus alakokhoz járul. Tekintve, hogy az erza Bibi. Tört. nyelvé-
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ben a sűrűn eléforduló gen.-acc.-nak determinált ragja -út (—
moksa -t, 1. XIII, 44.), bizonyosnak vehető, hogy innen került
az -út rag, melyben az erza nyelvtudat főképen a determinativ
elemet érezte, ugyanily értékkel a helyviszonyi casus-alakokhoz.
Érdekes erre nézve, hogy az erza nyelv a másik determinált gen.acc. ragját, az -sí ragot is. már szintígy kezdte használni: Pésni
152.se tarkinesest azon kis helyen (Ha TÖMB MT>CTe*iKT.-To); 154.
se nuzdastost azon szorúltságtól (OTT> TOH HV5K,II;I>I-TO).
Az egyszerű ind. p r a e t e r i t u m mellett (XIII, 74.) eléfordúl még egy -l-es prseteritum-alak, i m p e r f e c t u m - f é l e értékkel.
A szintén l-es potentíalis-alaktól (XIII, 79.) az által külömbözik,
hogy az előző vocalis (az igető végvocalisának változtával) mindig
i, i, míg a potentialisban v van az l élőt (-vl-, illetőleg az igető után
a teljes alakú segédige: vol, vei,-pl. vano-vot,pele-vel). Példák: egy.
3. kandit hoz vala (24. minden nap áldozatot): tő kando- | ucitvár
vala (38. az ő jöttét már várja vala): uco- | miksnevil árultatik vala
(21. az idegen vevőknek gabona csak J. által): miksneve- árulódni |
saksnil gyakran jő vala (3. az úristen a paradicsomba Ádám és
Évával beszéllgetni): saksno- \ ast'it marad vala, karmii kezd vala,
solilolvad vala (31. a manna csak napkeltéig marad vala; mihelyt
a nap . . melegíteni kezd vala, elolvad vala): ast'e-, karma-, sola- |
így még: 32. vergedit, sejrit, 36. posublit, 26. jakseksnit, Uj. 16.
mastil; — több. 3. lovil't vminek tartanak, vélnek vala | merilt
mondanak vala (37. kiknek nem valának gyermekeik, azokat bű
nösöknek tartják vala; azt mondják vala, hogy. .): lovo-, mere- \
putnevilt- tétetnek, állítódnak vala (36. bírákúl olyan emberek):
putneve- | maravitt hallatszanak vala (32. hangok — leírásban):
maravo- | Uj. 35. nolsil't- nyalnak v. nyaldosnak vala: nolse- | 24.
promsilt gyűlnek v. gyülekeznek vala (minden nap egyik testvér
hez): promse- \ 36. Úti jönnek vala (sa- jönni: nem csendes időben,
mikor rájuk idegen népek haddal jönnek vala); — egy. 1. mastnilin
ölök vala 4 0 : mastne-; —több 1. jarsilinek eszünk vala: jarsa-; —
tárgyragokkal: veckilise szereti vala 24.: vecke- \ 39. stardnilise
meg fogja vala (őt): stardne- \ 37. kadnilise hagyja vala (őt): kadno- \
36. izniliz legyőzik vala (őket): izna-; — megjegyzendő, hogy ezen
imperf. alaknak tagadósítása, úgy mint a praesens-é az a tagadó
szóval történik (XIII, 94): 3. a tokit nem érint vala, a pelil't nem
félnek vala. — Világos, hogy ezen igealakokban jelentős az állandó
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t, i vocalis, s nem lehet csak esetleges változása az igető végvocalisának. Ezt legjobban mutatja meg a ttT-í példa sa- igetőtől.
Tekintve hogy si külömben az ind. praes. 3. személye ( = nom.
agentis) meg a praeterituru ragozásában az 1. 2. személyalakoknak
alapúi szolgál, úgy látjuk, hogy ugyanezen (tkp. -j képzővel kelet
kezett) nom. verbale-alak, illetőleg prsesenstő-alak megvan az it,
ii'-féle imperfectumban i s ; a melynek végrésze természetesen nem
lehet más mint segédige, prseteritum ragozással. Ezzel össze is
illik szépen az ule- «esse» igének encliticus alakjának praeterituma,
a mint az erza-mordvin használja (XIII, 75): egy. 1. elin, 3. el,
több. 1. élinek, 3. elt; vagy csak: -Uh, -l, -linek, -It. E szerint pl.
sil't e h. saj-elt (jő-valának), sil' (jő-vala). — Megjegyzem, hogy
csak egyszer fordul elé ily imperf.-alak i nélkül: 37. eravol! kell
vala (az eravo- refl. tőtől; de v. ö. maravil, miksnevil: maravo-,
miksneve-tő\). A potentialis-alakok azomban v-vel valók (XIII, 79.
szerint) pl. 24. seredevet beteg lenne, kadovlise elhagyná, nelgevlik
elvennéd.
A 2. sz. szövegdarabhoz (74.1.): vedsetne a vízbeliek, mastor
sotne a földbeliek; ved. langsotne a vízen levők, mastorsotne a földön
levők. Az inessivus-alak egyenesen tőül van használva (a «való,
levő» hozzáértésével), s mint ilyen többesítve. Közönséges a prsedicatumúl álló ilyen határozó (casus)-alakok többesítése: NyK.
XIII, 73. pl. son toso ő ott [van] és sin tost ők ott vannak [tkp. ,ők
ott-ak'], te osstot-anok e városból [valók] vagyunk; a moksa-mordvinban is: pl. min t'asit-ama mi itt vagyunk (íasa itt). V. ö. 34. sz.
kosot: nej sin kosot (nem tudom) most ők hol vannak.
2. sz. (75. 1.): vidstedenze jarsado; az ebbeli vidstede egyes
számi ablativus (partitivus), vid's-töl, ismételt casusraggal; úgy
mint a gyakran eléforduló estede (es-től), pl. estedenk magatoktól ;
v. ö. XIII, 53. mondeden, tondedet, sondedenze tőlem, tőled, tőle.
6. sz. (77. 1.): sin mezntn pongs sukuúaksnost, szó szerint: ők
a minek akadt térdet-hajtottak, azaz Ők annak a mi akadt (talál
kozott, előkerült) t. h.; a pongs azomban tkp. impersonale-nak
veendő = or. noiiajiocb, es traf sich. Szinte már csak a relativum
általánosítójáúl lehet érteni, ugyané sz.-beli ezen helyen: «ha ti
meznen pongs sukunaksnomank kadoz (akár minek térdhajtástokat
elhagyván) nem fogjátok egyedül az istent tisztelni)).
6. sz. (77. 1.) sisemen sisemen pára hét-hét pár, meg: vejken.
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vejken pára egy-egy pár; a distributiót a számnév ismétlése fejezi
ki; az n-vel való képzés lehet e mellett collectiv jellemű (NyK.
XIII, 60); v. ö. 33. sz. «az a tizenkét ember Jákob minden nem
zetségéből vejken vejken loman (egy-egy ember) volt».
10. sz. (80. 1.): sadoska, vejksenkemenska: a -s&a-nak igazi
értékéről 1. XIII, 33. — Érdekes azomban a -ma végű nom-actionistól ezen -ska-\ed való képzés: mezejak a-ulemaska aráé «semmi
lehetetlen nincsen», tkp. «semmi nemlevés-nyi», azaz : «semmi oly
nagy, hogy nem lenne meg»; — 24. sz. (92. 1.) cumondamoska tev
(•vádolható tett», tkp. vádolásnyi tett, = oly nagy, hogy vádolni
kellene = vádolni való, vádolható; 30. énamoska dicsérni való;
SQ.vesemenen maravoma ska kemeste (mindnyájannak hallatszásnyi
erősen) oly erősen hogy mindnyájának hallható volt; — v. ö.
még 20. satiska elegendőnyi (a mennyi elég).
12. sz. (81. 1.) eraviks kellő (e. mezt kellő mik, k. holmik,
kellékek); ilyen példa még, az <i-ks képzőbokorra (mint XIII,
25. sodaviks, erájks az egyszerű sodavi, eráj mellett): Uj. 25.
soviks bemenő v. bemenni való, bemenendő (a mennyországba s.
emberek); tujiks elmenő (pokolba t. emberek); — ezekhez csatla
kozó, de csak analógiái képzésnek látszik : 32. malaviks proximus
(felebarát), malav «közelbe, közelébe*) lativ-ragos szótól.
13. sz. (82): es poksoksonzo mijei maksize «a maga nagyságát
(öregebbségét, elsőszülöttségét) eladta»; noha kétségtelen, hogy itt
poksoks-naik «nagyság» (illetőleg «nagyobbság, öregebbségw) az ér
telme, mégsem tarthatjuk a -ks-t valami nom. abstractum - képző
nek; kevéssel alább ugyancsak poksoks mint prsedicativus (XIII,
32.) fordul elé : ul'ezan mon poksoks legyek én öregül (öregebbűl; te
meg kisebbül, fiatalabbúl: vezenseks); poksoks vel'avs nagygyá (első
szülötté) változott. E szerint a poksoksonzo-beli poksoks mégis csak
tőül használt casusalak (v. ö. 2. sz. vedsetne): «eladta nagyúl-ját»
e h. «nagyúl-voltát*.
14. (82. 1.): sireden pelev sokurgads «öregedett[ség] felé ( = a
mint öregedett) megvakult». A sireden, a sirede- öregedni igetőtől,
tisztán az n-et mutatja föl nom. verbale-kópzőnek. Más példák:
19. viden vetett, gesát (vide-: viden éurozo vetett gabonája); 24.
kilden befogott (kilde-: kil'den bukasot befogott ökröddel); Pésni
190. kandon hordott, elhozott (k. ved); 128.104. cukan, skaú apróra
tört, gestampft (ska-); 128. pekstan bezárt (peksta-); 114. targan
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIZ.
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húzott, kihúzott (targa-); 50. 28. 8. sajen elvett (s. pola [annak
rendé szerint] elvett feleség, hites f.); 48. azomban: sajin; 8. hadon
elhagyott (k. kudosom elhagyott házamban). — Ezen -n képzős
alak tehát nom. acti értékével való, egészen úgy mint a közönsé
gesebb -i-féle nom. verbale az erzában (XIII, 89.): pl. Pésni 6.
videé suro vetett gabona, putoé kudosom épített házamban. —
A NyK. XIII, 108. csak a sajin példáról és alakról adott magyará
zat már aligha állhat meg.
14. sz. (82. 1.): tát'atet «apádnak» külömbözik a XIII, 51.
fölhozott 2. személyragos állativustól (cora): coranent és coraten.
Nyilván ez utóbbi alakhoz járult még egyszer a személyrag: tátatet
e h. tataten-t. Szintígy 20. narodotet népednek.
17. sz. (84. 1.) veckilise «szereti vala (őt)». A tárgyi igerago
zásnak ez alakja többször fordul -se-vei -ze helyett: 24. veckilise
id., kadovlise elhagyná (azt); 39. stardnilise megfogja vala (őt); 37.
kadnilize hagyja vala (őt). — Megjegyzendő a tagadó igének, 3.
tárgyszemélyt («őt») mutató, preet. egy. 3. alakja: ese e h. ezize.
18. sz. (84. 1.): sodavtita = sodavtit-ja, imperativus - alak,
encliticus -ja nyomatékosító szócskával; v. ö. Skazki 28. azo, ja!
nohát, eredj (Hy, IIO^H) ; 52. monen alkske-jak paro ja «no, nekem
az alsórésze is jó»; elül is állhat: 28. ja, koda lemeze «no (nohát),
hogy a neve ?». — Ugyanitt azeka «eredj csak» az oroszban is
használt-/ca-val nyomatékosított imperativus (XIII, 101.); Pésni
84. noldimiz-ka «eressz el csak minketw (oTnycrn-Ka Hacb); —
végre -kaja = -ka -\-ja: Uj. 35. ledstikaja e h. ledstik-kaja (melezet
l. emlékezzél csak meg); Skazki 60. talaj, asfekaja bátya, megállj
csak (ocTaHOBHCb-Ka); Pésni 34. davajkaja (.naö-Ka).
19. sz. (86. 1.) langsek-langsek . . kolmo korzinkat kirdin «(a
fejemen) egymás fölött. . három kosarat tartottam*). Hogy a langsek-langsek-Tnek ez az értelme («egymás fölött, v. egyik a másik
fölött, egyik a másikon»), mutatja a mindjárt utána említett«fölső
(verece) v. legfölső kosára. A langsek-nék nyilván langso «rajt» az
alapja; talán összevonás ebből: langso-jak «rajt is».
19. sz. (utolsó sor) sindenst hiba e h. sindest; de megvan már
az orosz kiadásban.
20. sz. (86. 1.) sinst vejkest turtov-gak . . eét tolkuvavt: reflexív
igével való szerkezet a ,tehetés c kifejezésére (XIII, 64); csakhogy a
szokott dativus helyett a turtov dativusi névutóval áll a logikai
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alany: «egyiküknek sem magyarázódtak» = «egyikük sem magya
rázhattál).
21. sz. (87. 1.) ikelen od éorinek; az ikelen genitivus: előbeli
(időre vonatkozólag = előbbi); «nem az előbbi fiatal gyerek
vala ő már». — V. ö. Uj. 16. ikelen vinadont az előbbi bornál [ez
a bor jobb].
22. sz. (89. 1.) satano: a több. 1. személyrag többször fordul
elé, még a népmesékben is, így a végconsonans lekopásával (-nok,
-nek h. -no, -ne); a nélkül is hogy következő szónak kezdő &-ja
Tolna az oka úgy mint 12. pengene-kak tolono-kak.
U. o. semjanek «családostul», -nek ragos comitativus; v. ö.
24. vese vanicanek meznek minden pásztorostul mistűi ( = minde
nestül); u. o. sluganek meznek; 30. vese vijnek.
30. sz. (95. 1.) kin pert «az egész úton»: épen úgy mint vempert (e h. ven-pert) «egész éjen át»; a pert «körül (herum)»-nak
ilyen használata egybetalálkozik a finn ympari-vel: pl. ympári
vuoden «a,z egész éven át»; y. koko valtakunnan «az egész biroda
lomban (birodalom szerte; über das ganze reich hin)».
32. sz. (97. 1.) suronzo-salonzo: lásd a Szójegyzékben kse-sal;
megkell jegyezni, hogy az or. xjrfeői. sütött kenyeret is (kse), ga
bonát is (suro) jelent.
37. sz. (103.1.) kozoj a tujstz, tkp. «hova n e m hozzák», ér
telme pedig ez: «akárhova hozzák» (ott megbetegednek az embe
rek). A negatiónak (az or. HH és He-nek megfelelő) ilyen használa
tát (a relativum általánosítására) találjuk a Tyumenyev-féle moksamordvin Máté-fordításban s a Eeguly jegyezte mondatok néhányában
is (1. NyK. XVI, 325—26); népies volta mellett még a Skazki-ból
is hozhatók föl példák: 70. kov il'azo mólt, meze il'azo tejne akárhova
megyén, akármit teszen [az orsóját nem hagyja el] (tkp. hova ne
menjen, mit ne tegyen; or. Ky^a HH H^eTi., *ITO HH aluiae-ri.) I
102. kin il'a kevst akárkit kérdezel [mindenki úgy mond neked]
<Koro HH cupocn) | 164. Xalkanzo meze itast altak a bátyjai akármit
ígérnek, [azt megveszik vala] (*ITO HH nocyjiHJiH).
40. sz. (104. L) staka eri tenze erams; értelme nyilván ez: «[kit
az isten elhagy], nehéz lesz annak élni»; de az eri «él, lakik»-ra
.sehogy sem fér rá a «lesz» jelentés, s így azt tartom, hogy hibául
került ide ari helyett ( = M. araj, az orosz CTaHOBHTCH «es stellt
9*
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sich, es wird» értelmében; ara- «oda állani; változni* igétől); v. ö*
36. pravtoks aráé vezérré levén (vezérül oda-állván).
13. sz. (82. 1.) urvaks nősült (ateHHJica) e h. urvaksts; e mellett
Bevekka langso «Rebekán* oroszos használat (ateHHTBca Ha KOMT>:
nősülni vkin» = vkit nőül venni). Megvan az igének teljes tője
urvaksto-: Uj. 16. urvakstomant; erza Máté 22, 30. urvakstomast a
nli (nem lesz nősülésük, nem nősülnek, He ateHHTca).
U. o. utezan mon «legyek én»; példája a gyér divatú imper.
1. személyalaknak (lásd: XIII, 78.).
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BUDENZ JÓZSEF

A SZÓVÉGZŐ ÖNHANGZÓK A MAGYARBAN.1)
I. Hosszú önhangzók.
1. Mindazon szóvégző hosszú hangzók (önhangzók), melyek
kel a mai nyelvben találkozunk, eredetileg vagy nem álltak a szó
végén, vagy pedig nem voltak hosszú hangzók. Tehát történetük
is kétféle: vagy szóközépi hosszú hangzók voltak, melyek úgy
váltak szóvégiekké, hogy az utánuk álló egy vagy több hang el
veszett ; vagy pedig diphthongusok voltak, s ezekből vált a hosszú
hang.
*) A vocalisok osztályozásában és részben elnevezésében is követtem
azon elveket, mélyeket «A magyar nyelv hangjai» ez. dolgozatomban kifej
tettem (Budenz-Album 96). De mivel az ott felállított osztályozás az eddi
giektől eltérő, s nem számíthatok arra, hogy minden olvasónak rendelke
zésére áll e dolgozatom, szükségesnek tartom a magánhangzók osztályozását
és elnevezéseit itt ismételni:
Mély
szűk ejtésü

hangok
széles ejtésü

A nyelv felső
közép
alsó állásával ejtett
hangok

á

Magas

hangok

szűk

széles

í
é

i
é(é)

e(e)

(á)

Ajakműködéssel ejtett hangzók
felső

ú

U(ü)

ű

ü(ü)

közép

ó

o(ő)

ő

ö(ö)

alsó

L

a (a)

w
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A) Szóvégző hosszú hangzók, melyek ré géb
ben szóközépi hangok voltak.
2. hí (és hív; hívok és hivők), rí (*rív; rívás), sí (*sív; sivít),
szí (és szív; szívok), ví (és vív ; vívok) [| lé (leves), diai. ré e h. rév\l
meg-ó (és óv; óni és óvni ; óvok) | a régi nyelvben ő Moln. A. PP.
e h. öv, bö (bőven), cső (és csév, csív, ószl. cévi, cév), hő (hév, heves) ||
bú (búvába), szú (*szúv); bú (búvok), fú (fúvók) \ nyű (nyüves),
hű (és hív), mű (míves, művész), szű (és szív), fii (füves); nyű
(nyüvök).
Mindezen felsorolt esetekben v maradt el a hosszú hang
után egy tagú szó végéről. Ha e hosszú hangzó olyan, hogy kép
zésénél az ajak fontos szerepet játszik, ópúgy, mint a v-nél (tehát
ó, ő, ú, ű), akkor az eredeti v hang minden nyom nélkül elvész.
Más hangzóknál már máskép viselkedik a v. Az é után rendesen
nem szokott elmaradni, pl. név, év; egyedüli példa a teljes el
veszésre a lé szó, ebből lév, eredetileg lév (v. ö. leves) ; Gömörben
megvan még a teljesebb lev alak is (Ny. III, 185). E szót így ma
gában ritkán használjuk, hanem inkább a továbbképzett leves ala
kot. A tőszó csak összetételekben fordul elő : halászlé, szilvalé, vagy
némely szólásmódban: minden lében kanál, S így egyrészt az okoz
hatta az elveszést, hogy hangsúlytalan szótagba, vagy mássalhangzó
elé került a v ,• másrészt pedig a többi felsoroltak analógiájára is
támaszkodott.
Ép oly alakúak, mint lév, voltak eredetileg bév és hév. Ezek
nél a v assimiláló hatással volt az előtte álló hangzóra, s azt ajak
hangra, vagyis ó'-re változtatta, s lett belőlük böv (bőven), *höv. Az
ö után természetesen elveszett a v. Táj beszédben van hé alak is
(v. ö. hévíz, Héjó).
Az í után is leggyakrabban elvész a v, de nem oly általáno
san, mint az ajakhangzók után. A felsorolt esetek némelyikénél is
gyakoribb a v-s alak, mint a v nélküli, így hív, szív, vív. Némely
esetben pedig az í époly változáson megy keresztül, mint a milyet
az á-nél láttunk, vagyis a v magához assimilálja, s a megfelelő
ajakhanggá, w-vé változtatja; így lett hív, mív, szív-höl hűv, műv,,
szűv s azután hü, mű, szű. Hogy ez assimilálás az épily alakú igék
ben (hív, szív) nem történt meg, annak oka az, hogy ezek mély
hangúak, s így nem csaphattak át a magas hangrendbe.
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A bú és fú igék mellett előfordul búj és fúj alak is, s a többi
személyben i s : búvok és bújok, fúvunk és fújunk stb. Ez igék ugor
alakja baga- és paga-, s e két hangzó közötti g-ből lett egyrészt v,
másrészt j , mint ez sok más esetben is történt.
3. írá, kére; írná, kérné. Tudva van, hogy ezen igealakok
végéről egész szótag, a -ja, -je 3. személyrag veszett el: Hrája, kéréje, imája, kérnéje.
A nyelvemlékekben még gyakran találkozunk ilyen alakok
kal : vigasztalná ja, mutatnája, tehetnéje, azt müvelhetnéje. — Szintilyenek az alá, hozzá, reá, elé, mellé, mögé, felé, belé névutók, a
mennyiben 3-dik személyre vonatkozással fordulnak elő a teljes
ragu (alája, hozzája, melléje stb.) alakok helyett, pl. hozzá ment,
azaz: ő hozzája (v. ö. hozzá-m, hozzá-d).

B) Szóvégző
sok b ó h

hosszú hangzók diphthongu

4. S i e v e r s szerint a diphthongus két egy lélekzettel képe
zett, vagyis egy szótaghoz tartozó hangzónak kapcsolata. Ez az
általánosan elfogadott meghatározás; de én a diphthongusok meg
értésére sokkal alkalmasabbnak tartom azt a magyarázatot, melyet
az angol phonetikusok adtak. Szerintük diphthongus úgy jő létre,
hogy ha egy hangzót ejtünk, és mielőtt hangoztatását bevégeznők,
egy másik hangzó képzésének helyzetét érintjük. Például e szóban
ajtó képezzük az a hangot, és mielőtt a t-t képeznők, érintjük az i
helyzetét; tehát e szót phonetice így kellene írnunk: aHó. Ez érin
tett hangzót nevezzük kapcsolóhangzónak (voicel-glide). Tehát
•minden diphthongus áll egy teljes hangzóból és egy kapcsolóhang
ból. S külömbözök a diphthongusok a szerint, a mint e kapocs elül
vagy hátul áll. Tehát külömböző diphthongusok éí és él, °ú és óu;
azután külömbözök íé és é* vagy éi és lé; azután óu és ú° vagy °ú
és "ó.x) A mai magyar nyelv nagyon kevés diphthongussal ól,
csakis olyanokkal, melyekben a kapocs i, s e diphthongusokat
/-vei írjuk. Pl. e szavakban: ejtem, hajtom, éjnek, újra, ezen diph
thongusokat ejtjük: eV«S &> ui- A nyelvjárások sok egyéb diphthongust ismernek, csakhogy a közlők nem jelölik meg, hogy
melyik a két hangzó közű] a teljes hang s melyik a kapcsoló.
A göcseji nyelvjárás diphthongusait Kardos Albert közlése alapján
x

) L. bővebben Nyelvőr X I I I : 529.
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(Ny. X I I I : 213.) pontosan jelölhetjük: uó, üő és ié. Hogy mily
fontos annak meghatározása, hogy melyik a két hangzó közül a
teljes hang, későbbi fejtegetéseinkből fog kitűnni.
A magyar nyelvtörténet nemcsak a mai köznyelv diphthongusait ismeri, hanem a diphthongusok egy másik sorát is, a melyek
v beolvadásából jöttek létre, vagyis az u, ü-s diphthongusokat.
E kétféle hangokat külön kell tárgyalnunk.
5. Z-s d i p h t h o n g u s o k .
Mindazon képzők és ragok által, melyeknek ugor alakja g(j),
kellett ilyen diphthongusnak keletkezni. Ilyen a nomen verbale
képző ug. ~g (j), mely csak ritka esetben fordul elő magára, s ekkor
é alakú, ha hosszú hangnak maradt meg: áhé Tsz. Kriza, csikoté
Ny. V, 146, fogaté Ny. V, 146. Eendesen más névszóképző járult
hozzá (-é-k, -é-kony), s ekkor is, épúgy mint magára állva, mély
hangú szavakban is é marad, a mi kétségtelenül i-s diphthongushól
való eredetére mutat.
A nomen possessoris képző -é (házé, emberé) is ilyen diphthongus volt eredetibb alakjában; ugyanaz a képző van benne,
mint a melléknévképző -i-ben (házi, emberi), csakhogy annál
valamivel teljesebb alakú volt, a mennyiben a melléknévképzőhöz
még a harmadik személyü birtokrag járult (házi = *házaja., házaj,
házé ; házé = *házaja-ja, házé-ja ; v. ö. hogy övé mellett még elő
fordul bár rövidült hangzóval: öveje e h. övéje). E teljesebb alak
nak eredménye az, hogy ez a képző ma még mint hosszú hangzó
van meg, míg a másik mindig rövid.
Szintén i-s diphthongushól lett a lativus -é rag, mely magá
ban ritka használatú; csak néhány városnévnél fordul elő: Győré,
Szegedé-be, s e határozókban: kissé, többé. Eendes használatú a -vé
ragban, mely már a hangrend szerint illeszkedik: kővé, széppé,
hamuvá, jóvá tenni. Mint önálló rag is illeszkedett e szavakban:
soká, hová. Ez illeszkedés csak újabb jelenség, és sok nyelvjárás,
különösen a göcseji, mely a hangrend tekintetében külömben is
conservativ szokott lenni, megőrizte ez esetben is az eredetibb é
hangot: guzzsé vált Ny. IV, 524, kárré ment u. o. 555, hamujé VII,
37, holté X, 480.
'•'; A A né szó ugor alakja nege, s e két hangzó közötti g-ből lett
j : *neje *nej (ill. ne1), s végre né. A nő alakról később lesz szó.
6. Mindezen esetekben az i hatása folytán lett a tő végső
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rövid hangzójából a hosszú é, de nem egyszerre, hanem csak
lassan-lassan változott, míg végre ez a hang lett belőle. A szóvég
eredeti alakja -j- volt, hol a vonás (-) bármiféle hangzót jelent.
A végső hangzó hamar elveszett, s ekkor a / diphthongust képezett
a tő hangzójával, a mint ma is minden hangzó a vele egy szótagot
képező j-vei diphthongusnak hangzik. A tő végső hangzója szerint
külömböző diphthongusok jöttek így létre : a\ o\ é, ö\ Mindezen
esetekben az i assimiláló hatással volt a másik hangra, s mivel ez
magas hang a nyelv felső állásával ejtve, igyekezett az előtte álló
hangzót minél közelebb emelni magához, s előbb el, azután «*, él
lett mindegyikből. Az i-nek e hatását a mai népnyelvben is tapasz
talhatjuk ; így lett rajta h. réjta, sajnál h. séjnál Ny. VIII, 469. IX,
45, eszterhaj h. eszterhéj s az irodalmi nyelvben is réjá ebből: raja
(v. ö. rajt). Az i-nek ez a hatása ugyanaz, mint a mit a német
nyelvtanban « u m l a u t » - n a k neveznek. Ott is az i egy megelőző,
bár nem közvetlenül előtte álló mély hangot magas hangúra vál
toztat, vagyis magához assimilálja.
A szóvégi diphthongusok mindegyikéből, mint láttuk, é* lett.
Csakhogy a magyar nyelv nem szereti a diphthongusokat, különö
sen nem szó végén, s azért a kapcsoló hangot elhanyagolta, s a
teljes hangzó, az é, maradt meg. A hol gyakoribb használatúak
voltak ez alakok, ott illeszkedett a mélyhangú szavakban az é, és
á lett belőle.
7. U, ü-8 d i p h t h o n g u s o k .
hó (hava-s, hava-zik), hó mensis (egy hava), jó (javak, javall-), jó ,fluvius' e nevekben Hé-jó, Sa-jó, az ug. jaga- folyni igé
ből, mely előbb *java lett; ó (ava-s), só (sava-t), szó (szava-k,
szava-z), tó (tava-k). Epilyen a holló végső ó-ja, mely mint az oszt.
yulay, vog. kullq,% mutatják, előbb -aga s aztán -apa volt. A dim.
képző -ó ezekben apó, anyó, apró, olcsó, egy ugor -m- alakra veze
tendő vissza, s ebből lett -v-, azután ó. A magashangú szavaknál
megfelelőleg ő van: csipő, tető, üsző, velő.
ló és lú (lova-s, lova-k), ró (rovo-k); kő és kii (köve-t, köve-s),
tő és tű (töves), ö ós ü (övé, üvé); fő (fövök és fűlik), jő (jövök és
gyün), lő (lőni és lűni, lövök), sző (szőni ós szűni, szövök). Ide tar
tozik az ó, ő végű igenév is, mely az ugor -b (-v) képzővel lett (v. ö.
finn -va, -rá, vog. oszt. -p). Ezen igenevek a köznyelvben ó, ó'-vel
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vannak, de némely dialectus, mint a göcseji, őrségi, mindig ú, ü-vel
ejti; sok esetben pedig a köznyelvben is ú, w-vel vannak.
A fő, nő, vő szavaknak mellékalakja fej (feje, fé-kető), né
(neje) és *vej (veje). Eredetibb (ugor) alakjuk fege, nege, vege, s
a két hangzó közötti g-nek kétféle változása hozta létre a kétféle
alakot. Majd v, majd j lett belőle, s e szerint külömbözŐk voltak a
diphthongusok is, melyeket alkotott. A v-s diphthongusokból lett
ő, a j-sből pedig í.
8. Többször is előfordul, hogy szóvégző ö vagy é-vel, vagy
ej-vel váltakozik, s ekkor e hangot rendesen (/-bői magyarázzuk,
melyből egyrészt j , másrészt v lett. A régi nyelvemlékekben gyak
ran találkozunk avval, hogy ma ö végű szavak é-vel vagy ej-vel
váltakoznak. Azomban kérdés, hogy nem kell-e az illető okiratokbeli ey-t egyszerűen e-nek olvasnunk ? Ugyanis gyakran régibb
emlékekben találkozunk már hosszú é-vel, hol újabbak még ey-t
írnak, miszerint ezt csak orthographiai külömbségnek tarthatjuk,
pl. (1. Jerney, Magyar nyelvkincsek): arukfee (=fej) 1055-ben és
ayfey 1255-ben; Bagatmezee 1055 és Bachamezey 1248, 1270, Beredmezey 1262.
Némely nyelvemlék, mint a Gyöngyösi codex, az ö végű ige
nevet rendesen e-vel írja: hanem ezt azért még sem magyarázhat
juk a -g képzőből. Hogy ez igenév csak az ug. -b(v) képzőből szár
mazhatott, azt bizonyítják a mélyhangú alakok, melyek mindig
ó-val vannak, pedig azug. -g képzőből j - s diphthongus útján, mint
tudjuk, csakis é lehet. Fölvehetnők azt a lehetőséget, hogy ezen
esetekben ugyanazon igéből egyrészt a -g (j) képzővel lett az é végű,
a -b (v) képzővel meg az ő végű igenév. Különös lenne, hogy csakis
a magashangú igék képezték volna a kettős alakot; mert az ó-val
szemben sehol sem látunk é-t. Tehát ezt sem vehetjük e jelenség
magyarázatának, bár lehetséges, hogy néhány esetben valóban
megtörtént e kettős képzés. De azon esetekben, a hol az igenév
rendesen á-vel van, ezt csak egyszerű hangváltozásnak szabad tar
tanunk, mely azon nyelvjárás sajátsága volt, melyet a codex írója
beszélt. Hogy ez csak dialectikus sajátság lehet, bizonyítja az, hogy
egykorú nyelvemlékek sem tüntetik fel az egyik vagy másik alakot
állandóan egymás mellett, hanem az egykorú emlékeknél is egyik
ben az egyik, másikban a másik alak uralkodó. A legrégibbek ren
desen az ó'-s alakot mutatják: Ehrenfeld c. yduewzewleivk 50,
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yewuendeiu 62, egeio 5, tyztelendeiv 12, 69, fekew 6 8 ; Apor c.buuoloket 2, itelo 3 stb. De még a Gyöngyösi codex sem mutatja állan
dóan az á alakot, hanem ingadozik, a mi a szomszéd nyelvjárások
hatásának tulajdonítható. így van egymás mellett: zerethew 7, 61
és zereteye (gyakran); eelew 23, 24 és elee 27. — Hogy az é hang
ó'-vel igen gyakran váltakozik, arra számos példát hozhatunk fel
akár a nép nyelvéből, akár a codexekből: csendér: csendőr Ny.
IX, 502; Un: lön I, 326. V, 22t. VIII, 184; réf: rőf X, 520.
erételenV, 120; késén V, 466. | a Nádor-codexben: len (lön) 47,
59; teen (tőn) 482; eresb (erősb) 534; az Erdy codexben : cheergetegh (csörgeteg) 312; chqendes (csöndes) 314; cheenget (csönget)
309, 513.
9. A szóvégző 6, ő fejlődése épúgy történt, mint azt az á-nél
láttuk. A szóvég eredetileg -v- volt (a v létre jött b, m vagy g-hö\),
s midőn a végső hangzó elesett, a v az előtte álló hangzóval diphthongust képezett s lett belőlük: au, ou; eü, öü. Az ú, ű, mint a
nyelv felső állásával képzett hang, magához assimilálta a tőle
nagyon is külömbözö a, e hangokat, ezekből o, ö lett, s ekkor a
diphthongus állandóan ou, öü volt. A magyar nyelvnek a diphthongusoktól való idegenkedése miatt lett azután a hosszú ó, ő
belőlük.
így kell e hosszú hangok fejlődésót felfognunk, csakhogy
ebből még nem magyarázhatjuk meg azt, hogy miért kétféle ez az
ó, ö hang. Némely esetekben ugyanis minden nyelvjárásban állan
dóan ó, ő, más esetekben meg ú, «-vel váltakozik. Azon nyelvjárá
sokban, melyek állandóan ó, ő-t ejtenek, a fejlődés az ép most
leírt módon történt; csak azt kell még megjegyeznünk, hogy ezek
nél a diphthongusok ilyenek voltak: őu, őü, tehát a teljes hangzó
megmaradt, s a kapocs elveszett, épúgy mint az é fejlődésénél.
Ellenben a göcseji s a vele ezen jelenségre nézve egyező többi
nyelvjárásban máskép történt a diphthongusok alakulása. A v
beolvadásával ezeknél is létre jöttek az au, ou, eü, öü diphthon
gusok ; a nagyon távol eső hangok itt is assimiláló hatással voltak
egymásra, csakhogy más módon egyezkedtek ki, mint a többi
nyelvjárásokban. Itt az % alkalmazkodott az a-hoz, nem az a az
w-hoz, s lett az au, di-ből ao, eö, míg az ou, öü megmaradt. A szó
vég eredeti különfélesége megmaradt a diphthongusok különféleségében. A másik, még fontosabb külömbség a kétféle nyelvjárások
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diphthongusai között az, hogy míg az előbbieknél, mint láttuk, elül
állt a teljes hang, s őt követte a kapcsoló, addig ezeknél a diphthongusoknál a kapcsoló a kezdő, tehát: aJ, eő, °ú, óű. S mint
fentebb láttuk, a göcseji nyelvjárás diphthongusai ma is ilyen ala
kúak. E diphthongusok aztán épúgy váltak egyszerű hangzókká,
mint azt az előbbi esetekben láttuk, t. i. a teljes hangzó meg
maradt, s a kapcsoló hang elveszett. így lett az eredeti ava, eve
szóvégből ó, ö; az ovo, övö-ből ú, ű.
10. Más úton jött létre a diphthongus s azután a hosszú
hangzó a monnó szóban. Ennek eredeti alakja *mol- mol(\. Budenz
Szót.), itt az l hangból lett ú: *monmou, és az ou-ból aztán ó. V. ö.
a francziában az alter-hól autre; s nyelvjárásainkban sem ritka
ez a változás: alma-bői óma, szalma-ból szórna (előbb auma,
szauma). Szó végén is előfordul e változás a göcseji nyelvjárásban :
lészü, tészü, iszú ebből leszól, tészöl, iszol.
11. Említettük már, hogy sok szóban azon nyelvjárások is,
melyek rendesen ó, ó'-t ejtenek, szintén ú, ű-t mutatnak fel. Itt
tehát a hangok másféle fejlődését kellene fölvennünk. De ha ez
eseteket közelebbről vizsgáljuk, látjuk, hogy ily magyarázatra
nincs szükség. Ezen ú, ü oly nomen verbalékben és nomen diminutivumokban fordul elő, melyekben a képző functiója már nem
érezhető, tehát a hang szabadon tovább fejlődhetett a környezet
hatása folytán. Ezen ú, ű-t csak újabb fejlődésnek tekinthetjük a
régibb ó, ó'-ből, melyet az előtte álló mássalhangzó hatása hozott
létre. Áll ilyen ú, ü ugyanis palatális mássalhangzók után: hiú,
ifjú, fijú; könnyű \ iszonyú, szörnyű; a ty után mindig kivétel nélkül
ú, ü áll: billentyű, csÖngetyű, fergettyü, bátyú, hattyú ; továbbá l és
különösen r után: gyalu, szálú j homorú, domború, szigorú, szo?
morú ; gyönyörű, sűrű \ árú, derű, köszörű. Némely nyelvjárás meg
őrizte az eredetibb hangot: áró (árú) Ny. VI, 267, koszoró I, 280,
savanyó II, 177, IX, 540. sató (és satu) Tsz.
Mindezen mássalhangzók a kemény ínynél, a felső fogsor
fölött képeztetnek, tehát szeretik maguk után az oly hangzókat,
melyek képzése közel esik e helyhez, vagyis a nyelv felső állásával
képzetteket (u, ű, i). Hogy valóban szeretik ezeket a hangokat
maguk után, azt a magyarba átvett török szavak is bizonyítják.
Ezek ugyanis, ha végső hangzójuk hosszú, a magyarban mindig
ó, ó'-vel vannak, de r és j után mindig ú, ü van: borjú, daru, gyapjú,
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gyűrű, saru, soprü, szérű, túrű, ürü, de pl. borsó, disznó, kancsó,
teknő, tinó.
Mindig ú, ü a szó végén a birtokosnév képző: házú, kezű. Ez
a hang is ugyanolyan diphthongusból jött létre, mint az eddigiek;
a képző ugor alakja -v- (f. -va, -vá: lihava, vakévá). Itt is az ú, ű
csak újabban fejlődött ó, ó'-ből, s a codexek igen gyakran még így
is írják: Ehrenfeld c.: zepsegeiv 136, nevew 155, elmeyew 77, mindennemew 7, yokeduew 70; Gyöngyösi c.: edessegew 9, kemensegew
11, keserewsegew 16.
12. Végig kísértük a szóvégi hosszú hangzókat származásuk
történeten, s láttuk, hogy csakis két út van, a melyen haladva a
magyarban létrejöhetnek. Vagy szóközépi hosszú hang volt, s az
utána következő elemek elvesztek, vagy pedig diphthongus volt,
s úgy lett belőle hosszú hangzó. A monophthongizálásban az egyes
nyelvjárások külömböző eljárást követtek. A kifejlődött hosszú
hang mindig az lett, a melyik a diphthongusban a teljes hangzó
volt, a kapcsoló hang pedig elveszett. Csakhogy az egyes nyelv
járások majd az első, majd a második hangot ejtik kapocsnak, s e
szerint jöttek létre a külömböző hangok. A debreczeni ós göcseji
nyelvjárás, mint tudjuk, még ma is elül ejti a kapcsoló hangot,
tehát az ő diphthongusaik voltak éi, ao, °u, s így lett néiz-ből níz,
hao-ből hó, lou-ből lú. Ellenben a dunamelléki nyelvjárás diphthougusai voltak é\ ou, s így lett néiz-ből néz, hou-ből hó, lou-ből ló.
A diphthongusok e külömbségének hatását a szóvégző ó, ó'-re mái
láttuk; az á-re azomban nem volt hatással. E szabály szeriut
ugyanis a debreczeni ós göcseji nyelvjárásnak ott, hol szó végén
is diphthongus volt, í-t kellene ejteni, de, mint láttuk, ezek is csak
á-t ejtenek. A hol szó közepén volt ez az is diphthongus, ott való
ban í-t ejtenek e nyelvjárások (níz,fíl,fíketö,
ídes), £e szó végén
nem tűri meg a magyar nyelv a hosszú í-t, azért ők is vagy á-vel.
ejtik, vagy rövid i-vel.
A szóvégző hosszú hangzók származására a következő szabá
lyokat találtuk:
1. is diphthongusból mindig é ;
2. u, üs diphthongusból vagy ó, ö, vagy ú, ű lett.
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II. Rövid önhangzók.
13. A szó végén álló rövid hangzók mind hosszú hangból
rövidültek el, s e hosszú hangok ugyanazon történetüek, mint az
előbb tárgyaltak, melyek ma is hosszú alakban vannak meg;
vagyis ezek is diphthongusból lettek. Fejlődésük természetesen
épúgy ment végbe, mint azoké, melyeket már tárgyaltunk, tehát
itt csak arról kell szólnunk, mily úton lett belőlük rövid hangzó.
14. H o s s z ú á - b ő l l e t t r ö v i d h a n g z ó k .
Tudjuk, hogy a szóvégző hosszú é mindig t-s diphthongusból
lett, s egyaránt fordul elő magas - és mélyhangú szavakban.
A belőle lett rövid hangzó, az i is előfordul mindkét hangrendü
szavakban.
Teljesen világos a diphthongusból való származás a mennyi
séget jelölő -nyi képzőnél: annyi, ennyi, mennyi, ölnyi, anyányi
leány, maroknyi stb. E képző nem egyéb, mint a nyáj szó, mely
m é g i s maradt teljes alakkal ebben: mindnyájan, mert itt nem
került a szó végére. De szó végén oly változáson ment keresztül,
melyet az é hang fejlődésénél leírtunk (6).1) MiDt hosszú hangot
látjuk még a moldvai csángók nyelvjárásában: menne, anné, enné;
s egyéb nyelvjárásokban i s : kopjányéra Ny. VIII, 514, kupanyét
IV, 472, szikránéig várj VII, 324; s a codexekben : tőhegyne Nagy
szombati c. 14. ennee u. o. 16, mennee u. o. 33.
Epily világos a diphthongusból való származás a tárgyas
ragozás jelenének egyes 3. személyében a magashangú igéknél:
kéri, veri, üti. Csak össze kell vetnünk a mélyhangú igék ugyan
azon alakjával: írja, adja, s látjuk,hogy az eredeti alak itt is kérje,
verje volt. Némely nyelvjárás kifejlesztette a mélyhangú igékben
is az i-t; így a slavóniai (Ny. V, 64.): ászondi; a drávavidéki (V,
220.): halli, lati, tudi,fogi, rági stb.; a sárközi (VI, 44.): taníti,
toli, tán csak nem gondoli ke. S ép ezek a nyelvjárások ejtik a
másik hangrendű igéket teljes alakkal: engeggye, kiégettye. Némely
nyelvjárás a névragozásban a 3. személy ragját is i-vel ejti: pénzi,
tögyi, Ny. II, 222; Ítéleti VIII, 179, 377; nevi, levi XI, 384. (Erről
később lesz szó.)
Néhány névszóban is i-t fejlesztettek egyes nyelvjárások az
*) Az ilyen rekesz közé tett számok e dolgozat szakaszaira vonat
koznak.
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ilyen i-s diphthongusból: hosszi Ny. II, 431, III, 478, V, 224, rende
sen hosszú, eredetileg *hoszjú; sári VII, 332, e h. sarjú és vari I,
422, IV, 522, VII, 331, e h. varjú. A fejlődés egész menetét egy
szóban is végig kísérhetjük; s e z a paraj szó, melyet a köznyelv
így ejt: paréj és páré, s ehhez a megfelelő negyedik alak a dialectikus pari. A nomen verbale teli-nék is megvan eredetibb alakja a
tovább képzett teljes-hen.
Az ugor -g (j) nomen verbale képző, mint láttuk, ha szó végén
állt, csak ritka esetben maradt meg hosszú hangzónak, hanem
rendesen elrövidűlt és i lett belőle: csali mese Kriza, egyszer dobi,
másszor köpi Ny. IV, 187, hazudi ember, játszi, rátarti stb.
Ugyanígy lett az ugor -g (j) diminutiv képzőből is i: kacsi, locsi,
bodri, kicsi, piczi, vaksi, buksi, valódi, katonásdi, zálogosdi (1. Ny.
V, 481.) Hasonlóképen jött létre a melléknévképző i, mely szint
úgy, mint az előbbiek, egyaránt járul mind a két hangrendü sza
vakhoz : földi, házi, évi, napi, vízi. (V. ö. a birtokos képző á-vel;
1. fentebb 5.) Hogy diphthongusból való, azt kétségtelenné teszi
az, hogy utána az eredeti ragok és képzők segítő hanggal állanak:
földi-ek, házi-as, tehát az eredeti alaknak földejek, házajas kellett
lenni.
A lativus -é ragból, melyet már egyszer tárgyaltunk, némely
esetben szintén i lett: neki és neki-je e h. neké, messzi e h. mésszé
(v. ö. messzérű Ny. V, 517).
15. Szó végző i a magyarban tehát mindig é-ből, illetve i-s
diphthongusból lett, s nem egyéb, mint az á-nek megfelelő rövid
hang. Hogy a hosszú e'-ből nem a rövid é lett, onnan magyaráz
hatjuk, hogy a magyar nyelv, mint azt még látni fogjuk, szó végén
e hangot soha sem tűri meg. Másrészt az á-től képzésre nézve az i
sincs messzebb, mint az é. Az é szűk ejtésü középső hang, az i egy
fokkal magasabb, de széles ejtésű, az é pedig egy fokon áll az
é-vel, de széles ejtésű, tehát ép annyira áll tőle, mint mint az i;
képzésük helyzetét így mutatjuk be i, é, é. (A balról jobbra haladó
sor a nyelv felülről lefelé haladó mozgásának felel meg). S hogy a
nyelv a felső állás felé hajolt, elősegíthette az is, hogy e rövidülés
tán már akkor történt, mikor még a diphthongus második tagja,
a hangkapocs * némileg hallható volt, s ez is hatott arra, hogy i
legyen belőle.
16. Gyakran találunk az így fejlődött i-s alak mellett egy
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másikat is. így a teli mellett van tele, mely ugyanazon *telé-ből
lett; a melléknévképző -i (házi) egy esetben e: féle (jóféle, miféle
magam féle), melynek értelme valami félhez tartozó, tehát fél-L
A lativus á-ből is gyakran e lett, mint: messze és messzi; össze, öszve,
e h. öszvé; bele és még belé; ide és idé-bb; szerte e h. szerte; eleinte és
eleinté-n; errefele, egyfelé e h. felé. S midőn ez a rag az illeszkedés
után rövidül meg, a lesz belőle: haza (hazá-ig), hova és hová, tova
és tová-bb, oda (odáig, odá-bb és odé-bb), vissza és vissza, Ny. II,
30, gyakorta és gyakorta Erdy c. A -ra, -re és -ba, -be ragok is *rajá,
*belé, s azután -rá, -bé alakokból valók, s mint igekötők még ma
is ilyen alakúak.
A fa szó a-ja is j'-s diphthongusból lett, de nem é-n keresztül,
mert ez az egytagú szó nem akart átcsapni a másik hangrendbe.
Ugor alakja paga, s ebből lett a magyarban *faj, azután fá (fák,
fát), s megrövidülve fa.
Ilyen á, á-ből lett az az a, e is, melyre az igeragozás némely
alakjának 3. személye, s a 3. személyü birtokraggal való névszók
végződnek. A pneteritumbeli: íra, kére-hen a végső hangzó nem a
személyjelölő, mert az egészen elveszett, hanem az időképző, mely,
mint a többi személyek mutatják, á, é (íré-k, irá-l, kéré-k, kéré-l);
tehát a 3. személy is eredetileg *írája, *kéréje lehetett. Határozot
tan el nem dönthetjük, hogy valóban ez a személyrag veszett-e el
ebben az alakban, vagy pedig talán n volt itt is a 3. személy jelö
lője, úgy mint a prsesensben : megyén, leszen. Bármelyik személyrag
veszett is itt el, hosszú hangzó jutott a szó végére, a mint az a
többi személyekben még ma is hosszú, s ez a hang rövidült el úgy,
hogy a mai a, e lett belőle. Ha ezen alak régebben *írája, *kéréje
volt, egybe esett volna a tárgyas alakkal, mely, mint a nyelvemlé
kekből látjuk, szintén ilyen alakú volt; csakhogy egy és ugyan
azon időben nem is volt egyforma e két alak. A tárgyas alak leg
teljesebb alakjában: *írá-já-ja, *kéré-jé-je, hol *irá-, kére- a
tempus-tő, -já, -jé a tárgyra mutató és -ja, -je az alanyi rag.
A tárgyatlan alak teljesebb alakja pedig csak : írá-ja, kéré-je lehe
tett, mely ugyanazon elemekből áll, csakhogy tárgyra mutató
nélkül. Ez alakok azután kopni kezdtek, s a tárgyatlan alakból
lett irá, kére, ekkor a tárgyas alak számára elég megkülömböztetés
volt irája, kéréje; ez volt a legrégibb nyelvemlékek kora. S midőn
végre a tárgyatlan alak hangzója is megrövidült, s lett a mai íra,
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kére, a tárgyas alak számára elég volt a hosszú hangzójú írd, kére.
Nem szabad azomban gondolnunk, hogy e változásokat a nyelv
czélzatosan hajtotta végre, hogy rövidebb alakokat nyerjen, s a
külömbség is megmaradjon. A nyelv önkénytelenül halad útján,
melyben törekszik minden fölöslegest elhagyni, de a külömbségek
fentartására nem igen ügyel, a mit abból is láthatunk, hogy e rö
vidítő hajlam következtében sok esetben valóban eltűnt a külömb
ség a tárgyas és tárgyatlan alak között. A nyelv fejlődésének vizs
gálatánál nagyon is figyelnünk kell arra, hogy mily kevés szerepe
van benne a czélzatosságnak. «A nyelv alakjai nem szándékosan
jönnek létre, s a beszélő soha sem tudja, mikor teremt ő valami
újat. És ebben a nyelvalakulás minden mesterséges működéstől
külömbözik. A szándéktalanságot, a mit mi jellemző sajátságnak
állítunk, nem ismerik még el általában; annyit azomban minden
kinek meg kell engednie, hogy egy nyelvet könnyen elsajátít
hatunk, s naponként használhatjuk is, a nélkül, hogy valaha
gondolkoztunk volna természete és szerkezete felől. Épen ez el
sajátítás és naponkénti használat által történik az átalakulás, a
nyelv eszközeinek szaporodása és kevesbedése. Nincs szükség
semmi más hatásra ezen kivűl. Végzetes hiba, ha a nyelvfejlődés
magyarázatára más tényezőket akarunk használni, mint a melye
ket naponként működni látunk magunkon is, másokon is. A nyelv
alakulásához annyira nem szükséges a reflexió, hogy épen a re
flexió hiányával kell magyaráznunk. Czélzatosan nem történik itt
semmi. A nyelvtudományban a czélzatosságnak semmi más sze
repe nincs, mint a mit számára Darwin az állattanban kijelölt: a
véletlenül fejlődött alakok nagyobb vagy kisebb czélszerűsége
határoz megmaradásuk vagy elveszésük fölött» (Paul, Principien
der Sprachgeschichte. 21. 1.).
A mint a praeteritumban, ép úgy fejlődött az óhajtó mód
praesensében is a 3. személy: írna, kérne. Az a, e itt is az időkép
zőhöz tartozik, mely, mint a többi személyek mutatják, -ná, -né
(írné-k, írná-l; kérné-k, kérné-l) s a 3. személy e szerint itt is
*irná-ja, *kérné-je lehetett. E hangzók is is diphthongusból lettek,
a mit az is bizonyít, hogy az 1. személy még ma is á-vel van mély
hangú szavakban i s : adék, írek; adnék, írnék. A prast. képzője -j az
óhajtó módé pedig -na-j, tehát az eredeti alak volt *adajk, *adnajk.
(L. Budenz, Szóképz. ívek 31.)
NYEIiVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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A tárgyas alak indicativus praesensében is a, e-re végződik a
3. személy: írja, kérje (ez utóbbiban a je-hől i lett: kéri; némely
nyelvjárás még a teljes alakkal ejti). A j itt a tárgyra mutató, s
megvan a többi alakokban i s : írjuk, írjátok, írják. A személyrag
itt is elveszett, tehát eredetileg lehetett * írja ja, *kérjeje; a második
;' hatása folytán *írjá, *kérjé, s megrövidülve írja, kérje. Epily
alakú az imperativus 3. személye a tárgyas alakban. Itt a / a mód
jelölő (v. ö. írjam, írjad), s utána a tárgyra mutató és a személy
rag is hiányzik, tehát *írjája, * kérj éje volt s ebből lett végre
írja, kérje.
17. Végre a, e-re végződik a tárgyas alak perfectumának 3.
személye i s : írta, kérte. Itt az a, e-nek ugyanaz a szerepe s az ere
dete is, mint a névszók személyragozásában: v. ö. írta-m, írta-d,
írta és lova-m, lova-d, lova. A 3. személy ragjaj- s ez járult egy
részt a perf. tőhöz, másrészt a névszótőhöz; tehát *írtaja, *kérteje
ós *lovaja, *véreje: A végső hangzó elvesztésével a j diphthongust
képezett az előtte álló hangzóval, azután hosszú hang lett belőle :
írta, kérté; hová, véré (v. ö. lová-t, véré-t). A dialectikus vérit, kézit
és vérit, kezít alakok egész világosan az is diphthongusra mutat
nak, sőt némely nyelvjárás a rag nélküli alakokban is i-t ejt:
pénzi, tögyi, nevi, levi. A rendes rövidülés azomban a, e. Láthatjuk
ebből, hogy a 3. személyü birtokosrag csakis ez az a, e, habár sok
névszó -ja, je-nék mutatja: almája, hálója, útja, napja, kertje.
E j-re nézve elfogadhatjuk Munkácsi magyarázatát (Budenz-Album
270. 1.), ki benne egy régi determinativ személyragozás maradvá
nyát látja, és pedig ugyanazt az elemet, a mely a többes szám
alakjaiban is mutatkozik: útjaim, útjaid, napjaink,
napjaitok.
A harmadik személyben a j megmaradását elősegítette az igerago
zás indicativusának és imperativusának 3. személye: írja, kérje
hol az egész -ja, -je-t érzi a nyelv személyragnak. Másrészt a hang
zóra végződök a hiatus elkerülése kedvéért is megőrizték, s ez is,
hathatott arra, hogy a többieknél, leginkább az explosivára végződőknél is megmaradjon.
18. Láttuk tehát, hogy az é hangból, mely mindig egy i-s
diphthongusból lett, különféle hangok fejlődtek. Lett belőle részint
i, részint a vagy e. E kétféle fejlődést két külömböző kornak kell
tulajdonítanunk. Azt már láttuk, hogy ha az á-ből a rövidülés
folytán i lett, ennek nagyon hamar kellett történni diphthongusból
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kiválása után, mert egyaránt előfordul mind a két hangrendű sza
vakban, tehát hangzóilleszkedés még nem történt. A mely á hangok
azomban túlélték e kort, alávetették magukat a hangzóilleszkedés
törvényének, s mélyhangú szavakban á lett belőlük. Ha a nyelv
rövidítő hajlama csak ezután bírta le őket, az á-ból mindig a lett.
S az é-ből sem lehetett már i, mert útjában állt ép ez az a ; a ma
gyar nyelv ugyanis megköveteli, hogy ugyanazon alakok lehetőleg
az egymásnak megfelelő hangokat tüntessék fel a két hangrend
ben, s ott, hol a mélyhangú alakban a van, ne legyen a magashangúakban i. Másrészt ebben a korban kifejlődött már az a másik
é hang is, mely nyílt e-ből lett, s mely a debreczeni nyelvjárásban
is állandóan é. Ennek megfelelő rövidje az e (kéz—kezet, fél—felet,
tél—telet, szekér—szekeret, tehén—tehenet), s a nyelvérzék azután a
másik é hang rövidjének is ezt a hangot vette. A mely szavak meg
vannak mind i-vel, mind e-vel (teli—tele, messzi—messze), azok
két külömböző korból valók. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy míg
az egyik nyelvjárás hamarább rövidítette meg az á-t, a mikor még
i volt a megfelelője, addig egy másik nyelvjárás ezt csak későbbi
korban tette, mikor ez már e volt. Az irodalmi nyelv aztán átvette
mindkét nyelvjárás alakját.
19. H o s s z ú ó, ő - b ő l l e t t r ö v i d h a n g z ó k .
Szóvégző ó, ö, mint láttuk, mindig u, üs diphthongusból
lett, s ha e hang megrövidül, rövid o, ö-nek kell belőle lenni.
Csakhogy a magyar nyelvben, szó végén, ezek a hangok csak ki
vételesen, egy-két nyelvjárásban fordulnak elő; rendesen ugyanis
egy fokkal nyíltabbá váltak, s lett belőlük a, e. Láttuk már előbb,
hogy az á-ből is lett n é h a a, e; már most tudnunk kell, hogy ha
szóvógző a, e-vel találkozunk, hogy melyikből lett e két hang
közül. Az előbb már láttuk, hogy vannak nyomok, melyek az is
diphthongusból való származásra utalnak. Az e-re nézve nagyon
jó útmutatónk a debreczeni nyelvjárás. Ha a továbbképzett ala
kokban, hol a köznyelv megőrizte az á-t, ez a nyelvjárás í-t ejt,
akkor is diphthongusból lett; de ha ez is á-vel ejti, akkor más
eredet után kell néznünk. Találunk majd még egyéb nyomokat is,
melyek az ó, ó'-ből való származásra mutatnak.
Van több a, e végű névszónk, melyeknél ezt a hangot szó
képzőnek sejthetjük, mert némely alakban megvan a tő e képző
nélkül i s : anya (de: any-ja); atya (de: aty-ja); ipa (ipá-m d e :
10*
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ipám, ip-ja); napa (de: napám, nap-a); üke és ük J arcza, orcza
ós arcz; pofa (de pof-on ütni, pof-leves); \ fekete (feteké Érdy c ,
feketw Nád. c.); méhe és méh. A hol ez a képző nem jutott a szó
végére, vagyis ha utána még egy képző következett, megmaradt
hosszú hangzónak: anyó-s, anyó-ka; apó-s. Ez az a, e tehát ugyanaz
a diminutiv képző, melyet már előbb láttunk ó, ö alakban, s mely
az ug. -m (v)-biS\ származott. Gyakori ez az a, e más őt megelőző
képzőkkel kapcsolatban is, mint -ka, -ke, -cska, -cske: tüske,
istenke, kicsike, leányka; fiúcska, akkorácska.
Van sok a, e végű nomen verbale i s ; s ezeket nem tarthatjuk
a -g (j)-hő\ származottaknak, mert az ebből lett rövid hangzó,
mint láttuk, rendesen i, s a kétfelé oszlásra semmi bizonyítékunk.
Másrészt az is ellene bizonyít, hogy az e végűek, midőn tárgyrag
vagy többes képző előtt á-nek hangzanak, a debreczeni nyelvjárás
ban is csak á-nek maradnak, s nem lesz belőlük í, mint kellene
lenniök, ha i-s diphthongusból származtak volna. Néha meg is
van az a, e-s alak mellett az ó, ó'-s i s : bogyó és bugya, Ny. XIII,
256; disznó és disznók Ny. V, 61., VI, 133; dió és dia, Ny. II, 473;
kigyó és kijafark, Ny. VII, 168; szuszogó és szuszoga, Ny. IV, 4 3 ;
bingó és binga Ny. III, 140. || hétfő és hetfe ; fenyő-fa és fenefa Be.
szöcskő és szöcske; penető és penete Kriza; pörgető és pörgete Ny.
II, 9 3 ; szülő és szüle Székelység. Épígy rövidültek el ó, ó'-ből azok
a nomen verbalék, melyek mindig a, e-vel vannak, mint: csapa
gyalogút, Ny. XII, 4 6 ; csusza (v. ö. csúszik); kósza betyár (v. ö.
kószál); kerge (v. ö. kering, kerül); lenge.
A hosszú ó, ö rövidülése a, ere előfordul nemcsak szó végén,
hanem j-s hangok mellett is (v. ö. Ny. XII, 299.).
20. A rövidülés ezen menetét legjobban mutatják azok a szók,
melyek eredetileg l-re végződtek, s ebből az l-es szótagból lett aztán
a, e. Ha az l hangzóvá válik, belőle, mint már előbb egyszer
láttuk, a, ü lesz, s a diphthongusból azután ó, ő: messző: messzely,
pentö: pentely, lészö: leszel, asztó : asztal, fertó : fertály. Ha ez az
ó, ö elrövidűl, természetesen a, e lesz belőle. így jöttek létre: körtve
ebből körtvély (v. ö. körtvélyes); serege ebből seregély; az elme ere
deti alakja Budenz szerint *elméi volt; a ma ebből lett *mól (göcs.
mó) ; óta, ólta ebből oltol, Münch. c.
Ezen a, e-ből, ha rag vagy képző következik utána, mindig
á, é lesz; csakhogy ezt nem tekinthetjük az eredeti alak megőrzé-
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sének, ha elfogadjuk azt, hogy az ép most leírt módon jöttek létre.
Ekkor ez csak analogikus képzés lehet, a mint ez az a, e-re vég
ződő idegen szavaknál is történik. Epúgy mondjuk atya és atyám,
lenge és lengét, mint barna (szláv brna) és barnát, berkenye (szl.
brekinjaj és berkenyét. A legtöbb a, e a szó végén á, á-ből lett, s
ezek az ilyen képzők és ragok előtt megőrizték az eredeti hangot ;
ezek analógiájára aztán a nem á, é-ből lett a, e végű szók is így
képezik ezeket az alakokat.
21. S z ó v é g z ő é, o, ö.
A nyíltság ezen fokán álló hangokat, mint már említettük*
nem tűri meg szó végén a magyar nyelv, legalább a legtöbb nyelv
járás nem. Némelyik ellenben, mint a göcseji, igen gyakran ejti
ezeket a hangokat szó végén a, e helyett: ágro, szobájábo; aratáso,
szájo; vügyö; belé stb. Néhány szó végén ejt a köznyelv is é-t, de
o, ö-t soha. Ilyenek: lé ebből *lelé (lé Ny. IV, 420, Érdy, Peer c.);
né (né Ny. VIII, 317; Kaz. c. ny adjatok Komjáti); sé (sé Ny. V,
91); te (té, Érdy, Peer, Sándor c ) ; a kérdő -é (-é Érdy c , -i a debreczeni nyelvjárásban, s másutt is ugy-i).
Minden szóvégző é, mint látjuk, á-ből lett, tehát e-t várnánk;
hogy e hang a fejlődés ezen fokán megállott, annak oka az, hogy
e szavak önállóan alig használtatnak, s a beszédben mintegy a
következő szóval együtt ejtjük őket, tehát nem is látszanak szó
végző hangoknak, s nem is fejlödnek úgy, mint azok.
22. S z ó v é g z ő u, ü é s i.
Igen ritka szóvégző hangok ezek a magyarban ; az a, ü csak
e néhány névszóban fordul elő : daru és darvak; eskü és esküvés;
fenyü (az ő végűek analógiája után fenyő is) és fenyv-es; hamu
(%omuv HB.) és hamvas; a régi nyelvben könyü és könyv, ma
assimilálva könny; odu és odvas; ölyü és ölyv.
Mindezen szavakban a szóvég eredetileg uv üv volt, mint azt
a HB. yomuv alakja mutatja, azután a v beolvadása által hosszú
ú, ü lett (v. ö. udú PP. Heltai), s végre elrövidülve a mai rövid hang.
Ma már kezdi a nyelv a többi ú, w-re végződő szavakat is röviden
ejteni: hosszú, házu, kezű, áru. Meglehet, hogy bizonyos idő múlva
a szó végén minden ú, ü rövid lesz.
Az i, a már előbb említett eseteken kivűl, midőn á-ből lett,
előfordul még e két személynévmásban mi, ti és e két kérdő név
másban ki, mi. Az előbbiek mellett van mii, tü alak is némely
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nyelvjárásban, s a régi nyelvben. A HB.-ben miv, tiv áll, tehát
ebből lett e két alak, majd úgy mint mű ebből miv, majd meg úgy,
mint a rí ige ebből: rív.
23. Láttuk az eddigi fejtegetésekből, hogy rendes szóvégző
rövid hangzók a magyarban i, a, e, s ezek ugyanolyan történetűek,
mint a hosszú hangok, az é, ó, ö. S most visszatekintve a fejlődés
egész történetére, a szóvégző hangzók történetében három sort
kell megkülömböztetnünk; mindegyik sornak három fejlődési foka
van: diphthongus, hosszú hangzó, rövid hangzó.
Első az is diphthongusok sora:
I. 1. ai, ei, oi, öi.
2. a. é. b. á, é.
3. a. i. b. a, e.
Második az M-S dipthongusok sora:
II. 1. au, ou.
2. 6, ú.
3. a.
Harmadik az ü-s diphthongusok sora:
III. 1. eü, öü.
2. ő, ű.
3. e.
S most nézzük még egyenként az egyes hangok történetét.
H o s s z ú h a n g z ó k : é, mindig, kivétel nélkül í-s diphthongusból származott.
á, mindig á-ből lett hangzóilleszkedés által.
ó, mindig M-S diphthongusból lett, a mely vagy au, vagy
ou volt.
ő, mindig M-S diphthongusból lett, a mely vagy eü, vagy
öü volt.
ú, mindig ou diphthongusból lett.
M, mindig öü diphthongusból lett.
E ö v i d h a n g z ó k : i, mindig á-ből lett.
a, vagy á-ból lett, vagy <5-bóI.
e, vagy á-ből lett, vagy ó'-ből.

I I I . E l v e s z e t t szóvégző ö n h a n g z ó k .
24. Nyelvtudományunk mai állása kétségtelenné teszi, hogy
azok a magánhangzók, melyek pl. a ragozott névszóknál a mai
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nominativus-alak s a rag között vannak (nap-o-k), tulajdonképen
a tőhöz tartoznak, csakhogy, ha szó végére kerültek, elvesztek.
Tehát minden szó, mely ma mássalhangzóra végződik, eredetileg
rövid hangzóra végződött, mely ma már csakis az eredetibb ragok
és képzők (tárgyrag, többes képző, személyragok) előtt maradt
meg. Ezt a rövid hangzót gyakran fölmutatják még legrégibb
nyelvemlékeink, mint az Ehrenfeld codex s a régibb oklevelek.
(L. Ehrenfeld cod. Bevezetés, Nyelvemléktár VII.; Jerney, Magyar
nyelvkincsek; Simonyi, A régi nyelvemlékek olvasásáról: Ny.
IX, 103.)
De nemcsak minden szótő végződött ily rövid hangzóra,
hanem minden képző is, úgy, hogy az ugor alapnyelvben a szóvég
csakis egy rövid hangzó lehetett. Tehát a nomen verbale-képzők az
ugor alapnyelvben nem g és m voltak, hanem g- és m- egy vég
hangzóval (pl. a finnben a-, á-vel: -ja, -ja, -va, -va, -ma, ma nom.
verb.-képzök). A magyar nyelv ezeket a szóvégző hangzókat mind
elejtette. A képzők és ragok ezen végső hangzóinak minőségét ma
már nem is határozhatjuk meg, de a szótők hangzóit felmutatják
még a teljesebb alakok. Ház tővégi hangzója most a (háza-t,
háza-k, házas), nap-é meg o (napo-t, napo-k, napos); év-é e (éve-t,
eve-k, éves), élet-é meg é (életé-t, életé-m).
25. Ezen az alapon külömböztetünk meg minden szónál
teljes és rövidebb tövet; a teljes tövet a tárgyrag vagy többes képző
elhagyásával kapjuk meg, s a rövidebbet, mely a ragtalan névszó.
Simonyinál (Rendszeres magyar nyelvtan, 2-ik kiadás 310) a teljes
tőnek többféle alakja van; így a ház szó teljes tövei nála: háza
(háza-k), házo (házo-n), házu (házu-nk). Ezt nem szabad úgy érte
nünk, hogy mindez alakok mint névszók meg is voltak a magyar
nyelv életében, mert hisz ilyen teljes tője minden szónak csak egy
van; a ház szóé most háza, s a többi alakok hangzója, az o és u,
már a rag hatása folytán lett ilyen, s azért azt nem is szabadna
külön tőnek nevezni.
A teljes tő végső hangzójának értékéről az eddigi vizsgálódá
sok alapján már lehet egyet-mást elmondanunk. Sok esetben ez a
hangzó nem is jelent semmi mást, csakis a tő végső hangzóját,
így: ág, ága ugor alakja anga; ágy, ágya ug. alakja alaga, ebből
lett alja; év, éve ug. a l a k j a i é ; szép, szépe ug. alakja ssmbs.
Ezeknél és még sok más szónál a teljes tő végső hangzója
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eredetileg is csak egy hangzó volt, s ilyen esetben a mai magyar
nyelv mindig a, e-nek mutatja.
26. Vannak esetek, midőn sokkal többet jelent ez az egy
hangzó. Az -at, -et deverb. névszóképző, mint tudjuk, tulajdon
képen még az igéhez tartozik, s az igazi névszóképző, mely csak
ezután következett, ma már teljesen elveszett. Ez a főnévképző az
ug. b (v), melylyel vizsgálódásaink közben már többször találkoz
tunk. Láttuk először mint hosszú hangzót (ó, ö), azután mint rö
videt (a, e), s itt már a rövid hangzó is egészen elveszett. A HB.ben és KT.-ben előforduló alakok; intetv, ildetv, kinzotv, kezdetv,
még mint mássalhangzót mutatják e képzőt; a későbbi emlékek
ben már hangzóvá változott, pl. az Erdy codexben: ayoytatu-s,
haznalatu-s. Ma e szó végző hangzó elveszett, de az eredetibb ragok
előtt megmaradt, mint o, ö. Ezen adatokra támaszkodva a képző
hangalaki változását egész más formának kell elképzelnünk, mint
az előbb tárgyalt esetekben. Ott (7, 9) a képzőből előbb diphthongus lett, azután hosszú hangzó, végre rövid hangzó és pedig a, e.
Itt nem volt sem diphthongus, sem hosszú hangzó, hanem a képző
mássalhangzója körüli hangzók vesztek el, s a mássalhangzó
maradt meg, mint v. A képző e kétféle változása úgy magyaráz
ható, hogy ez két külön korban történt. A képző teljes alakja volt
kinzotova, kezdetévé és járova, ül'őve. A hol a képző functióját nem
érezte a nyelvérzék, pl. ha egy más képző vette át a szerepet, mint
itt az első esetben, vagy pedig ha kiveszett az ige, melyből a név
szó képezve volt, s a nyelv nem érezte már a képzőt képzőnek,
akkor elveszett a t és v közötti hangzó, s lett kinzotv, kezdetv; a
hol érezte a nyelv a képző functióját, ott a rendes hang változáso
kon ment keresztül, mint minden v-s szóvég.
Ez történt jóval a HB. kora előtt, s azt hiszem, hogy a HB.
korában már nem is mássalhangzó volt e képző, hanem ezt a v-t
hangzónak kell olvasnunk: kinzotv, kezdetű. S ez a hangzó maradt
meg a teljes tő végső hangzójának, mely a mai nyelvben o, ö, é
lett (kinzato-t, kezdeté-t), teljesen megfelelőleg azon szabálynak,
mely szerint minden a HB. korából való hangzó a mai nyelvben
egy fokkal nyíltabb lett. A másik csoportnál szintén a HB. korát
megelőzőleg lett diphthongus a szóvégző v-ből, s ezen alakok a
fejlődés azon másik utján indultak meg, melyet már leírtunk.
A fejlődés e másik útján mentek mindazon szavak, melyek-
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ben e képző mint hosszú vagy rövid hangzó van meg. Az elsőn
pedig azok, melyekben a képző teljesen elveszett, s ezeknél a teljes
tő végső hangzója o, ö, é. Láttuk ezt már az -at, -et képzőnél, épígy
van az -ok, -ök-nél is: átko-t, étké-t, mocsko-t, titko-t, vétké-t stb.
Sok névszó egy elveszett igével egyezik teljesen; ezeknél is, mint
Budenz kimutatta, ez a főnévképző veszett el; a tővégi hangzó itt
is o, ö, é: áros, bűnös, díszes, fagyos, gondos, hőno-m, nyomo-t,
oko-t, sebes, térés stb. (V. ö. Budenz szótárának megfelelő czikkeit.)
A teljes tövek végső hangzóinak értékére nézve tehát látjuk, hogy
a mai a, e az ugor alapnyelvben is csak egy rövid hangzó volt, míg
az o, ö, é egy elveszett képző maradványa.
Nagyon feltűnő az a körülmény, hogy míg a szavak ragos
alakjai arra mutatnak, hogy a tővégi hangzó minősége külömböző
volt az egyes szavaknál, addig a legrégibb nyelvemlékekben azt
látjuk, hogy a hol megmaradt egy ily teljesebb alak, a végső
hangzó benne mindig csak v, ü, egyéb magánhangzók nagyon rit
kák s néha kétesek. Ebből azt lehetne következtetni, hogy e hang
zók mindig egyformák voltak, s külömbözőségük tán csak újabb
fejlődés. Csakhogy ezen nyelvemlékbeli adatok mind abból a kor
ból valók, mikor már a szóvégi hangzók teljesen veszni indultak,
míg a tárgyas rag, a többes képző sokkal régibb időben járultak a
tőhöz, tehát eredetibb alakot őriztek meg. A külömböző szóvégi
hangzóból előbb gyengülés folytán u, ü lett, s azután veszett csak
el ez a hangzó. Épen így történt ez a németben is, a hol ma minden
szóvégi hangzóból hangsúlytalan e lett; az angolban ezek a hang
zók is elvesztek (pl. gót sunna, feln. sonne, ang. sun; gót namő, fn.
name, ang. name olv. ném).
27. Az igék teljes töve nem mutatja e kétféleséget, ott mind
egyik o, ö, e-re végződik: állo-k, íro-k, kéré-k, segíté-k, türö-k,
küldö-k. Simonyi ezen teljes tőnek még két alakját említi (Rend
szeres magy. nyelvtan, 300—301.): az a, e végűt: álla-nd, kére-nd,
s az u, ü végűt: állu-nk, kérü-nk. Ezen teljes tőket ép úgy kell ér
tenünk, mint a névszók hasonló alakjait. Az álland, kérend alakok
állánd, kérénd voltak, s e hosszú hangzóban frequentativ képző
lappang. Az állunk, kérünk alakok u, ü-je pedig épúgy jött létre a
rag hatása folytán, mint a házunk, könyvünk szavakban. Hogy az
igék teljes tövének végső hangzója csakis o, ö, é lehetett, azt leg
jobban bizonyítja az ó, ő végű nomen verbale, mely némely nyelv-
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járásban ú, w-nek hangzik, tehát a diphthongus, melyből létre jött,
csakis ou, öü lehetett (9), s ebből a tő végső hangzója o, ö.
28. Láttuk most már mindazon viszontagságokat, melyeken
a szóvégző hangzók a magyarban végig mentek, jelesen azt is,
hogy, ha ma hangzó áll a szó végén, ez egy régi teljesebb alaknak
maradványa. Eomboló hatás működését látjuk itt mindenütt, mely
gyakran jelentős részeket enyésztet el, alig hagyva meg egy kevés
nyomukat. S e hatást a nyelv azon sajátságának kell tulaj donítanunk,'hogy ellensége mindennek, a mi fölösleges, nem tűr meg sem
mit, a mit szükségtelennek érez. Ha egy hangképhez a nyelv valami
fogalmat köt, s e hangkép csak egy részének hallásával már
eszünkbe jut az a fogalom, akkor a többi részt elhanyagolja, gyak
ran egészen el is hagyja. S hogy a magyar nyelvben ez az el
hanyagolt rész mindig a szó vége, annak oka a hangsúly, mely a
szó elejét, első tagját emeli ki, tehát ezt őrzi meg leginkább.
Ezt a hatást, mely a szó véget pusztítja, a magyar nyelv
egész életében tapasztaljuk; uralkodott ez bizonyosan már a tör
téneti idők előtt épúgy, mint ma is uralkodik. Tekintve, hogy ez
egyformán működő erő, a változásoknak is egyformáknak kellene
lenniök, melyeket előidéz; de az ellenkezőt tapasztaltuk: ugyan
azon eredeti alakból majd hosszú, majd rövid hangzó lett, majd
egészen el is veszett. De ennek oka nem az, hogy az az erő talán
külömbözőkép működött, hanem azon erőkben keresendő, melyek
e romboló hatásnak útjába állottak, erejét gátolták, gyakran egé
szen meg is szűntették.
Ilyen gátló erő mindenek előtt a hangsúly. A magyarban
mindig az első szótagra esik a hangsúly; ha tehát ilyen szótagba
kerül oly hang, mely külömben gyengülne, akkor a hangsúly meg
őrzi eredeti alakjában. Ezt láttuk különösen ott, hol az egytagú
szavakban mindig megmaradt a hosszú hangzó (7), míg a többtagúakban rendesen elrövidűlt. Csakis egytagú névmások, igekötők
s más ily szócskák képeznek kivételt: té, mi, ti, ki, ha; ma; né; ki,
lé. Ezek rövidülésének oka az a kivételes helyzet, melyet az ilyen
szócskák minden nyelvben elfoglalnak a gyakori használat követ
keztében.
A másik erő, mely a hangalak gyengülése ellenében műkö
dött, az volt, ha az illető hang mint jelentés változtató elem volt
meg a nyelvérzék előtt. Ilyen pl. a nomen verbale-képző 6, ő, vagy
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a lativus á rag. Csakhogy ezen esetekben is gyakran találkozunk
avval, hogy néha a hosszú hangzó maradt meg, más esetekben
pedig már a rövid hangzót látjuk. Ekkor is ez utóbbi esetekben
a nyelvérzék előtt elveszett már a jelentés-változtató elem functiójának tudata. Az író, olvasó szavaknál tudjuk, hogy az ír, olvas
igéktől származnak, de a pörge szónál már nem gondolunk arra,
hogy a pörög igétől való.
29. Hogy a történet egész menetét világosan láthassuk,
tekintsünk rajta most még egyszer végig fejlődési rendben. Az
ugor alapnyelvben minden szó, minden képző, minden rag egy
rövid hangzóra végződött, tehát ez volt első sorban e romboló
hatásnak kitéve. S e hatás folytán el is veszett e hangzó. Ez elve
szés a két ugor főág, a déli és északi ugor ág szétválása után történt,
mit bizonyít az, hogy a finnben jobbadán még megvannak e hang
zók. De hogy a magyar nyelv, mikor e hangzókat elveszítette, már
önállóan fejlődött-e, vagy pedig egységet képezett még az északi
ág valamely másik nyelvével, azt e nyelvek külön vizsgálata derít
heti csak ki.
Minden változásnak a ragok és képzők vannak legjobban
kitéve, ezek vesztették el először e hangzót, azután következtek a
tőszók. A tőszóknál ez elveszés nem sokkal a Magyarországba való
bevándorlás előtt történhetett, mert a legrégibb okiratokban még
kivételesen előfordulnak oly alakok, melyekben e hangzó még
megvan. Midőn már e hangzók mind elvesztek, a magyar nyelvben
minden szó mássalhangzóra végződött. Nem állíthatjuk, hogy ily
kor tényleg megvolt, mert mikor a tőszók végső hangzói veszni
indultak, akkor a ragok és képzők további változásnak voltak már
alávetve. Tehát nem húzhatunk szoros határvonalat az egyes korok
között, hogy eddig tartott a végső hangzók elveszésének kora,
azután kezdődött a végső mássalhangzók változásának kora, és
így tovább. Hanem e korokat csak azért említem, hogy a fejlődés
egész menetét könnyebben lehessen elképzelni. Jóformán minden
változásnál külön kell a tőszók s külön a képzők koráról beszél
nünk, mert mikor ez utóbbiak a változásnak egy bizonyos stádiumá
ban vannak, az előbbiek még a fejlődésnek régibb fokán állnak.
Pl. az ó végű tőszók az eredetibb ragok előtt megőrizték még a
teljesebb alakot ló: lovat, hó : havat; de az ugyanolyan eredetű ó
képzős szavak már nem mutatják ez alakot olvasó: olvasót.
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Azon szóképzők, melyeknek értéke elhomályosult, szintén
hátráltatták a fejlődés rendes menetét. Láttuk ezt az -at, -et képző
tárgyalásánál (26). Ennek eredeti alakja kezdetévé; az ige kezd,
főnévképzőnek látszott az -et, s a fölösleges eve rohamosabban vál
tozott, mint ott, hol még képzőnek érezték. A v előtti hangzó kiesése
körülbelül egy időbe eshetett a végső hangzó elveszésével, s a v
azután hamar változott hangzóvá, mert a magyar nyelv nem sze
reti a több mássalhangzós szóvéget. Tehát ezen szavaknál már
akkorra kifejlődött a rövid hangzó, mikor még a tőszóknál nem is
veszett el mind, s mikor az utolsók is veszni indultak, ezek az ala
kok is hozzájuk csatlakoztak, s ők is elvesztették végső hangzójukat.
Nézzük tovább a fejlődés rendes menetét. Szó végére mindig
egy mássalhangzó jutott, s ez meg is maradt mássalhangzónak,
hacsak nem volt j vagy v. E két mássalhangzó nagyon közel áll
egy-egy hangzóhoz, az i-hez és u-hoz. Ugyanaz a hatás, melyről
már mondottuk, hogy miként pusztítja mindig a szó végét, ezeket
a mássalhangzókat is a megfelelő hangzókká változtatta, s ez
azután diphthongust képezett az előtte álló hangzóval.1) Hogy a
diphthongusokat nem őrizte meg a magyar nyelv, hanem hosszú
hangzóvá változtatta őket, már fentebb láttuk (5, 9), valamint azt
is, hogy milyen hosszú hangot fejlesztett ki belőlük. A HB. kora
körülbelül az a kor, midőn még majdnem minden hangzó hosszú
volt a szó végén. Az eredeti rövidek már veszendőben voltak, alig
volt még egy-kettő az utolsók közül; s a hosszúak még nem kezd
tek elrövidűlni.
De az erő, mely e változásokat eddig létre hozta, ezután sem
nyugodott, hanem igyekezett e hosszú hangzókat rövidekké váll
) E szabály alól úgy látszik mintha kivételt képeznének az ilyen
-aj, -ej végű nomen verbalék: danaj (v. ö. danol), haczaj (v. ö. Tíaczag),
köhej (köhög), moraj (morog), robaj (robog), tolvaj (v. ö. Bud. Szót.) r
zsivaj stb. Ezeket eddig iigy magyarázták, hogy bennük az ug. -g(j) nom.
verb. képző maradt meg j alakban. Pedig n e m valószinű, hogy ilyen na
gyobbrészt világos igei alappal bíró szavakban, s még hozzá vocalis után
ez a j így megmaradt volna; holott, m i n t láttuk, oly nagyon szeret az
ilyen hangcsoport é-ve, vagy í-re változni, hogy még a szláv nyelvből átvett
szavakban is megtörtónt ez a változás: gané szl. gno:, karé szl. Jcraj. Ezt
az igeképzőt is csak úgy érthetjük meg, ha a j hangot egészen iij fejlődés
nek tartjuk. Legkönnyebcen ly-böl fejlődhetik, mert Magyarország legnagyobb
részében ezt úgy is y-nek ejtik. S ekkor egynek vehetjük ezt a képzőt az
-ály, ély, -ál, -él nom. verb. képzővel: dagály, lapály, osztály;
csak a
hangzó rövidül meg ezekben, s -aj, e/-nek hangzik a szó vége. (V. ö. m é g
dévaj és dévályhoziJc).
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toztatni, és sikerült is ez neki mindenütt, a hol egy másik erő nem
működött ellenében. Ez az erő, mint láttuk, egyrészt a hangsúly,
másrészt az a körülmény, hogy a hosszú hangzó jelentés-változtató
functióját még tudta a nyelvérzék. Mihelyt e functió elhomályo
sult, a hosszú hangzó is elrövidült. S hogy e hatás, mely minden
szóvégző hosszú hangzót röviddé akar változtatni, még ma is müiödik, látható oly esetekből, hol a két alak egymás mellett van meg ;
s ha ma még küzdenek is belé és bele, győzni a bele alak fog.
30. Vannak igen hiteles tanúink arra nézve, hogy milyen
alakúak voltak e szóvégi hangzók a magyar nyelv fejlődésének
bizonyos koraiban. E tanúk a ragok, melyek maguk előtt rendesen
teljesebb alakot őriztek meg. Volt például hajdanában egy névszó
lova, 8 ehhez a többes képző járulván, lett lova-k; e két alak ekkor
•egymástól függetlenül élt tovább a nyelvben. A lova végén hangzó
volt, tehát azon változásoknak esett alája, melyeket minden szóvégi
hangzó követett; a lovak alaknál e változásra semmi ok sem volt,
tehát megmaradt eredeti alakjában. Láthatjuk ebből, hogy minden
képzett vagy ragozott szónál a rag vagy képző elhagyásával a névzón ak azt az alakját nyerjük, mely azon időben élt, midőn e rag
vagy képző először fűződött össze szoros egységgé a névszóval.
A magyar nyelvben kétféle ragok és képzők vannak, az úgy neve
zett eredetiebbek és az újabbak. Tehát e korokra nézve meghatá
rozhatjuk a szóvégi hangzók minőségét.
E l s ő k o r , jóval a történeti idők előtt, midőn az eredetibb
ragok és képzők (tárgyrag, személyragok, többes képző, -s melléknóvképző stb.), melyek ma már rendesen csak egy hangból állanak,
először fűződtek a névszóhoz.
I. lova-t, hava-t j író-t, olvasó-t \ szomorú-ak.
A ma hosszú hangzóra végződő egytagú tőszók ekkor még
kéttagúak voltak, azomban ha e hosszú hang képző, úgy már ekkor
is egytagú volt, de diphthongus, mert a HB. is annak írja még;
s e diphthongus azután szó közepén is egyszerű hangra változott.
Az ú, ű képző még egész teljes alakjában volt meg, mint azt a fenmaradt tővógző a, e bizonyítja; vagyis a szóvég uva volt.
II. fá-t | nevé-t |j annyia-n \ úrias.
A most rövid hangzóra végződő ilyen szóknak e korban
hosszú volt a véghangzójuk; sőt a i végűek arra engednek követ-
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keztetni, hogy a véghangzó még diphthongus volt, a melyekből a
szó közepén is egyszerű hang lett.
III. háza-t, könyve-t, életé-t.
A ma mássalhangzóra végződő tők, ekkor még hangzóra
végződtek, tehát a teljes tő volt még életben.
M á s o d i k k o r , a HB. kora, mert ez időben fűződtek az
újabb ragok és képzők (-ban, -ben; -ra, -re; -hoz, -héz) a tőszóhoz,
s ez a nyelvemlék még oly alakokat mutat fel, melyekben a rag
még nem is fűződött egészen egybe: világ belé, timnücé belől.
I. ló-ban, hó-ban \ író-ban, olvasó-ban \ szomorú-ban.
E korban már a tőszók is egytagúak voltak, de még diphthongusok, mert a HB. így írja őket.
II. fá-ban j névé-bén || annyi-ban | úri-nak.
A mai rövid hangok e korban még hosszúak voltak; az i is
hosszú volt, a codexek ily hanggal írják is (14), s aztán a szó kö
zepén is elrövidűlt.
III. ház-ban, könyv-ben, élet-ben.
A tőszók ekkor már elvesztették rövid véghangzójukat.
H a r m a d i k k o r a mai nyelv kora, midőn minden diphthongusból hosszú hang, s a hosszú hangokból pedig rövid han
gok lettek.
IV. Szóvégző hangzók az idegen szavakban.
31. Hogy a magyar szóvégző hangzók teljes történetével
tisztában legyünk, vizsgálnunk kell még, hogy mily változásokon
mentek keresztül ezek a hangok azon szavakban, melyeket idegen
nyelvekből vettünk át.
A magyarban kedvelt szóvégző hangzó a hosszúak közül é, ó,
ö, a rövidek közül i, a, e. Ha tehát egy idegen szó, melyet a magyar
nyelv át akar venni, e hangok valamelyikére végződik, akkor meg
tartja e hangot változatlanul. De ha más hangra végződik, akkor a
nyelv a szóra egy néki kedvesebb formát ad. Hogy mily változások
történnek ilyenkor, azt külön kell minden egyes nyelvre nézve
vizsgálnunk.
32. A legrégibb korban a t ö r ö k nyelvekből vette át a
magyar nyelv idegen szavait. Ezen szavak közül hosszú hanggal
vannak: x )
*) L. Budenz, Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezóseiről
(Nyelvtud. Közi. X.).
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betű
csag. betik
gyapjú
oszm. japak
szérű és gyűrű
«
jüziik
gyűszü
«
jüksük
saru
csag. caruk
söprű
oszm. seprek
túró és túrú
csag. turak
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borsó
csag. burcak
bölcső oszm. besik
disznó
«
tisnak
kancsó csag. koncok
«
kazuk
karó
koporsó jak. kourga'/
uno
oszm . inek.

Hosszú hanggal vannak tehát rendesen azon török szavak &
magyarban, hol e hang teljesebb szóvéget helyettesít, s ekkor
mindig ó, ö, hacsak nem került e hang oly mássalhangzó után,,
mely a magasabb állású ú, ű hangot kivánja maga mellé (11).
Egyébiránt ezen szavaknál nem a magyar nyelv hagyta el a.
szóvégi consonanst, hanem e változás már a törökség terén
(a csuvas nyelvben) ment végbe, s onnan vette át a magyar
nyelv már hosszú hangzóval vagy talán diphthongussal ezeket a
szavakat.
Rövid hangzóra végződnek:
alma oszm. alma
gyáva csag. jaba
kecki, ecki
árpa
«
árpa
kecske
kicik
balta
« balta
kicsi
béka csag. baka
kapu
kapu
köpü
búza
«
büdaj
köpü
A török szó végző rövid hangnak a magyarban is rövid hang
felel meg és pedig mélyhangú szavakban a, magashangúakban e
van, csak egyszer t. Két szónál végződött a török alak rövid u,
ü-re, s ezt a magyar nyelv is megtartotta. De ugyané rövid
hangot folyékony mássalhangzó után hosszan ejti a nyelv:
teknő oszm. tekne
borjú, bozaju csuv. puru
tiló
csuv. tila
ürü
csag. ürü
sarló
csuv. sorla
tinó
«
tina, oszt. tana
tarló
oszm. tarla
toklyó oszm. tokli
33. A s z l á v nyelvekből átvett szavak közül hosszú hangra
végződnek:
akó
okov
garaboly, garabó
krabolja
patkó
podkov, podkova
göröndöly, göröndil gredel
pondró pondrav
ganaj, gané
gnoj
posztó postav
karaj, karéj, karé
kraj
poroszló pristav
ráró
raroh
zászló zastava.
Hosszú hang csak akkor jött létre a szlávból átvett szavak
ban, ha azok mássalhangzóra végződtek, s az olvadt a hangzóba ;
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e változások egészen úgy történtek, a mint a magyar szavakon
láttuk végbe menni. A v-ve végződő szavakból lett ó (9), úgyszintén
az l-re végződőkből (10); a j végűekből pedig élett (6).
A rövid hangra végződőkből elég lesz néhány példát említeni:
apácza
bába
bánya
akna
borda

opatica
baba
bánja
okno
brudo

bika
bika
czékla
sveklu
berkenye brekinja
jercze
jartca
kecsege keéiga
igo.
iga
kelepcze klepica
Bármilyen hangzóra végződik is a szó szláv nyelvekben, a
magyarban a mélyhangúak a-ra, a magashangúak e-ve végződnek.
34. A n é m e t nyelvben szó végén csakis hangsúlytalan e
állhat, s az ilyen szavak a magyarba átjőve a-ra végződnek:
hárfa
harfe
kaszárnya kaserne
kártya
karte

lámpa
lampe
2)róba
probe
ráma kfn. rame

A szótagképző l-ve végződő szavak li végűek a magyarban.
{V. ö. Simonyi, Német szó végek magyarosítása: Ny. VII, 103, 242.),
grifli
griffel
mandli
mantel
kapszli
kapsel
rékli
röckel.
Hosszú hangra a németből átvett szavak nem végződnek,
hacsak valami különös ok nem fejlesztett hosszú hangzót, mint a
csákó szónál (1. Ny. XII, 481.).
Egyéb nyelvekből, úgymint jelesen a latinból és az olaszból
átvett szavak ugyanezeket a jelenségeket mutatják. Mindenütt azt
látjuk, hogy a nyelv az idegen szónak is oly alakot igyekszik adni,
mint a milyennel saját szavai bírnak. E hajlam által olvadnak az
idegen szavak is olyannyira egybe a nyelvvel, hogy a beszélő nem
is tudja, mikor ejt idegen szót, s mikor eredeti magyart.
BALASSA JÓZSEF.
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Lule- és Piteá-lappmarki nyelvmutatványok.
Az 1884. év nyarán a M. Tud. Akadémia támogatásával
Svédország éjszaki részeibe utaztam, hogy az ott élő lappok nyelvét
tanulmányozzam. Július havát és augusztusnak első felét a Jemtland tartományban élő lappok közt töltöttem, augusztus közepétől
pedig szeptember ötödikéig Norrbottenben, a Lule lappmarkban,
még pedig a jokkmokki egyházkerületben élő lappok között időz
tem. Az alább közlendő szövegeket mind az utóbbi vidéken, leg
nagyobbrészt Vaikijaur nevű községben gyűjtöttem és jegyeztem
fel. A három utolsó népmese kivételével valamennyi a Lule lapp
marki nyelvjárást tünteti föl. Az utolsó három népmesét Jokkmokkban írtam le az ottani lapp eredetű és a Piteá lappmarkból,
Arvidsjaur vidékéről való tanító tollba mondása után. E három
léhát a Piteá lappmarki dialectus bemutatásául szolgálhat. Mint
hogy azonban a tanító már nagyon elsvédesedett és nem látszott
a lapp nyelvnek teljes birtokában, a tőle kapott meséket nem
merem a piteái nyelvjárás teljesen megbízható mutatványainak
tartani.
A Lule lappmarki szövegek kétfélék: eredetiek és fordítottak.
Tizenkét népmese és meseszerű történet, valamint öt a lappok min
dennapi életéből merített elbeszéllés és egy elmélkedés-féle képezi
az eredetiek tartalmát. A fordítottak nyomtatásban már megjelent
textusoknak az élő kiejtés szerint való átírásai. A Máté evangélium
átírásának alapjául a következő mű szolgált: Aües Matteusa evan
gélium, ádddsist járgálovum same kielai. Stokkholman. Cuorgetovum
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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kirjaiEnglantajaulkorika
bibelsebre asatusa mielde.1) (Sz. Máté evan
géliuma, újra lapp nyelvre fordítva. Stockholm. Könyvbe nyom
tatva az angol és külföldi biblia-társaság rendelete [meghagyása]
szerint. 1880.) Ezt Lsestadius János, jokkmokki pap fordította lapp
nyelvre a jokkmokki dialectus szerint, valamint a következő mun
kát i s : Bibelhistoria, mav aktán kacalvasaikum calam Iá J. F\
Akerblom, prousta ja kyrkoherra Folkerna cággálvasan. Same kielai
járgálovum. Stokkholman. 1877. (Bibliai történet, melyet kérdések
kel együtt írt Akerblom F. J. esperes és lelki pásztor Folkerna
gyülekezetében. Lapp nyelvre fordítva), melyből néhány fejezetet
szintén átírtam.
A könyv-czímnek jegyzetbe vetett átírásából már fogalmunk
lehet róla, mennyire külömbözik a nyomtatott szöveg az élő ki
ejtéstől. Még inkább meggyőzödhetünk erről a következő terjedel
mesebb idézetből, melyet nyomtatás és átírás szerint közlök:

Máté ev. I, 18—55.
Nyomtatás.
(18) Jesus Kristusarágatemin
saddai náu : ko Maria, alde edne,
lei kihlatum Josejín, te kaudnoi
son, dudál ko sái akti patika,
esselassan ailes vuoigenest. (19)
Válla taina ko Josef lei rektesmielak álmai, ja idei sita so piko
háppanebmai puoktet, aikoi son
suollet heitet so. (20) Ko son lei
tav usotemen, kaca, te parotovai
herra engil süni niekon, ja jatti:
Josef, Davida pardne, ale pala
valdemest Mariav,
nissunadt,
ecadt lusa ; jutte tat, mi so sinne
Iá sakkanam, la taté ailes vuoigenest. (21) Ja son kalka rágatet

Átírás.
(18) Jiesus Kristusa riekátemin sattai nou: ko Mard'á, alté
iédnle Iái kilhátum Jösáfin, tie
kaunui sonn, outol ko soi [v.
soaj] aktifj] pö°tika lessielassan
aj éles vuoinenest. (19)
Válla
taina ko Jösep Iái riektesmielak
olmoj, ja iéci sita sü pihkuo
heáhpanepmai puktxet, aikuoi
sonn su°llet hlejéhtlet sü. (20)
Ko sonn Iái tau ussutumien>
keáhea, tie párótuvai hárrá ián
kéi sandl niákuon ja jahtíj : Jousep, Távita párenie, álie pala
valtiemást Mard'au,
nissunat,
iecat lusá; juhte tát, mi sü sinná

*) Az élő kiejtés szerint a czím így hangzik: Ajeles Mateusá
evan
gélium, otösist jorökoluvvum
samie kiellai. Stokkholman.
énorkietuvvum
kird'ai Enklanta ja olokuo-rihka
bibel-siebrie asatusa
milhte.

L U L E - ES PITEA-LAPPMARKI NYELV.

Nyomtatás.

Átírás.

pardnev, ja ton kalkah kdccot la ^v. led] sahkanam, led taté
aldenamav Jesusen; ja son kalka ajeles vuoigendst [Y. vuoinends],
lánestet almogas sia suddoist. (21) Ja son kaláka riekatet
(22) Tat kaika la saddam, vai parrhtnieu, ja ton kaikká1 kohcdllanet kalkai tat, mi sardnotum cu°t alté namau Jiesusen ; ja son
lei herrast profeta cada, kutte kaláka loniestet alqmgkas sijd
jatti:
(23) kdca, neida kalka suttuist. (22) Tat kdihka la sad
iaddat esselassanja rdgatet pard dam, vai ollanet kalhkai tat, mi
nev ja si kalkeh kdccot alde na- sar-rhtnuotum Idi hdrrast promav Emmanuelen, tat la cálges- fehta catd, kuhti jahtlj:
(23)
tovum : jubmel miai kum. (24) kedhca, niéjéta kaláka iaddat iesKo Josef nakkarest kdcajam lei, sielassan ja riekatet parrhtnieu
takai son nau ko herra engil lei ja stj kaléki' kohccu°t altd namau
so kdccom, ja valdi nissunas ecas Imdnuelen, tat led cielkestuvvum:
lusa. (25) Ja i son tdbdam so, jupnC-dl miai kum. (24) Ko Jótassa ko son lei rdgatam vuostas sef nahkdrest kocajam lei, takai
rdgatum pardnes ; ja son kaccoi son nouh ko hdrra idnkil Idi sü
alde namav Jesusen.
kohccum, ja valti nissunas iecas
lusa. (25) Ja l son tobötam sü,
tasd ko sonn Idi riekdtam vuostas
riekdtum parrhtnis ; ja son kohcui altd namau Jiesusen.
Láthatjuk e mutatványokból, hogy a nyomtatott szöveg
nagyon tökéletlenül tükrözteti vissza az élő kiejtést. Nincs benne
megjelölve a magánhangzóknak hosszúsága, rövidsége; a diphthongusok helyett nagyobbára egyszerű hangokat találunk; a
svéd-lappságban annyira szereplő aspiratiónak nyoma sincs; a
mássalhangzóknak gyöngülése és erősbűlése pedig, a mi a Lule
lappmarki és a tőle éjszakra eső svéd-lapp nyelvjárásoknak jel
lemző sajátsága, csak nagyon tökéletlenül van föltüntetve. Nyelvé
szeti szempontból az átírt szövegek tehát ép oly fontosak, mint
az eredetiek. Ép oly híven tüntetik föl az élő nyelvet, mint ezek.
A Lule és arvidsjauri nyelvjárásbeli szövegek leírásánál az
eddig szokásos átírást követtem. Csak a hol új hangokat, vagy új
hangszínezést kellett jelölnöm, használtam új jegyeket. Ilyen új
jegyek a következők: a = magyar a; p (o és u között levő hang);
11*
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ö (ugyanazon hang, csakhogy hosszú); é (e és i közt levő hang.
Budenz is használta már a Malá vidéki szövegek leírásánál); /? (b
és v közt levő hang); $fi (ugyanaz, csakhogy hosszan ejtve s majd
nem úgy hangzik mint bv); h (i után egészen úgy hangzik mint a
német ich, a többi magánhangzók után pedig mint a német doch
szóbeli eh). A magánhangzók fölött levő « jel (q, á, e, ö stb.) azt
jelenti, hogy az illető magánhangzót nagyon röviden kell ejteni.
Az efféle magánhangzók rendesen d vagy b erösbűlés helyett vannak
vagy pedig két vagy több egymásra következő mássalhangzó kiejté
sének könnyebbítésére szolgálnak; pl. calémie calbme, parénie
pardne helyett, jorokölet jorgolet helyett. Szintoly röviden és gyak
ran alig hallhatólag ejtik a diphthongusoknak azon hangzóját,
mely fölemelt és petit betűvel van nyomtatva (% ie, ié, % ee, u°,
w
o, u°u, ieu). Külömben az ie is majdnem c-nek, az ed is majdnem
a-nek hangzik; az ieu, uou hármas hangzók pedig majdnem iü- és
ttw-ba olvadnak össze.
A szók végén levő hiányjel ma már teljesen néma h-t pótol.
Hatása csak annyiban maradt meg, hogy az előtte levő vocalist
egy kissé meg kell nyújtani. A szó közepén ugyanezen jel gyönge
aspiratiót fejez ki. A h betűvel kétféle spiránst jelöltem; i után
úgy hangzik, mint a német ich szóbeli eh, a többi magánhangzók
után pedig mint a német doch szóban.
A de és de mássalhangzók egészen úgy ejtendők, a mint írva
vannak. A finnmarki lapp könyvekben használt j és 5 jegyek a de
és de hangoknak nem felelnek meg egészen.
Az ikerhangoknál néha megesik, hogy az egyik magánhang
zót erősebben kell hangsúlyozni. Ilyenkor ékezetet tettem a ki
emelendő vocalis fölé (pl. iédnie = anya; viélld'a = testvér; ellen
ben víelda' = testvérek; vudjenam = látott).
Imitt-amott ingadozások is találhatók az átírásban. Ugyan
azon szónak ugyanazon alakja többfélekép átírva is szerepel. Oka
az, hogy a kivel olvastattam vagy elmondattam valamit, maga is
többfélekép ejtette néha ugyanazt a szót.
A [ ] közé vetett egyes mássalhangzót tetszés szerint ki lehet
ejteni vagy el is lehet hagyni. Egyéb / ] vagy ( ) közé vetett szók
és szótagok az eredeti szövegekben csak a különféle változatokat
jelölik. A fordításoknál [ ] közé az eredetihez pótolt összekötő
szókat tettem.
Dr. HALÁSZ IGNÁCZ.

M á t é

e v a n g é l i u m a .

Lule-lappmarki nyelyj árason.

Ajéles Mateusa
Kápittel

vuostas

evangélium.
(jála:

akta).

Jiesusá mattalohkuo, sahkanem, namma, riakátem.
Tát led Jiesus Kristusa, Távitáparhtnen, Ábrahdma pdrhtnerí
mattalohkuo [\. madduo-lohkuoj. (2) Ábrahám riekatahti íjsákan; Ijsák riekatahti Jdhkupau ; Jdhkup riekatahti Jütáu ja alté
vieljait. (3) Juta riekatahti Faresau ja Sdrau Tamarest; Fares
riekatahti Hesromau ; Hesrom riekatahti Áramait. (4) Áram riekatahti Ámindtapau ; Ámináhtap riekatahti Náhassonau ; Náhassuri
riekatahti Salmonau. (5) Salmun riekatahti Bilasau Eahabest ;
Büas riekatahti Öbetau Rüdest; Obed riekatahti Isájau. (6) Isaj
riekatahti konokis Távitau; konokis Tavid riekatahti Sálovwnau,
sühste, kuhti lai orrúm Urd'á nissun. (7) Salomon riekatahti
Röboámau; Böboam riekatahti Ábddu ; Abda riekatahti Ásau. (8)
Ásd riekatahti Jósáfahtau; Jüsáfat riekatahti Jurdmau;
Jurdm
riekatahti Usiau. (9) Usid riekatahti Jüahtd'iiau ,• Jüahtam riekatahti Áhásau; Áhas riekatahti Esekiau. (10) Esekiá riekatahti
Manasseu ; Manasse riekatahti Ámmonau; Ámmon riekatahti
Jösiau. (11) Jösia riekatahti Jehkoniau ja alté vieljait vuolhkateme
dikien PdbelifjJ. (12) Válla vuolhkateme manniel Pábelifj] riekatahti Jehkonia Sálacelau; Sálacel riekatahti Surobdbelau. (13)
Surobabel riekatahti Abiutau; Abiud riekatahti Eljakimau; Eljdkim
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riekátahti Asürau. (14) Asur riekátahti Sadukau; Saduk riekátahti
Akimau; Akim riekátahti Eljüdau. (15) Eljüd riekátahti Eleásarau; Eleásar riekátahti Mattámau; Mattam riekátahti Jákupau.
(16) Jáhkup riekátahti Jösefau Mard'á olqmau • sühste (Márd'ást)
led Jiesus riekátum, kuhti kohcuotuvvá Kristusen. (17) Tie led1
nappuo kaikká1 puolva* Abrahámdst Tavita rad'dai nielde nuppie
lohkai puolva1; ja Távitdst vuolhkateme rad'dai Pdbdli nield'e nuppie lohkai puolva1; ja vuolhkatemest Pabelt Kristusa, rad'dai nield'e
nuppie lohkai puolva1.
(18) Jiesusa Kristusa riekatemin sattai nou : Ko Mard'á alté
l
iédn e Iái kilhátum Jösáfin, tie kaunui sonn, outol ko soi aktifj]
pötika iessielassan ajeles vuoinenest. (19) Válla taina ko Jósep Iái
riektes-mielak olmoj ja icci sitá sü pihkuo heáhpanepmai (v. skápmui) inktiet, aikuoi sonn su°llet hlejehtlet sü. (20) Ko sonn Iái tau
ussutumven, keáhca, tie párotuvai hárrá iankel sund'i niákupn ja
jahtij: Iöusep, Tavita párenie, álie pala valtiemást Mardau nissunat iecat lusá; juhte tát, mi sü sinná leá sahkanam, led táte
ajeles vuoigenást [v. vuoinendsj. (21) Ja son kaláka riekátet parrhtnieu ja ton kalhká kohccu°t alté namau Jiesusen; ja son kaláka
loniestet álqmpkas sijá suttuisftj. (22) Tát káihka leá saddam, vái
ollanet kalhkai tát, mi sarrhtnuotum Iái hárrasftj profehta catá,
kuhti jahtij: (23) keáhca, niéjeta kaláka saddat iessielassan ja
riekátet parrhtnieu ja si[j] kaleki kohccuot altá namau Imánuelen,
tát leá ciálkestuvvum: japmtöl miai kum. (24) Ko Jösef nahkárest
kocájam Iái / v . kohcaij, takái son nouh ko hárrá iánkil Iái sü kohócum, ja valti nissunas iecas lusá. (25) Ja i son tobötam sü tasá ko
sonn lai riekátam vuostas riekátum parrhtnis; ja son kohcui altá
namau Jiesusen.
Kápi

ttel

kuókte.

Tá' visies olqmá'. Jiesusa pahterem. Mánai kottátallem
Hárüdásdst.
Ko Jiesus Iái riekátum PetUhemin, Jüdean, konokis Hdrüdesá
áikien, keáhca, tie pöhtin visies olqmá' lullie edtnamist Jerüsálemí ;
(2) ja jahttin : konnes leá tát áccak riekátum jütari konogis? Juhte
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mi ledp vudjenam altá nastieu lullie eatnamin ja ledp poqhtam sü
rohkotallat. (8) Ko' konogis Harüdes tau küldi, tie suorákani sonn
ja obbo Jerüsalem suina ; (4)ja cohketifj] kdihkait pajiemus preastaitja cdlukoqhpasit alámuka kaskast ja jidskuoti [v. kacdti] sijdst,
konnes Kristus kalhkai riekdtuvvet. (5) Ja sij jahttin sundí: Petlehdmin, Jüded eatnamin ; juhte tat led non' cdlietum proféhta catá:
(6) Ja ton Petlehem, Jüdea eatnamin i' luotnuok led uhciemus Jütd
oqjviemusdi kasskan; juhte tühste kaláka poqhtiet tat oqjviemus,
kuhti mü alámuka Israela pad'd'iel hcirran saddat kaláka. (7) Tie
kohcuoi Harüdes tait visies olqmait lusds suollet ja jedskuoti sijdsft]
puorisft] dikieu, koqsse nasste lai ihtam. (8) Ja rajai sijdu tie Petlehemi ja jahtifj]: Mannet tohküja jédskuotét puorist mdnd pirra
ja ko tlfjj lahpet tau kauánam, tie tietiehtet mundi / v . muni] tau,
vai mon ai poqtau ja rohkotalau sü. (9) Kö sij lad'den kullam konogisau, tievualekin sij; ja kedhca, nasstie, mau sij lad'dín vuajenam
lullie eatnamin, mandi sijd outon, tasd kö tat poqtij [pöttj] ja orrusti
tagguo pad'd'ielén, konne manna lai. (10) Kö sij vudjenin nastieu,
dvusin sij djéve stuorra avujn ; (11) ja sij cdknén koqhtai, ja kauenin
mdndu aktqn Mard'ain, altd ietnin ja luejáhtatin edtnamij ja rahpin taftt^eritisd ja puktin sundí vattaltakait: kollieu, suovasau ja
mirrdmau. (12)Taste mannielvdrruotuvvin sid'd'djupmielést nidkuon,
apmd sij mahcat kalákám ruoptuot Hdrüdesd lusd ja vuélekin nou
iecd kdinuo milhte ruoptuot lantasesd.
(15) Ko sij tall-vualekam ladin, kedhca tie pdruotuvai hdrrd
idnkil Jousefi niekuon ja jahtij: cuodcil ja valtie mdndu ietninis
aktán lusdt ja pahtare Ágiptai ja orü° toppie tasd kö mon vili pakdtau tü, juhte Harüdes ajóku ohcot mdndu hohketit tau. (14) Son
cuodcieli, valti mdnau ja tan ietnieu lusds ihkuo ja pahtari Ágiptai.
(15) Ja sonn oruoi toppie, tasd ko Harüdes lai japmam ; vai ollanet
kalkhai tdt, mi hoqlahtum lai hdrrast proféhta catd, kuhti jahti:
Agiptast lau mon kohccum pdrenam.
(16) Koh tol Harüdes vuóinij akta son lai piehtdtallam visies
olqmaist, moqrdhtuovai sonn harámatit ja rajai olhkus ja kottieti
kdjáhka pdrenie-mdnait, kúti' ladin Petlehemin ja kaihkajn tdn
pdihkin, tait kúti' kuoktejahkasacca' ja taiste nuorapu ladin, tan
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áikiemilhte, mau son puorist jéáskuotam lai visies olqmaist. (17) Tie
olloni / v . ottani] tát, mi sarrhtnuotum Iái Jeremiaste profétaste, kö
sonn jahti: (18) Rámán kullui jietna, stuorra luod'dbm, ciárrom ja
iátna vallum; Ráhkil Óiárrp mánaitis, ijke sitá jaskatahtiet iecis,
juhte sij eiC leá* tast ájniuon.
(19) Vatta ko Hárüdes lai japmam, keáhca, tie páruotuvai
hárrá iánkilJösáfi nieku°n, Ágiptan ; (20) ja jahti: éuodcilja valhtie
[ v. valhtij mánau aktán ietnines lusát jamaná Israelá eátnami ; juhte
sifjj leá' japmam, kúti' pifiutin máná heákkau. (21) Sonn cuodcieli
ja valhti manauja tán ietnieu lusás japoqti Israéla eátnami. (22)
Válla ko sonn kulái, ahte Arhkelaus Iái torqduomen Jüdean, áhces
Hárüdesá sajin [Y. sajienj, palái son mannamást tohku ja son
oqccui öqjvatemieu jupmielest niákuon ja vulhki Kálileá eátnama
rájitá ; (23) Ja son pö°ti[j] tohku ja orui tan státan, mi kohcuotuvvá Násárétann, vái ollanet kalhkai tát, mi sarrhtnuotum lei profehtai catá : sonn kaláka kohcuotuvvát Násareusen.

Kápittel

kólóm

q.

Juhannes pretiehkuu, kástetá. Jiesus kástahtuvvá.
Tán cLikten poqti Juhannes kástátiddie ja pretiehkui Jüdeá
miehcien. (2) Jajahtij; jorökolet iecateá, juhtá almié riáhka leá
poqhtam lahka. (3) Ja sonn leá tát, keán pirra Esájas proféhta
hoqlai ko sonn jahti: jietna kullu sopmasést, kuhti cuorövo miehcien:
kárvie'tet hárrá káinuo11, tahket altá pálákait nuolákaten. (4) Válla
Juhannes anifhj karftuit káméla kúolhkaist ja liárehtie [v. rierehtie]
ávieu öliemis pirrá; altá porromusa lád'in rássielohko' ja miehcie
mieta. (5) Tie olhkus manái Jerüsalemie státa sü lusá, ja obbo
Jüdeá ja obbo pajehkie Jurtáná pirrasin ; (6) ja kástatuvvin sühstá
Jurtánan, sifjj, kúti'' toptostin suttuoitisá. (7) Vatta ko sonn vuoini
moqttit Fáriseaist ja Sadduseaist poqhtiemen altá kástatissai [v.
kástátisái], jahtij sonn sid'a"ij: tifjj soqtie [soqtéj karárnahi ciuka\
keá leá oajávatam tijáu páhtaret tán poqhtejeá moqrie vu°lltie ierit ?
(8) Kúoddet nappu talle takkar sattuou, mi puorietémin akti siettá.
(9) Ja állit usutie, ahte tij máhtiepahtet ja'ttiet iecainettie: mijá
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ahccie led Ábrahám. Juhte monjahtau tid'di, ahte jupmiel mahttd
pajas puktiet Ábrahámi manait taiste kierkist [v. kietkistj.
(10)
Juo led ai aksuo muorai máddaki piejahtum ; tdntiet kaláka juóhke
muorra, mi ij kuottie purrie satiuou jalátuvvdt ja palhkiestuvvát
tollgi. (11) Mon kastatau tijau cacin jorökolepmai; válla tat, kuhti
mü manniel poahtá, led kieurap mühstd, kedn kdpmakit mon iu led
vuokas kuoddiet; son kaláka kdstatet tijau diles vuoigenin jah tolóin.
(12) Ja son atnd koqjvu°s kietanis, ja son kaláka rainetet sdduoluoves ja cogget veihtas aihtie sisd; válla dgnait kaláka son poaltiet
jaksatehke tolón.
(13) Tie pöti Jiesus Kalileast Jorötani, Juhannesd lusdT
sühstd kastatufifilet. (14) Válla Juhannes natuoi sundi ja jahtij :
mon lüliu tdrhpahet kástatuftftet tühstdja ton poata mü lusd. (15)
Tie vastietl Jiesus ja jahtij sundi: mietiehte talle tau ; juhte nouhte
pierrip mij olliehtet kdihk riektesfdrqtukvuotau. Tie mietiehti sonn
sundi tau. (16) Jah kö Jiesus Idi kdstatuvvum, loitosti son tála
cdciest pajds ; ja kedhca, tie rahpasi alemie sundi; ja son vuoini
jupmiela vuoinenisau vuolus luojáhtátemien tie ko tufífiuo [v. tuvvuo, tubvuo] lottieu, ja poqhtiemen sü padieli. (17) Ja kedhca, jietna
kullui almiest, mi jahtij: tat led mü ieheieles parenie, kedsa mon
puoris[t] lüjöhkü.
Kapittdl

nielje.

Jiesus kedhcaluvvd, áláká ammatas.
Tie tolvotuvai Jiesus vuoinenest mdhccai, vdi kalhkai kedhcaluvvdt pearákalest. (2) Ja ko sonn Idi poröhk orrúm nlelde
lohkie piejvié ja nélje lohkie ija, tie sonn poróstuvai. (3) Ja ked'ccaleddíe pö°iij sü lusd ja jahti: jus ton led' jupmiela parenie, tie
kohcü tait kietkit saddat lajepien. (4) Tie vasVetij sonn ja jahtij :
tat led calietum : almac ij viesü kuoruos laipin, dinot juohke pakuoist, mi poqhtd jupmiela nalmiest. (5) Tie valhti pearákal sü milhties
tan diles statai ja piejai sü pajxemusai tiempeld ropie nald. (6) Ja
jahti: sundi: jus ton ha* jupmiela parenie, tie luihtie iecat taggo
vuolus ; juhte tat led calietum : sonn kaláka vaddiet ienkelitas koh'
cuomusau tü pirra ja sij kaleki' kuoddet tü kietaise nald, apmd ton
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kalhka norötotet ju'olhkat kietkie [Y. kirhkiej vussti. (7) Tie jahti
Jiesus sund'i: tát led di cálietum: hdrrab jupmielat tonn % kalhka
keáhcalet. (8) Tie valhti vast pedrakal sü milhties hui allak varié
nald ja vuosieti sundi kájáhka tan vearalta rihkait jah tdi hárvuokvuotait; (9) ja jahti sund'i : táit kdihkait sitdu mon vaddiet tundi,
jus ton luojáhtáta' vuohisja rohkotala' mü. (10) Tie jahtij Jiesus
sundi: kdita ierit sáhtan; juhte tat led cálie'tum : hdrrau jupmielat
kalhka' tonn rohkotallat ja sü aktáin kalhka' ton tiáunahet. (11) Tie
hieihti pearákal sü; ja keáhca, iankela' pöhtirt sü lusd ja tidunahin sü.
(12) Koh tal Jiesus küldi, ahte Iuhannes lai paltfestuvvum
kiddakifjj, vu°lhki son Kálileai; (IS) ja koh son lai kuotám Nasaretau, pö°ti sonn ja orui Kábernaumin, mi led jaurie paltan, Sebulöna ja Naptalimd raji/t ; (14) vai ollanet kalhkai tat, mi sarrhtnuotum lei proféhta Esdja catá, kuhti jahtij: (lő) Sebulüna edtnam,
ja Naftalima edtnam., medrra-kdinuo paltan, tan pielien Jortana ja
hietniki Gálileá; (16) tat álámuk, kuhti lei cohkahemen sieunetá
sinnd, led vudjenam stuorra cuoukasauja' táiti,kuti' ladin orruomdn
japmiemd ilmienja suojávaná sinnd, led' cuoukas paddnam.
(17) Tdte dikiest alhki Jiesus prdtiehkut, ja jahti: jorökolet
iecate; almié riáhka led poqhtam lahka. (18) Ko Jiesus lai vadcemen Káliled jaurie palhtan, vuoini sonn kuokte vieldaca', Simonau,
kuhti kohcuotuvvá Petrusen ja Andreasau, altd vieldau; soi Idikd
láhpietemien vierhmiteská jaurai, juhte soi Idikd kuollie-piutára'.
(19) Ja sonn jahti sunnui: cuovvu°n mü: mon sitáu tahkat tijáu
almáéi piutáren. (20) Soqj kuotika tála vierhmiteská ja cuovoika sü.
(21) Ja ko sonn váccij táste outos kuoului, vuoini sonn kuokte iecá
vieljaca', Jdhkupau, Sebeteusá parrhtnieu ja Juhannesau, altd
vieldau vatnasa sinnd aktán áhcineská Sebeteusin ciktiemén vierhmiteská ja sonn kohcui sunnü. (22) Talá kuotika soi vatnasau jaáhcieska ja cuovoika sü.
(23) Ja Jiesus manái pirra obbo Kdlilean ja oqhpatij sijá
sinakukai sinnd, ja pretiehkui evangeliumau rihka pirra ja tivui
kaihkláhkásac puocalvasau ja skedpcesvuotau álámuka kaskan. (24)
Ja sáhka sü pirra mandi miehtá obbo Surda • ja sij puktin sü lusá
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kúti' slddalohk puocalvasaist ja pakcasist [v.
oqdcutallam, táit kúti' pearákalisft]
va^etuvVin,
fapmalisait, ja son tivui sijáu. (25) Ja sü cuoKalileast ja taiste lohkie stataistja Jerusalemiest
Jurtdna.

Kapittdl

vihtta.

Jiesus oqhpetá tuohttalac puo^etiemieu, ja cidlkestd lakau.
Ko somi vuoini dlámukau, korri son muhtiem varrai ja ko
sonn lai cohketam, pöhtin altd oqhpates-olqmd' sü lusa. (2) Tie rapái
son nalmies, oqhpati sijdu jajahtij: (3) Saluka' led' td', kúti' led'' hajuo'
vuojégenin (vnojendnesne), juhte sijjan led almie-rijáhka. (4) Saluka'
led' surhkulacca', juhtd sí kaleke jaskatusau oqdcut. (5) Saluka1 led'
lod'd'dsa', juhte sij kaléki' drepit edtnamau. (6) Saluka' led' td', kúti'
poröstuvve' ja koihkoluvve' riektesfdrtokvuotd marinai, juhte síj [v.
sid'd'aj kaleke' kalle'tuvvet [v. -tuvvat]. (7) Saluka' led'armuokasd';
juhte sid'i kaláka arámuokesvuot saddat. (8) Saluka' led' td', kúti'
rainds vaimuou atni', juhte síj kalekle' vuoinet jupmielau. (9) Saluka'
led' röfelacca', juhte síj kaléki' kohcuotuvvet jupmield mannán. (10)
Saluka' led'td', kúti' nittuotuvve' riektesfdrtukvuota tiehtí, juhte sijdn
led almid-riáhka. (11) Saluka' lahpet tij, ko almaca' pilehkiete' [Y>
-kieti'j ja nittuote' tijauja hölle' [v. hölli'J kdihk pahdu tijd pirra
kieliesten mü tieht. (12) Ávutallet ja kdrduotet, juhte tijd pdláhka
led stuories almién: juhte síj led' nouhté aj nittuotam profehtait,
kúti' led' orrúm tijö outalin.
(13) Ti lahpet edtnamd salhtie; jus salhtie massd fdmuos,
mainas kaláka almac tie saltit ? Tat íj led tast másakén kaunas,
iehcdsi ko palhléestuvvet olhkus, ja tedlmuHu^Sdt (v. tuolmuotufifiat)
almacist. (14) Tij lahpet vearalta cuoukas; í tdt stata mahtie
ciekatuvvet, mi led varié nald. (15) íke almac cahkéte kintalau, ja
pieja tau komuo liytie vuHlai, ainat kéntdl-juolákai, vai tdt cuouka
kaihkitd, kúti' led' koqtien. (16) Tiptet tijd cuoukasau nou cuouket
almáéi outon, vai síj vudjeni' tijö purrie parhkuit ja hieviete' [v. hievieti'J tijd dhcieu, kuhté led almién.
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(17 ) ahpet tlj kalhka toqjávuot, ahte mon lau poqhtam nuollat
Idkau, jald prqfehtait; mon iu la poqhtam nuollat, dinat olle'tit.
(18) Juhte sadnan jahtdu mon tiddlj, tasd ko alemie ja edtnam
tossonepa, l kalhka uhciemus pahkuo, l kennd ciehkle / v . piehkkle]
lagast tossdnet outol ko kdjahka led ollanam. (19) Tdn tiet tat,
kuhti nuolld ouhtou tdiste uhciemus kohccum-pdkuois[t] ja oqhpatd
nou almáéit, son kaláka köhcuotuvvet uhciemussan almié ríhkan.
Válla, tat, kuhti tau tahkd ja oqhpahtd, son kaláka köhcuotuvvet
stuorramüsen (v. stuorrasen) almié ríhkan. (20) Juhte mon jahtdu
tiddlj: jus tijd riektesfdrötukvuot ij led viiniekubbuo, ko tai cdlugoqhpasi ja fdriseai, tie ahpet kalhka poqMle.t almié rláhkai.
(21) Tijldhpet kullam, ahte poqrrásijta sarrhtnuotum led: ton
ih kalhka koddiet; válla tat, kuhti koddd, son led sdhkulac tuopmuo
vu°llai. (22) Válla mon jahtau tid'd'i, ahte tat, kuhti moqrdtuvva
vieljasis, son led sdhkulac tuopmuo vu°lldi; válla tat, kuhti jahttd
vieljdsis: rdka, son led sdhkulac stuorra kierriekd vuollai; válla tat,
kuhti jahttd : ton pietak, son led sahkulac helveta tolloi. (23) Tan
tiet, jus ton lea? vedrruotemdn vadddsat altdra nald ja toppie mujahtája\ ahte vield'at atna juokd iü vu°sti; (24) tie luoihtie vadddsat
tasd altard outoija mand ieritja soqpate vuosstak vield'ainat, ja
poqtié tie dsska ja vedrruote vattaltdkat. (25) Ton kalhka' liekiet
kiéuo'k varákd [ v. ruSfta] soqpatet vassüldcinatt, tan potton, köh
ton led' suina kainuo nann, apmd vasulac pad'dielvaddd tü túopmdri,
ja tuopmar pad'dielvaddd tü svajénasis ja ton palhkiestuva1 nou
kiddakl [v. -deklj. (26) Sadnan jahtdu mon tundi: ton V kalhka
toppielt olhkus pedssat, outol ko ton led' maksam maféemus piet
nikaccau.
(27) Tlj lahpet kullam, ahte poqrrásitd led sarrhtnuotum : ton
% kalhka huorrdvuotau tahkat. (28) Válla mon jahtdu tidí:
juohkehac, kuhti kedhccd nissuna nald vainuocit sü (skiekiesvuohtai), son led juo huorravuotau tahkam suina vaimuonis. (29)
Jus tü oqlhkies calemie sihtd cddetet tü suddui, tie kaihkü tau olhkus, ja palhkieste tau iecat luhte ; juhte puoriep led tundi, ahte akta
tü lahtaslst lahpu, kö ahte obbo tü rubmie kaláka palhkiestuvvet
helvetl. (30) Ja jus tü oqlhkies kidhta sihtd cad'etet tü suddui, tie
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cuola táu kasskat ja palhkieste táu iecat luhte ; tát Iá tűni puoriep,
ahte akta tü lahtasist lahpu, kó ahte obbo tü rubmie palhkiestuvvá
helveti. (31) Tát led ai sarrhtnuotum: tát, kuhti sihtá heihtit áhkas,
sonn kaláka vaddiet sundi luohpatém- [v. sirátim-J kirdíeu. (32)
Válla mon jahtáu tid'di: juohkehac, kuhti hdjéhtá áhkás, iecá vikie
kö huorrávuotá tiehti, sonn puktá sü huorrávuotau takácit; ja tát,
kuhti áhkkan valta hdjehtum [Y. sirátim] nissunau, son tahkd huor
rávuotau.
(33) Ti láhpet [v. lihpit] vili kullam, ahte tát Idi sarrhtnuotum
poqrrásitá: tonnV kalhka vierriet vuorrönuot, válla ton kalhka1 anie'tet
hdrrai vuorránásatt. (34) Válla mon jahtáu tid'drj: tlj ahpet kalhka
obhonis maitek vuorrönuot, ahpet almié pakti, juhié tát led jupmiela
cohkahém sad'é • (35) edhpetké eátnamá pakti, juhte tat led altd
juolhki tuotek [\. tugtak]; ahpetke Jerusalémie pakti, juhte tát led
tán stuorra konokasd státa. (36) Ihke ton kalhka vuorrönuot iecat
oivie pakti; juhte ton ih máhtie tahkat ouhtau vuopta-coalieu
vielákaten jdlá cahpaten. (37) Vállaltija hoalla kaláka liehklet:
lea, led; ij, ij; tát, mi tasá lasietuvvá, tát led pahást.
(38) Ti leáhpét kullam, ahte sarrhtnuotum led : calemie calmie
outost, patnie pánié outost. (39) Válla mon jahtáu tid'ij, ahte eáhpet
kalhka vúostálastiet tau paháu ; válla jus kuhték corömotá tü oqlhkies nidrrai, tie jorökölé sundi ai tau nuppieu. (40) Ja jus kuhtik
sihtá rietalet tuinaja valtiet tühste siskáptieu, tie lúoihtie sundi vili
pajiltes káptieu. (41) Ja jus kuhték nággi tü mannát ouhtau milau,
tie maná suina kuokte. (42) Vattie sundi, kuhti tühste átnu0 ja alie
jorökole iecat ierita sü luhte, kuhti tühste pifiátá maitek lúoihkas.
(43) Tíj lahpit kullam, ahte sarrhtnuotum led: ton kalhka' iehcciet
kuoimátja vasuotet vasülácitat. (44) Válla mon jahtáu tid'ij: iehccet
tijá vasolaccait [v. vassolaccaitettéj; puorisft] suonátet tditi, kúti'
tijáu karruoté,) rohkolet sijá autdst, kutV tahke' tid'di vahákau, ja
toqrrátalle' [v. -íaWi'7 tijau; (45) vai tij orruopehtet tijá áhcie
mannán, kuhti led almién ; juhte sonn pádá piejvies padánet pahái
ja puori padtel ja páddá rassuotet riektiesfárőtuki ja üriektiesferötuki padiéi. (46) Juhte, jus tij ie'ccepehtet táit, kúti' tijáu ie'cce',
maitds tie oqdcupéhtet páláhkán ? Eáhkus publikáná' ai nouhté
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takd? (47) Jus tide toqmotahpet ieéaté pu°rriemielakvuotain tossu
[Y. tossdj vall tijd vieldai vu°sste, mait sedrrdnes parhkuit tij tie
tahkapihtit ? Edhkus publikálta' ai nou takd t (48) Lahket tantiet
olldsa' nou ko tijd alem%elac ahééie ollies led.

Kdpittel

ku'

tta.

Vadddma'. Rohkolvas. Fasstuo. Coivie-huksuo.
Kedhcet, apmd vaddiepehtet vadddmetté almáéi outon, vuoinuma
tiehti sijdsftj, ieédldhkai tij edhpit palhkau anie tijd dhéie lunnd,
kuhti led almién. (2) Tantiet ko ton vatta1 vadddmau, tie alie cuojahtépasoqnan outostat, nou ko hdrvastaWejed' tahki* sinakökai sinnd
ja vaccatakai nála, vai side kaleki' kudnietuvvet almacist; sadnan
jahtau mon tidij: sij la' juo oqdcum palhkase. (3) Valld1 ko ton
sitd' vaddiet vadddmau, tie alie pdja koruo kie'tat tiehtiet, mait
oqlhkies kiehtat tahkd; (4) vai vaddamat orrú ciehkusinn ja tü
ahccie, kuhti ciehkusin vuejánd, maksd tundi tau pihkusik [v. -siktj.
(5) Ja ko ton rohkola', tie ij ton kalhka liehkiet nouh ko
harvastalliejé', juhte ta1 sihti' ainas cuodcu°t ja rohkolet sinakükai
sinnd ja vaccatakai ciekaiú, vai mdhtalin vuojenut almacist „• sadnan
jahtau monno tiddij, sij lea' juo oqdcum palhkase. (6) Válla ko ton
rohkola', tie mand sisd iecat kammari ja tahpa üksau [Y. üysau]
ja rohkole dhcdt ciehkusinn ja dhcat, kuhti vuejend ciehkusinn, kaláka tundi tau pihkusikt maksiet. (7) Jah kö tij rohkoldhpét, tie
edhpet kalhka olluo pdkuit atniet, nouh ko hietnika'; juhte si ioqjévu
ahte sidda kaleki' kullusuftftet sija olluo pakui tiet. (8) Allét tantiet
oruq, sija lahkasaccan; tijd dhcie tiehtd kalle, mait tij tarhpahdhpét,
outol ko ti rohkolehpét sü. (9) Tantiet kalákapehtit tij nauhte rohkolet: a'ccie mijan, kuhti le' almién, ailesen saddus tü namma.(lO)
Pöhtus tü ridhka ; saddus tü siiuot, ko almién nou aj edtnama nann.
(11) Vattie middi udné mijd fart peivdsac láipiéu. (12) Ja luihtie
midi mijd laihkuit dntakas, nauh ko ai midé luéjéhtiép mijd vdlkulaccvtd. (13) Ja alie sislaite mijdu kedhéalépmai; válla varjele
mijdu pahdsftj. Juhte tü led ridhka ja fapmuo ja hdrlukvuohta
ihkeven ajakai. Ámen. (14) Juhte jus tij dntakas luitiepihtit alma-
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cijtá sijá mattuit, tie luejéhtá ai tijá alemielac ahccie tid'i án akas.
(15) Válla' jus tij ahpet dntakas luihtie almacitá sijá mattuit, tie
ike kalhka tijá accie luejéhtiet tid'i ántakas tijá mattuit.
(16) Ko tij fastuou atniepéhtit, tie dhpét kalhka valtiet mostuos vuokieu nouh ko hdrvastallejé', juhte sij réutate1 calmitisá, vái
kalekV almacisft] vuejőnut atniemen Jástuü ; sadnan jahtáu mon
tidi: sij led1 juo oqdcum palhkabsé. (17) Valld' kö ton fastuou
aná', tie vaoita oivapt ja pasa calmijtat; (18) vái ton V almacist .
lülu vuojenut fastuou atniemen, áinat áhciestat, kuhti lé ciehkusinn ;
ja áhcatt, kuhti ciehkusinn vuejéná, maksá tundi tau pihkusikft].
(19) Tij edhpet kalhka coggiet allásittie tá^Sierit edtnama
nalá, konnd muocie1 ja ruossta táit pájístá', jah konnd suollaka'
pálli' ja suoláté'. (20) Válla coq,ggét allaséttie táfíftierit almién,
konnd i ruossta dhke ?nuocii' táit pieisti [v. pejista] ja konnd suol
laka' ed' pali, eáhke suoláte. (21) Juhte konnd tijá táftfiierd' led',
toppie led aj tijá vajámuo. (22) Calémie led rupmaha cuoukas ; jus
tal tü calémie led cielhkas, tie obbo tü rubmie cuouketuvvá. (23)
Válla jus tü calémie led pahá, tie obbo tü rubmie seunutuvvá. Jus
tal nappu tát cuoukas, mi la tü sinnd la sieurfet, mann stuora'kdn
saddá tie séunásvuot í
(24) I akták máhtie tiáunahát kuokte hdrrá; juhte juoko son
kaláka nuppieu vasuotet ja nuppieu iehcciet; jalá son orrú tán nuppie
lunnd ja tau nuppieu kis pad'ielkeáhccá; tij edhpit máhtie tiaunahet
jupmielauja mámmonau. (25) Tántiet jahtáu mon tidi: allét morrohau anie tijá heákka pirra, mait tij kalákapéhtet porrotja juhkat;
alletké tijd rupmahá pirra, mainá tij kalákapihtit kárfiuotet iecaté.
Ikus led heágga ednap kö piktasa'? (26) Keáhccet lottit almié vuolien;
tá' ed' sadd'e, edhke cuohpa pajás, edhke coqkkie aihti sisá; ja tijá
alemielac ahccie piebmá táit. Eáhpét- kus tij la sagga puoriepüf
sijást. (27) Kuhtis tijá kasskan mahttá morroheminas lasie'tet ouhtouké stihkuou saddu°sis ? (28) Ja mannes moröstahpét piktasi
tiehti ? Keáhccet liljerásit edtnama nalá, kokte tá' saddé' [x. saddie'
v. saddi'J; ed* tá' parhka, edhke ponie. (29) Tauk jahtáu mon
tiddi, ahte Sálomo kai'k hárvukvuotanis i lam [v. lim] nou karvuohtum, ko akta táiste. (30) Jus tal juprniel nou kárvuotá rásit.
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edtnama nála, ma' udni cuodcu' ja ihtien palkiestuvvé [v. -tufifii']
vuóbánai, ikus sonn lülu sagga ednaput tan tálukat tid'i, tij hdjuos
jahkuolacca' ? (31) Tie dhpdt tij nappu0 kalhka moröstet ja jahttiet :
mait kalákap mij jukkát, jald mainas kalákap mij kárvuotet iehcame ? (32) Juhte kaihkai takkari mannái rahcV hietnika'. Tija
alemielac ahccie tiehta kalle, ahte tij tdit káihkait tarhpahahpet.
(38) Ohcét vuosstak jupmiela rihkau ja sü riektiesfdrtukvuotau, tie,
kaláka tat kdjáhka tid'i oassien saddat. (34) Allét tdntiet moröste
ihtac piejvie pirra, juhte ihtac piejevie iec kuódda morrohemites.
Kalle pe leájiw, ahte fdr't piejevie atna iecas vaivieu.

Kápittál

kie

cau.

Salukvuota hdrranisa' ja vuotuo.
Allét tuobmé, tie eáhpét kalhka tiiobmetuvvet. (2) Juhte maind
tuopmon tij tuopmápahtet (v. tuöbmápat), kalákapahtet tij tuobmdtuvvet; ja maind medhtin tij miehtiepdhtét, kaláka tidij miehtietuvvet. (3) Koktes vuoiná' tonn ripab, mi led vieljat calmien, válla
coskou iecat calmien ton V áihca' ? (4) Jald koktes jahtd' ton vielljdsatt: pájd', mon sitdu valtiet ripau tü calmies[t] ierit; ja kedhca
cossko led iecat calmien ? (5) Ton harvdstalleje, hojökote vuosstak
coskou olhkus iecat calmiest ,• kedhca tie dsska, kokte ton mahta' valŰet ripdr: ierit vieldat calmiest. (6) Allét vattie pedtnakijtd tau, mi
ajeles led; alléiké palhkieste pdréléritette svinij outoi, apmá td'
tuolmuote' tdit jaolkiesd vuollai ja jorhkiete' tija vuossté ja kaihkaoté' tijdu.
(7) Rohkolet,ja tidij kaláka vattietuvvet; ohcit ja tij kalákapehtet kauanat; cabmetja tidij kaláka rahpasuvvet. (8) Juhte tát,
kuhti rohkold, sonn oqdcu ; ja tat, kuhti ohcd, sonn kauánd ; ja tasá,
kuhti cabma, kaláka rahpasuvvet. (9) Ked led makk tija kasskan
tat almac, kuhti, jus alté párenie dtng sühstd laipieu, vaddd sundt
kietkiu [v.kirhkieuj? (10) Jald jus son dtnu kuolieu, vadddkus sonn
tie sund'i kedrámahau ? (11) Jus nappu tij, kúti' leahpét pahd',
mahttiepdhtdt vaddiet mánaitéttie puorit vaddásit, mate [v. matd]
eanaput kaláka tija ahccie, kuhti la almién, vaddiet puorit [vaddásijt]
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sidí, kúti* sü rohkolé\ (12) Kaihka nappu, maitátij sihtapdhiét, akté
almacá' kaleki' tahkat tid'i, tau tahket aj tij sidt; juhte takkar la
láhka ja profehta'.
(13) Mannet sisá tan karhcies uksa-raikie cata ; juhte tát uksa
la kalld'ie, ja tat keájenuo led köbötök, mi toqiövu hohkonepmai ja
sij la' eatnaká', kúti' taggu manne'. (14) Ja tat uksa la karecie, ja
taht kájenuo led kieggie, mi toqiövu ielliemi ; ja soqpmásá' vall sij
led', kúti' tau kauqni'. (15) Váruohtet iecate [Y. -tá] taistá pá'ttuokes profehtaist, kúti' pöhti' tija lusa saucai karftuin, válla sisnielest
si la' poroqtahkies stallpii'. (16) Sija sattuist kalákapehtit tij tobötot sijdu; i altnac coqkkie vinamuordit cieskés piésstakist, ike fiéhkunit poskotéj [v. pastielésj rasist. (17) Non kuoddá fdrht puorri
muorra puorit sattuit; válla paha muorra kuoddá pahá éattuit. (18)
Puorrie muorra ij mahtie kuoddiet pahá sattuit,- ijke máhtie pahá
muorra kuoddiet puorit sattuit. (19) Fart muorra, mi Íj kuittie
puorit sattuit, kaláka jalatuvvet [x. -tuvvatj ja palkiesiuvvet
tolloi. (20) Tán tiet kalákapahtit tij tobötot sijáu sijá sattuist.
(21) Ij kaihka juohkehaé, kuhtijahttá mundi:
hárrá,hárrá,peássat
almié rihká sisá; áinat tá't, kuhti tahká mü áhcie situotau, kuhii la
almién. (22) Tán piejvien sadde' moqtties jahttiet mundi: harrd,
hdrrá, eápkus mij la tü namán outol sarrhtnuHam ja iü namán pedrákalit olhkus vuojiehtam ja tü namán moqddd outuos parhkuit tahkam ? (23) Tie mon kalhkau toptostet sid'ij: iu / v . im] mon kossdk
led tobötam tijáu; kájetet mü luhte [Y. luste],
tijpahátahkeje\
(24) Tán tiet juohkahac, kuhti kullá táit mü pákuit ja tái
milhtá tahká, sü mon muotuotau jirhmálac olqman, kuhti cieggi koqties varrie-plassá nalá. (25) Tie rássuo soqvai, ja tulevie poqtij ja
piágga piákkatij ja loutahti koatieu, ja ij tauk tá't slapmam, juhtá
tat Iái vuotuotuvvum varrie-plassá nalá. (26) Ja juohkehaé, kuhti
kullá táit mü pákuit, ja ij taká tái milhtá, sonn muotuotuvvá vátnamielak olqman, kuhti cieggij koqties sadd%e nalá. (27) Ja rássuo
soqvui ja tulevie pö°tij ja piágga piákkatij já loutahti tau koqtieu ;
ja tat slámai ja tán slápmem Iái stuorak. (28) Ja tie sattai, ko
Jiesus lei loqptam tait hoqlait, alva'tuvvin almacá' altá oqhpatusást.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.

"

s
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(29) Juhte sonn oqhpati tánn^en kednnd lai fapmuo ja ij nou ko
édluk-oq'ppdsá'.
Kápittel

kakce.

Muhtiem spitalac. Oivieolqmd svdinas. Petrusd vuonie [Y.
vuoniuj. Medra virruo. Olámá^,svinie'' pedrakalísft]
toqhpihtuvvum.
Ko' sonn tüll mandi vuolus variest, cuovun su olluo almaca\
(2) Ja keahca, muhtiem spitalac olmdj pöti, rohkolalai süu ja jahtij: hdrrd, jus ton sitá', tie máhtá' ton mü rajánasén tahkat. (3)
Tie kalekij Jiesus kietas, tuohti sü ja jahtij: mon sitau, oruo ráinas ; ja taldhka sattai son rájénasén spitálacvuotastis. (4) Ja Jiesus
jahtij sundi: keahca, apma ton tau sarrhtnuo kedsak [Y. kedsakij],
válla vu°lhkie ja vuosietd iecat predstai védrruotd tau vadddsau, mau
Möhses kohccum la, sid% vihtenüsan [Y. vihtenussan],
(5) Válla ko Jiesus mandi sisa Kdbernaumi, poqtij muhtiem
oqjevie- olmdj sü lusdja rohkoli sü, (6) ja jahtij : hdrrd, mü svdinas
vdllahd sijtan takti luottuotakdsft] fdmuotuvvum ja atnd stuorra
vaivieu. (7) Tie jahti Jiesus sundi: mon sitdu poqhtiet ja
ti^uot
sü. (8) Tie vastieti oqjevie-olmdj ja jahtij: hdrrd, im mon led vuokas, ahte tonn cagna' mü louta vuollai; válla molhkietd ouhtou
pdkuou, tie mü svdinas varrasmuft\3d. (9) Juhte mon lau di almac
kuhti lau nuppij viellhtie vuolien, valld andu toqrruo-olqmdit iehcam
vuolien; ja mon jahtau nubbai : vaccie / ja son vadcd / ja nubbai:
poqtie ! ja son poqhtd ; ja svajénasam: takd tau ! ja son tahkd nou.
(10) Kö Jiesus tau küldi, autuhij sönn ja jahti sidij, kúti1 lad'in
sü cuovvuomdn: sadnan jahtau mon tidij : iu mon lakauanam takkar
jahkuou Israelin [Y. -in, v. -en], (11) Válla mon jahtau tid'ij, ahte
moqtties kalekV poqhtiet lulltie ja alliet, ja kalekV cohkahet pduátai
Abrahdmiíi, Isdkin ja Jdhkupin almié ríhkan. (12) Válla rihka
mdna' kaleki' palhkiestüvet [Y. -tuftfiat] olhkuomus sieunieti; toppie
kaláka liehkiet cierruom ja páni krihcdm. (13) Ja Jiesus jahti
oqjevie-olqmai: vaccie, ja tundi saddus nouh ko tonn jakká'; ja
tanka potton sattai altd svdinas varresen.
(14) Jah kö Jiesus pöti Petrusa koqhtai ja vuoini, ahte altd
vuonie vdllahi ja lai puohcamen coqskiem-tautast ; (15) tie tuohtij
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sonn alté kietau ja tduátd luihtij sü; ja son cuodcieli ja tidunahi
sijdu. (16) Ja kö iehkiet sattai, tie puktin sij sü lusd moqddasit, kutV
pearákalist vaivetum lád'in; ja sonn olhkusvuojie'ti vuejnenisait
ouhtonn pakujn ja tivui kdihkait kaind Idi tduáta ; (17) vai ollanet
kalhkai tat, mi jahtietum Idi profehta Esdja catd, kuhti jahttd : son
la valtam iecas nald mijd siepsesvuotait [Y. siepcesvuotaitj, ja mi ja
puocalvasait la son kuoddam.
(18) Jah ko Jiesus vuoini olluo almáéit iecas pirra, kohéui
son vuelékit rastd nuppie pedllai jaurie. (19) Ja tie poatij muhtiem
cdluk-oqhppies sü lusd ja jahti sund'i : öqhpated'die, mon sitdu cuovvuot tü kosöl ihkédnis ton vu°lhkd\ (20) Tie jahti Jiesus sund'i:
riepin led' pidjuo' ja lottin almié vuolien piesie'; válla almaca
parhnien ij led mikie, man vuosti son mahtta ogjvies tugtiet. (21)
Ja muhtiem iecd altd oqhpetes-olqmaist jahti sundi : hdrrd, mietiehtd mund'i vuostak vuelékit ja háutdtit mü dhcieu. (22) Tie jahti
Jiesus sund'i: cuovuo ton mü, ja pajd jabmit háutdtit jabmitisd
[Y. jabmiekitasj.
(23) Ja son mandi vatnasa sisd, ja alté oqhpates-olqma' cuovvun
sü. (24) Ja kedhca, tie sattai karra virruo jaurien, nou ahtd pdruo'
sldbbun (slebbin) vatnasapad'diel ja son öti. (25) Tie vadcin oqhpatesolama' sü lusa, puktin sü pajas, jajahttin : hdrrd, kajuo mijau, mi
hohkonep. (26) Tie jahtlj son sid'd'ij : tij niduries jahkejed, manne
pallapehtet ? Ja son cuodcieli pajds ja sdrhkui pidkkau ja jaurieu,
ja tie sattai aj eve loqdcie. (27) Válla almaca'' outuhin
jajahttin:
ked led mak tdH, kedsa jaurie ja piagga lea! kullu°kisd\
(28) Ja ko son poqti tuon pedllai Kdrkeseni edtnami, tie kuokta olg/md', kutV laika [v. lijka] vaivietüvumen pedrkalist, pötika
krúoptaist olhkus sü outolt; ja laika harámat sielhtie', nou ahte ij
akták mahttam mannát tan kdinuo milhtd. (29) Ja kedhca, soi éuorvuika ja jahtika : Jiesus, ton jupmield pdrénie, mijtds munnuit / v .
munnuin] led tuina tahkamussan? Ledhkus tonn poqhtam tiehki
munnü vaivietit outal [Y. outol] aikie ? (80) Tie lei tanne kuhkien
ierit sijast svienie-edlluo kuohtuomdn [Y. -min], (31) Tie pedrákala
dnuohtin sühste ja jahttin : jus ton vuojiekta^ mijau olhkus, tie pajd
mijau mannát tuon svinie edluo sisd. (32) Tie jahti son sid'dij:
12*
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vuelékit. Tie vuelekin sij olhkus ja cdgnin svinie-edluq sisd; ja
kedhca, obbo svienie-eálluo ruohtai fahkistakd vuolus jaurai ja
hauhkai cahcai. (83). Válla edlluo-kédhccie pdhtarin, pö°htin statai
ja supcastin kdjáhka tiunait, ja kokta taiti peárákalist vaivietuvvumita saddam lei [y. lij]. (34) Ja kedhca, tie manöZi obbo stata olhkus Jiesusa outolt; ja ko sij vuejenin sü, tie rohkolin sij, vai son
lülij vuelekiet sija eátnamist ierita.

Kapittál

akcie.

Muhtiem takti luottutakasft] fámuotufiftum. Máteus. Fasstuo.
Varratauáta. Jairüsa niejeta. Kuokte calmie'térnie''. Muhtiem kielá'tepmie vaivietüvum [v. -tuvvum] peárákalist.
Tie mandi son vatnasa sisa, vuolhki vast rastd, ja poqti iecas
statai. (2) Ja kedhca, sij puktin sü lusd muhtiem taktij luottu°taka~8t
famuotuovum [Y. -tuftftum] almacau, kuhti vedllahi lacuon. Ja ko
Jiesus vuoinij sija jdhkuou, jahti son tan takti luottutakdst puo'ccai:
ontó puorin mielajn, pardnam, tü suttuo' led' tundí luihtietu[i(ium.
(3) Ja kedhca muhtiema' tdiste cdlukoqhpasis[t] jahttin iecainisá :
tat al'pietá jupmielau. (4) Válla kö Jiesus vuoini sija ussulmasaiti
[Y -Imisait] jahti sonn : mannes usutéhpet paháu vaimuonetté 1 (5)
Koqbba led kedhpasubbuo, jahttiet: tü suttuo' led' tundí dntakas
luihtietuvvum, jald jahttiet: cuodciél, ja vacci ? (6) Válla vai tij
kalákapdhtet tiehtiet, ahte almacdparrhtnen led fapmuo edtnama nála
dntakas luejéhtiet suttuit, jahtij sonn tan takti luottuHakast puo'ccai:
cuodciél, valtie lácuttja vacci koqhtdsatt. (7) Ja son cuodcieli ja
vacci koqhtásis [Y. -sas], (8) Kö almaca' tau vuejenin', tie sij outuhin ja hievietin jupmielau, kuhti Idi vaddam takkar fdmuou
almacijtd.
(9) Ja kö Jiesus vacci toppielt, vuojni son muhtiem olqmau,
cohkahémien tulldkoqtie kuqran, kedn namma Idi Mdteus • ja son
jahti sundri : cuovuo mü. Tie son cuodcielij ja cuovui sü. (10) Ja tie
hedvai, ko son cohkahi [Y. cohkohi] peduátai, altd koqtiin, kedhca,
tie pöhtin moqdda publikand' ja sudddrd', ja cohketin ai peduátai
aktán Jiesusin ja altd oqhpates-olqmdi kum. (11) Ko fdriseW táu
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(Suejenin, jahttén si altd oghpates-olgmaita : mannes porra / v . porroj
tija oahpatéd'díe publikánai ja suddarij siebrien t (12) Kö Jiesus
tau küldi, jahti son sid'd'ij: td' varresd [Y. varrása'] ed*' tarhpahé
talhkuoted'd'ieu, dinat td' kúti' led' puohcamén. (13) Válla vadcet
ja oghpatet, mij tat led : mon lüjökuou armuokesvuohtai, ja, im veárrui; im mon led poghtam kohcuocit riektesfártukijt, muhtuo suddárit
puorrdnepmai. (Iá) Tie poghtin sü lusd Juhannesd oghpates-olgmd'
ja jahttin: mannás atniep mi ja fárisea' nou edtna fastuit ja tü
oghpates-olgmd' ed' anie fastuit. (15) Tie jahtl Jiesus sid'i : mahttehkus heádaalmaéa' moröstet nou kuhkieu kö irekie led sijd lunnd ?
Válla td' piejvie' pöhti', kogsse irekie saddd valtietufifiet sijd luhtd
[v. lusta]ja tie saddie' / v . saddi'J sij fastuit atniet. (16) íj kuhték
pieja otö [v. ötös] tuognasau ogpmie piktasij; juhtd tie kaihkuota
son vasst tuognasau piktasist ierit, ja rajekie saddd stuordpun. (17)
Ike almáé liejéhkie otö vijnau ogpmie lidréhtie lihti sisa; juhte tie
luottdni' [v. luoddane'] rierehtie-lihtie', ja vijna kolhkita ierit ja
lierehtie-lihtie' pejistu'; dinat almac liejéhkie otö vindu otö rierehtie lihtij sisa, ja tie pissuopa kogppacakd' áimuon.
(18) Kö son lai sid'tj táit hogllamén, keáhcatie pogtij muhtiem
ogjevie-olmdj ja luejéhtdti eátnami sü outoi ja jahti: hdrrd, mü
niejeta led tállá áccak japmam ; válla pogtie ja pieja kietat sü nalá,
tie son állaja. (19) Jiesus cuodcieU ja cuovoi sü aktán oghpates
olámais kuni. (20) Ja keáhca, muhtiem nissun, kuhti kuokte nuppie
lohkai [v. lohkoi] jákie [v.japie]pirra
lai staipartam varra-tautast,
vdcci sü manielt ja tuohti alté hielmit; (21) juhte son jahti iecainis: jits mon peásalim tossu tuohttét alté kárvuit, tie sattalülim
varrásén. (22) Tie jor'kieüj Jiesus, ja ko sonn vuojni sü, jahti son :
oruo puorin mielajn niejetam, tü jdhkuo led tü kádd'um. Ja nissun
varru°smüvai tata pottost. (23) Ja ko Jiesus pogti ogjevie-olámá
koghtai, ja vuoini cuojdteditfv. -ted'd'it] ja áldmukau, mi ruodWali,
(24) jahti sonn: mannát tasstd ierit; niejeta i led japmam, dinat
son ogta. Ja sijpilehkietin sü. (25) Köh tal álámuk Iái olhkus vuojiehtum, mandi son sisa ja valti sü kiehtai; ja niejeta cuodcieU
pajas. (26) Ja sáhka tan pirra vuolhkatuvui [v. tuvai] obbo tan
Idnta miehtd.
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(27) Ja ko Jiesus vacci toppielt, cuovoika sü kuokte őalmietémie'; soqj éuorvoika ja jahtikd : Tdvita pdrenie, drmuolastie munnu
pad'd'iel. (28) Ja kö son poqti koqtie sisd, manaika td' calmietemié'
kuouhties sü lusd ja Jiesus jahti sunnui: jahkkiepehttiekus, ahte mon
mahtau tau tahkat t Tie jahtikd soqj sund'i : jahkkin moqj, harrd.
(29) Tie tuohti son sunnü calmijt, ja jahtij : saddus tunnui tunnu
jdhkuo milhtd. (30) Ja sunnu őalmie' rahpasin; ja Jiesus hoalati
sijdu éoröko ja jahtt: keahcet, apmd kuhték oqdcu tau tiehtiet. (31)
Válla soqj manaika olhkus, ja almuotika sdkau sü pírra obbo tan
lantan.
(32) Kö td' laika fv. lijka] olhkus mannám, keahca, tie
puktin sij sü lusa muhtiem kielatés almacau, kuhti vaivastuvai pedrákalest. (33) Ja kö pearákal lai olhkus vuojietufífium, tie hoqllakötij td't kielahtépmie. Ja dlámuk outuhi ja jahtl: ij kössek led takkar
tahkuo vuojönum Israelin. (34) Válla fdrisea' jahttin : son olhkus
viiojiehtd pearákalit pearákalij oqjviemusd pakti.
(35) Ja Jiesus mandi kdjdhka stdtai ja .sitai melhte, oqhpati
sij a sienakükain ja pretiehkui evangeliumau rihka pírra ja tivui
kaihklahkasac puocalvasait ja siebctesvuotait [\. siepsiesvuotait v.
skiepciesvuotaitj dlámukd kaskann. (36) Ja kö sonn vuojnl dlámukau, armeti son sijdu, tdina ko sij ladin fdmuohtüvum ja poddanaddam, tie ko sánca' káina ij led rejénuohdd'díe [v. -hid'die]. (37)
Tie jahti son oqhpates olqmaitis : sdduo led edtnak, válla parekejist
lea uhccie. (38) Rohkolet tdntiet sájuo harrau, vdi son rdd'd parekejit
sddUuosis.
Kap itt el

lokiü.

Kuokte nuppie lohkai dpostoW valdeturvea', oqhpatuftfiea?,
rajatuvved.''
Ja son kohcui kuokte nuppie lohkai oqhpates olqmaistis ieéas
lusa, ja vattij sid'ij fdmuou podövuo vuojenenisai [v. vuojegenisai]
pad'd'iel, olhkus vuojiehtet taitja tivutet kaihklahkasac puocalvasau ja
sieps^esvuotau [v. skedpcasvuotau]. (2) Válla td' led' tai kuokte nuppie
lohkai aposteli namd': tat vuostas Siemon, kukti kohcuotuvvd Petrüs$en,ja Andreas alté viélld'a; Jahkgpas Sepeteusa pdrenie, ja Juhannes
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alté viéllda. (3) Filippusja Pardülümeus; Tuomasja Máteus, kukti
lai orrúm publihkána; Jáhkopus, Alfeusá párénie, ja Lebbeus liekienamajn Tádeus; (4) Siemun Kánast, ja Jütas Iskarjut, kuhti aj sü
piehti. (5) Tait lohkie ja kuoktit rajai Jiesus olhkus ja kohéui sijaü
ja jahti: allét vu°lhkie hietniki táfwoitá, alletke mana Sammarietai
státai sisá. (6) Válla vadcet ieani tái lahpum saucai lusá Israelá
koqtiist. (7) Válla mannet ja pretiehkut ja jahttet: almié riehka led
poqhtam lahka. (8) Tahkit puoccit varrásén, spitalaccait rájánasen ;
poktét jabmit pajas ; vuodWit olhkus pearákalit. Tij ledhpit oqdcum
nouhtá, tie tij kalakapahtet vaddiet nouhtá. (9) ahpet ti kalhka
atniet kolliu, ahpetka silhpau purhsinette6. (10) ahpetke mannamlauhkau,áhpdtked kuokte ka~ptie,,eahpdtkea kdpmakit,eahpdtked soappieu; juhte parekie anesihta piepmuos. (11) Válla' kute stata jala
lattie sisa tij poqhtiepahtit, tie jáskuotet, ked tan sinnd led, kuhti led
tasd vuokas ; ja orrút tannd, tasa ko ti vuelékiepahtet ierit. (12)
Válla ko tij poqhtiepahtet [v. -pdt] koqiie sisa, tie puordstahttet taü.
(13) Ja jus tát koqhtié led vuokas, tie pöhtus tijá ráfié tanpad'd'ieli;
válla jus tát ij ha vuokas, tie mahcus tijá ráfié vasst iecatá lusá.
(14) Ja jus kuhtikij sitá tuostut tijáu, ike kullat úja pákuit, tie
vuelekit táte koqtis[t] jalá státast olhkus ja sauünit / v . sauqnitf
moivieu juolkistette. (15) Sadnan jahtdu mon tid'i: Sodorná ja
Kumurrhá eátnami kaláka kedhppatdppuot saddat tuobmuopiejvien,
ko' tán státai.
o(16) Keáhca, mon rájau tijáu tie ko sáucait kumpiekij kasskai:
lahkdt tán tiet várruoka' ko kearamaha' ja mainietemie' [v. -térnie']
ko tuvvuolottie'. (17) Válla várruotet iecatá ahnacist, juhte sij
pad'ielvaddi' tijáu kierrlekitá ja évaskuotatte' tijáu rissi kum sienákukainisá. (18) Ja tij saddapehtet kiesietuvvdt oqjviemusai ja konokasqi [y. -kisaij outoi, mü tiehti, vihtenastémen sid'd'ija hietnikitá.
(19) Ja ko sij tal paddielvaddi' tijáu tohku, tie allét morrohau anie,
kokte jalá mait tij kalákápéhtet hoqllat, juhte tát kaláka tidd'i vattietuvvat tátika potton, mait tij kalákápihtit hoqllat. (20) Juhte eáhpéi
tij led tá', kúti' hoqllapehtet, áinat tát led tijá áhcie vuojenenes,
kuhti hoqllá tijá sinnd. (21) Viéllda sadda paddielvaddiet víeldas
japmiemi, ja ahccie parrhtnies; ja mana saddie' cuodcálastiet ajeti-
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ekij vu°sstija koddiet sijáu. (22) Ja tij éaddapdhtet vaiuotuvvdt
kdihkaist mü namd tiehti, válla tát, kuhti pissu kitta nohkiemi,
son kaláka saddat sálukén. (23) Ko sij nittuote? tijáu ouhta státan,
tie páhtaret nubbai. Sadnan jahtdu mon tid'd'i, tij edhpet kedrhka
mannamest kaihkai Israela státai milhtd, outol ko almaca párénie
poahta. (24) Oqhpates-mánná ij led oajvap oqhpatéd'diesft], ike
led svdinas oqjevap hdrrdstes. (25) Tát led oqhpates-mánnái juo
kallie, ahte sori saddá takkaren ko altd oqhpated'd'ie ja sváinasi, ko
altd hdrrá. Jus sij led' naptastam isietau Pálsepülen, mate ednaput
sij nou naptasticce' / v . -ticci'J alté koqhtiealmaőit. (26) Allét tántiet pala sijást; juhte ij led mikie ciekahtuvvum, mi ij kalhka pikuotuvvdt; ja ij led mikie suóllie, mi ij kalhka saddat tiehtusén. (27)
Mait mon jahtáu tiddi sieunietinn, tau hoqllit tij cuoukasinn ; ja
mait tij pieldisetté [v. -tette] kullapehtit, tau sarrhtnuotet hunnahi
loqptoi [v. -tuij nalhte. (28) Ja állit pala táistd, kúti' rupmahau
koddi' ja ea tauk máhtie sidluou koddiet ; válla paliét fauata
ednaput sühstd, kuhti mahttá hedvatét koqppácak rupmahau ja
sidluou hdlvetifj]. (29) Edpáhkus kuokte cicácd' [v. cicuhka'J
vuoptietuwü aktát pietnikaccast ? Ja ij akták táistd kahccá edtnami,
paltelen tijá áhcie situotá. (30) Válla ai tijá oqjvi vuopthacoqlie'
led' káihka' lokőtuvvum. (31) Allét tie nappu pala; tij lahpdt
stuoráp árfiuon [v. arvuon] ko moqdde cicáca'. (32) Tántiet,
kuhti ihkienis mü toptostá almaci outon, sü ai mon sitáu toptostdt iehcam áhcie outon, kuhti led almién. (33) Válla kuhti ih
kienis mü hejjahtá almaci outon, sü mon ai kalhkau hiejehtiet mü
áhcie outon, kuhti led almién. (34) Eáhpát tij kalhka toqjevuot ahte
mon Idu poqhtam saddat ráfieu eátnamá nalá ; mon iu led poqhtam
saddat ráfieu, áinat svirrhtieu. (35) Juhte mon leu poqhtam tahkat
almacau soqpatahtiesen áhcies vu°ssti, ja niejtau ietnies vussti, ja
manieu vuotnámás [v. -mis] vu°ssti. (36) Ja almacá iecas koqhtiefuelé'kie iaddee alted vasulaccan. (37) Tát, kuhti ahccá áhcieu jalá
ietnieu ednaput ko mü\ son ij led mund'i vuokas, ja tát, kuhti dhccá
parrhtnieu jalá niejtau ednaput kömu, son ij led mund'i vuokas.
(38) Ja tát, kuhti ij valhtie kruossas nalás ja cuovuo mü. mariién,
son ij led muni vuokas. (39) Tát, kuhti heakkas kauáná, son kaláka
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tau massiet; ja tat, kuhti heákkas mássá, mű tiet, son kaláka tau
kauánat [v. -netj.
(40) Tát, kuhti tijáu tuosstu, son mü tuosstu ; ja tát, kuhti
mü tuosstu, son sü tuosstu, kuhti mü rad'd'am led. (41) Tát, kuhti
tuosstu proféhtau, tántiet ko son led proféhta, son kaláka oadcu°t
proféhta palhkau • ja tát kuhti tuosstu riektiesfártu°kau, tántiet ko
son led riektiesfárötuk, son kaláka oqdcut riektiesfdrötuká palhkau.
(42) Ja tát, kuhti vaddá aktái táiste uhciekaccaist tossu0 kuksieu
kaláma cáciest juhkat, tántiet ko son led oqhpatesmánná, sadnan
jahtáu monno tid'i, son ij kalhka saddat palhkátaká.

Kápittel

akta

lohkie

akta.

Juhannesá rá3$aka\ Jiesusá vihtenastem, ájéhtuo, hauskies
kohccugm.
Ja sattai, ko Jiesus Idi loqptam táit kohculvasáit táiti kuoktle
nuppie lohkai oqhpates-olqrnaitá, tie vuolhki son tastd viel outas / v .
outosj, vái kalhkai oqhpatet ja pretiehkut sijá státajn. (2) Ko Juhannes, kuhti talluoi Idi kiddekin, kulái Kristusá parhkuit, rajai son
kuoktásau oqhpates-olqmaistis ; (S) ja. kohcui jahttiet sund'i: ledhkus
tori táH, kuhti poqhtiet kaláka, jalá kalákap kus mij vueretiet iehcásau ? (4) Tie vastietí Jiesus, ja jahtij sunnui: vadcen ja sarönuon
Juhannesi ruoptuot, mait toqj lahppie kullam ja vuejánam: (5) calmietemie' vuejeni\ skierrhmá' vadci', spitálacca' rajenetuvve' ja
pieljietemie' kullie>, jahmie pajás rossuotufífieá' ja hedjuoitá pretiehkuotuvvá evangélium. (6) Ja sáluk led táht, kuhti mühstd ij
vedrránee.
(7) Ko soqj vuolhkika ierit, hoqllaköti Jiesus álámuki Juhan
nesá pirra : maites vácciteá tij olhkus mdhccai kedhcat f Ruokuoukus,
mi piákkas[t ] tuohku0 tiehki sukáhtallá? (8) Jalá maites váccited
tij olhkus kedhccat? Almacaukus, kárvuotuvvum lienies piktasijtá?
Keáhca, ta, kúti'' atni lienies piktasit / v . -sijt] led' konokasá tálu°jn. (9) Jalá maitds váccited tij olhkus kedhccat ? Proféhtaukus ?
Já, mon jahtáu tidi, vdl ednapub ko projéhtau. (10) Juhte son led
tat, juon pirra led cálietum: keáhca mon rájau mü iénkilau árutiatt
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outoi, kuhti kaláka karvietet kedjnut tü ouíon. (11) Sadnan jahtáu
mon tidíj : tái kasskan, kúti' led' riekátum nissunist, ij la akták
stuorap padanam, ko Juhannes kástated'd'ie; válla uhciemus almié
rihkan led tauk stuorap sühstá. (12) Válla Juhannes kastated'die
piejvijsft] ja tan piejvie ráddai tuobbeluvvá jupmiela
rihkafámujn;
ja ta fapmuolacca' rohtte' tau allasisa. (13)Juhte kaikká' proféhta
ja láhka led' outol sdrqnum Juhannesa ráddai. (14) Ja jus tij sihtapahtet tau tuosstuot, son ledElias, kuhtipoqhfet kalhkai. (lő) Tát
keánná led' pieljie' kullat, son kullus [v. kullisj. (16) Válla káinas
kalhkau mon muotuotet tau mattuou? Tát led mánáci láhkasac, kúti'
éalduon cohkkahe ja cuorövu' kuoimitisá; (17) ja jahtti': mi leáp [v.
lap ] cuojahtam tidíj, ja eáhpát tij led sihtam tánásuH [v. -satj; mij
ledp laulum tidij luoduom-lauluotasait [Y. -tüait] ja edhpit tij led sih
tam cierru°t. (18) Juhte Juhannes kástateddie pö°tij; ja ij son porrom,
ijke juhkam ; ja sij jahtti': son atná pearákalau. (19) Almacá pá*
rénif. led poqhtam, porrá ja juhká; ja sij jahtti': keáhca, makkar
edtna-porrie ja viena-juhkie tát olmáj led, publikáni ja suddári vednak ; válla visiesvuot toptostuvvá riektesfdrötuken mánáistis.
(20) Tie alkij son kaikuotet táit státait, kei sin na altá eánamus outo-parhkuo' ladin takátuS[3um, táina ko sij ed' lam tauk
jorökolam iecaseá [v. iecasaj: (21) Vuoi tundi, Korazin, vuoi tűni,
Petsaitá ; juhte jus tá' outo-parhkuo' Vulin takátuvvum Tirusin ja
Sidunin, ko tunnu sinnd led takátuS^um, tie sij juo otná lülin jorökelam iecaseá vuossa ja künai sinnd. (22) Tauk jahtáu mon tid'dij:
Tirusi ja Siduni kaláka keáhppateppuot saddat tuopmuo-piejvien ko
tunnui. (23) Játon Kábernaum, kuhti led' alietuvvum kitta almié
rádai, ton kalhka' vuolus norötotuvvet kitta helvetij; juhte jus tá'
outo-parhkuo' lülin takátuvvum Sodomin, ko tü sinnd lea takáhtum,
tie tá't lüli cuodcum veál udnik. (24) Táuk jahtáu mon tidi:
Sodorná eátnami kaláka keáhppatáppuot saddat tuobmuo piejvien
ko tundi.
(25) Tánka áikien olökusi Jiesus ja jahtij: mon kihtau tü,
ahccie, almié ja eátnama hárrá, ahte ton la' tau ciehkam visákijst
ja jierhmakijst ja led' tau pikuotam mánnálaccaitá. (26) Nou, ahccie,
nou há' tonpuorrien kauánam. (27) Kájáhka tiuna lea vattietuftfiúm
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mü kiehtai áhciestam, ja ij akták topto parrhtnieu, iecá ko ahccie; ike
akták topto ahcieu iecá ko párenie, ja tat, keása párenie sihtá tnu
pikuotet. (28) Pöhtet tiehki mü lusá, tij kaihka?, kúti parákapehtet
ja lehpet noqtuotuvvum ; ja mon vattán tidi vuoiknastusau.
(29)
Valtit iecate nalá mü svakáu,ja oqhpét mühste, juhte mon lau libbies
ja vaimuost vuoUiekes; ja tij kalákapáhtet kauánat vuoinastusau
sidluitettee. (30) Juhte mü svahká led linuk ja noqtie led kiehppis.
Kap itt el akta

lohkie

kuokte.

Korrhtnie-oqjvie' pakieHuj3i3i'. Kiehta
tivuotufifiá.Jiesuspáhtara. Peárákal olhkus vuojie'tuvvá. Sudduo ailes vuoinená vussti.
Jiesusd víelda'.. .
•
Tan dikien vácci Jiesus saduo pdlhtuo cata sabba'tan ; ja altd
oahpates-olqma ledin poröstufífiamdn [v. -min] ja alekin pahkiet
korhtniesft] oqivit [v. korhtnie-oqjvitj ja porrot. (2) Ko fárisea
tau vuejenin, tie jehttin sij sund't: kedhca, tü oqhpahtes-olqma
tahki tau, mi ij led loqhpie tahkat sabbahtan. (3) Válla son jahti
sidij: ed'patkus tij led lohkam mait Tavid takái, ko son ndlqkuoköti, ja ta', kute suind ladU'in ; (4) kokte son mandi jupmielakoqtie
sisd ja poröi kedhccdm [v. kie'ééiemj-laipijst, maiste tauk ij lam
sundi mietiehtum porrot, ike sidi, kúti suina lad'dín, dinat kuoruos
vall predstaita. (5) Jalá edhpetkus tij led lohkom lákan, ahte predstd sabbatd-piejvij toqd'dV sabbáhtau tiempelin ; ja led"1 tauk assietémie'? (6) Válla mon jahtáu tidi, ahte tannd led tát, kuhti led
stuoráp tiempélest. (7) Vállajus tij láitie tiehtiet, mi tdt led: mon
liehkuu armuokesvuohtai ja im vedruita, tie ditie lülu tuobmit assie*
tis [v, asietis] almáéit. (8) Juhte almacá pdrénie led hdrrá
•ai sabbáta pad'díel.
...
.
>V
(9) Tie vuolhki son taste outos kuoului, ja pöti sijásinakükai.
(10) Ja kedhca, toppie Iái muhtieit olmáj, keánná Iái assnam kiehta
piellie; ja sij kacdtin sühs+e, ja jahttin; ledkus loqhpie sabbátan
varrásén tahkat ? Vai oqdcuot lülin kuoddiem-ássieu sü nála. (11)
Tie jahtij son sidij: ked led ta't almac tijá kasskan, keánná led
<ikta sauáca, ja jus tát kahccá roggai sabbátan, ij tau sorduó jd
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kiesi6 pajds, (12) Man sagga puoriep led almac ko sauáca? Tántiet
led loqhpie puorit tahkat sabbátan. (13) Ja son jahü őlqmai; káleki
kietat; ja son kálekij tau, ja tat sattai vasst varrásén nouh ko ta't
nubbie. (14) Tie vadcin fáriseá' olhkus ja rdtuohaddin sü vu°ssti,
kokte síj mahttiet lülin sü hohkketét.
(15) Válla ko Jiesus tau vuoptiesti, vuolhki son tasted ierit ;
ja sü cuovuoi edtna álámuk, ja son takái sijáu káihkait varrásén.
(16j Ja son pidhtui coröko sijáu, pikuotemiest sü ; (17) vai ollanét
kalhkai tat, mi sarrhtnuotum léi prof éhta Esájasá catá, kuhti jahtij:
(18) Kedhca, mü tiunar, kedu mon Idu valldim ; mü iehcielumüs,
kedsa mü sielluo puorisftj lijöhku0; mon vattán simd'i mü vuoinenasau; ja son kaláka sárhtnuotet hietnikijtá riektásau. (19) Son l
kalhka pielehklet. ike cuorövuot; ja i akták kalhka kullat alté jienau
pálakai nann. (20) íj sonn kalhka cuouhklet lid'dak [\. lisák] ruokuou ; ike jaddatet porhkiested'd'ie kinntal-láikieu, tasá ko son ollas
[v. ollösij pukta riektásau [v. riuhtásauj vitnéki. (21) Ja alté namá
nalá kaleke' hietniká' toqrvustallat.
(22) Tie puktietuvai sü lusá muhtiem, kuhti peárákales[t]
vaivietuvai ja lai calmietipmie ja kielatépmie, tau son tivuoi, nou
ahte táhtek calmietepmie ja kielatépmie koqppacaká hoqlai ja vuoini.
(23) Ja kájahka álámuk alvuotuvai ja jahtij: ikus tát licca Távitá
párenie? (24) Válla ko járisea. tau kullin, tie jahttin sij: tát i olhkusvuojiepeárákalit iehcásá ko Pelsepülá, peárákalá oqjeviemusá catá.
(25) Ko tal Jiesus tietí sijá ussulmit, jahti son sidi: juohkke riáhka,
mi saddá soqpatahtiesen iecainis, saddá au'tasen ; ja juohkkle státa,
jalá koqhtie, mi saddá soqpatahtiesen iecainis, i mahtie cuodcu°t.
(26) Jus tal nouhte led, ahte sáhtán vuojiehtá sáhtánau olhkus, tie
led son soqpatahties iecainis / koktds kaláka tie sü riehka cuodcu°t ?
(27) Ja jus mon olhkus vuojie'tau peárákalit Pelsepülá catá, keán
catá vuojiehteá'' [v. -tV] tie tijá mána1 táit olhkus ? Tántiet kaleke' síj
liehktet tijá tuóppmáren. (28) Válla jus mon olhkusvuojiehtaupeárá
kalit jupmielá vuojenena catá, tie ledham jupmielá riehka juo poqh-'
tam tijá lusá. (29) Jalá koktds mahttá kuhtek mannát kiduras olqmá
koatie sisá ja riefífiit sühstd altd káunit ierit, jus son íj vuosstak
caná tau kieurau,ja tie dsská spedddá altekoqtieu? (30) Tát, kuhti
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ij led mü pielien, son led mü vu°ssti; ja tat, kuhti muind ij coqkkle,
son poddetd. (31) Tdntiet jahtdu mon tid'd'ij : kaikká1 suttuo ja? alhpietus dntakas luihtietufiftd ahnacijtá; valld alhpietus vuojenena
vussti ij luihtietuvvd almacijtd dntakas. (32) Ja td't, kuhti hoalld
juojéta almaid parhtnie vussti6, tdt mahtta sund'i luihtietuvvet
dntakas; válla? tdt, kuhti hoalld ailes vuojenena vussti, td't ij kalhkd
sund'i luihtietuvvet dntakas ike tan, ike poahtiejd ilmien. (33) Jus
muorra liccd pu°rrie, tie led' ai sattuo' taste puorie'; jaldjus muorra,
liccd mieskas, tie led' ai sattuo' taste miesskasa'; juhte muorra toptostuftftd sattuist. (34) Tij kedrámahij ciuka', koktds mahttiepehtet tij
puorit hoallat, tij, kúti' lahpét palid'? Juhte mastd vajámuo tievas
led, tau hoalld ndlemie. (35) Pu°rrie almac puktd puorit Sattuit
outoi vaimuon purrie vuoráhkátáveris[t], ja pahds almac puktd
pahait sattuit outoi paha vuoráhkatavierist. (36) Válla mon jahtdu
tid'd'ij, ahte almaca' kaléki' lokuou tahkat tuopmuopiejvien juohkkd
toqssies /*?. tossies] pdkuo outost [Y. outdst] mait sij led? sdrönum.
(37) Juhte iecat pdkuosft] kalhka' ton riektiesfdrötukén anie'tüvdt,
ja iecat pdkuosft] kalhka' ton tuobmetüvet. (38) Tie vastietin soqp7ndsa? cdlokoqhppdsist ja fdriseaiste ja jahttin : oqhpated'díe, mij
sihtap vuojéniet tühstd medrhkau. (39) Son vastieti ja jahtij sid'd'ij:
tat pahds ja heihtanés soqllie pilóta medrhkau; ja tasd ij kalhka
ieca medrdhka vattietufifat, ko profehta Jöndsa medráhka. (40)
Juhte nou ko Jönds lei kolőmo piejvie' ja kolömo ija svdlldsa coqjvien,
nou kaláka almaca pdrénie liehklet kolömo piejvie' ja kolömo ija
edtnama askien. (41) Ninive olqmd kaléki' [v. -ke'] pajás cuodcielét
maniemus piejvien tdind sedlijnd ja tuobmdt tau ; juhte sij jorökolin
iecase Jöndsa pretihkuo pakti; ja kedhca, tanná led ednap ko Jounds.
(42) Trotnik oqréd^el edtnamdsftj kaláka pajascuodcielét tnopmui
[v. tuommuij tdind sedlijna ja tuobmdt tau, juhte sonpö°tij edtnama
kiecies kuldcit Sdlomond visiesvuotau; ja kedhca, tannd led ednap
ko Sdlomon. (43) Ko tuolvaj vuojenenes led olhkus vualákam almaca
sistd, tie manna son kojéhkie pd,jhki catd, ohcd vuoiknastusau ja Ij
kduna. (44) Tie jahttd sonn: ínon sitdu mahccat koqhtdsam, mastd
mon olhkus vuolékiu ; ja ko son poqhtd, kauánd son tau kuorru°sen,
saunietuftftum, ja hdrvuotuSftum. (45) Tie vudlákd son ja valtd
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kieca iecd vuojenenasait mélhties, ma1 led' vili pahdpu' ko son iehc;
ja ko ta' pöhti' sisa, tie orrú' ta' toppie ; ja tie sadda tan almaca
mankiep vuohkie pahdpun ko alté outiep vuohkie. Nouhtie kaláka
saddat ai taina pahds soqlijna [v. sedlijnaj.
(46) Ko son laj ajn hoallamdn [Y. -min] dlámukij, kedhca,
altd iédnie ja vielda' cuodcun olökuolen [Y. ulökuolenj ja pieutin [Y.
pifiutin] sü hoqlaita. (47) Tie jahtl muhtiem sundi: kedhca, tü
iédnie ja tü vielda' cuodcu' ulökuolen ja sihti' tü hoalaita. (48) Tie
vastietij son ja jahtij tasá, kuhti sarrhtnui sundi tau: ked led mü
iédnie ja ked' led' mü vielda"! (49) Ja son kdlekij kietas oqhpatesolqmais [Y. olqmois] paddiel ja jahtij: kedhca, mu iédnie ja mü
vielda'. (50) Juhte juohkkahac, kuhti tahkd mü ahcie situotau, kuhti
led almién, son led mü viéllda ja oqbbd ja iédnie.

Kapittel

akta

lohkie

kolömg.

Muotuolasa' Kristusa kiröhkuo ja pdkuon famuo pirra. Jiesus
paddielkedhcetuvvd.
Tdnka piejvien vaccij Jiesus koqtiest olhkus ja cohketij jaurie
kaddai. (2) Ja edtnak alámuk coqhkanij [Y. -kenljj tohku sü lusa,
nou ahte son lauqhkl vatnasa sisa ja cohketi ; ja obbo alámuk cuoccui kattien. (3) Ja son hoalai siddi edtnakit muotu°lasai cata, ja
jahtij: kedhca, muhtiem pdltuo-olmaj vaccij olhkus sádd^ecit. (4) Ja
ko son lai sdddimen [Y. -emdnj, kahcai muhtiem oassie kdinuo paltai; ja lottie' pöhtin ja porrin tait. (5) Muhtiem oassie kahcai kiedkie [Y. kierékie) pajáhkai [Y. kedtkajes pdjáhkaij, konnd edtnam
ij ledmac edtnak; ja taht sattai varákd pajas, taina ko íj lam
assas edtnam. (6) Válla ko piejevie paddáni, körőtui tat, ja taina
ko i lam tanná ruohtas [Y. ruohcas], tie tat puolni. (7) Ja muhtiem
oassie kahcai ciezkes pidstaci kaskai [Y. kaski] ja cieskes pidsiaca'
paddanin ja hauhkatin [Y. hapkétin] tait. (8) Ja muhtiem oqssie
kahcai pu°rrie edtnamij ja kuottíj sattuit; muhtiem cuohtie kirrhtie,
muhtiem kuhttalohk kirrhtie ja muhtiem kolömo lohk kirrhtie. (9) Tat
kednnd led' pieldie' kullat, son kullus. (10) Tie lahkanin oqhpates-.
olqmd ja jahttin sundi: mannás hoala' ton sidij muotulisai [Y.
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-lasai] cafat (11) Tie vastieti son siddí ja jahti: tid'i led vattietum
tiehtiet almié rlhka éiekusvuotait; válla sid'i ij led td't vattietum.
(12) Juhte tasd, kuhti atnd, kaláka vattietufifiet, ja son kaláka valldieu atniet; valld' taste kuhti ij anie, kaláka vell vaVtietuvvet td't,
mait son atnd. (13) Tantiet hoalau mon siddi muotulasai éatá ,•
juhte vuejeni éalmt ed' sij vuoinieja kulli pieldij ed' sij kula, edhke
sij topto. (14) Ja sijd nald ollona Esdja outól-sdrenie, kuhti jahttd :
pieldijkum tij kullapehtet [v. kullapet], ja edhpet tauk tadeted; ja
éalmi kum tij vuejeniepehtet, ja edhpet tauk topto. (lő) Juhte tdi
almáéi váimuo led puossuotüvum ja sijd pieldié' ea ndlli küld, ja
éalmitisd led' sij tahppam, apmd sij obbonis saddat éalmij kum vuejeniet ja pieldi kum hullat, ja jorökolet ieéase, vdi mon oqdéuoéim
sijdu tivvut [v. tiS^utJ. (16) Válla salukat led'1 tijd éalmie', koh td'
vuejeni', ja tijd pieldié', ko tá' kulli'. (17) Sadnan jahtáu mon tidí,
. ahte moadded prqfehta' ja riektiesfdrötuka' led' hdlitam vuejeniét,
mait tij vuejeniepehtit, válla1 ed' led tauk oqdéum vuejeniét, jakullat,
mait tij kxdldpehtit, válla ed' led tauk oqadéum kullat. (18) Tie
kuliét tall tau muotulasau sáduo-olqmd pirra. (19) Kö kuhtik kulid
pakuou rihka pirra ja tau ij kahtietald, tie poqhtd pahdkés, rohtted
tau ierit, mi sdddetum led alté vajemui; tdt led tat sdd'duo, mi kedinuo paltai sdddietu3^um Idi. (20) Válla td't, mi saddietu[33um [v.
sáddietum] lei kirékie paihkie nald, led tdt, kuhti kulid pakuou ja
tuostu tau ialdhka avun. (21) Válla sühsnd ij led ruohtas ieéanis,
dinat sonn pissu muhtiem aikieu ja ko hietie ja toqrrdtallem poqhtd
pdkuo tiet [v. tiehtij, tie son tála vedrrdna. (22) Válla td't, mij Idi
sadd^etu^um cieskes pidstaéi kasskai, led tat, kuhti kulid pakuou ;
ja tan ilmien morrohd pontuotakd pdhtuokisvuot hauhkata pakuou /
ja tdt orrú0 sattuotaka. (23) Válla td't, mij Idi sddffietüvum purrie
edtnami, led td't, kuhti kulid pakuou ja tau ájahtalld ; ja ai sattuit
kuoddá, nou ahte muhtiem vaddd éuohtie kirrhtie, muhtiem kuhtta
lohk kirrhtie, ja muhtiem kolömö lohk kirrhtie.
(24) Son piejai ieéd muotidasau sijd outoi ja jahti: almié
riehkd muotuotuftftd almaca láhkdsaééan, kuhti saddi purrie sajuou
pedltu°sis. (25) Válla ko almaca9 ladin oqtiemin, pötl altd vassu0laé ja saddij suohppdtds rdsit veihta kasskai ja vacci keinuos. (26)
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Ko tall snuohttie sattai pajás, ja oqivit tahkakö°ti, vuojönujin ai
súohppahtes rásie'. (27) Tie vadcin isieta svajánasa' outoi ja jahttin
sundi: hárrd, iccihkus ton saddíe pu°rrie sdjuou pedltusat ? Koste
pöhti' tall tasa súohppahtes rasie'. (28) Tie jahtij son sid'í: tau led
vasulac tahkam. Tie jahttin svajánasa' sund'i : sitahkus ton tall, ahte
mij vadciep ja coggiep táit ierit ? (29) Tie jahtij son : im, apmd tij,
ko suohppdtes rasijt pahkiepahtet, aktán tái kum pahkiet veihtau.
(30) Tiptit tdit koqppácakait saddat kitta cuohppam ajakai; ja
cuohppam áikien sitáu mon jahttiet cuohppated'itá: cogget vuosstak
suohppdtesrásit coqhkkai,ja catnettáitpilákánpoqltiemd
tiehti tdit;
válla coqgget veihtau mu aihtie sisd. (31) Son piejai ai iecá muotolasau sijá outoi ja jahtij: almié riáhka led seánap-korhtnie lahkásac, mau muhtiem olmáj [v. olmoj] valtij ja sad'd'i pedltu°sis.
(32) Mi led kalle uhciemas káihkaist sájuist, válla kö tat led saddam
pajas, led tdht stuorrámus pidbmuo-táláhkasij kasskan, ja saddd
muorran, nou ahte lottie almié vu°lien [x. vuolinj pöhtV ja tahkV
piesijtisd tan ouksita. (33) Iecá kis muotulasau jahti son sidd'ij:
almié riehka led süries tdjákana láhkásac, mau muhtiem nissun
valti ja sedkuoti kolömö skáhpuo jájfuo sisd, tasa köh kájáhka sürui.
(34) Tdit kdihkait hoalai Jiesus muotulasai catá; ja iecáláhkan ko
muotulasai catá, ij son hoallam sid'ij maitek. (35) Vái ollondt kalhkai tát, mi sarrhtnuotnm led profehta catá, kuhti jahtij: mon kalhkau
rahpat nálámam muotulasaitá ja sárhtnuotet tau, ml ciehkusin led
orrúm kitta tán ilmie vuotuotemie / v . -timiej rájies[t], (36) Tie
luihti Jiesus almáéit iecas luhte, ja pb°ti viesuo sisd. Ja alté oqhpates-olqmá mannin sü lusá ja jahttin : cieleki mid'ij tau muotulasau
suóhppates rdsij pirra pálhtu°n. (37) Tie vastietij son ja jahti
sid'ij: almaca párenie led tdht, kuhti sdd'd'é tau pu°rrie sájuou . (38)
Pálltuo led vedrált; tát pu°rrie sád'uo led' rihka mdna'; suohppdtes
rásie' led' paháhkasá máná'. (39) Vasulac, kuhti sad'dij, led pedrákal; cuohppam-ájekie léd tan ilmie nohkiem ; cuohpáted'd'ie led' iénkila'. (40) Nou ko tall suohppdtes rasie' coqkkietuvve' coqhkkai ja
poqlhtietufi'fte' tolón, nou kaláka ai saddat tan ilmie nohkiemin. (41)
Almaca párenie kaláka rádd'at ienkelities ja tá' kaléke' coqgglet alté
rihkast ierita kdihkait veárámusait ja táit, kúti' vierriet
tahki\(42)
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Ja kaleke palhkiestet sijáu tollo-vuobánái; toppie kaláka liehkiet
•cierrom ja panie-krihcem. (43) Tie kalekV ta riektiesfárötuka pájehtiet kö piejevie sijá ahcie rihkan. Tat keánná lea pield'ie hullat,
son hullus. (44) Vassft] lea almié riehka tafiftier láhkásac, ml Iái
-ciekahtum páltui ja mau muhtiem olmáj kannái ja ciekai vasst; ja
.manna táinak ávujn ja vuobátá kajahka, mi süwná lea ja oqsstá tau
jpálhtuou. (45) Vasst led almié riehka oqsies-olqmá lahkasac, kuhti
ocöi purrie párelerit. (46) Ja kö son Iái kauánam ouhtou hui tieuras
párelerau, vuHhkij sonn ierit ja vuoptij kajahka, mi süwná Iái ja
oqstij tau. (47) Vasst led vell almié riehka nuohtie lahkasac, mij
suoppátuvai meárrai ja cohkij kaihkláhkásac kuolit. (48) Jakö táht
iái tievvam, tie sij kiessin tau kaddai ja cohketin ja coggin tait
puorit lihtij sisá, vállá tait niáurit palhkiestin sij ierit. (49) Nou
kaláka ai saddat tan ilmie nohkiemin : ienkila kaleke' olhkus mannát ja cuolltiet tait paháit riektiesfárötukij siebriest ierit; (50) ja
palhkiestet tait tollo-vuobánai; toppie kaláka liehkiet cierrom ja
pántj-krihcám. (51) Tie jahtíj Jiesus sidij: tadatáitiehkus tij tait
káihkait ? Sij jahttin sund'i: tádatáimie, hdrrá ! (52) Tie jahtij son
sid'dij: tántiet juohkke cálukoqhpies, kuhti almié riehkai oqhpatuSflum led, son led isieta láhkásac, kuhti vuoráhká-táfiftieristies puktá
outoi otösijt ja oqpmasijc.
(53) Ja tie heavai, ko Jiesus Iái loqptam tait muotulasait,
vuolhki son taste ierit; (54) ja pö°tij ajehtiek-lantasis ja oqhpatij
sija sienákükaj sinná, nou ahte sij sagga outuhin, ja jahttin : kostás
poqhtá tasá takkar visiesvuot ja tá' fámuo'? (55) Ikus son leá timparolqmá párénie ? Ikus leá altá ietnie namma Maredá ja alté vieldai namma Jáhkup ja Jüses ja Siemon ja Jütas ? (56) Ja altá
oq,ppa' eáhkus ta leá káihka' mija lunná í Kustás poqhtá tall sund'i
ía'í Lájáhka ? (57) Ja sij norötotin ieéase sü nalá. Válla Jiesus
jahti sid'dij : profehta ij leá padielkeáhcetüvum iecahkö ajetieklantanis ja iecas koq,tien. (58) Ja i son tahkam toppie eátnak outuoparhkuit, sijá vátnajáhkuo tie't.
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Juhannes kottötallá. Vihtta tüsan olqmá piepmatuvvé. Jiesusvadcá cácie nann.
Tan áikien kidai Hdrüdes Tetrarká sákau Jiesusa pírra ; (2)
ja jahtlj tieunárltas: tát la Juhannes kastated'd'ie ; son led pajáscuodcielam jabmekl luhte, tántiet pareké\ takkára fdmuo sü sinná..
(3) Juhte Hdrüdes lei valtam Juhannesau kitfá, catnam süu ja
pied'am sü kiddekl, Hdrudiasa, alté vield'a Filippusá dhkd tiet. (4)
Juhte Juhannes lai jahttam sund'i: tund'i íj led loahpie atniet
sü (ahkkán). (5) Ja sonldi kalle sihtam suw koddiet; válla son
palái álámukest, juhte síj atnin sü prof éhtan. (6) Válla ko Hdrü
des lai passuotemén riekátámpiejvies, tánösiá Hdrüdiasá niejetá
sijá öntőn ja Hdrüdes lijöhkui tasá. (7) Tántiet loapietl son
vuorönuomin vaddiet sund'i, mait son atnuot lülij. (8) Tie jahtlj son
nou ko son ietniestis outieput lei pakátuS^am : vattie mund'i tiehki
tuolepés kárie nann Juhannes kastated'd'ie oajvieu. (9) Ja konogis
sattai hod'd'ien, válla vuoránása tiehti, ja sijá tiehti, kutV Idd'in suina
peáuátai cohkahemien, kohcui son tauk, ahte tá't kalhkai sund'i vattietu§3et. (10) Ja rajai tohkuja cuohpatl Juhannesá oajvieu kiddekin. (11) Ja alté oqjevie puktietuvai tuolepás kárie nann ja vattietuvai niejetai ja son kuotti tau ietnies lusa. (12) Ja altd oqhpatesolömo pöhtin ja valtin altd rupmahau ja hauátátin tau ; ja slj
vadcin tie ja sarrhtnuotin tau Jiesusi.
(IS) Ko Jiesus tau kulái, vuHhki son tuppielt vatnasijná
medhcus ierit muhtiem auhtas sad'dai. Ko almaca' tau kulién, pöhtin
sij vaccie sü mannái státaisftj. (14) Ja Jiesus manái olhkus ja
vuoinij táit olluo almáéit ja armalastij sijá pad'd'iel ja tivui sija
puó'ceit. (15) Ja ko iehkietuvai, mannin alté oqhpates-olqmá sü
lusája jahttin : tát pajehkie led auhtas, ja ájekie led juo kollam [v.
kollomj; luoihti6 almacit iecat luhta, vái slj piessie, mannát ierit
sitáitája oqstiet allasisá piepmuoit. (16) Tie jahtl Jiesus sid'd'lj:
ed' slj tarhpahed vuelekiH ierit: vaddet tlj sid'd'lj porrot. (17) Tie
jahttin slj sund'i: ed' miján led tannd ednap ko vihtta laipie'ja
kuokte kuolié'. (18) Tie jahtlj son sid'd'l: puktit táit mund'i tiehki [v.
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tiekj. (19) Ja son kohcui alamukau cohketét rásij nála; ja valtíj
táit vihtta láipit ja kuokte kaolit, keáhcai pajás alámai ja puoris
siunieti ja toqddali ja vattij oqhpates-olqmaita láipit; ja oqhpatesolqma' vaddin tie álámuki. (20) Ja sij puorrin káihka1 ja kallánin.
Ja sij coggin pajas pacetisait taiste peáhkácist, kuokte nuppie lohkai
viettie-karie tieva. (21) Ja ta, kuti Iddin porrom, Iddin paihkien
vihtta tüsan olqmaí, sierra vall nissuna1 ja mdna.
(22) Ja taláhka naggi Jiesus oqhpates-olqmaitis mannát vatnasa sisd ja vuelékiet rastá outolin sü nuppie pedllai, tasd kö son
oaccui luejehtiet alamukau iecas luhtd. (23) Ja ko son Idi luejehtam
alamukau iecas luhtd [v. lusta], koqrrij sonn vdrrai sierra, rohkolaccat; ja ko iehkiH sattai, Idi son toppie aktu. (24) Válla vanás Idi
juo kasskuo jaurie ja hedtastuvái páruis taina ko Idi vusstie-pidgga.
(25) Válla nleld'dt kohciem vuoruon iján pbHij Jiesus sijá lusd
vadcien jaurie nann. (26) Ja ko oqhpates-olqmá vuejénin sü vadciemdn jaurie nann, tie suordkanin sij ja jahttin : tat led sviehkul; ja
sij őuorvun paluost. (27) Válla Jiesus hoallakö°tij sid'i taláhka ja
jahtij: leáhkét jasska': tátledmon, allét pala. (28) Tie vastietij sund'i
Petrus ja jahti: harrá, jus tori led' tá't, tie kohcuo mü poqhtiet lusát
cácie nann. (29) Tie jahti sonn: poqtie. Ko Petrus tie luejehtátij
vatnasest, vadciekö°ti son cácie nann, vai kalhkhai poqhtiet Jiesusá
lusá. (30) Válla ko son vuojni, koktd pidgga Idi karras, suorákani
son ; ja ko son vuodüoköHÍ, cuorvui son ja jahti: hárrá, kájuo mü.
(31) Ja taláhka kálekij Jiesus kietas, tuohppeli sü ja jahtij: ton hajuos jáhkulac, maands kuowktáladdi'' / v . kuouhtáladdi', v. kuáktástalWJ? (32) Ja ko soqj laika poqhtam vatnasá sisá, loqccui táléhkie.
(33) Válla ta', kutV Iddin vatnasin, pöhtin ja luejehtátin vuolus sü
outoi ja jahttin : vissast led? ton jupmielá párenie. (34) Ja kö sij
lad'in mannám rastá, tie pöhtin sij Kenesáret ecitnami.
(35) Ja kö tán paihkie almacáü tobqtáhin sü, tahkin sij sákau
obbo tán lánta miehtá pirra kájáhka ja puktin káihkait puohccit sü
lusá. (36) Ja sij rohkolin sü, vái oqdcuot lülin tuohttet tossu alté
kárvui hielmit; ja tá' kutV tuohttin táit, varriesmuvvin káihka\
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Kap itt el akta

lohkie

v

ihtta.

Poqrrásij piejatusá\ Kananealac nissun. Nield'e tüsan olöma
piápmatuvve\
Tie pöhtin cáluk-oqhppásd' ja fárisea' Jerusálemest Jiesusa
lusá ja jahttin: (2) mannás padielmannea' tü oqhpates-olqmá poqr
rásij piejatusait í Juhte ed sij pasátá kietaitisá, outol ko sij porroköhti' laipieu. (3) Son vastieti ja jahtij sid'ij: mannás pad'ielmannapáhtet ai tij jupmiela kohcuomusau tijá piejatusái tiehti ? (4)
Juhte jupm)el leá kohccum ja jahttam: ton kaikká? kndnietit áhcat
ja eátnat ja tát, kuhti karruota áhcies jalá ietnies, ton kaláka vissast
japmiet. (5) Válla tij jahttiepehtet: jus kuhték jahtta ahcásis jalá
eádnásis: jupmielt leá tát vattietum, mait ton lad'dV mahttam müh8ta oqdcu°t állasat auhkien, tie i son tarhpaha kudnietet áhcies jalá
ietnies. (6) Ja tij leáhpit tainá tossien tahkam jupmielá kohcuomu
sau tijá piejatusái tiehti. (7) Tij hávástalleje', Esaias leá nuoláka
outol sárőnum tijá pirra, kö son jahtij: (8) tát álámuk lahkaná
mund'i nálminas ja kudnietá mü paksémis kum ; válla sijá vajemuo
leá kuhkien muhstá ierit [Y. ierin, v. ierinj. (9) Válla tossai sij kudnieie mü, kő sij oaJipate' takkar oqhpatusait, ma1 leá'' almáéi pieja
tusa'. (10) Ja son kohcuoi álámukau lusás ja jahtij sid'ij: kuliét
ja ájáhtallet. (11) íj tát, mij nálmie catá sisámanná, podövuotá almacau ,• áinat tát, mi nálmiest olhkusmanná, tát podövuotá almacau.
(12) Tie lahkanin oqhpates-olqmá^ ja jahttin sundi : tietáhkus ton,
ahte fárisea veárránin, ko sij kullin tau hoalau? (13) Son vastieti
ja jahtij : juohkke eátnama sadduo, mau mü alemielac áhcie ij leá
pieddam sattacit, kaláka ruohttasi kum pajás rohttietuvvcit. (14)
Tiptet sijáu mannát; sij leá calmietemié', ja calmietemi oqhpasted'die'; ko tall calmietepmie lájetie calmietémieu, tie kahccapá soqj
koqppácaka roggai [\. roggoij. (lő) Tie vastieti Petrus ja jahtij
sundij: cielhkesteá midi tau muotulvasau. (16) Tie jahtij Jiesus :
ledpátkus ai tij ain jirhmietaká. (17) Eahpátkus tij váll aréviete,
ahte kájáhka tát, mi sisámanná nálmie catá, táH vuoláká coqjávai
ja olhkus-manná iemie keinuos. (18) Válla tá't, nii nalmies olhkus
manná, tát poqhtá vaimuost olhkus ja táH podövuotá almacau. (19)
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Juhte vaimuost olhkusmanne' / v . manni'J pahá jnrtaka,
koddiem,
huorrávuot, skiekies ielliem, suolavuot, vierrie vihtenastiem, dlhpietus. (20) Tá led' ta', ma' podövuoti' almacau; válla pasátehkie kietai
kum porrot, taht i podövuotd almacau.
(21) Ja Jiesus vádci toppielt ja pö°ti Tirusá ja Siduna paih*
kijta. (22) Ja keáhca, muhtiem kánánealac nissun pö°tl táiste páihkaist, cuorvuoi ja jahtij sundi: harrá, Tavita párénie, armuolastie
mü padiéi; mű niejeta vaivástuftftá harámatit peárákalest. (23)
Válla íj son vastietam sundi ouhtoukd pakuou. Tie loVtestin [v. loitostin] alté oahpates-olqma outoi, rohkolin sü ja jahttin: raja sü
iecat luhte, juhte son cuorövu mijá mannái. (24) Válla son vastieti
ja jahti: im mon led olhkus rajatum iehcasi ko tai ieritlahpum saucai
lusá Israela koatiesftj. (25) Válla son pö°tij ja rohkotalai sü ja
jahtij: hárrá, viehkietd mü. (26) Tie vastieti son ja jahti: ij ta't
led vuokas valtiet manaist laipieu ja palhkiestet tau pietnaki ouötoi.
(27) Válla son jahtij: nou oihtuo led, harra! tauka porrV ham
petnaka táiste pihtácist, ma' kahccV sijá hdrrai pieutiest. (28) Tie
vastieti Jiesus ja jahtij sundi: üo nissun, tü jáhkuo led stuories ;
saddus tundi nouh kö ton sitá\ Ja alté niejeta varruosmuvai taté
pottosftj.
(29) Ja Jiesus vadci taste outos kuoului ja pö°ti Kalilealac
jaurie kaddai ja korri varié nála ja cohketi tasá. (30) Ja sü lusd
pöhtin olluo almaca, kutV atnin faruonisá skierrhmait, calmietem.it,
kielahtemit, fapmalasait ja moattit iehcasitja luojéhtin táit Jiesusa
juolhkij ouötoi ja son tivuoi sijau. (31) Nou ahte almaca' outuhin,
kö sij vuojenin kielatemit hoallaman, fapmalasait varrásén, skierrh
mait vadciemdn, calmietemit vuojenieman ; ja sij hieviehtin Israela
jupmielau. (32) Ja Jiesus kohcuoi oqhpates-olqmaiteslusás ja jahtij :
mon nuorranau arámatallemest áldmuká paddiel; juhte sij lea' tall
kolömo piejvie ádddnam müu lunnd [Y. lunne] ja sijdn i led mikie
porromussan; ja im mon sitd luejehtiet sijau vuelekiet keinuo nalá
poröhkehta, apma sij vajápat keinuo nalá. (33) Tie jahttin oqhpatesolqma' sundi: kostás mij kalükap oqdcuot nou olluo láipit miehcien,
ahte mij mahttiep kalle'tét nou olluo almáéit ? (34) Ja Jiesus jahtij
sidy: kalle láipie' Uján led1? Sij jahttin: kidca ja kalliehkac kuoláca'.
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(35) Tie kohcui son dlamukau cohketet eátnama nála. (36) Ja son
valüj táit kieca láipijt ja kuolit, kihiíj, toqd'd'ali ja vattij táit oqhpates-olqmaitis ja oqhpates-olqma vaddin álámuki. (37) Ja sij
porrin kaihka'' ja kallanaddin ; ja sij coggin pajás pacetisait taiste
piehkist, kieca viettie-kárie tieva. (38) Válla td, kúti' ladin porrom,
lad'in nielde tühsan olqmá, sierra viel nissuna' ja mdna. (39) Ja ko
sonn lai luejáhtam dlamukau iecas luhte, tie manái son vatnasi ja
pö°ti Magdáid rájita.
Kap it tel

akta

lohk

kuhtta.

Markká' kajepietuvva', nátuotufifia1. Fdriseai süries tájékán.
Petrusá toptostem. Kristusd ja kristakásai kiertamusa'.
Tie pöhtin fáriseá' ja saduseá* ouötoi, kedhccalin sü ja kajepietin sühste vuosietet sieti medrhkau almiest. (2) Válla son vastieti ja
jahttj sid'd'ij: ko iehkiet led saddam, tie tij jahttiepehtet: cáppa
tálehkie saddá, juhte ilemie ruopsahá. (3) Ja itietis: udni saddá
palid tálehkie, juhte ilemie ruopsahá ja led mostuos. Tij hárvástalleje1, almié vuokieu tiehtiepahtet tij árávátallat; eáhpátkus
tij ai máhtie árávátallat áikij medrhkait? (4) Tát pahá ja hlejehtanis soqllie piuatá medrhkau, ja ij mikie medrhkait kaihka
tasá vattietuíifiát, ieca kö Jöná proféhta meárahka. Ja tie kuoti
son sijáu ja' manái ierit. (5) Ja ko alté oqhpates-olqmá pöhtin
rastá tuon peállai, tie ledln sij vajáltuhtam valtiet laipieu milhtiesa.
(6) Tie jahttj Jiesus sidt: kiehecit ja vdruotet iecate fdriseai ja
sadduseai süries tájékanest. (7) Tie ussutinstj iecai?üsá ja jahttin :
mi edhp led vuojn valtam láipit milhtiemd. (8) Kö Jiesus tau vuoptiesti, jahtt son sid'tj: tij hedjuos jáhkulacca\ mannes usutehpet tij
iecainette, ahte tij eáhpát led milhtd valtam láipit.? (9) Eáhpátkus
tij vdl arvietd ? jalá eáhpátkus tij muitie [y. muistie] táit vihtta
láipit tái vihtta tüsani kasskan ja kalle vie'ttie-kárie' tieva tij
toqpuite ? (10) Eáhpátkus kednná (muihtie) táit kieca láipit tái
nielde tüsani kasskan ja kalle viettie-karie^ tieva tij talluoi coqkkitd ?
(11) Koktes tall eáhpcit arvietd, ahte mon iccim hoala tidi láijne
pirra kö mon jahttim [jahttiuj: tij halákapehtet varuohtet iecatá
fáriseai ja saduseai süries tajékanest. (12) Tie arvietin sij, ahte ij
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lam son kohccum sijdu vdruohtet iecase [iecaitesd] Idipie süries
tajekanest, ainatfdriseai ja sadduseai oqlipatusast.
(13) Tie pö°tij Jiesus Sesarea Filipi táfuita ja kaedtí oqhpates-olamaistes ja jahtij: kednnen sarönuo alámuk mü almaca
parrhnieu? (Iá) Tie jahttin sij.- muhtiema (jahtte1 akté ton led'')
Juhannes kástatedd'ie, muhtiema Eld'as, muhtiemci Jeremiás, jala
muhtiem prqfehtaist. (15) Son jahtij sidij: válla kednnen tijkis
sdrőnnuopehtet mü ? (16) Tie vastietij Petrus ja jahtij sundi: ton
led' Kristus, iellie jupmiela pdrenie. (17) Tie vastieti Jiesus ja
jahtij sundi: saluk led' ton Siemon, Jöna pdrenie ; juhte oqdcie ja
varra i led tűni tau pikuotam, ainat müahccie, kuhti ledalmien. (18)
Ja mon jahtdu ai turii, ahte ton led' Petrus ja tan paktie nála vuotuotau mon iehcam coggulvasau ja helveta poqrrhta1 ed' kalhka tan
oqjiehtiet. (19) Ja mon sitáu vaddiet tund'i almié rihka coutakit.
ICdjáhka, mait ton cand? edtnamd nann, tat kaláka liehkiet candtuvvum almién ; ja kdjáhka, mait ton nuola' edtnama nann, td't kaláka
liehkiet nuolatuvvum almién. (20) Tie piehtuoi son oqhpates-olqmaites sarönumest kedsak, ahte son lei Kristus.
(21) Taté dikie rájiest alkij Jiesus tietiehtiet oqhpates-olqmaitis, ahte son vieréhtij mannát Jerusdlemi ja edtnakit kierátat
vuorasupmusist, oqjviemus prdstaist ja cdluk-oqhppdsist ja kottahiallatja koqlmat piejvien pajdscuodcielét. (22) Ja Petrus valtij sü
sierra, alkij coröko sü hoaláitahtiet ja jahtij: hdrrá, arduo iecat;
allus tat iencék 1uni saddu. (23) Válla son jorkieti ja jahtí Petrusi:
kdita mu outos[tJ sahtan; ton lm* mund'i herránissan ; juhte V ton
qjdhtalá tait ma' jupmiela led\ ainat tait ma' almaci led\
(24) Tiejahti Jiesus oqhpates-olqmaitis : jus kuhtik sihtd mü
cuovvuot, son hiejehtus iecas ja valtus kruosses nalas ja' cuovvus mü.
(25) Juhte tat, kuhti viggd hedkkas kdduot, son kaláka tau massiet;
ja tat, kuhti hedkkas massd mü tiehti, son kaláka tau káuánat. (26)
Mi auhkit led toll taste almacij, jus son vidni obbo vedrdltau, válla
vahakahta sielugs ? Jala mait mahttd almáé vaddiet maksuon sieluos
outost f (27) Juhte almaca pdrenie kaláka poqhtiet áhcies lidrluokvuotan iecas ienkelij kum ; ja tie kaláka son maksiet fedra kedsak
jparhkuis milhtá. (28) Sadnan jahtdu mon tid'd'i: muhtiema taiste
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led', kutV tanne éuódéu1 kutV ed* hallika iencik maistiet japmiemau?
outol kö sij vuejeni1 almacd parrhnieu poqhtiemdn iecas riáhkai.

Kapittel

akta

lohkie

kiecau.

Jiesusd hdrlu'kes iecditüvdm. Muhtiem mdnuopu°hccie tivuosuSfid. Kristusd japmiem. Skahttie vattietii[3j3d.
Ja kuhtta piejvie taste mannield valti Jiesus Petrusau ja
Jdhkopusau ja Juhannesau, alté vielddu milhties ja toqlvui sijdu
sierra allak varié nald. (2) Jd son oqccm sijd calmi outon iecd vuokieu ; ja alté drutidd'a [v. drutijd] pdihtlj tie hö piejevie ja alté hdrfjuo'! lad'in vielekata'tie kö cuoukas. (S) Jakedhca, sid'i vuojönuika
Möses ja Eld'as, hoallamdn suina. (4) Tie vastieti Petrus ja jahtij
Jiesusi: hdrrd tanne led midíjpuorrie orruot; jus ton sitd\ tie tahkupmi tasd kolőmo koqtie: tüneti oulitou, Mousesi ouhtou ja Elidsi ouhtoiu
(5) Ko son lei ajn hoallamdn, keahea tie suojevdnasti sijdu cuoukispalává; ja kedhea, jietna palvas jahtij: tdt led mü iehccieles pdrenie,.
kedsa mon puoris lijöhkuou ; kuliét sü. (6) Ja kö oqhpates-olámd^ tau
kidlin, kahecin sij drutijdsa nald ja suorákanin sagga. (7) Válla
Jiesus lahkani, tuohtij sijdu ja jahtij: cuodcielet pajds ja allét pala.
(8) Válla kö sij pajietin calmijtisd, tie iccin sij iehedsau vuoinie, kö
Jiesusau aktu. (9) Ja kö sij luojetdhtin vuolus vdriest, piehtuoi
Jiesus sijdu ja jahtij: edhpet tij kalhka sdrönuot kedsak tau vuoinietusau ouötol ko almacd pdrenie led pajdscuodcielam jabmekiluhte.
(10) Ja alté oqhpates-olqma kacdhtin sühste ja jahttin: mannás
jahtti' tie cdluk-oqhpdsa', ahte Eld'as pierri vuosstak poahtiet 1 (11)
Jiesus vastieti ja jahtij sid'i: Eld'as poqhtd kalle vuosstak ja kaláka
rdd'd'at kdjáhka karvesen. (14) Válla monno [mon] jahtdu tid'd'i :
Eldas led juo poqhtam ja ed' sij tobötam sü'; muhtuo tahkin suina,.
mait sij sihtin. Nou saddd ai almacd pdrenie sijdst kierátat. (13}
Tie arvietin oqhpates-olqma1, ahte son hoqlai sid'i Juhannes hdstatéd'd'ie pirra.
(14) Ja ko sij pöhtin dlámukd lusd, tie lauáhki muhtiem
olmdj sü ouötoi, lujehtdti puolvai nald sü outon; (15) ja jahtij:
hdrrd armuolastie mu1 parrhtnie pad'd'iel, juhte son led manuotautast
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pu°hccie ja vaivastufi fid pahds ; juhte son kaJiccd tajevai tolloi ja
tajevai cdhcai. (16) Ja mon toqlvuojiu sü' tü' oqhpates-olqmdi lusdja
ed' sij mahttam sü' puorietet. (17) Tie vastieti Jiesus ja jahtij : Üo
ton jdhkuotes ja starrhtak [v. -tek] madduo, man kuhkieu kalhkau
mon tijd lurind orruotí Man kuhkieu kalhkau monn tijdu kierátat t
tölövut sü mü' lusd tiehki. (18) Ja Jiesus sdrhkui sü ja pearákal
mandi sühste olhkus ja pdrénie sattai varrásén taté potto rdjiest.
(19) Tie mannin oqhpates-olqmd Jiesusa lusd sierra ja jahttin:
mannás mij edhp mattam sü olhkus vuojiehtet ? (20) Jiesus jahtij
sidWij: tijd vdtna jdhkuo tiehti. Juhte sadnan jahtdu mon tid'd'i:
jus tijdn led jahkkuo sednapkorenie-calmie mahtie, tie oqdcuopehtet
jahttiet tan varrai: sirrhtie iecat toppielt tohkujatie
kaláka td't
iecas siretiH; ja ij ticMi kalhka UehkiH mikie mdhtietes. (21) Válla
tat cedráta ij mand olhkus iecd vuokin ko rohkolvasd ja fastuö
paktifjj.
(22) Válla kö si lad'in orruomdn Kdlilean, jahtij Jiesus
sid'dij: almaca pdrénie éaddd paddielvattietuftfídt almáéi kietaitd;
(23) ja sij kaleke koddiet sü ja koqlmdt piejvien kaláka sonn pajdsőuodcielet. Ja sij saddin sagga hod'díen. (24) Ja kö sij pöhtin
Kabernaumi, tie mannin td\ kutef skdhtiepietnikau toahpuojin, Pétrusd lusdja jahttin: ikus tijd oqhpated'die maksie skattiepietnikau 1
(25) Tie jahtij son: maksd kalle; ja kö' son pö°tij viessu sisd,
outieti Jiesus sü ja jahtij : koktes ton toqjvuo\ Siemun ? Keiste valtV
edtnamőü konökasd tullau jald skahtieu ? iecase [v. iecasa, v. iecasd J
mdnaist ftai vierrdsist ? (26) Petrus jahtij sundi: vierrdsist. Tie
jahtij Jiesus sund'i: tie led"1 nappu mand' (maksiemdst) luofiftasa!
[v. luovvdsa,J. (27) Válla apmdmd sijdu vierrietet, tie mand jauriekaddaija suohppe vuokkau ja valhtie vuosstas kuolieu, mij poqhta
pajds. Ja kö' tonrapasta tan nalmieu, kauna' ton pietnikau; valhtie
tauja vattie tan sid'di mü' ja iecat outost.
Kdpittel

akt a lohkie

kakce.

Alié kufeukd vierietd. Oruo söqpalac.
Tdn dikien mannin oqhpates-olqmd, Jiesusa lusd ja jahttin:
ked led makk stuordmus almié rikkant (2) Tie kohcuoi Jiesus mdnau
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lusás já piejai tau sijá kasskai. (3) Ja jahti: sadnan jahtáu mon
tid'dtj: jus tij eáhpát jorökole [Y. -Iá] iecatá ja satta nouh kö
manna, tie eáhpet luotnaok poqtie almié rihka sisd. (4) Tat, kuhti
tall iecas vuolieta nou ko tat mánná, son leá stuorámus almié rihkan.
(5) Ja tát, kuhti tu°stu takkar mánau mü namán, son tu°stu mü. (6)
Válla táH, kuhti vierietá ouhtou táiste uhcekaccaist, kute jahke* mii
nála, sundi lüli puoriep, ahte miHluo-kierekie lüli éándtuvvum alté
ceápohtij ja son vuod'uotuvulV dpie ciegnalt'. (7) Vuoi vedralti
vedrrdnemie tiehti, juhte vedrrdnemie vierehtij ham poqhtiet; valld
vuoi tán almaci, kedn cata vearranem poqhtá. (8) Jus tü kiehta jala
tü juelekie tü vierrietá, tie cuohpa tau kasskat ja palhkiestá tau iecat
luhte ; tdt led tundipuoriep mannát skieraman jala fapmdlassan iellema sisá,kö atniet kuókte kieta'ja kuókte juelehkie jápalhkiestufifiet
ihkeven tolloi. (9) Ja jus iecat calemie tü vierrietá, tie kaihkuo tau
olhkus ja palhkieste tau iecat luhtá ; tá't led tundi puoriep mannát
calemiepiellin ieWemd sisd, kö atniet kuókte calmie' ja palhkiestuvvdt
helevetá tolloi. (10) Keáhcet, apmapet tij padíelkeáheat ouhtouke tdiste
uhcekaccaist / v . -kacciistj; juhte mon jahtáu tid'd'i, ahte sijd ienkela'
almién vuojene áluo mü ahcie árutijau, kuhti led almién. (11) Juhte
almaca pdrcnie led poqhtam coutiet tau, mi lahpum lei. (12) Koktes
orruo tijá mielan ? Jus muhtiem almacin [Y. -cen] led cuohtie sáuca'
ja akta táiste cád'd'áná, edkus son tie kuotie táit akcielohkie ja akcie
várij nalá ja maná ierit ja ocoq, tau, mi cád'd'ánam lei. (IS) Ja jus
nou hed^Sd, ahte son tau kauánd, sadnan jahtáu mon tid'di, son ávusa
eánapuht tán tiehtíj, kö tai akcielohkie ja akcie tiehtij, ma' ed' edddanán [Y. cáddán]. (14) Nou ij liekie tat tija almielac ahcie
situot, ahte akták taiste uhcekaccaist kaláka lahpput.
(15) Válla jus vieldat medddd tü vuosste, tie maná ja pakátd
sü kuouhtá kasskan aktu; jus son kultalá tü, tie led ton vidnim
vieldatt. (16) Válla jus son ij kultalá, tie valhtie vell ouhtou jala
kuoktásau iecainat, vai kaihka assie nannosen saddá kuókte jalá
kolömo vihtena nalmie pakti [Y. paktuj. (17) Jus son táit ij kultalá,
tie tietiehtá tau coggulvassai ,• jus son ij kultalá coggulvasáu, tie
ánietuvvus son tühste hietnikin ja publihkánan. (18) Sadnan jahtáu
mon tidi: kájühka, mait tij catnapehtet eátnama nann, tá't kaláka
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liehkiet canátuvvum almién ; ja kájáhka, mait tij nuollapehtet eátnama nann, tat kaláka liehkiet nuolahtufífium almién. (19) Ai
vasst jahtáu mon tidij: jns kuouhties táist lásketepá edtnama nann
rohkolet, ihke man oqmij pirra tat licca, tie kaláka tát sunnui saddat
mü ahciest, kuhti led almién. (20) Juhte konná kuouhties jalá
kolmos led' coqhkanam mü namán, tanná mon lüu sijd kasskan.
(21) Tie pö°ti Petrus sü outoi ja jahtij: hdrrd, man tajávai
kalhkau mon antakas luojehtiet vield'asam, kuhti meáddá mü vussti í
Kitta kieca kárátaikus f (22) Tie jahti Jiesus sundi : mon jahtáu
tund'i, i' kitta kieca kdrátai, muhtuo kiecalokie kieca kdrátai. (23)
Tántiet muotuotuvvá almié riáhka muhtiem konokasajn [\. -kisajnj,
kuhti sitái lokuou tahkat svajánasiskum. (24) Ja kö son lokuou
tahkakötij, tie puktietuvai muhtiem sü outoi, kuhti lei lohkie tüsan
puttie velakuokes. (25) Ja táina kö süwná ij lam mikie, maina mahttam
maksiet, tie kohcuoi alté hárrá, ahte son kalhkai viioptietuvvát, ja
alté áhkká ja mána ja kájáhka, mi suunáleija táikum maksietuvvát.
(26) Tie luojáhtáti tát sváinas vuolus ja rohkotalcd sü ja jahtij:
hárrá, oruo kiereties muina ja mon sitáu tund'i kájáhka maksiet.
(27) Tie áráhkálastij hárrá tán svajánasa padiéi ja luoihti sü luovas
ja mietieti sund"i vielhkieu. (28) Tie manái tát sváinas olhkus ja
káunai muhtiemau iecas kuojenúe svainasist, kuhti lei sundi vealákuokes cuohtie pietnika • ja son valhti sü kitta, toqhppij sü ciepiehtest
ja jahti: maksie, mait ton led' vedlákuokes. (29) Tie luájáhtaüj sü
kujemie sváinas vuolus altájuolhkij outoi, rohkoli sü ja jahtij: oruo
kiereties muina ja mon sitáu tund'i kájáhka maksiet. (30) Válla ij
son sihtam, muhtuo manái ierit ja caskij sü kiddeki, tasá kö son
maksij, mait son Iái vedlákuokes. (31) Kotall alté kujemie svajenasa
vuojénin tau, mi Iái saddam, tie pahán atnén sij tau sagga ja pöhtin
ja tietiehtin hdrrásase [v. hdrrásasá] kájáhka, mi saddam lei. (32)
Tie kohcuoi ölte hárrá sü outosis ja jahti sundi: ton pahás sváinas,
kájáhka tü vielhkieu luojehtim mon tund'i, tainá kö ton rohkoli' mü,
(33) Ihkus ton ai pierrim armálastiet tü kujemie svajenasa pad'd'iel,
nou ko mon lau armálastam tü pad'd'iel? (34) Ja altá hárrá moqrahtuvai ja pad&ielvatti sü pidhtálitá, kitta tasá kö son maksi kájáhka,
mait son leá válhkidaé. (35) Nouhti kaláka ai mü alemielac ahccie
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tahkat tidíj, jus eáhpet vaimuostettie antakas lueihtie, iec kuhtek
vieldasis alté mdttuit.
Kap itt el akta

lok a keié.

Kalacvuota cands. Mánai purrie oqssie Iellema kejenuo.
Poqntutakai niktetu;3{3em.
Ja tie hedvai, ko Jiesus lai loqptam tőit pakuit, vuolhki son
Kálileást ierit ja pö°üj Jüdeá rdjita tuon pedllai Jortdna. (2) Ja sü
cuovvun olluo almaca; ja son takái sijdti tannd varrásén. (S) Tie
pöhtin jdrisea sü lusd, kedhccalin sü ja jahttin sund'i: ledkus
olqmai mietietum hiejehtiet dhkds, ihke makkar vikie tiehti í (4) Tie
vastieti son ja jahtij sid'ij: edhpetkus tij led lohkam, ahte tat, kuhti
sivuneti sunnü alhkuost, sivuneti sunnoü oláman ja nissundn ? (5)
Jajahti: tdntiet kaláka ólma) hiejehtiet dhcies ja ietnies ja orruot
nanousft] dhkds palhtan ja td1 kuouhties kalákapd éaddat aktán
oqdcien. (6) Nou edpd soqj led tast kuokte, muhtuo akta oqdcie ; mait
tal jupmiel led aktetam, Íj kalhka almac rdréhkiet. (7) Tie jahttin
sij sundi: mannes kohcuoi tie Mouhses vaddiet luohpdtem-kirdieu
ja hiejehtiet sü ? (8) Son jahtij sidWij: tija vaimuoi karrasvuota
tiehti ynietiehti Mouses tid'di hiejehtiet dhkaitettie; válla alhkuost
tát ij lim nou. (9) Muhtuo mon jahtáu tiddij: tat, kuhti luohpatd
dhkastis ieca1 kö huorravuotá tiehti ja valta iehcásau, son tahka huoráb ; ja td't, kuhti valta ahkan tau, kuhti led luohpátuvvum, son
tahka húorah. (10) Tie jahttin alté oqhpates-olqmá' sund'i: ko nou
led olqmája nissund kasskan, tie ij led pu°rrie valtut. (11) Tie
jahti son sidi: ed' kdihka' valtie allasisá tau pdkuou, muhtuo vall
tá\ keita tat vattietnfi:3á. (12) Juhte muhtiema led' valtumi sieHtuka'ttesá'', kúti' led riekátum takkáren ietnie hedkkas; ja muhtiema'
led'' tasd sie'ttuoka'ttesen takáhtuovum almacist, ja takkdren led'' ai
muhtiema' saddam, tainá ko sij led mássam valtumds [Y. -mist],
japmiela rihka tiehti. Tat, kuhti mahtta tau allasis valtiet, son
valtus.
(13) Tie puktietuvvin máná' sü lusd, vdi son lüli pied'd'at
kietait sijd nála ja rohkolet; válla oqhpates-olqmd' sarökun sijáu.
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(Iá) Tie jahtlj Jiesus: tiptet mdnait orruot ja allét cakka sijáu
poqhtiemást mü lusá; juhte takkárij led almié riáhka. (lő) Ja kö'
son Iái pied'd'am kietait sijá nála, vuolhkij son taste ierit.
(16) Ja kedhca, muhtiem lahkanij ja jahtlj sundl : purrie
oqhpated'díe, mait puorit kalhkau mon tahkat, vai oqdcülim ihkleven
ielliemau. (17) Tie jahtlj Jiesus sundl: mannes kohcuo ton mü
purrien ? íj akták led purrie, iecá kö jupmiel aktu; válla jus ton
sitá' mannát ielliema sisd, tie ánie'ta kohccuom pákuit. (18) Son
jahtlj sundl: kutit ? Jiesus jahti: V ton kalhka koddiH; V ton
kalhka huordp tahkat; *' ton kalhka suoldtet; i ton kalhka vierriet
vihtenastiH. (19) Kudniete dhcat ja edtnat ja ton kalhka iehcciet
kuoimat nouh ko iecat. (20) Tie jahtlj tat nuorra olmaj sund'i: tdit
kaihkait lau mon anie'tam nuorravuotan rdjis; mltes mühstd ajri
vei vdjeluo f (21) Jiesus jahtlj sund'i: jus ton sita' liehkiet ollies,
tie vuolhkie, vuoptie táu, ml tüund led ja vattie hedjuita, ja tüund
kaláka UehkiH tdSSier almién ; ja poqtie ja cuovuo mü. (22) Kö tát
nuorra olmaj küldi tau p>dkuou, vuolhkij son hod'd'ien ierit, juhte
süund ladín olluo oqpmutaka1. (28) Tie jahtlj Jiesus oqhpates-olqmaitis [Y. olqmoitds]: sadnan jahtau mon tid'dlj: poqntds almacl
led lossot mannát almié rlhka sisd. (24) Ja vass jahtau mon tid'dlj:
álekiep led kammell cágenat [v. caknat] áimie salmie catá, kö poqntai poqJitiet almié rlhka sisd. (25) Kö oqhj^ates-olqma' tau kullin,
suorákanin slj sagga ja jahttin : kuhtes tie mahtta salukén saddat?
(26) Tie kedhcastl Jiesus sija nald ja jahtlj siddij: almacltá led
tat kalle mdhtietis; válla jupmiell led kdihka mahtielac.
(27) Tie vastietl Petrus ja jahtlj sundl: kedhca, mi ledp kaih
kait kuutdmja cuovvum tü; mait kalákap mlj oqdcuot tan outost?
(28) Tie jahtlj Jiesus sid'dlj: sadnan jahtau mon tidd*lj, ahte tij,
kúti' lahpdt mü cuovvum, otösist riekdtemin, ko almaca parenie led
cohkahemien iecas hdrlokvuota trönuo nann, kalákápehtet ai tij
cohkahet [Y. cohkohet] kuokte nuppie lohkai trönuoi nann ja tuopmdt tdit kuokte nuppie lohkai Israela sohköit. (29) Ja juohkehac,
kuhti kuotd koqtieu jalávieldait,jalá oqppait, jalááhcieu, jaláiétnieu,
jalá áhkau, jalá mdnait, jalá pálhtuoit mü namá tiehti, kaláka oqdéu°t cuotie kártasaccat [Y. -sacáj ruóptuot, ja árépit ihkeven iellemau.

206

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I.

(30) Válla moqddé', kutV led' öutiemusd\ kaléki' saddat maf^emussan
ja maniemusd outiemussan.
Kap itt el kuokte

lohkie.

Viena-karrhtie. Jiesusd kieretemus. Oqhpates-olqmdi riHuo.
Kuokte calmietemte.
Juhte almié riehka led jedbáta ko muhtiem tdluo-isiet, kuliti
drrdt itietest mandi olhkus paláhkdcit parekejijt vienakartasis [Y.
•kartasas], (2) Ja kö son Ilii Idskatallam parekejij kuni ouhta
pietnika pirra piejviesft], rajai son sijdu vienakartasis. (3) Tie
mandi son olhkus koqlmad tlma muttuon ja, vuoini iehcdsit cuodcuomdn sald'uon parhkuotakd; (4) ja jahtij sid'ij: vadcet ai tij mü
viend-kdrátai, ja mipedras led, tau sitdu mon vaddiet tid'd'ij. (5)
Ja sij vadcin. Ja vass mandi son olhkus kutat ja akcdt tijma muttuon, ja takdi sedmmaldhkai. (6) Válla vuosstas nuppie lohkai [Y.
lohkoi] ti ma muttuon mandi son olhkus ja kdunai iehcdsit cuodcuomdn parhkuotakd, ja jahtij sid'ij: mannes tij cuodcuopdhtet tanne
keacuo piejvie parhkuotakd? (7) Sij jahttin sund'i: taina kö ij akták
led mijdu pdldhkdtam. Tie jahtij son sid'd'ij: vadcet ai tij mü viend-kdrátai, ja mij pedras led, tau kalákdpahtet tij oqdcuot. (8) Kö
iehkiet sattai, jehtij viena-karhtie hdrrd cuodcuoted'tfdsas: kohcuo
outoi parekejit ja vattie sid'd'ij palhkau ; ja alhkie maiVemusaisft]
kitta vuosstasitd [Y. vuosstacita]'. (9) Ja kö iá' pöhtin, kúti' vuosstas nuppie lohkai (ima muttuon lad'in pdláhkdtu3i3um, oqdcun sij
kuhtik ouhto pietnikau. (10) Válla ko vuostasa? [Y. -taca'J pöhtin,
tojevun sij, ahte sij kalekin oqdcuot ednapu; ja oqdcun ai kuhtik
ouhtou pietnikau. (11) Ja kö sij tau oqdcun, murhkiestin sij isieta
vussti; (12) ja jahttin: td' maniemusd> led' parákam ouhta tijma,
ja ton led' tahkam sijdu mijd jedbátdsaccan, kúti' ledp kuoddam piejvie noqtieu ja pdhkau. (13) Tie vastieti son muhtiemi sijast ja jahtij : vednahkam, im mon takd tundi vierriet; ihkus ton led Idsketam
muina mierrietum pietnika pirra piejvies f (14) Valhtie oqmdt ja
mana keinut. Válla mon sitdu vaddiet tan manemusi akta ednakau
ko tu?id'i. (15) Jald im kus oqccuo tahkat iehcam oqmiú, mait mon
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sitáu í Jald ledkus tü calemie pahá tán tiehti, kő mon lau purrie í
(16) Nouhte saddi' mafSemusd' outiemussan, ja outiemusá' marYemussan. Juhte moqdde' led'' kohcuotuvvum, válla kallásacca' led olhkus vxldítüvum [v. vald'etuvvumj.
(17) Ja tie vuPlhki Jiesus pajás Jerusálemi ja valti táit kuokte
nuppie lohkai oqhpates-olqtnoit sierra lusás keinuo nald ja jahti
sid'd'i: (18) Keáhca, mi mannap pajas Jerusdlemi ja almacd' párénie saddá pad'díelvattietuvvdtpajemus predstaitdja cáluk-oqhpasitá ;
ja sij tuobmá' sü japmiemi. (19) Ja sijpad'diel vadde' sü hietnikijta
alhpietit, svaskuotit [v. svaskuotitj ja krussinaidetit sü ja koqlmat
piejvien kaláka son pajascuodcielet.
(20) Tie lahkani Sebetetisd parhtnie iednie aktán parhtnis
kum Jiesusá lusá, luejehtdtij sü outoi edtnami ja vditi sühste juojéta.
(21) Tie jahti son sund'i: maitds ton sitd'í Son vastieti sund'i: kohcuo tdit mü kuokte pdrhtnit cohkahdt [v. cohkohdtj iecat rihkan,
nuppiep tü oqlhkies kieta, ja nuppiep tü koruokietapielien. (22) Tie
vastieti Jiesus ja jahti : edhpdt tij tietie, mait tij vdjétiepdhtet [v.
vdjétiepatj; mahttiepahtdtkus tij juhkat tau kalhkeu, mau monn
kalhkau juhkat, ja kdstatuvvcit táina kástetasajn [v.
kástatasajn],
main a mon kástatuvau ? Soqj jahtikd sund'i: mahtin [v. mahttin]
moqj kalle. (23) Son jahtij sid'ij: mü kalhkeu saddapehttie toqj kalle
juhkat ja taina kástatasajn, maina mon kástatuvau, sattapehttie toqj
kalle kdstatu^[3dt, válla cohkahet mü oqlhkies ja mü' koruo kieta
pieliin ij led mü tuokien vaddiet iehcásitd kö sidi, keita ta't kárviehtum led mü ahcies. (24) Kö td' lokies tau kulim, suhttin sij táita
kuokte vield'acitá. (25) Tie kohcuoi Jiesus sijáu iecas lusd ja jehti
[v. jahtij]: tij tiehtiepehtet, ahte aldmuki fúorsta1 led' oqjevien sijá
pad'diel ja stuorra hdrra' atne isietvuotau sijá padiéi. (26) Ijkalhka
nou liehkiet tijá kasskan ; áinat tá't, kuhti tijá kasskan sihtá liehkét
stuories, son ledhkus tijá tieunár. (27) Ja ta't, kuhti sihtá liehkiet
outiemus tijá kasskan, son ledhkus tijá sváinas. (28) Nou ko almacá
párenie ij led poqhtam pád'd'at iecas tieunahuftiMt, muhtuo tieunahet
ja vaddiet heákkas lotnasen [v. lotnösinj moqddási outost.
(29) Ja kö sij vuolékin Jerihkuost olhkus, cuovuoi sü eátnak
álámuk. (30) Ja keáhca, kuokte éalmietémie [v. -timiij leika cohko-

208

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I.

hemien [v. cohkahimien] keinuo palhtan; ja kö soqj kuldika, ahte
Jiesus Idi taggu mieddiel mannamdn [v. -min], cuorvuoika soqj ja
jahtika : hdrra, Tavita parenie, arámuolastie munnu pad'díel! (31)
Válla dlamuk sdrhkui sunníi, vdi kalhkaika sdvuot orruot. Tie soqj
cuorvuoika vili ednapuhtjajehtika : hdrra, Tavita parenie, arámuolastie munnu padd'iel! (32) Tie cuoccatij Jiesus, kohcuoi sunnü lusás
ja jahtij: maites toqj sihtapehttie, ahte mon kalhkau tunnui tahkat?
(33) Tie jahtika soqj sund'i: hdrra, ahte munnu calfnie* rahpasuvvuoci\ (34) Tie aráhkdlastij Jiesus sunnu pad'diel ja tuohtJj sunnu
calmit ja taldhka saddin sunnu calmie'1 vuojenijen, ja soqj cuovuoika sü.
Kápittel

kuokte

lokk

akta.

Jiesus riete sisd, rajenéta tempelau, sdrökuo fdriseait.
Ja kö sij lahkanin Jerusdlemi ja pöhtin Petfágai oqlduo varié
vuollai, rajai Jiesus kuoktásau oqhpates-olqmaistis /v. -stes]; (2)
ja jahtij sunnui : vadcien lattie sietai, mij led tunnu outon, ja tie
tála toqj kaunapehttie minkieles osnau catnasin, ja miesieu tan p>alhtan; nuollien tdit ja lajeten mü lusd. (3) Jajus kuhtek moqlhkietd
tunnui maitek, tie jahttien : hdrra tarhpahd tdit ja tála luojehtd son
tdit. (4) Válla tat kdjahka sattai, vdi tat ollanet kalhkai, mij sarrhtnuotum led prqfehta catd, kuhti jahtij : (5) sdrqnut niejetai Sioni:
kedhca, tü konökés poqhtd tü lusd lod'd'ie cohkahemdn minkieles osnd
[y. osno] nann, ja parökuo-osna miesie nann. (6) Oqhpates-olqma,
vdccikd tohku ja takdikd nou kö Jiesus Idi sunnü kohccum. (7) Ja
soqj lajetika sü lusd minkieles osnau ja miesieu ja piejaika kdrvuoitiskd [v. -teskd) tdi nála ja cohketahtikd sü tai nála. (8) Ja edtnak dlamuk luobbun kdrvuoitisd keinuo nála ja iehcdsa suoddin
túorhkait muoraist ja tuorhkastin keinuou. (9) Válla dlamuk, kuhti
outon vacci, ja takutie cuoflpun mankien, cuoróvun ja jahttén: Hüsianna Tdvihta pdrenai [v. pdrdnai]; puorist siuúetumledhkus son,
kuhti poqhtd hdrra naman; Hüsianna allakdsan. (10) Ja kö son
pö°ti Jerusalemij, loqssaköti obbo stata ja jahtij : ked led makktdi't ?
(11) Tie jahtij dlamuk: tat led Jiesus, tat profehta Ndsaretast
Kdlilean.
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(12) Ja Jiesus manai jupmiela tiémpela sisa ja vuojieti olhkus
Jtdihkait, kúti1 ledin vuobetiemdn [v. -min] ja oqstiemdn [v. -min]
tiémpela sinnd, ja komie'ti lönuoteddíj pieutit [v. piutit] ja tuvvuooqsiesteddie stöuloit; (13) ja jahtij siddij: ta't led cdlit'tum : mü
koqhtie kaláka kohcuotuvvdt rohkoles-koqhtien, válla tij leahpdt tau
tahkam riefifidri sluogguon. (14) Ja sü lusd pöhtin calmie'térnie',
skierrhma' tiempeld sisa; ja son puorieti sijdu. (15) Ko pajlemus
predsta' ja caluk-oqhpdsa' vuojenin tdit outuo parhkuit, mait son
takdija mdnait, kúti' cuorövun tiempelin ja jahttin : Hüsianna Tdvita paránai, tie sij suhttin ; (16) ja jahttin sund'i : kuldhkus tonn,
mait td'jahtti'? Tie jahtij Jiesus sidij: kuldu kalle. Edhpetkus tij
•led koqssek lohkam : manai ja nammi ndlmiesft] ledh ton karvietam
állasat máinuou ?
(17) Tie küoti son sijdu ja vacci stdtas olhkus Petaniai ja orui
toppié. (18) Ko sonn itietest vasst manai stdtai, tie poröstuvvakötij
sonn. (19) Ja sonn vuojnij fiehkuna-muorau kéinuo palhtan ja manai tohku, ja ij kauánam tanne maitek iehcdsau ko lasstait; ja son
jahtij tasd': allusd koqssek tdte kiecies saddü tühste muordie'f Ja
Jxkuna-muorra assneli talahká. (20) Ja kö oqhpates-olqmd' tau vuojenin, outuhin sij tau ja jahttin: koktes assneli fiehkuna-muorra nou
hedhkkat f (21) Tie vastieti Jiesus ja jahtij sidij: sadnan jahtau
mon tiddij : jus tijdn led jahkkuo, ja edhpit kuoktastald, tie edhpet
tij oqccuo tahkat tossuo vall takkar takuoit, kö jiehkuna muoraina
led saddam, muhtuo jus tij vdl jahttiepéhtet tan varrai: logéne
iecat pajds, ja hojökote iecat medrrai, tie kaláka nou saddat. (22)
Ja kajahka, mait atnuopehtit rohkolvasan,jus
tijjahkkiepehtet,kaldkapdhtet tau oadcuot.
(23) Ja kö sonn pö°tij tiempeld sisa, vadcin pajemus presta' ,
ja vuorasupmusd' dlámukdst sü lusd, ko son Idi oqhpatemdn [v.
-min], ja jahttin: mate fdmuost ton tau takd'? Ja ked led vaddam
tundi tau fdmuou ? (24) Tie vastieti Jiesus ja jahtij siddij: mon
sitdu di kacatét tijdst ouhtou pdkuou; jus tij jahttiepéhtet mundi
tau, tie sitau mon ai jahttiet tiddi, mate fdmuost mon tau takdu.
(25) Koste IdiJuhannesa kastates ? Almies ftaj almaéist ? Tieusutin
sij iecainisa ja jahttin: jus mij jdhttiep: almiest, tie jahtta son
"CYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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midi: mannes tij tie ditie sund'i jdhkie í (26) Válla jus mij jdhttiep :
almacist, tie mij pallap dlámukest; juhte kdihka? atne1 Juhannesau
pröféhtan. (27) Ja sij vastietin Jiesusi ja jahttin : edp mij tau He
tié. Tie son kis jahtij sid'ij: im mon ke sarhnuo tid'ij, mate famuost
mon tau takáu. (28) Válla kokte tija mielan orrú í Muhtiem olman
leika kuokte parrhtnie' ja son vácci tán vuosstaca [v. vuosstasa] lusa
ja jahtij: páránam, manó, ja parhka udne / v . udni] mü viena-karrhtien [Y. karrhtienamj. (29) Son vastieti ja jahtij: immonsitd. Válla
taste manniela sankartij son tau ja manai tohku. (30) Ja son vacci
tan nuppie lusa ja jahtij sedmmálahkai. Tie vastieti son ja jahtij :
vaccicam, hárram ; ja ij son mannám tohku. (31) Koqbbd táiste
kuoktasist takdi, mait ahccie sitái ? Sij jahttin sund'i; tat vuosstas.
Tie jahtij Jiesus sid'ij: sadnan jahtdu mon tid'ij, ahte publikána' ja
skiekie' pöhti' almié riahhai outola A;o' tij. (32) Juhte Juhannes
pö°tij tija lusa ja vuosieti tid'ij riekterfartukvuota keinuou, ja edhpet tij jahkkam sund'ij ; ja ihka mai tij tau vuojnitd, tie edhpat tij
tauk taste mankielá led tau sankartam, nou ahte leitie sund'i jahk
kam. (33) Kuliét iecá muotulasau : tat lai muhtiem isiét, kuhti kdrvieti
viena-karrhtieu sattacit, takdi kedrrhtau tdnn pirrd, ja rokkij tedpcas
kárieu tasd, ja cieggi torrhnuou ; ja son pdláhkdtij tau / v . td]vienakarrhtie olámaitája vu°lhki olőkuoriehkai. (34)Kóh tall sadduo-ajekie
pö°tij, rajai svájenásities vienakarrhtie-olqmai lusa tuostuocit tdnn
sattuit. (35) Tie valtin vienakarrhtie olqmáy alté svajénasit kitta ;
ouhtou sij svaskuotin varditi, nuppieü sij corömotin larhkas ja koqlmátau sij kedtkahin. (36) Vast rajai son iecd svajénasit, ednapuit
tuoiste outiepuist; ja sij tahkin tdi kum sedbmalahkai. (37) Manniemusta rajai son parrhtnies sijd lusa ja jahtij: aláma sij mü' parrhtniest kőit paláci\ (38) Válla ko vienakarrhtie olqma' vuejenin
parrhtnieu, tie jahttin sij kaskanisa: tat led arhpulac, poqhtiet,.
koddup mij sü ja tie oqdcuop mij iehcame vuollai alté arhpieu. (39)
Ja sij valtin sü kitta, hojökotin sü olhkus vienakarrhtiest ja koddin
sü. (40) Kö tall viena-karrhtie hdrra poqhtd, maites son tie kaláka
tahkat tdita vienakarrhtie olqmaitá í (41) Sij jahttin sund'i: son
kaláka hedvahtet tait paháit pahá lahkai, ja páláhkáhtet vienakarrhties iecd vienakarrhtie olqmaitá, kúti' vadde1 sundi sattuit aikienisd*
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(42) Tie jahtij Jiesus sid'dij: edhpdtkus tij koassek led lohkom
cdlukin? Tahtkiedkie, mau koatiecieggie' palhkiestin ie7*itd, td't led
saddam ciehkakietkien ; hdrrast tát led saddam, ja led outo mija
calmi outon. (43) Tán tiet jahtáu mon tidlj, ahte jupmield riehka
kaláka valtietuvvdt tdist ieritja vattietuvvdt hietnikijtd, kute' kuodde'
tan sattuit. (44) Ja tát, kuhti jorrd / v. jorröj tan kietkie nála, sori
norötosd cuouhkas ; válla kedn nála taht kahccd, sü td't smolli.
(45) Ja kö pajemus priesta' jafárised' kullin altd muotulasait, arevietin sij, ahte son hoalai sijd pirra. (46) Ja sij pivutin sü
kitta valtiét; válla sij pallin dlámukest, tdina ko sij atnin sü proféhtan.
Kap ihtel

kuoktd

lohk

kuoktd.

Hedd'akárvuo'''. Kejsara skahttie. Pajdscuodcielem. Stuordmus
kohccuom-pdhkuo. Kristusd ahccie.
Jiesus vastieti ja hoalai sid'dij vasst muotulasai catd ja jahtij:
(2) Almié riehka led aktaldhkásac muhtiem konokdsajú, kuhti takai
hedjait pdrándsis. (3) Ja rajai olhkus svajenasities kohccuot tdit,
kúti' ladín kohcuotuvvum hedjaitd, ja ed' sij sihtam poahtiet. (4) Ai
vasst rajai son iecd svajenasit ja jahtij: sarönut táita kohcuotuvvumijtd: kedhca, mon Idu kdrvietam mü malldsau, mü vuóksa / v .
vuöhsd'] ja mü puejetuotum pufiié' led' nuoftfíum, ja kdjáhka led
karvies; pö°htit hedjaitd. (5) Válla sij pad'dielkiehccin tau ja vadcin
ierita, muhtiem pedltusis ja muhtiem oqsiestepmdsis [v. -sas]. (6)
Ja muhtiemd valtin alté svajenasit kitta pilehkietin ja koddin sijáu.
(7) Ko konokis tau küldi, tie moqrd'tuvai son ja rajai toqrruqfuovaitis ja hedvati táit olqmdkoddiejit ja poqlhtieti sijd stdtau. (8)
Tie jahti son svajénasitas : hedja' led kardvasa', válla td', kuti' lad'in
kohcuotufifium, ed' lam vuohkasa'. (9) Vadcet tdntiet olhkus keinuotakaitaja kóhccut hedjaita non moqttit ko tlj kauqnapehtet. (10) Ja
svajnasa' vadcin olhkus keinuotakai milhté ja coggin kdihkait, keit sij
kauqnin, koqppdcak paháit ja puorit, nou ahte hedd'da-koqhtie tievai
sijdst, kuti' cohkahin peauátdi. (11) Tie vaccij konökis sisd kedhcatet kuossit ja vuoinij toppie muhtiem olqmau, kuhti ij lam karvuotum
heddd'akdrfiui ; (12) ja son jahtij sund'i : vednahkam, koktds ton led'
14*
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poqhtam tiehkisisd, ko tüwnd ed' led hecija-kdrfíuo'? Ja ij sonmolhkietam maitek. (13) Tie jahtij konökis svajénasitas: catnet sühste
kietait ja jaolhkit, ja palhkiestet sü olhkuomus siuneti; toppie kaláka
liehkiet cierruom ja parii krihcdm. (14) Juhte moqddé' led kohcuotuvvum, válla kallásacca' olhkus valjetuvvum.
(15) Tie vádcin far-ised' ierit ja rátuhin, kokte sij oqdcuot
lülin kiellat sü pákuitá. (16) Ja slj rad'dín oqhpates-olqmaitisá
aktán Hárüdianai kum sü lusá ja jahttin: oqhpateddle, mi tiehtiep,
ahte ton led tuohtalac ja oqhpatá? jupmiela keinuou nuoláka, ihke
pala kdstek; juhte V ton kedhcastd almáéi olhkuoltas vuokieu. (17)
Sarrhnuo midi tantiet: koktds orruo tü mielan $ Ledkus loqhpie
vaddiet kejsari skahtieu, jala ij ? (18) Válla Jiesus, kuhti ielvi sijd
pahávuotau,jahtij:
tijhearvastalleje\mannekedhccalahpetfv.-lihpitj
1
mu ? (19) Vuosiehtet mundi ska'ttie-pietnikau. Ja sij puktin sund'i
pietnikau. (20) Ja son jahtij sid'i : kedn kobvo [kofifto] ja padíelcala led tdht ? (21) Sij jahttin sundi: kejesdra. Tie jahtij son sidíj:
vaddet nappu kejsari tau, mi kejesdra led, ja jupmieli, mi jupmiela
led. (22) Kö sij tau kullin, outuhin sij; ja kuotin sü ja mannin ierit.
(23) Tdnka piejvien pöhtin sü lusd saddu$ed\ kúti jahtti, ahte
ij led pajdscuodéielem, ja kacdtin sühste. (24) Ja jahttin: oqhpated'die, Mohses led jahttam: jus kuhték japmd ja süwnd álla
[=z ed' led] mdnd\ tie kaláka sü vield'a valtut alté dhkaina ja cuoccaltahtiet vieldasis sahkkusau. (25) Mijd lunnd lea) tall orrúm kieca
vield'acd'; ja tat vuostas valtij dhkauja jdmij; ja taina ko süwnd
edllam [= ea) lam] mdná\ kuoti son dhkas vieldasis. (26) Sdbmdláhkai ai td't nubbie, ja tdht koqlmut, kitta tan kiehccáta rdd'dai.
(27) Manniemusta sijds káihkaist jdmi ai nissun. (28) Kedn dhkká
táiste kiecas kaláka son tie pajáscuodcielemie [v. -limiej sinnd liehkiet ? Juhte sij led) kdihka) atnam sü. (29) Tie vastieti Jiesus ja
jahtij sid'd'ij: tij cad'd'dnehpét, ja eahpdt topto calukit, edhpetke jupmiela fdmuou. (30) Juhte pajáscuodcielemie sinnd ij olmaj valtie
allasis dhkau, ike nissun vattietuvvu olqmdi • ainat sij led' nouh ko
jupmiela ienkela' almién. (31) Válla edhpdtkus tij led lohkom jabmieki pajdscuodcielimie pirra, mi tidi led sarrhtniiotum jupmielest,
kuhti ja'ttö,: (32) mon lau Abrahdmd jupmiel ja Isakd jupmiel ja
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Jahkupd jupmiel. Jupmiel ij led tdi jdbmi jupmiel, dinat tdi ielliejij.
(33) Ja kö dlámuk tau küldi, outv.kin sij sagga altd oqhpatusau.
(34) Ko farisea1 kullin, ahte son
leipuotumsaddusedindlmieu,
tie coqhkanin sij aktij. (35) Ja muhtiem sijdst, kuhti lei ldka-oqhpie*f
kedhccalij sü ja jahtij: (36) Oqhpated'd'ie, kuhtimuc led stuordmun
kohccuompdhkuo Idkan ? (37) Tie jahti Jiesus sund'i: ton kaikká'
iehcciet hdrrau jupmielat obbo vaimuostat, obbo sidluostat ja obbo
mielastat. (38) Tát led td't vuostas ja stuordmus kohccuompdhkuo.
(39) Tát nubbie led ai tan vuohkai: ton kalhka' iehcciet kuoimdt
nouh ko iecat. (40) Tdi kuoktd kohccuompdhkuo sinnd orrú obbo
lahka ja profehta.
(41) Köh talfdrised ladín coqhkin orruoménn, kacdti Jiesus
sijdst; (42) ja jahtij: koktds orrú tijd mielan Kristusa harrai?
Kedn parenie led son? Sij jahttin sund'ij: Tdvihta. (43) Tie jahtij
son sidij: koktds kohccuo tie Tavid sü vuojenenin hdrran f ko son
jahtta: (44) hdrra jahtij mü hdrrai: coahkketd mü oalhkies kieta
nald, tasd kö inon piejau vasülaccaitat tundi juolhkij tuoutaken.
(45) Köh tall Tavid kohccu sü hdrran, koktds led son tie altd parenie t
(46) Ja ij akták mahttam vastietet sund'i ouhtou pdkuou ; ja ij akták
tuosstam vei kacatét sühstd maitek tdte piejvie rdjies.
Kap itt el kuoktd

lohk

kolőmo.

Vuoi fdriseai ja Jerusalemie pad'dlel.
Tie hoalai Jiesus alámukija oqhpates-olqmaitis [v. olqmoites],
(2) ja jahtij: Möhsesa stuoulwo nann cohkahe' [v. -kV] cáluk-oqkppdsa' ja farisea'. (3) Tantiet kajáhka tau, mait sij kohccu' tijdu
aniehtet, tau aniehtet ja tahkét; válla allét takd sijd parhkui milhte ;
juhte síj jdhtte' [Y.jahtti'],ja
ed' takd. (4) Stj cattfe' lossis noqtijt
aktij, mait alrnac ij viejie kuoddiet, ja pied'd'i' tdit almáéi oqlhkij
nald, válla ieca' ed' sij sitd tdit tuohttdt cüutinisd. (5) Válla kdihkait parhkuitisd tahki'sij, vdi vuojönu' almacist,- sij tahke muihtuocdlaitisd kobqtoken, ja karvuisd nald lúoskait stuorahken. (6)
Sij sihti' mielastissd cohkahet oqjvu°rin kuossu°md pali ja siendkükai sinnd. (7) Ja sij sihte mielastisd puordstahtietuvvdt sald'uon
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jah kohcuotuvvdt almacist: rabi, rabi. (8) Válla eahpat tij kalhka
tiptiet iecaie kohcuotufíftet rabin; juhte akta led tijd oqhpated'd'ie,
Kristus, ja tij ledhpet kdiliká1 vieljaca\ (9) Ja edhpet tij kalhka
kohcuot ouhtou edtnama nann úja ahccien ; juhte akta led tija ahccie,
kuhti led almién. (10) Ja edhpet tij kalhka tiptiet iecate kohcuotuvvát oqhpiested'd'len, juhte akta led tija oq,hpiested'dle, Kristus. (11)
Tat, kuhti led stuordmus tija kasskan, kaláka, liehkiet tija svdinas
[v. -nesj. (12) Tat, kuhti iecds pajieta, son kaláka vuolietuvvdt; ja
tat, kuhti iecas vuolieta, son kaláka pajietuvvdt.
(13) Válla vuoi tiddicdluk-oqhppdsajafdrised?,
tij hdrvdstalleje1, kúti* tahpapehtet almié rihkau almaci outost; ieca edhpet tij
mand tan sisd, ja tdit, kúti'' sihte' sisd mannát, edhpet tij pdja sisd
mannát. (44) Vuoi tid'd'ij tij cáluk-oqhppdsa' ja fáriseá'; tij hdrvastallejé', kúti' porropehtet arápacij koqiit, ja olhkuoltds vuokie tiehtij
atniepdhtet kuhkies rohkolvasdit; tdn tiet kalákapehtet tij oqdcuot
tdte losiep tuopmuou. (15) Vuoi tid'd'ij, tij calukoqhpasd' ja fdrisea';
tij hdrvastalleje\ kúti' pirra mannapehtet cacij ja edtnami milhte
takácit ouhtou proseluotau, ja kö son led saddam tanndn, tie tahkapehtet tij sü helveta mannán, kuokte kirrhtie pahapun, ko tij ieca'
ledhpet. (16) Vuoi tid'd'ij, tij calmietes oqhpateddie\ juhte tij jahttiepahtet: kuhti vuoröno tlempela pakti, ij td't ledhnikie; válla kuhti
vuoröno tfempela kollie pakti, son led vedlhkulac. (17) Tij jalla' ja
calmietimie1,- koqbbd led stuordp, kollie, vai tfempel, mi pdsuohta
kollieu ? (18) Ja kuhti vuorönu oltára paktij [v. paktu], ij tat led
mikie, válla kuhti vuorönu vedruo pakti, mi tdn nannd led, son led
vedlhkulac. (19)Tijjalla
ja calmietemié1', koqbbd lea stuordp, vedrruo,
vai altar, mi pasuotd vedruou ? (20) Tdntiet tat, kuhti altara pakti
vuorönu, son vuorönu tan pakti ja kajáhka pakti, mi tan nannd lea.
(21) Ja tat, kuhti tfempela pakti vuoröno, son vuoröno tdn pakti ja
sü pakti, kuhti tan sinnd orrú. (22) Ja tat, kuhti almié pakti vuorönu, son vuorönu jupmield trónuo pakti ja sü pakti, kuhti cohkohd
[v. cohkahdj tan nannd. (23) Vuoi tid'ij, tij cdluk-oqhpasd* ja
fdrised', tij hdrvastallejé1', kúti' tahkapehtit tivuotau mintást, tillast
ja, karevienest, ja manaspied'apehtet tau, mi lahkan led oqjávatumüs,
nammatum ^ek^esfdrötukvuotau, arömuokesvuotau ja jdhkuou ; tdit
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jpierri almac tahkat, ja tuoit iehcasijt ij manaspied'dat. (24) Tij
calmietis oqhpiestedd^e', tij kúti' sillipéhtet cuoihkaitja niellapéhtet
kamelau. (25) Vuoi tidd'i, tij calukoqhpasa' ja fdrised'; tij hdi'vastallejé', kúti' tahkapéhtit juhkam lihttfuja kárieu olhkuolt rdjenasen,
válla sistd leóV td' tievasd' riefiSatusast ja vedrrutakast. (26) Ton
calmietis farised, takd vuosstak juhkam lihtieuja kdrieu siste rajándsen, vdi ai tdi olökuopiellie saddd rdjánasen. (27) Vuoi tidd'ij,
tij cdlukoqhpasd' ja fdrisea, tij hdrvastalleje', kúti ledhpdt jedbátd
kö vielhkuotahttum hantié', ma' olhkuolt vuojönu cdppakdn ; válla
sistd led' td' tievasd' jabmieki tauhtist ja tuolvast. (28) Non ai tij
olhkuolt vuojönopehtet almáéi outon r^ektfetfarötuketi; válla sistd
ledhpet tij tievasd' hedrvastallemdst ja vedrruotakds. (29)Vuoi tidd'i,
tij calukoqhpasa'' ja fdrisea'; tij hdrvastalleje1', kúti' cieggepehtet [\.
cieggipehtet] prqfehtai hautit ja heárauatehpet tdi ^ekúesfdrótuki
hauétiesdjit, ja jahttiepéhtet: jus mi laimie [Y. lijmid] orrúm mijd
ajé'tiekij pali, tie eimie mi sijdi kum sebrülacca' orrúm proféhtai
varrai. (31) Tie vihtenastiepehtet tij talle iecatd nald, ahte tij ledhpdt sija~ mdna', kúti' proféhtait led' koddam. (32) Tie tieutét nappu
tij ai tijd ajéhtiekij medhtau. (33) Tij kedrámaha', tij soatie kfdrámahij ciuka, koktds mahttiepéhtet tij pedssat helvitd tuopmuos ?
(34) Tdntiet, kedhca, mon rdjau tijd lusd proféhtait ja viissdkijt ja cdlukoqhppasijt ja muhtiemijt sijds tij koddiepdhtdt ja kruossenaulepéhtet / v . naulipéhtet], ja muhtiemit sijds tij rissipéhtet tijd
siendkükai sinnd ja toqlvuotdhpdt stdtas stdtai. (35) Vdi tijd nald
poqhtd kaihk rlektlesfd?'ötuk varra, mi led kolhkotuvvum edtnama
nald tan riektiesfdrötuk Ábela vara rdjies kitta Sdhkarid Pdrakid
parhtnie vara rdddai, kedu tij kottitd tlempela ja altara kasskai. (36)
Sadnan jahtdu monno tidij, ahte tdt kdjáhka kaláka poqhtiet tán
mattuo^ paddieli. (37') Jerüsdlem, Jerüsdlem, ton, kuhti kotta' / v .
kotto'J proféhtait ja kedtkahd' tdit, kúti' lea' rdjahtum tü lusd ; man
tajávai lau mon sihtam coqggiet mdnaitat, tie kö vuoncd cogga ciukaitis soqjis vuollai ja edhpdt tij led sihtam ? (38) Kedhca, tijd
koqhtie kaláka kuotietuvvdt tidij auhtasen. (39) Juhte mon jahtdu
tidij: taste manffela edhpdt tij kalhka mü vuejéniet tasa kö tij
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puoris siuúatum

Kápittdl

kuoktá

leáhkus son, kuhti poghta hedrra

lohkie

ni e Idd.

Jerusáleme autietuvvdm [v. autietem]. Vedralta nohkem.
Ja Jiesus manái olhkus ja vu°lhki femeplést ierit, ja alté oqhpates-oldmá' pöhtin süu lusa vuosietét sundi Pempela ciegganemier
ceártau. (2) Tie jahtl Jiesus sidij: ahpetkus tlj vuóinie tdit káihkaitf Sadnan jahtáu mon tid'íj: tannd l kalhka páhciet kierhkie
kirhkie nald, mij ij kalhka vaolus kaihkuotuvvát. (3) Jah kö sonn
Idi cohkahamen olduo varié nann, vadcin alté oqhpqtes-olqmá' sw
lusa sierra ja jdhttin : sarrhtnuo midi), koqsse tát kaláka saddat?
ja mi kaláka liehkiet meárahkan tü poqhtemi ja vedralta nohkemit
(4) Tie vastieti Jiesus ja jahtij sidij: váruotet, apmas akták tijáu
cáddetet. (5) Juhte moadde' pohti' mü namán ja jahttV: mon láu
Kristus ; ja moqddasijt sij cáddete'. (6) Ja tij saddapehtet kullat
toqruou ja toqrruo-sákait; váruohtet, apmapehtet tij suorákanet,
juhte tát kájáhka vierehti saddat, válla ij leá tie ájn nohktem. (7}
Juhte fulhkie' kaléke' cuodcalastiet julhkij vu°ssté, rihka' rihkaí
vu°sste, ja nielekie kaláka saddat ja pestilenca1 ja edtnamskielepemár
tuohku [v. tuoggu] tahku, (8) Válla tát kájáhka leá vaiviesvuotá
álqkup. (9) Tie paddielvadde' sij tijáu vajevastuvvemi, ja koddV
tijáu; ja tij saddapehtet vasuotuvvát káihkist almacist mu namá
tiehti. (10) Ja tie sadde' moqddá' veárranet ja piehtiet kuhtik kuoimitisája vasitotet kuhtik kuoimitisá. (11) Ja moqddá pedhttuokes
profehta' paddáne' ja cáddete' moqddasijt. (12) Ja taina ko jupmielahtiesvuot lassáná, tie kieriesvuot moqtti sinnd cóqssku. (13) Válla
tát, kuhti pintá kitta nohkemi, son saddá sálukin. (14) Ja tát evangé
lium rihka pirra kaláka sarrhtnuotuvvát obbo veáraltin vihtenüsankáihkit almacitá ja t{e kaláka nohklem poqhtiet. (15) Ko tij talt
vuojeniepdhtet auátatemie [\. -timie] vastiesvuotau, man pirra
sarrhtnuotum led projehta Dánielá catá cuodcuomdn tán passie
saj^n: tát, kuhti tau lohká [v. lohkö] ájá'tallus tau. (16) Táhr
kúti' talluoi leá' Jüdean, páhtarusá váritá; (17) ja tát, kuhti leá
táhka nann, allus luojáhtátu0 vuolus viedőamá tiehti maitek koqties-
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tis. (18) Ja ía'í, kuhti led olökun salduon, allus ruoptuot mahcu
viedcama tiehti piktasitiés. (19) Válla vuoi sid'i, kúti' led' namdhteddie'1 tdi piejvij. (20) Válla rohkolet, vdi tijd pdhtarem ij satta
talevin Ikc sabbdhtan, (21) Juhte tie saddd takkar stuorra vajevie,
mi ij led orrúm vedrdlta olhkus kitta tan rdd'd'ai, ike saddat kalhka,
(22) Ja jus ta> piejvie* ed' lülu oqnietuvvdt, tie ij akták almac lülu
kaduoset; válla tái olhkus valdituvumi tiet, kaleke1 td piejvie' oanie
tuvvdt. (23) Ja jus kuhték tie jahtta tid'd'ij: kedhca, tannd led
Kristus, jald tuonna; tie allét tau jdhkie. (24) Juhte pedhtuokes
Kristusa' ja pedhtuokes proféhtdpajáspöhü
ja tahki' stuorra medrhkait ja outuoparhkuit, non ahte td'' olhkus valditu°vumá'' [v. -valjetuvvuma] di saddacV cáddetuvvdt, jus tat lüli mahttieles. (25) Kedhca,
mon Idu tidlj tau outol juo sarönum. (26) Tantiet, jus sij tie jahtte*
tidij: kedhca, son led miehcien, tie allét tohku mand ; kedhca, son led
kammarin, tie allét tau jdhkie. (27) Juhte nou kő altakas [v. -kés]
poqhtd lulltieja vuojönü kitta alds, takkar led almacd parrhtnie poahtiem. (28) Válla konnd porromus led, tasd coqkkané ai arenasd\
(29) Válla taláhka tdi piejvij vdjevie mannield, tie piejevie
itunutuvvd ja ndstie kahcéé'' vuolus almies ja almijfömuo' torkkiestV'.
(30) Ja tie kaláka almaca parhtnie medrahka ihtiet alámai; ja tie
saddV kaihkd' mattuo'' "dtnama nann valluot, ja sij kalékV vuejeniet
almaca parrhtnieu poqhtiemen almié palvai sinnd stuorra fdmun ja
hdrlukvuotan. (31) Ja son kaláka olhkus rddit lenkilities cuoddales
pasoqna jienan; ja sij kaleke coqhket [v. coaggiet] alté olhkusvaldíetüvumijt tdiste nieldle pidkka kuouluis ; almié nuppie raptas kitta,
nuppie rabátai. (32) Oqhppit muotolvasdu fiehkuna muoras. Ko tdn
suorhkijta svallie cdhcie juo ledpaddánam, ja turhkuma' luottanickohtV, tie tlj tiehtiepehtet, ahte kiessie led lahka. (33) Nouhté di tij>
ko tij vuejeniepehtet tdit kdihkait, tie tiehtit, ahte son led lahka uksa
outon. (34) Sadnanjahtau mon tidij: tat puoláva ij kalhka nohkot
outol kö tat kdjáhka saddd. (35) Alemie jaedtnam kalákapd tossdnet,
válla mü pdkuo' ed' lutnuok kalhka tossdnet. (36) Válla tau piejvieu
ja tau pottou ij tietie akták, dinat vall mü dhcie aktu.
(37) Válla nou kö Nua piejvie1 laddin, nou kaláka ai almaca
parrhnie poqhtiem liehkiet. (38) Juhte nouh ko sij laddin [v. lied-

'218

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I.

din] tdi piejvij sudduo-tulvie outol; sij porrin ja juhkin, nissunit
valtin ja pieddin dhkkan kitta tan pejevai, kö Nod cagénai áráhkai ;
{39) ja tőéin mastdk tietie, outol ko tulévie pötij ja valtij sijáu kdihJcait ierit; takkar kaláka ai almacaparrhiniepoqhtiemliehkiet.
(40)
Tie kuouhties ledpd olőkun salduon,nubbiepajásvaltietuvvá
janubbie
kuotietuvvd. (41) Kuokte nissuna' l?dpd tie jorö'temien millau; nub•bie valhtietuvvd pajás ja nubbie kuotiehtuvvá. (42) Kohcet tántiet;
juhte edhpdt tij tietie, kutin potton tija hdrrd poqhtd. (43) Válla tau
•kalákapdhtet tij tiehtiet, ahte jus isiét lülT tiehtiet, kutin ijd kohciem
vuoruon suold ajöku poqhtet, vissast son tie kocáiüli, ike pájelülü
koqties kaihkuotuft:3át. (44) Tdntiet lahket tij ai kárávasa'; juhte
•almaca párénie poqhtá tan potton kő tij eáhpát toqjvuo. (45)
-Kuhtis led tall tat osskeltes ja jierhmálac svainas, kedu alté karra leá
pieddam koqhtie-fuolhkies / v . huolhkiesj paddiel, vdi son kaláka
vaddiet siddij piepmuou vuokas ajakai ? (46) Saluk led tat svainas,
keáu alté hdrrd kauáná nou tahkamán [v. -min], kö son poqhtd.
{47) Sadnan jahtdu mon tidij, ahte son kaláka páddat sü kdihkai
tavieris pad'dlel. (48) Válla jus kuhtik pahá svainas jahttá vaimuonis: mü hdrrd ij ajn varáká poqtiij; (49) ja nou aláka rejjevat
Jcujémie svajénasities ja porrot ja juhkat juhkij siebrien ; (50) tie
kaláka tan svájenasa hdrrd poqhtiet tan piejvien, kö son ij vuorhtie
sü, ja tán potton, kő són Ij toqjvuo ; (51) ja kaláka cuollat sü kuouqtat ja vaddiet sundi palhkau hedrvastallejij siekien. Toppie kaláka
liehkiet cierruom ja pánié krihcdm.
Kdpittdl

kuokte

lokk

vihtta.

Lohkie niejta\ Ostfeltes, kienies svainas. Manniemus tuobmuo.
Tie saddd, almié riehka lohkie niejta? láhkasaccan, kúti1 valtin
iampuitisá ja vadcin irekie outolt. (2) Válla vitás sijasft] Idd'in
jirbmálacca' ja vitás kájávasa'. (3) Ta kájavasa? valtin lampuitésá
ja iccin valtie olduo mielhtiesá. (4) Válla tá' jv^rhmálacca1 valtin
olduo lihtinisá aktán lamjmi kum. (5) Kö tall irekie vipái, tie nakkiertuvvin1) sij káihka' ja oqddajin. (6) Válla kaskiján sattai cuorx

) A szövegben: nahartovin.
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vas ; kedhca, irekie poqhtd ; vadcet olhkus sü outolt. (7) Tie cuodcielin kaihka' ta' niejta' ja karviehtin lampuitisd. (8) Ja ta kajévasa'
jahttin tdita jierhmdlaccaitá : vaddét mid'd'i tijd oqld'uost, juhte mijá
lampuq' jaddaköhti'. (9) Tie vastietin ta jierhmálacca ja jahttin :
e
dp lutnuok ; maréji tie vdnies saddd mid'ij ja tid'ij ; válla vadcit
ienni tai lusa, kúti' vnobeti', ja oqstét allasittie. (10) Kő síj tall
vadcam lad'in oqstdcit, tie pö°tij irekie ; ja ta', kúti' lad'in kdrávdsa',
mannén aktán suina sisa heájaitá,jauksa tahpatuvai. (11) Maniela
dskd pöhtin ai ta ieca' niejta' ja jahttin: harrd, harrd, rapastd
mid'tj. (12) Tie vastieti son ja jahtij: sadnan jahtdu mon tid'ij: im
won topto tijáu. (13) Kohcet tantiet, juhte edhpdt tlj tietie piejvien
jald pottou, koqsse almacd parénie poqhtd.
(lé) Juhte nouhkö olmdj, kuhti aihkui vuelekiet olökuo riáhkai,
kohcuoi svajénasities ja vatti sijd kietaita tdbvierities. (15) Ja vattij
muhtiemi vihtta puttie', muhtiemí kuokte ja muhtiemi ouhtou, sierra
[v.f^rra]
kedsak mahttakvuotas milhtd [Y. milita] ja vuolhki nou
taldhka olökuo-riáhkai. (16) Tie vu°lhki tat, kuhti lei tuosstum
vihtta puttie' ja oqsiesti tai kuni ja vidnij vihtta ieca puttie'. (17)
Nouhtie ai tat, kuhti lei tuosstum kuokte puttie1; son ai vidnij ieca
kuokte. (18) Válla tat, kuhti ouhtou lai tuosstum, mandi ierit, jdviesti edtnami ja ciekai hdrrds pietnikit. (19) Kuhkies aikie maniela
taté kieciest pöüj tai svdjenasi harrd ja tahkaköti lokuou sijd1) kum.
(20) Tie pőtij tat outoi, kuhti lai tuosstum vihtta puttie' ja pühií
[v. pukti] vili vihtta ieca puttie1 outoi ja jahtij : harrd, ton vaddi'
mund'i vi'tta puttie', kedhca, mon lau vidnim vihtta ieca puttie'' tdi
kum. (21) Tie jahtij alté harrd sund'i: puoris, ton purrie ja oqskteltes svdines, uhcies oqmie pad'd'iel led ton orrúm ossk1 éltes ; mon
piejau tü edtnaka padiéi; mana sisa hdrrdt dSui. (22) Tie pö°ti di
tát ouötoi, kuhti lai tuosstum kuokte puttie' ja jahtij: harrd, ton
vaddi' mund'i kuokte puttie, kedhca, kuokte ieca jiuttie' lau mon tai
kum vidnim. (23) Tie jahtij alté harrd sund'i: puoris, ton purrie ja
osskteltes svdinas; uhcies oqmie padlel led' ton orrúm ossk%eltes, mon
piejau tü edtnaka pad'driel; mana sisd hdrrdt dvui. (24) Tie pő°tij
*) A nyomtatott szövegben : sijai.
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ai td't ouotoi, kuhti lai tuosstum ouhtou puttiü ja jahtij: harrd, mon
tiehtim tü karra olman, kuhti cüqhpa', kosö ton V led sad'dím, ja
coqkkd', kosö ton V lea poddetam ; (25) ja ko mon pallim, vuelékim
mon ierit ja vuorehkim puttieu edtnama sisd, kedhca, tannd led tü
oqpmie. (26) Tie vastieti alté harrd ja jahtij sund'i : ton pahds ja
laihkies svdines ; jus ton tiehti', ahte mon cuohpau, kosö mon iu led
sdd'd'im, ja coqkkau, kosö mon iu led poddam [Y. poddetam]; (27)
tie IddV ton pierrim pied'd'at pietnikijtam lonuoted'd'itá, ja ko mon
pö°htim, tie lad'diu ham oqdcum oqpmam redntuind riioptuot. (28)
Valtiet tán tiet puttieu sühstd ierit ja, vaddet sund'i, kednnd Fa lokie
puttie'. (29) Juhte juohkehaccai, keánnd led, kaláka vattietuvvdt,
ja süund kaláka liehkiet vald'iesvuot / ja kednnd ij lie, sühstd kaláka
v*el tat valtietuvvdt, mi süund led. (30) Ja palhkiestet tau kienies
svöjenasau olhkuomus suunieti; toppie kaláka liehkiet cierruom ja
pdni krihcdm.
(31) Válla kö almacapareniepoqhtd hdrlukvuotanis ja kájáhka
ajéles ienkeld* suina, tie son cokkohd hdrlukvuotds truounuo nann.
(32) Ja kaikká' almaca' kaleki' coqhkanet sü outoi; ja son rdráhka
sijdu, muppieu muppiest, nouh ko reinuohed'díe rdráhka sducait
kdihcaist. (33) Ja son pied'd'd sducait oqlhkies [v. riuhtiesj pedllasis ja kdihcait koruo pedlldsis. (34) Tie jahttd konökis sid'd'ij, kúti*
led' alté oqlhkies pieliin: poqhtit tid'da [v. tij], mü dhcien puoris
siuúdtuvvumd' [Y. sivunietuvvuma'] ja drepit tau rihkau, mij tid'ij
karviehtum led vedrdlta alákuo rajiest. (35) Juhte mon lad'im nedlákuomdn, ja tij vattíjte mund'i [v. munij porrot; mon lad'iu kojöhkomán, ja tij vattijtíe muni juhkat; mon lad'iu amas, ja tij tuosstuotitie mü koqhtai,- (36) rihccuot, ja tij piuhtastitie [v. piuhtasteitie] mü ; mon ladím puohcamdn, ja tij oqhpaite [v. oqhpate, v. -td,
v. -t*e] mü; mon lad'im kiddakin, ja tij poqtijte mü lusd. (37) Tie
vastiete' [v. -ti'] riektíesförötuka' sund'i ja jehtte' [\. jahttV]: hdrra,
koqsse vuoinime tü ndlqkuomdn, ja piepmaime tü, jald kojöhkomdn,
ja vattijmd [Y. ~me] tűni juhkat ? (38) Koqsse vuoinimd tü apmasin
ja tuostuotijmie tü, jald rihccuot, ja piktastijmie [Y. piuhtastimie] tü?
(39) Jald koqsse vuoinime tü puohcamdn, jald kiddakin, japoqtima
tü lusd ? (40) Ja konökes vastietd tie ja jahttd sid'd'ij: mait tij lahpit
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tahkam aktái tdiste mü uhciemus vield'aist, tau ledhpat tij tahkam
mundí. (41) Tie son jahtta ai sid'd'ij, kutV led' koruo pielün : kajétet
ierita mü luhtd, tij karruotuvvuma , ihtfeven tolloi, míj pedrákall ja
alté ienkelitá karviehtum led. (42) Juhte mon lad'im nedlákuomdn ja
ditie Uj vattie muni porrot; mon lad'iu kojöhkomdn, ja ditie Uj vattie
munijuhkat. (43) Mon lad'iu amds, ja ditie tij tuosstuote mü'; rihcuot,
ja ditie tij piuhtaste raw'; mon lad'im püohcamdn ja kiddakin, ja ditie
tij oqhpa mü. (44) Tie vastieW sij sundi ja jahtte': hdrra, koqsse
vuoinimd mij tü nedlákuomdn, jald kojöhkomdn, jald apmasdn, jald
rihccuot, jald püohcamdn, jala kiddakin, ja edp la tieunaham tü?
(45) Tie vastieta son siddi ja jahtta: sadnanjahtdu mon tid'dij :
mait tij edhpdt led tahkam aktái tdiste vhciemusaisft], tau edhpdt
tij led muniked tahkam. (46) Ja ta> kaleki1 tie mannát ihkleven vajéval, válla riektesfdrqtuka' ihkieven ielliemi.

Kdpihtdl

kuokte

lohk

kutta.
•

Kristus vuoitahtum, vuoptietum. Altd pdssac, iehkietes mallas,
sieluovajevie, rohkolvas, fankiHuvvdm, ocöhtuvvem. Petrusá kahccdm.
Ja tie hedvai [v. hedpaij, ko Jiesus lai loqptam kdihkait tdit
pakuit, tiejahüj son oqhpates-olqmaitis : (2) tij tiehtiepehtet, ahtd
kuokte piejvie tastd manield sadddpdssac, ja almacdpareniepaddlel
vattietuvvd kruossinauletuvvucit. (3) Tie coqhkanin pajlemus predsta ja calukoqhppdsa' ja alamuka vuorasupmusa tan paj%emus
predsta viessui, kedn namma lai Kajafás. (4) Ja ratuhaddin, kokte
sij mahttiet lülin tuobbelet Jiesusau sluokin, ja jámiehtét süw. (5)
Tank jahttin sij: allup passien, amds stujdmie saddat alamuka
kasskan.
(6) Kö toll Jiesus lai Pehtanian, tan spitalac Siemuna koqtien,
(7) lahkani sü lusd muhtiem nissun, kednne lai klása lihtie tiuras
vuojátasin; ja liejehkij tau alté oqjvie nald, kö son lai peduátai
cohkahdmdn. (8) Ko alté oqhpates-olqma' tau vuojenin, tie suhttin
sij ja jahttin: masds tat liejehkem tossai ? (9) Tát vuoitas licca
mahttam vuoptietuvvdt tiuras haddai, ja vattietuvvdt hedjuoitd. (10)
Kö Jiesus tau vu&ptiesti, jahtij son sid'd'ij : manna vuorádapehtét tij
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tau nissunau ? juhtá son leá tahkam puorrie takuou mü vu°ssti. (11)
Juhte álu atniepdhtát tij heájuoit kasskanettie, válla mü edhpdt tij
álu anie. (12) Juhte kö son liejéhkij tau vuojetasau mü rupmaha
nald, tie leá son tau tahkam karvietimie [Y. -temiej tiehtí mü hauátátui3i3emisan. (13) Sadnan jahtau mon tid'd'ij: konnd ihkienis tat
evangélium sadda sarrhtnuotuvvdt obbo veardltin, kaláka ai tat, mait
son lai tahkam, pedkkuotuvvdt sund'i muihtuldsen. (14) Tie vu°lhki
akta tdiste kuokte nuppie lohkasist [Y. lohkosist], kedn namma lei
Jütds Iskarduot pajiemus predstai lusd; (15) ja jahtij: maitd sihtapehtit mund'i vaddiet, jus mon tid'ij pedhtau sü ? Ja sij vaddin
sund'i kolömo lohkié silápa pietnika'. (16) Ja tdte dikie rajist ocói
son vuokas dikieu sü piehttiet.
(17) Válla vuosstas piejvien süru°tes laipij passien, mamién
oqhyates-olqma Jiesusd lusd ja jahttin sund'i: konnds sitd'ton, ahtd
mij kalákap kdrfíiehtet tundi porrot pdssac-lippau ? (18) Tie jahtij
son: vadcet statai soqpmasa lusd ja sarönut sund'i: oqhpateddle
jahttd: mü ajekie led lahka ; mon sitdn atniet pdssacau tü lunnd mü
oqhpates-olqmoi kum. (19) Ja oqhpates-olomoq1 tahkin nou kö Jiesus
lai sijdu kohccum ja kdrviehtin pdssac-lippau. (20) Jah kö iehkiet
lai saddam, cohketij son peauátai aktán kuokte nuppie lohkasin [Y.
lohkösiúj. (21) Ja kö sij ladín porromdn / v. -min], jahtij son:
sadnan jahtau mon tid'ij, ahte akta tijdsft] poqhta mü piehttiet.
(22) Tie saddin sij sagga hod'díen ja alékin iec kuhték jahttiet
sund'i: hdrrd, im liccd mon tat ? (23) Tie vastieti son ja jahtij :
tdt, kuhti muindpuonuosti kietainis karrai, son pedhttd mü. (24)
Almaca parenie manna mai ierit, nouh ko cdliehtum led sü pirra,
válla vuoi tdn almaci, kedn catd almaca parenie piehtietuvvd/ tan
almaci lüli puoriep, ahte son ij lülu riekdtuvvum
[Y.riekdtumJ.(25)
Válla Jütds, kuhti sü piehti, vastieti ja jahtij: oqhpated'die, im licca
mon ta't ? Tie jahtij son sund'i: ton jahtti' tau.
(26) Válla kö sij ladín porromdn, valtij Jiesus laipieü, kihti
ja toqji ja vattij oqhpates-olqmaitd ja jahtij : valtet, porret; tat le
mü rubme [rubmiej. (27) Ja son valtij kdlhkeu ja kihti, vattij sid'd'ij
ja jahtij: juhket taste kdihka\ (28) Juhte tat led mü varrd, tan otö
testamenta, mi olhkusnuorhkuotufi'fid moqddasij outos, suttui dntakas
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luejéhtiemí. (29) Mon jahtáu tid'díj: im mon tastá mannielá juká
tata vienamuora sattuos, kitta tan piejvie rád'dai, kö mon jukau táuotösau tijái kum mü áhcie ríhkan.
(30) Ja kö sij ladín laulum kiehtuo-laulutasau [Y. -tisau]?
vadcin sij olhkus old'uo-várrai. (31) Tie jahtij Jiesus sid'ij: tan
iján saddapehtet tij kaikká' mühstá vearránét; juhte tat led cálietum:
mon kalhkau rejjevat reinohed'd'ieü ja edluo sáuca' saddie' poddánét.
(32) Válla ko mon lau pajas cuodcielam, sitáu mon vadciet tija
outon Kálileai. (33) Tie vastieti Petrus ja jahtij sund'i: ihkape ai
kaikká' veárránice' tühstd, im mon tauk koqssek kalhka vedrránet..
(34) Jiesus jahtij sund'i: sadnan jahtáu mon tundí, áhte tán ijánP
outol ko vuonca orries cuod'd'á, tie hdihtá' ton mü kolmo kierhtie~
(35) Petrus jahtij sund'i : ihkape mon járná lulim tuina, tie im mon
hieOitfe tü. Nou jehttin ai káihka' oqhpates-olqmá'.
(36) Tie pöti Jiesus sijái kum muhtiem kárátai, mi kohéuotuvvá Keccemánnen ja jehtij oqhpates-olqmaitá: cohkkahet tasá tau
pottou, kö mon manáu tohkuja rohkolau. (37) Ja son váltij Pétrusau ja Sepeteusá kuokte parrhtnie' lusás ja oqccutallakö°tij vaiviesvuotest já váimuo pakcasist. (38) Tie jahtij Jiesus sid'ij: mü sielua
lea hodWien kitta japmemi; orrút tanná ja kohcet muina. (39) Ja
son vadcieli outipussai,1) luejehtátij árutiás nalá, rohkolij ja jahtij:
áhcam, jus tát leá mahtieles, tie mannus tát kaik mü luhte ; allus tauk
saddu nou kö mon sitáu, áinat nou kö ton sitá'. (40) Ja son pötij
oqhpates-olqmai lusája kannái sijáu oqtiemen; ja jahtij
Petrusi:
e
vái eitiehkus tij viejie kohciet muiná ouhtou pottocau k ánná $ (41)
Kohcit ja rohkolet, apmapdt tij kahccat keahccalepmai; vuojenas led
mái sufiies, válla oqdcie led viesies. (42) Son vaccij vasst nuppatest
tohku, rohkolij ja jahtij: ahcam,jus tát ij lea mahttieles, ahte tát kaik
manna mü luhte ierit, áinat mon vieréhtiu táu juhkat, tie saddus tü
situot. (43) Tie pöHij son, ja káunai sijáu vasst oqtiemen, juhte sijá
calmie' ladin losietuvvum. (44) Ja tie pájai son sijáu orruot,ja manái vasst tohku ja rohkoli koqlmat kirhtie ja jahtij sedmmá pákuit*
(45) Tie pö°tij sonn oqhpates-olqmais lusá ja jahtij sid'd'ij :
) A nyomtatott szövegben: áutebucai.
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oqtet toll vell ja vuoiknastet; kedhca, poddo leá poqhtam, ja almacá
parénie saddá pad'díelvattietuvvát suddari kietaitd. (46) Cuodcielet
pajas ja vadcgb,- keahca, tanná lea tát, kuhti mü pedhttd. (47) Ja kö
•son lai ajn hoallamán, keáhca, tie pö°tij Jutás, akta táiste kuokte
nuppie lohkásist ja aktán suina olluo almacis svierhtij ja staurai
kum, olhkus rájahtum oiviemus predstais ja dlámukd vuorrasupmusist. (48) Válla tat, knhti sü piehtíj, lai vaddam sid'ij tobötammedrhkau ja jahttam : tat kedu mon culiestau, tát led son; valtet sü.
(49) Tie loitosti son spdjahta Jiesusa lusd ja jahtJj: puorist, rábír
ja culiesH sü. (50) Tie jahtJj Jiesus sund'Jj; veanahkam, man
mohkien ton poqta"? Tie loitostin síj outoi ja pied'dín kietait Jiesusa
nalá ja tuohpelin sü.
(51) Ja keahca, akta sijás, kúti' lad'in Jiesusind, káléki kietas,
rohtti svirhties ja kejevalíj pajiemus preásta scájénasau ja cuolesti
alté pieldieu ierit. (52) Tie jahtij Jiesus sunűi: cdkie svierhtat
sad'ddsis; juhte kaihka', kúti' toqhppi svirhtiü, kaléki' hohkkdnet
3virrhtina. (53) Jalá toivuohkus ton, ahte mon im mafiticá talle rohkolat mü áhcieu ; ja son lüli rád'dat mund'i kuokte nuppie lohkdi legiüna ienkelist ? (54) Koktá lülin tie cálukd1 ollanet,ahtc nou vieréhti
saddat ? (55) Tánka potton jahtij Jiesus fuovvai : tie ko riebvára
vu°ssti ledhpit tij vuolákam olhkus svirrhtlj ja staurai kum mü kitta
valhtacit; mon lau faráhta piejvien cohkaham tijá kasskan ja oqhpetain tiempelin, ja edhpdt tij led mü valtam. (56) Válla tat kajáhka
led saddam, vdi profehtai caluka' ollonicce' [v. -cci']. Tie hiejéhtin
káihka' oakpates-olamá' sü ja pahtarin.
(57) Válla tali, kúti ladin kitta valtam Jiesusau, toqlovun sü
pajiemus predsta Kájáfasá lusd, tasa kosö calukoqhppdsaj1 ja vuorasupmusa' ladín coqhkenam. (58) Válla Petrus cuovuoi sü kuhkien
mankielt [v. manielt] kitta pajiemus preásta viesuo rad'd'ai; ja cágánai sisája cohketij svajénasi sedhkai, vuoinacit, koktes noköéij.
(59) Válla oiviemus predsta' ja vuorrasupmusa ja obbo kierriek
piSutin vierrie vihtanusau Jiesusa nála, vai oqccucV sü koddiet; ja
ed' sij kauánam maitdk. (60) Ja vaihkuo moqdde virrie vihtena
pöhtin outoi, tie ea! sij tauk kauánam maitdk. Maniemusta pötika
kuokte vierrie vihtena; (61) ja jahtika : tat led jahttam : mon moh-
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tau kajehkuot jupmiela tiempelau ja ciegget tau pajds kolman [v.
kolmon J piejvin. (62) Ja pajiemus predsta cuodcieli pajds ja jahtij
sund'i : ihkus ton vastietd maitek tasd, mait ta vihtenasti' / v . -nasfd]
tü vu°ssti? (63) Válla Jiesus sdvuot orui. Ja pajiemus predstavastieti
ja jahtij sundüi: mon vuorhtnuotau tü iellie jupmiela pakti, vdi ton
jahtd' mid'ij: ledhkü ton Kristus, jupmiela parenie? (64) Jiesus
jahtij sund'i: ton jahttVtau. Tauk jahtdn mon tid'dij: taste mannieId kalákapehtet tij vuejeniet almaca parhtnieu cohkohemen famuon
óqlhkieskietanannja poqhtiemdn almié palvai sinnd. (65) Tie kaihkietJj pajiemus prdsta piktasities ja jahtij : son led alhpietam jupmielau; mait tdrhpahep mij vei ednap vihtanijt? Kedhca, tij lahpdt tall
kullam alté alhpietemieü. (66) Koktes orrú tijd mielan ? Tie vastietin
sij ja jahttin : son led sahkulac japmiemi. (67) Tie colakin si] sü
drutijait [v. drutidai] ja corömotin sü; ja muhtiema cdbmin sü
nidraitd; (68) ja jahttin: kiehtuo midtt'i Kristus, ked td't led, kuhti
tü cdpmij l (69) Válla Petrus cohkohi olökuoldn tdluon; ja tie pö°tij
muhtiem tedránuo sü lusd ja jahtij: ton ladV ai Jiesusind Kalileas.
(70) Válla sonn vuorrhnuoi kdihkai outon ja jahtij : im mon tietie,
mait ton jahtd'. (71) Ja kö son vdccij olhkus cdnaltahkai, tie vuoinij sü iecd tedránuo ja jahtij sidU'ij, kúti' tannd ladín: túrt Idi ai
Jiesusijnd, tdina Ndsdrealaccajn. (72) Ai vasst vuorrhnuoi sonn ja
jahtij: im mon topto tau olqmau. (73) Taste manielaccan pohtin ta'
outoi, kúti' ladín tannd cuodcuomdn ja jahttin Petrusi: vissast led'
tonn akta sijdst, juhte tü kiella toptota tü. (74) Tie dlhkij son karruotet iecas ja vuorönuot: im mon topto tau olqmau. Ja tald cuojai
vuóncd orries. (75) Tie mujehtajiKPetrus Jiesusd pakuit, mait son
Idi jahttam sund'i: outol ko vuóncd orries cuod'da, tie heihta ton mü
kolmo kirhtie / ja sonn mandi olhkus ja cieruoi karrasikftj.

Kdpittdl

kuokte

lohkie

kiecau.

Jütas kacuostufiftum. Kristusd tuobmituvvdm, kruona, kruossa,
hauátdtuvvdm.
Válla ko itiet Idi saddam, rdtuohaddin kdikka1 pajiemus prdsta' ja dlámukd vuorrasupmusd' Jiesusd vu°ssti, vai oqccucin jdmiNYELVTCD
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ehtet sü. (2) Ja sij catnin sü, ja toqlövunja paddielvaddin sü landshárrai Pontius Pildtusi.
(3) Ko Jutás, kuhti sü piehti, vuoinij, akta son lai tuobmdtuvvum, tie sankartes sattai sundi ja son kuotti ruoptuot tőit kolömo
lohkie silápa pietnikijt pajiemus predstaitd ja vuorrasupmusitd; (4)
ja jahtlj: mon lau suttuop tahkam, ko mon lau peahttam mainietes
vardu. Tie jahttin sij : mipe led mijdn [ tahkamussan] tdina ? Kedhca
állásit. (Ő) Ja son palhkiestí silápa pietnikijt tiempela sisdja vu°lhki ieritja kacuosti iecas. (6) Válla pajiemus p^dsta1 valtin silápa
pietnikijt ja jahttin : ij led loahpie tait palhkiestet vedrruo-kistui,
juhte tat led vara vieréhtie. (7) Ja ko sij Idddin ratuhaddam, oastin
sij tai outost lairielihtie-tahkie pedlhtuou, apmasita hauetie-saddien •
(8) mantiet tat pdltuo kohcuotuvvd vardpdltuon kitta tan piejvie
rád'ai. (9) Tie olloni tat, mij sarrhtnuotum lai profehta Jeremiása
catd, kuhti jahtij: ja sij led' valtam kolömo lohkie silájia pietnika;
tau mierrietum hattieu sü outost, kuhti vuoptietuvai, kfdu sij oastin
Israela mánais. (10) Ja sij led' vaddam tait lajerie- / v . rajérie-J
lihtie-tahkie pdlhtuo outos, nouh ko hdrrd muni kohccum lai.
(11) Ja Jiesus cuoccuoi landshdrra outon; ja landshdrrd
kacai sühstd ja jahtij : ledhkus tonjütari konökes? Tie jahtij Jiesus
sundi: ton jahta"1 tau. (12) Ja ko son kuottahtalai pajiemus predstais ja vuorrasupmusist, tie ij son vastietam maitok. (13) Tie jahtij
Pilátus sundi: ihkus ton küld', mann edtnakau sij vihtenasti' tü
vu°ssti ? (lé) Ja ij son vastietam sundi ouhtouked pdkuou ; nou ahte
landshdrrd outuhi sagga.
(15) Válla pdssij dikie lai landshdrrd harádánam luejehtiet
dlámuki ouhtou Jankau luovas, kedu sij vdjenuotin. (16) Ja sijdn lai
talluoi muhtiem kuluos fdnka, kedn namma lai Parnapas. (17) Ja
kö sij ladin coahkanam, jahtij Pildhtus sidij: koqppau sihtapehtet,
ahte mon kalhkau tiddij luovas luejehtiet ? Parnapasau, vai Jiesusau, kuhti' kohcuotuvvd Kristusdn ? (18) Juhte son tieti, ahte sij ladin
nittuos paddielvaddam sü. (19) Ja kö son lai cohkahemien tuobmuostuolo nann, piejai alté dhkkd rdfiftakau sü lusd, ja kohcuoi jahttiet: alie takd maitdk tan riektiesfdrötuk olámai, juhte mon lau
edtnakau kierátam udni niekuon sü tieht. (20) Válla pajiemus pred-
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sta' ja vuoi'rasupmusa' padcin almukau ánuohtát Parnapasau ja
hohketet Jiesusa. (21) Tie vastieti landshárrd ja jahtij sidij: koqppau tdistd kuektasist sihtapáhtet tij, ahte mon kalhkau luejehtiet
tid'ij luovas ? Sij jahttin: Parnapasau. (22) Tie jahtij Pilátus
sidij: mait kalhkau mon tahkat JiesusijnaZ, kuhti kohcuotuvvd Kristusdn t Sij jahttin köiihká1 sund'i: paja sü krussinauletuvvdt. (23)
Tie jahti landshárrd: mait pahdit led son tie tahkam? Válla sij cuorövun vili ednaput ja jahttin : paja sü kru°ssinauletuvvdt. (24) Válla
ko Pilátus vuoini, ahte ij son mahttam maitdk ajékaldsi puktiet, válla
ahte stujémie sattai stuordpun, valtij son cacieu ja] passalij kietaites
dlámukd vuoinietin ja jahtij: vikietepmie lau mon tan riektiesfdrötuka varrai ; ieca' tij tasd vuoinicahpdt. (25) Tie vastieti obbo alámuk, ja jahtij: pöhtus sü varra mijd pad'díeli ja mijd manai pad'díeli. (26) Tie luihti sonn sid%j Parnapasau luovas; válla Jiesusau
pdjai son svaskuotuvvdt rissij kum, ja pad'dielvatti sü kruossln.auletuvvdt.
(27) Tie valtin landshárrd toqrruo-olqma Jiesusau iecasd
[v. -sa] lusa kierriek koqtie sisaja coggin / v . cohkinj obbofuovau
sü pirra. (28) Ja sij nuolatin sü ja kdrvuo'tin sü puröpur kaptái.
(29) Ja sij parkaltin [parékietin] kruoun aucieskes piestaki lanaist,
ja piedd'in tau sü oajavai ja ruohkuou altd oqlhkies kiehtai ja
luejehtdtin puolvai nála sü outon ja alhpietin sü ja jahttin: puorist
jütari konökes ! (30) Ja sij colékin sü nald ja valtin ruokuow ja cabmin [y. slövvin, slöfíftin] taina alté oqjvieu. (31) Ja kö sij ladín
alhpietam sü, tie nuollén sij sühste puröpur kdptieu ja kdrvuo'tin sü
iecas piktasita ja toqlövun sü ierit kru°ssinauletuvvdt.
(32) Ja olhkusvddcieten kauénin sij muhtiem sürenalac olámau, kedn namma Idi Siemon • sü naggijin sij kuoddiet alté kruosseu. (33) Ja kö sij pohtin tan sadddi, mi kohcuotuvvd Kolgdhtan,
tat led oqjévieskürie-saddíe, (34) tie vaddin sij sund'i juhkat iettikau, sedkuotuvvum sdhpin; válla kö son tau maisti [Y. smahkui],
tie ij son sihtam juhkat. (35) Válla kö sij ladín kru°ssinaule'tam sü,
juohkin sij alté kdrvuit ja pieddin vuorhpiu tai pirra ; vai tat sattai
ollandt, mij sdrhtnuotum Idi prof ehta catd: sij led' juohkatam mü
kar fiúit kasskanisaja vuorápatallam mü kdptieu. (36) Ja sij cohka15*
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kin tanne, ja kahtijin sü. (37) Ja alté oqjvie pad'dielt piedd'in sij
kuoddiemusau sü nála, nouhte cdlie'tum: tat led Jiesus Jütari konökes. (38) Ja tie kru°ssinauletuvuikd kuokte rieftfíara' [Y. rievvdrá]
aktán suina, nubbie oqlhkies pedllai, ja nubbie koruo pedllai.
(39) Válla tdh, kúti' mieddiel mannin, alhpietin sü ja firehkletin oivitisa; (40) ja jahttin : ton, kuhti vuolus kajehku' jupmiela
tiempelau ja pajds ciegga tau kolmon piejviú, kdjuo iecat; jus ton
led' jupmiela parenie, tie luejéhtatd kruossdst vuolus. (41) Nou ai
pajiemus predsta', aktán cdluk-oqhppdsij ja vuorrasupmusi kuni alhpietin sü ja jahttin: (42) iehcasit led son viehkietam, iecas ij son
mdhtie viehkietet. Jus son led Israela konokes, tie luejéhtdtus talle
kruossest vuolus, ja mij sihtap sundi jahkkiet. (43) Son torvustalld
jupmiela nála ; kddus son tall sü, jus son liehku sundi; juhte sonn
la jahttam : mon lau jupmiela pdrénie. (44) Tau sedbmd kajecuolin
[\. kajésuolin] sundi ai rie§fidra?, kutí suina ladin kruossinauletuvvum.
(45) Ja kutat tima_ rdjes sattai sieunlet obbo lánta paddiel kitta akcdt tima rdddai. (46) Ja akcdt tlma muttuon cuorvuoi Jiesus logenes jienan, jajahtij:
Eli, Eli, láma sabaktani?
tat le: jupmelam, mannás led' ton mü hedjáhtam? (47) Válla
kö soapmasa' sijds, kúti1 tannd cuodcun, kullin tau, tie jahttin
sij: son cuorvuotd Elidsau. (48) Ja tála viehkali akta sijds
[v. tdistej ja váltij svdipuop, tieuti tau iettikijnd ja piejai tau
ruohkuo-kedhcai ja vattij sundi juhkat. (49) Válla iehcása' jahttin:
paja', vuojönup mij, jus Eldas poqhtd ja kad'duo sü. (50) Tast vitt
éuorvuoi Jiesus logenes jienan, ja luihti vuoinenau. (51) Ja kedhca,
outolouta tiempelinn kajáhkdni kuoutat, pajlemus raptas kitta vuoliemus rabátai, ja edtnam skielepij ja vdrieplassd' luottanin. (52)
Ja hautie' rahpasin; ja moqdde tai dilesi rupmahd', kúti' oqddam
ladin, cuodcielin pajds,- (53) ja mannin hautij sistd olhkus, altd
pajdscuodcielémie [Y. -limiej manniel ja pöhtin tdnn diles stdtaija
ihtin moqdddsijtd. (54) Válla oqjvie-olmdj, ja ta kute' suina ladin
ja kahtetin Jiesusau, kö sij vuejénén edtnama skielépemau ja tau,
mij sattai, tie suorakanin sij sagga ja jahttin : vissast lai tat jupmiela pdrénie.
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(55) Ja tanná ladín moqdde nissuna', kutV kuhkiet tau kedhcatin, tá\ kutV ladin cuovvum Jiesusau KdliledsftJ ja tieunaham
sü; (56) kai kasskan ladín Maradd Magtalena ja Maradd Jdhkupa ja Jöhsie iédnie ja Sebeteusd parrhtni iédnie. (57) Válla kö iehkiet sattai, pö°tij muhtiem poqntds olmdj Árimatiast, kedn namma
Idi Jousep, kuhti ai lei Jiesusd oqhpates-olmdj. (58) Son vdcci Pilátusa lusd ja dnuoti Jiesusa, rupmahau ; tie kohcuoi Pilátus, ahte
tat kalhkai sundi vattietuvvdt. (59) Ja kö Jösdp lei valtam rupmahau, kiesseli son tau rdinies lienie kdrvuoi sisd ; (60) ja piejai tau
iecas otö hauátai, mau son Idi cuohpahtam paktie sisd; ja jollierti
stuorra kirhkiu hantié ndlmie ouötoija mandi kdinuos. (61) Tannd
laika tie Maradd Magdaléna ja tat nubbie Maradd, cohkahemien
hautie püohta.
(62) Mankiep piejvien, mij lea lakdmus karvietemie piejvie
mankield, coqhkanin pajiemus pr'ásta' fa farised' Pilátusa lusd;
(63) ja jahttin: mij mujehtiep, ahte tat cddetedde jahtíj, kö son ajn
Idi viessu°?ndn : kolömo piejvie manféeld sitdu mon cuodcielet pajds.
(64) Kohcuo tdntiet, ahte hauétie puoris kahtetu^fíd kitta koqlmdt
pejjevai, apma alté oqhpates-olqmd' pöhti ihkuo ja suoldtV. sü ierit,
ja jdhtti' alámuki: son led pajascuodcielam jabmieki luhtd; ja tie
saddd tat mankiep [v. maniep] cddddnes pahdpun köh tat outiep.
(65) Tie jahtij Pilátus sidij: tanne atniepehtet kahttárit, vadcet ja
kahtet hautieu, kokte tij puoriemust mdhtiepehtet. (66) Tie vuelekin
sij tohku, varádalin hautieu kahtari catd ja sejélin [v. sinihtahtin,
sinVtdhtin] kirhkieu.

Kapittdl

ku°kte

lohkie

kakce.

Kristus pajascuodcielam. Kahttdra'' tuHhkuotuvvum. Kdstatet
kohcuotuvvum.
Válla ko sabbata Idi vássdm, kö nuppie vahkuo vuosstas piejevie cuowkutacköti / v . -ticköti], pö°tij Maradd Magdaléna ja tat
nubbie Maradd kedhcacet hautieu. (2) Ja kedhca, stuorra edtnamskielepem sattai, juhte hdrrá iénkel luejáhtdtij almiest vuolus, loitosti outoi ja jollierti kietkiü uhsa outos ierit ja cohketij tan nald.
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(3) Ja alté vuohkie lai kö dltakas [v. -kes, v. -kis] ja alté kárfiuo'
ladín vielákata' ko muohtta. (4) Ja kahttárd' torhkiestin paluo
tiehti sühste ja saddin tie kö sij japmam UccV. (5) Válla iénkél vastieti ja jahtij nissunijtd: allén [v. allét] toqj pala ; juhte mon tietau, ahte toaj ohcopehttie Jiesusau, kuhti kruossinauletum lei. (6) íj
sori led tanná, son led pajás cuodc^elam nouh ko son jahttam Idi /
poqhtien ja kiáhccien sajieu, kosö hdrrá Iái piejahtum. (7) Ja
vadcén ruvva [Y. ruftfia, rubva] ja sarnuon alté oqhpates-olqmaitá,
ahte son leá pajás cuodcielam jabmieki luhte; ja keáhca, son
manna Uja outon Kálileai • toppie kalákapehtet üj sü vuojeniet;
keáhca, mon láu tunnui táu jahttam. (8) Ja soqj vádcika rubva
hautie luhte ierit, palun ja stuorra ávun,ja viekahteiká [v. viekasteika] táu sarönuot alté oqhpates-ölqmaita. (9) Ja kö soqj leika
mannamán tau sarönuot alté oqhpates-olqmaitá, keáhca, tie pö°tij
Jiesus sunnu outolt ja jahti: puoris tunnui! Tie váccika soqj
sü lusá ja fátmasteika alté juolhkit ja rohkotalaiká sü. (10)
Tie jahti Jiesus sunnui: allien pala, vadcien ja sárönuon mü
vieldaitá, vái sij vadcé' [v. va%%é] Kálileai; toppie oqdcu' sij mu
vuojeniet.
(11) Ko soqj leika tohku mannamán, keáhca, tie pohtin muhtiema kahtarist státai ja sárhtnutin pajiemus preástaitá kájáhka,
mi saddam Idi. (12) Ja sij coqhkanin aktán vuorrasupmusi kum ja
rátuhaddin ; ja vaddin toqrruo-olqmaitá valdieu silápa pietnikijst;
(13) ja jahttin: sarönuot, ahte alté oqhpates-olqma' / v . olömö']
pohtin ihkuo ja suolatin sü, kö mij leimie oqtiemán. (14) Ja jus
landshárra oqdcu táu kidlat, tie sihtap mij sü siettuotét ja nou tahkat, ahte tij máhtiepehtet orruot váne huksuotaká [y. hühsuotaká].
(15) Ja sij valtin pietnikit ja tahkin nou, kokte sij ládin pakátuvvum. Ja táht sáhka leá olhkus vuolhkatuvvum jütari kasskai kitta
tán piejvie rádd'ai.
(16) Válla tá' akta nuppie lohkai [v. lohkoi] oqhpates-olqma'
vadcén Kálileai, tán varrai, kosö Jiesus Iái sijau ra[3[3im [rabvim,
ravvim], (17) Ja kö sij vuejenin sü, tie rohkotallin sij sü, válla muhtiema' kuoktástallin. (18) Ja Jiesus lahkanij ja hoalaitahti sijau.
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ja jahtij: mundl led vattieHum kajakká fapmuo almién ja edtnamd
nann. (19) Vadeét tantiet olhkus ja oqhpatet kaihkait almáéit ja
kastatet sijau dhéien ja parhtnen ja tan ailes vuojenenen namdn.
(20) Ja oqhpatet sijdu aniehtet kaihkait, mait mon tid'ij kohécum
Idu; ja kedhca, mon Idu tija lunnd kaihk piejvij, kitta vedralta
nohkeml.
Ajeles Mdteusd evangéliuma nohUem.

II. Fejezetek a Bibliai történetből.
1. Sudnietemja

tai

vuostas

almáét

ollies

vuohki

e.

Alhkuon sudnieti (v. sivm'tfeti) jupmiel almieu ja edtnamau.
Edtnam lij tallui auhtas ja kuouruos ja éieuniet lij éieknala
nann ja jupmiela vuoinanis dlatalai cácie paddielt. Tie jupmlel kuhtta piejvin sudnieti kajahka, mi almién ja edtnama
nann led. Vuostas piejvien sudnieti sori éuoukasau (tolö mattuou); nuppie piejvien almién nannuotasau (ilmien jorhpotakau);
koqlmdt piejvien apieu ja koihkie kattieu ja sattuit; ndld'dt piejvien
sudnieti son piejvieu, mdnuou ja nastijt; vitat piejvien kuolit ja
lottit; kutat piejvien tait iecd juhtusit ja almacau. Kiehcat piejvien
vuoinasti jupmiel kdihkaist parhkuistis. Ádám lai tat vuostas almáé.
Jupmiel sudnieti sü edtnama moqjviest ja sisd posuoi altd nunnai
akt iellieje hedkkau. léci tauk jupmiel sitd, jut Ádám kalhkai aktu
ormot, dinat ko Átam lij oatiemin, sudnieti jupmiel altd iertik taktest akt nissunau, Evau, süni viehkien. Jupmiel sispiejai tastd mann{elatau diles kalaévuotau. Tiesonpuoris siunieti tdit vuostas kalaékuoimit tdi pdkuoi kum: sahkanit ja lassanaddit, tieutit edtnamau, ja
atnit vuolienettie tau ja kajahka, mi tan nalá svahéd. Soaj leika
éivunietum jupmiela muotuon milhte ja lied'din tdntiet ailesa' ja
riektiesfdrötuka\ Soqj eika tarhpahd pallat uruotisaist, dikd ken
tarhpahd piktasit, ja soqj Idika japmiekehta. Soqj viesuikaparatisan,
jdla Etdnin, mi lij hauskies kedráta, konnd lied'din kaiklahkan
édppa muora\ juoi sattuit soqj oqééuika porrot.

LULE-LAPPMARKI NYELV : A BIBLIAI TÖRTÉNETBŐL.

1. A t e r e m t é s é s a z e l s ő e m b e r e k n e k
állapota.

233

tökéletes

Kezdetben teremte isten az eget és a földet. A föld akkor
puszta és üres volt és sötétség volt a mélységen, és istennek szel
leme lebegett a víz fölött. Aztán isten hat nap alatt (tkp. napok
ban) teremte mindent, a mi az égen és a földön van. Az első napon
teremte a világosságot (a tűznek anyagát) x ); a másik napon az ég
erősségét (a légkört); harmad napon a tengert, a szárazföldet (tkp.
partot) és a növényeket; negyed napon teremte a napot, holdat és
a csillagokat; ötödik napon a halakat és madarakat; hatodik
napon a többi állatokat és az embert. Hetedik napon kipihente
isten minden munkáját (tkp. munkájából). Ádám volt az első em
ber. Isten őt a föld porából teremtette és az ő orrába egy eleven
lelket fújt. Még sem akarta isten, hogy Ádám egyedül legyen,
hanem midőn Ádám aludt, isten az ő bordacsontjából egy asszonyt,
Évát, teremtett neki segitségűl.
Isten behozta (tkp. betette) azután a szent házasságot. Hát
az első házaspárt (tkp. párokat) a következő szavakkal áldotta
meg: nevekedjetek (tkp. fogamzzatok, nemződjetek) és sokasod
jatok, töltsétek el a földet és uralkodjatok ez és minden fölött (tkp.
tartsátok alattatok ezt ós mindent), a mi rajta mozog. Ok ketten
isten képére teremtettek és azért szentek és jámborak voltak. Nem
kellett félniök (tkp. nem volt szüksógök félni) a vadállatoktól,
nem volt szükségük ruhákra sem és halhatatlanok voltak. Ott
éltek a paradicsomban vagy Édenben, a mely kellemes kert
volt, a hol mindenféle szép fák voltak, a melyeknek gyümölcseit
ehettek.
2.

Sudduo-kahccem.

Tossu vall porromist pu°rrie ja paha tobötoma muoras lai jupmtel piehtuotam Átámau ja Évau. Tasa son vili lai nihttam ; tánka
piéjvien ko toqj tastd porropihttie, kalákapihttie toqj aktán oqjvie
japmiet. Válla pearákal valti nalás keárámaha sipmuou ja jahtl
nissuni toqj ea'ppie lutnuok kalhka iapmiet, jus porropihttie taté
*) Sv. eldamne.
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muorast; juhte jupmiel tiehtá, kutin piejvien toaj porropihttie tasta,
kaléki' tunnu calmie' rahpasit ja toaj saddapehttie jdbáta jupmielijna. Nissun valti tie sattuos ja poröi, ja vattij ai tieutusis, ja tat
poröi. Tagka vitie rahpann koappaci calmie', nou jut aihcaika
iecaska rihccuot, man tiet sogj takaika allasiska suojit fihkuna lastaist; ja harra vuojiehtl sunnüw olhkus paratisá sista ; ja tán sudduokahccema catá almaca' vili massin jupmiela miwtuou ja oqdcun tán
sad'dai arepie-suttuou ja juohkkeláhkan váivit ja japmiemau. Jupmtel tauk jahtl sunnui, juhte nissuna mánná kalhkai cuoukit keáramaha ogjvieu (tát led: Jiesus, vedrálten loniestid'die, kalhkai tossietit
pedrákala fámuou). Tá' máná', mait Átám tasta man%elá oaccui,
lad'in sü muotuóka\ ja káihka' altd manieltis puolva' véli udnék
ridkátuvve' suttujn.
2. B ű n b e e s é s .
Csupán csak a jó és rossz ismeretének fájáról való evéstől
tiltotta el isten Ádámot és Évát. A mellett (tkp. ahhoz) még [így]
fenyegetődzött: azon a napon, mikor ti ketten ebből esztek, meg
fogtok halni. Az ördög azonban kigyó alakját vette magára s
mondta az asszonynak: épenséggel nem fogtok meghalni, ha esztek
e fáról; mert isten tudja, a mely napon esztek belőle, meg fognak
szemeitek nyílni és ti istennel egyenlők lesztek. Az asszony vett
ekkor a gyümölcsből és evett; és férjének szintén adott és ez [is]
evett. Azonnal megnyíltak mind a kettőnek szemei, úgy hogy
észrevették, hogy meztelenek (tkp. észrevették magokat kettőjüket
meztelenen), azért csináltak maguknak takarót fügefa-levelekből;
és az úr kihajtotta őket a paradicsomból; és ezen bűnbe esés által
az emberek még istennek képét is elvesztették és annak helyébe
örökös bűnt és mindenféle bajt ós halált kaptak. Isten mégis
mondta nekik, hogy az asszonynak gyermeke szét fogja zúzni a
kígyónak fejét (azaz Jézus, a világnak megváltója meg fogja sem
misíteni az ördög hatalmát). A gyermekek, melyeket Ádám azután
kapott, hozzá hasonlók voltak (szó szerint: az ő alakúak) és min
den utódjai még ma is bűnökben születnek.
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Áp dl.

Átdmin ledmdc kuokte parrhtnie': tat poqrrdsap, Kain, lij
edtnamparekie (pdlhi-olmdj), tat nuorap, Ápdl, lij rejenuohéddie.
Ko Kain vattij jupmieli vedruit edtnama sattuis, vedruoti ai Ápdl
puoriemusau sauáca-edluistis. Válla jupmiel lihkui puorieput Ápdla
vedrrui, ko Kdina, taind ko Ápdl lij jupmielpaluolac, válla Káin lij
jupmielhleihtanis. Tastd Kain moardhtuvdi ja capmij vieldas larhkas. Hattuon tdntiet tuopmi jupmiel Kdinau pisuotipmien ja kolhkolaccan saddat. Altd manieltis puolva' ledddín kdihka' jupmielhleihtanisd' ja kohcuotuvvi' tdntiet cdlukin almáéi mdnd\ Ápdla sad'di
piépmai Éva parrhtnieu, kedu son kohcui Set. Tan manieltispuolvay
liddin jupmielpaluolacca' ja kohcuotuvvujin jupmiela parrhtnie'. Tdi
kasskan Idi Henok, mi viessuojin pajasvalhtietuvui alámai; ja Metusala', mi sattai akcle cuote kuhtta lohkie ja akée jakié' vuoras, led
orrúm tat vuorrdsumus almac.
3. K á i n és Á b e l .
Ádámnak két fia volt: az öregebbik, Káin földmives volt, afiatalabb, Ábel, pásztor volt. Mikor Káin istennek adományokat
adott a föld termékeiből, Ábel is föláldozta a legjobbikát juhnyájából. De isten jobban szerette Ábel áldozatát, mint Káinét,
mivel Ábel istenfélő volt, Káin azonban istentelen. Ezért Káin
megharagudott és agyonütötte az öcscsét. Büntetésül (tkp. bosszúul)
ezért elitélte isten Káint, hogy állhatatlan és bujdosó legyen.
Az ő utódjai valamennyien istentelenek voltak és azért az
írásban emherek fiainak neveztetnek. Ábel helyébe Éva fiat szült,
a kit Szethnek nevezett. Ennek utódai istenfélők voltak és isten
fiainak neveztettek. Ezek között volt Hénok, a ki élve vitetek föl
a mennybe; és Matuzsála, a ki 969 esztendős (tkp. öreg) lett, volt
a legöregebb ember.
4. Pap el a t

orönuo.

Tála maf^eld sudduo-tulvie hoqllin api kdihka' almaca' tossu
akta kielau. Vai kalékin tobötot viessum pdihkies ja küluos namdu
oqdcuot, tie cieggieköhtin statau ja muhtiem comöu (torrhnuou), ml
kalhkai ollit kitt almié raddai. I tauk jupvrtel tasd lijöhkum. Ja ko-
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iccin hieihtie tastd, sedkuoU son sija kielait, nou jut iccin kuldtald
kasskanisd, dinat vieréhtijin hiejéhtiet cieggiemist. Tastd manield
poddanin almaca' pirra edtnama. Stata kohcuotuvai (v. -tuvui) tata
rdjies Pdbdl (tat led sedkuotis).
4. B á b e l t o r n y a .
Azonnal a vízözön (tkp. bűn víz-ár) után még minden ember
-csak egy nyelven (tkp. nyelvet) beszélt. Hogy felismerjék lakó
helyűket és hires nevet szerezzenek, hát egy várost kezdtek épí
teni és bizonyos tornyot, a mely egészen az égig érjen. Azomban ez nem tetszett istennek. S mikor nem hagyták abba (el nem
álltak attól), összezavarta nyelveiket, úgy hogy nem értették egy
mást, hanem abban kellett hagyniok az építést. Azután elszóród
tak az emberek köröskörül a földön. A város attól fogva Bábelnek
{azaz zavarodásnak, keveredésnek) neveztetett.
5. Profehta

Jüna

Nini

ve s

tatán.

Tan dikien, ko Jüsia Uj konökis Juta rihkan, kedhccalin Assiiralacca' moqdde pali valtiét Jerusalemie stdtau. Tanka dikien koh
cuoi jupmiel profehta Jünau vu°lékiet Assiralaccai oqjévie-stdtai, mi
ledmdc Ninive, ja vdkuotit puorietussaitan stdtan jupmielhiejehtdnis
•almacijt. Profehta icci tauk toka, mait hdrrd lij kohccum, dinat pdh~
tari medra milhte. Jupmiel pajai tanúét poqhtiet karra viruou, nou
jut medra-olqma vieréhtijin hojökotet kdlvuit medrrai. Ko hietie l
tauk pu°rranam, pied'din sij vuorhpieu, vai poqtdlin tiehtlet, kedn
sihva (sififia) tat lij (v. lej), juhte nou pahds(t) mandi. Ko vuerépie
tie kahcai Jüna nála, toptosti son, jut Uj pad'd^elmannam jupmiela
kohccuomau, ja kohcuoi sijáu sü tall hojökotit medrrai, tie kalhkai
loqdcuot. Ko sij tie vdnie auhkietakd ladín kedhccuolam iecd vuokin
kdduot iecase, ja tie vimak sü hojökdtin medrrai, loaccui medrra
taldhka. Hdrrd pajai tagka vitie stuorra kuolieu niellat Jünau. Tat
ku°llie sü ani coqivienis kolömo piejvie' ja kolömo ijd\ Ko Jüna
tanka hietienis rohkoli hdrrau jupmielau, küldi jupmiel altd rohkolvasau ja kohcuoi kuolieu collit Jünau oqpiies hedkkaind kaddai.
Taste manield kohcuoi vass jupmiel Jünau vuelekit Ninive statai
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ja pákuou sarrhtnuotet ulpmuiti. Jüná nou takái ja jahti: ko nleldelohk piejvie* lea hollóm, tie kaláka sija suttuoi tiet obbo stdta hohkonet. Ko sij tau kullin, tahkin sij puorátusau ja jorökolin iecase
jupmiela kőik. Ko hárrá vuoini sija tuohtalac sankartemieu, massátij son tau hattuou, mau son lij ájőkum, ja icci paja Ninive státau
hohkonit.
Jüná tau pahán anij, ko alté outolsarénie icci ollane. Son
manai tie ölhkus státas ja cieggi allasis koatieu suod'd'ien piejvie
pahkasa vu°ssti, keáhcatemien toppielt, mi kalhkai statai saddat. Tie
hárrá saddatahti kurhpisau (muhtiem muorra-ceartau), juon lastáy
kalékin suojevánastiet ja svaráhkalit sü. Jüná lij mai ávuon tan
pad'd'iel, válla sü avuo oruoi tossu oq,nlehkes pottou, juhte jupmiel
pájai suoksau soqhppat kurhpicau. Ko tal piejevie páihtíj profehta
oqjevai, tie son unuohkkasti ja vaitiekö°tij allasis japmiemau. Tie
jahti jupmiel sund'i: «ton luojuo' kurhpisa tiet, mau ton % led,pieddam sattacit, ja mon iu lülu aremietit Ninivau, takkar stuorra
statau ?»
5. J ó n á s p r ó f é t a N i n i v e

városában.

Azon időben, mikor Josiás volt király Juda országában, az
asszyriaiak sokszor megkisérlették bevenni Jeruzsálem városát.
Ugyanez időben megparancsolta isten Jónás prófétának, menjen
az asszyriaiak fővárosába, a mi Ninive volt és intse javulásra ezen
városnak istentelen embereit. A próféta még sem (azonban nem)
tette, a mit az isten parancsolt, hanem a tengerre (tkp. tenger
mentében) szökött. Isten ezért erős szélvészt hagyott jönni, úgy
hogy a hajósoknak a jószágokat a tengerbe kellett dobniok. Mikor
a baj még sem javult, sorsot vetettek (tkp. tettek), hogy megtudják
(tkp. jönnének tudni), ki az oka (tkp. kinek az oka), hogy ilyen
rosszul ment. Mikor a sors Jónásra esett, elismerte (megvallotta),
hogy áthágta isten parancsolatát és megparancsolta nekik, hogy
most vessék őt a tengerbe, akkor majd lecsillapszik. Mikor hasz
talanul kisértették meg, magukon más módon segíteni és hát
végre beledobták a tengerbe, lecsillapodott a tenger azonnal. Az
úr egy nagy hallal azonnal elnyelette Jónást (szó szerint: hagyott
egy nagy halat elnyelni Jónást). Ez a hal három nap és három

238

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I .

éjjel tartotta őt a hasában. Mikor Jónás ezen bajában könyörgött
urához, istenéhez, meghallgatta isten az ő könyörgését és meg
parancsolta a halnak, hányja ki Jónást sértetlenül (szó szerint: ép
lélekkel v. élettel) a partra.
Azután ismét megparancsolta isten Jónásnak, hogy menjen
el Ninive városába és prédikáljon (szót mondjon) az embereknek.
Jónás úgy tett és monda: mikor negyven nap elmúlt, akkor az ő
bűneikért az egész város el fog pusztulni. Mikor ők ezt hallották,
megjavultak (javulást tettek) és istenhez fordultak. Mi^or az úr
látta őszinte bűnbánásukat, elfordította [róluk] azt a büntetést,
a melyet szándékolt és nem hagyta Ninive városát elpusztulni.
Jónás azt rossz néven (rosszul) vette, hogy az ő jóslata nem telje
sedett. Kiment tehát a városból és épített magának egy házat
(sátrat, kunyhót) oltalmúl a nap melegsége ellen, hogy onnan
nézze, mi fog a várossal történni.
Ekkor az úr növesztett egy tököt (bizonyos fa-nemet), a mely
nek levelei beárnyékolják és fölfrisítsék őt. Jónás ugyan megörült
ennek (örömben volt e fölött), de az öröme csak rövid ideig tartott,
mert az isten egy féreggel elrágatta a tököt. Mikor most a nap rá
sütött a próféta fejére, hát türelmetlen lett és magának a halált
kezdte kívánni. Ekkor az isten monda neki: te panaszkodol (sirán
kozol) egy tökért, melyet te nem ültettél (nem tettél nőni) és én
ne könyörülnék Ninivén, ilyen nagy városon ?

III. Népies szövegek.
A) Oqmanusa?

[v. supcasa', v.

sákaj.

Mesék.
1. Mas te j ouli,

juh te olmáj

leá

manuon.

Tollie áikie te lad'd'in sömies ulmuca\ T«' kalekin suolatit, ja
mánuo-tihpie lij. Ja te vueretin, ahte mannuo kalhkai kahtuot, vai
puorieput suolatit mahtit kalekié; mán icci mannuo katuo. Ja te
vuolhki akta, ja tarevie-eábbárou anij, ja kalhkai tarovat manuou,
vai ij tas cuouka. Ja te teáhpui iec mannui aktán eábbarin ja taina,
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maina son kalhkai tarovat manuou. Ja te taste jouli, juhte olmdj led
mdnuon.
1.Miért m o n d j á k , hogy e m b e r van a h o l d b a n ?
Hajdani időben hát voltak némely (bizonyos) emberek. Azok
lopni akartak és holdfény volt. És hát várták, hogy a hold eltűnjék,
hogy jobban lophassanak; de a hold nem tűnt el. És hát ment
az egyik és kátrány-edénye volt és a holdat be akarta kátrányozni,
hogy többé ne világítson. És ekkor odaragadt a holdhoz az edény
nyel és avval együtt, a mivel be akarta a holdat kátrányozni. És
azóta mondják, hogy ember van a holdban.
2. Ulmuc

j a

pierena.

Ulmuc mandi ja piutij kuolit ja kiemarti piesutahkai (v. pedssutakd nála) ja kuodda kietan tait kuolit. Nö, poqhtd pierdna jah
kahcd: akoktos (v. koktds) ton oudcu1 teit kuolit ?» Nö, te jauald
tat ulmuc: sudduokissd cahcie-rutnien son oaccui teit kuolit.
Nö, pierena kahcd: mai rejtui (v. makkér pi[3utuo-rejtui) ton teit
oqdcui' ja koktos mon kalhkau oqdcut teit kuolit ?» Ulmuc jaulai:
«co'kketá almacíj ca cie-rudnai ja, cdkie siejpiu tan rudnai ja tiptie
lossuot, tasak kuolié edtnaka' (v. ednas) tihppu\
Pierena takdi nouh ko tuot ulmuc kohcui, mandi tann cdcierudnai ja cdkíj siejpiu, tasa ko kalmij fasta. Nö, poqhtd ulmuc ja
cuorvuokoqhtd : töla pierena pajáhka ja kodcuo tijd cdhcie-rutnieu.
Td pierena kullai (küldi) ja suorákani (v. pallai) ja slukiestij siejpieu kasskat, ko lij kalámam (tihppum) jiekna fasta siejepai. Te
poqráhkij siejépie tdnnd kasskat.
2. Az e m b e r é s a m e d v e .
Egy ember ment és halakat fogott és fölfűzte egy fűzfa ágra
és viszi a kezében azokat a halakat. Jön a 'medve és kérdezi:
Hogyan kaptad te ezeket a halakat? No, ekkor mondja az ember:
embereknek (tkp. bűnösöknek) kútjában kapta ő ezeket a halakat.
Kérdezi a medve: «milyen eszközökkel (miféle fogó szerszámok
kal) fogtad te ezeket és hogyan fogom én ezeket megkapni ?» Az
ember mondta: «ülj az embereknek a kútjára és dugd a farkodat
a kútba és hadd nehezedni, a míg sok hal tapad oda». A medve
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úgy tett, a mint az ember parancsolta. Elment a kúthoz és bele
dugta a farkát, a míg erősen megfagyott. No, jön az ember és
elkezd kiabálni: «amott a medve leszarja és lehugyozza a ti kuta
tókat)). Hát a medve meghallotta — megijedt és ketté tépte a far
kát, minthogy oda fagyott (odaragadt) a jég erősen a farkához.
Hát szétment ott a farka.
3. Sámie

po qdnie

ja

kared'iela\

e

Te l á sámie poqdnie ja ahkka • suollun sudnu koqhtie. Tanná
orruopa. Tie johko Iái tan suollu ja kattie kasskan. Teá pö°htij,
kauni svdnu tasá tann suollui öbo karediel-slohttoq. Tie kacáti*
kared'iela' potnies: mi vaejenu tonna suobvat, mi Iá töt suovait,
sijeta vai státa. Poqdnie joulá: stata-l taht. Mán íj leá státa jalá
slta suobva, válla suovatedde suobva, mi vuojönui tan kuhkás. No,
kared'iela kahci' poqtniest, koktápeássi' tokk. Poqdnie jauálá: akallá
ham mon sütau (Y. toqlvuou) vatnasinú tohku». Noqpoqdnie jauálá:
atlj vierehtiepihiit viéllétit vatnasá sisá, ja mon vierehtia kopcotit
tijáu, vai eá' (Suoinie, slohttoq poqhtá. Jus vuojeni', slohttoq poqhtá,
tie vueleki' pátan, máhccai viáhkat tann státa ulmuccC.it
Tie mannin stáluo' (kardiela!) vatnasa sisá ja viellétin, ja
poqdnie kopcoti sijáu (Y. sijáit),ja nou sukái toqlővut sijáu tann
státai. Toqlvui, ja ko poqtíj, suovated'díe lahka kuorrai tási (tuosi)r
tie kahppati poqdnie vatnasis lassá nalá ja hojökoti vatnasau tan
suofiateddái. Sij hohkoqnin. Tie noköi tát sáhka.
3. A l a p p e m b e r é s a z ó r i á s o k .
Volt egy lapp ember és asszony; szigeten van a házuk. Ott
laknak. Hát folyó volt a sziget és a part között. Hát jött, megláto
gatta (megtalálta) őket ott a szigeten (tkp. ott a szigetre) egész
óriás csapat. Kérdezik az óriások az embertől: «mi látszik ott
füstölögni, miféle füst az, falu-e vagy város ?» Az ember mondja:
«város az». Nem volt az városnak vagy falunak füstje, hanem víz
esésnek füstje, a mi olyan messze látszott. No, az óriások kérdezik
az embertől, hogyan jutnak ők oda ? oBizony hát én oda viszlek
csónakkal*. No, az ember mondja: «nektek le kell feküdnötök
a csónakba és nekem be kell titeket födnöm (v. takarnom), hogy
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ne lássák, csapat jön. Ha meglátják, óriáscsapat jön, hát elszöknek
(tkp. mennek szökve), az erdőbe szaladnak a város emberei».
Erre az óriások bementek a csónakba és lefeküdtek, az ember
pedig betakarta őket és így evezett, hogy azon városba vigye őket.
Vitte, és mikor ide (oda) jött a vízesés közelébe, kiugrott az
ember a csónakból a part szélére ós beletaszította a csónakot a
vízesésbe. Ok elvesztek. Hát vége lett a mesének.
4. S apmie p oadnie
(sámie poqtnie pírra),
kuhti-l koddom staluou ja Luhtákau aktán mánáiska.
Tollie áikij Iái sömies olmáj, kuhti viesui nissunin ja manai
lanta nanná (v. nann). Ja tea Iái ái akta stalluo, mi viesui tán
paihkien. Tá stalluo ani(j) peárrhtu°mau, konná piutij tán olöma
(v. olömöj mánáit. Tie huomahij tát olmoj, keán mánait stalluo lij
párrhtuomin pivatám, kokte son kaláka haddu°t mánaitis. Teáviimak
iec olmaj lubvatij ja kahnietij muottás ja tá manai tan stáluo peárhtuoma vu°llai. Ko stalluo poqtij oqhpacit peárhtuomau, tie káunai
olömau peárhtuoma vuollin (v. vu°lin),ja ábvusi takkir stuor sláuhtau oqccui, ja jouloi aktuallasis : «Jankuo, Jankuo, poqriespáhcca/»
ja tá valtij olömau ja kuottij koahtai (koqhtásis)ja piejai liagganaccat aulie-muorrai ja te rajai áhkácau máhccai (Y. máhccai), auhcie
várié tuohkai nuobárie-piessijt vieccacit, man nalá (kosö) puojtit
piedUat. Tie stalluo olhkus manai koqties ja te alkij kárát-roqkau
takácit, vai Jankuo pierhkuit tan roqka sisá piedd'á. Mán vierhkau
vajaltuhtij koqtie sisá ja teá rád'dá mánáu vieccacet vierhkau. Juo
li Jankuo luojéhtátam aulie-muorras ja valtam stáluo vierhkau ja
ciehkam. Ko tá mánná poqtij koqtie sisá ja ocoi vierhkau, tie icci
káuna. Ja te vuéjni, jut olmaj calmit rapái, tie cuor^ui ahccai:
náhcam, áhcam, calmie' jilli'/» Te stalluo jouloi (jauálá): «patása
jillisa! Jankuo, Jankuo, poqries piáhcca J'» Ja te Jankuo capmiestij
ta (v. tau) mánau ja cuoroftu (cuorövo), jut % káuna vierhkau. Tie
rajai stalluo nuppie mánáu, Tá seábma ai kottij tau, ja cuorö^n
(cuorövo) jut iec kaláka poqhtiet, íj son káuna. Tá stalluo iec poqhtá
koahtai, ja ko cánai, te olmáj (v. olmoj) capmiestij staluou uksa
kasskan. Te stalluo jouloi olömai: nielie (v. alie) mü kottié iecat
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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ruossta mihkkerin (v. mihkkelin), iecam silápa viehcierirín. Teolmaj
nuovai stdluou ja maliesti tasd (v, tasak, tasds) dhkdc poqhtd mieh
cies. Ko te dhkac poqhti miehcies, te kdikuotij dhkac, mannes slaktij,
outol son miehcies piessij pö°tij. Tea olmaj jouloi: úcciu tas mdsa».
Tie dhkdc kacat: «kunná la' mand"!* Te jould olmaj: uoqddajin
taha, ko liegga liemau oqdcun porrot (juhkat).
Td lij olmoj nuobvam stdluo skaucait ja catnam ndlmie outoi,
vai dhkdc ij kalákám tobötot, ja td kacat: konna mijd silhpa* ja
edjéki led' ja konna mdnai 8ilhpai ja edjeki led' vuorehkiétum ? lm
muihtiev. Tie vastietij Luhtak: npoqssuq-cakkie vu°lien led' tü
silhpa', mdndi sühpa' led' kasska-tedhkdka vu°lien, ja mű silhpa led'
uksa-cakkie vuolien». Tie vaddd dhkdci porrot, tea dhkdc jould:
koktds tat iehcanan fv. iehcasin) 7'iattit (v. naddd)!» Teolmaj jöald :
avaipemo (v. -mq) cütiu cdhkaliu, maste varra koqjhkui, td tastd
iehcanis (iehcasis) tal nattit (v. smahkit)». Tle anij Luhtak rggtiepohcou (v. pohcau), maina son almacau kottij. Td lij olmaj tau
suolatam uksa kiecies, konna Luhtak lai tau harctdnam atniet ja
vuorhku°tit. Ko llj kduánajn, te lij pied'dam tolloi. Td olmoj kolhtij
ruihtas stdluo kietau, mait lij mdliestam, ja te lij akta. cüutie roqhkkum. Te jouáld Luhtakij: tvuoina! kus poqtndt roqhkkie cüutieuh)
Te vuinij (v. vuoinij),jut olmaj lij nuobvam (v. slaktim) sü olömau
(poqtnieu) ja mdliestam, ja tat pidrákuo, mait son poröi, ij lim iecd,
ko stdluo piarákuo (v. péarákuo). Te jodid: juopd monno tau, koktd
td't iehcasin nattit hí Ja te Luhtak moqrcCtuvai ja suhtaija cuor(3ui
(cuorvoi): «rggtie pohccd (v. pohcca), poqtie ja kottie tau olömau /»
Mán taina ko olmaj lij pied'dam tolloi, tie taina mandi outol (v.
íenni) iehcasis Luhtdki, ko tön (v. tuon) olömoi, ja te rggtie-pohcco
(pohcca) poqtij tolös dhkdca coddokij, ja td raukai jdmas. Te tdt
olqmd valtij stdluo ja Luhtakd ja sunnu mdndi iejkieu ja silhpait,
ja te mandi koqhtdsis. Ted tat sdhka nou noköi.
4. A l a p p e m b e r
(a lapp emberről), a ki megölte az óriást és Lulitakot gyermekeikkel együtt.
Hajdanában volt egy ember, a ki feleségével és gyermekeivel
vidéken élt. És volt egy óriás is, a ki azon a környéken élt.
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Hát az óriásnak volt egy csapdája, a melyben (tkp. a hol) az em
bernek a gyermekeit megfogta. Ekkor gondolkozott az ember, a
kinek a gyermekeit az óriás a csapdával megfogta, hogyan boszúlja
meg gyermekeit. Végre maga az ember megnedvesítette és
megfagyasztotta a bundáját és aztán az óriás csapdája alá ment.
Mikor az óriás jött megnézni a csapdát, hát megtalálta az embert
a csapda alatt és örült, [hogy] ilyen nagy ölni valót kapott és
mondta egyedül magában: «Jankó, Jankó, vén ficzkó!» és azután
fogta az embert és hazavitte és föltette kiengedni a keresztfára és
aztán elküldte az asszonyt az erdőbe, kilencz hegyen túlra, nyírfa
kérget hozni, a mire (a hová) a báját tegye. Ekkor az óriás kiment
a sátorból és elkezdett nagy teknőt csinálni, hogy Jankó húsát
ebbe a teknő be tegye. Hanem a baltát a sátorban felejtette és hát
küldi a gyermeket, hozza a baltát. Már Jankó leszállt a keresztrúdról és fogta az óriás baltáját és elrejtette. Mikor aztán a gyer
mek bejött a sátorba és kereste a baltát, hát nem találta. És ekkor
látta, hogy az ember kinyitotta szemeit, hát kiáltott az apjának:
«apám, apám, a szemek nyílnak !» Ekkor az óriás mondta: «talán
az alfele nyílik! Jankó, Jankó vén ficzkó!» És aztán Jankó levágta
(megölte) a gyermeket és kikiált, hogy nem találja a baltát. Ekkor
beküldte az óriás a másik gyermeket. Hát ezt is megölte hasonló
kép és kiáltja, hogy maga jöjjön, ő nem találja. Ekkor az óriás
maga jön a sátorba és mikor bemászott, az ember levágta az
óriást az ajtó között. Ekkor mondja az óriás az embernek: «ne ölj
meg engemet a saját rozsdás fejszéddel, hanem a magam ezüst
kalapácsommal)). Aztán az ember leölte az óriást és megfőzte, a
míg az asszony hazajön az erdőből. Mikor aztán az asszony meg
jött az erdőből, pirongatta az asszony, minek ölte meg (vágta
le) mielőtt ő az erdőből hazajött a kéreggel. Ekkor azt mondta az
ember: «nem hagyhattam továbbw. Hát kérdezi az asszony: «hol
vannak a gyerekek?)) Mondja az ember: ((lefeküdtek azok, mint
hogy langy levest kaptak enni (inni)».
Hát az ember lenyúzta az óriás szakállát, bajuszát és szája
elé kötötte, hogy az asszony meg ne ismerje, és aztán kérdezi:
«hol vannak a mi ezüstjeink és jószágunk, és hol vannak a gyer
mekeknek ezüstjei és jószága elrejtve? Nem emlékszem». Erre azt
felelte Luhtak: «a sátor hátsó részének gerendája alatt vannak a
te ezüstjeid; a gyermekek ezüstneműi a közép-gerendák alatt
16* .
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vannak; az én ezüstneműim pedig az ajtógerendák alatt vannak».
Aztán ád az asszonynak enni, hát mondja az asszony: «hogyan
ízlik ez, mintha a magamé (t. i. a magam húsa) volna» (szós-zerint:
hogyan ízlik ez magaméul v. magaménak). Hát mondja az ember:
wtalán mivel az ujjamat megvágtam, a miből vér csöpögött,
azért (attól) ízlik most magáéul (t. i. mintha" a maga húsa volna)».
Hát volt Luhtáknak egy vas csöve, a mivel embert ölt. Az ember
ezt ellopta az ajtó-végből, a hol Luhták tartani és rejtegetni
szokta. Mikor megtalálta, a tűzbe tette. Aztán az ember kimerí
tette a fazékból az óriás kezét, a melyet megfőzött és az egyik
újjá meg volt görbülve. Aztán mondja Luhtáknak: «látod-e a fér
jednek a görbe ujját ?» Ekkor látta, hogy az ember megölte az ö
urát ós megfőzte és az a hús, a melyet ő evett, nem volt más mint
az óriás húsa. Hát mondja: «[most] már [értem] én azt, hogyan
ízlik az a hús magaménak!)) Erre Luhtak megharagudott és mér
gelődött és kiáltott: «vas cső, jöjj és öld meg ezt az embert!» De
mivel az ember tűzre tette, azért előbb (inkább) ment magának
Luhtáknak mint azon embernek és a vas cső kijött a tűzből
az asszonynak a gégéjébe és [ez] holtan rogyott össze. Ekkor
az ember vette az óriásnak ós Luhtáknak és kettejük gyerme
keinek jószágát és ezüstjeit és aztán haza ment. Hát ez a mese
így végződött.
5. Stdluo

pirra,

kuhti

rievuifru{3(3au.

Te li sömies dikij almaca'; ta lid'dün pord'ostimie dpie nann*
Td pöhtin sömies su°llu kuorrai, td mannin kaddai, ja td li ai akta
fruftfid fdruon, ja td kattien pö°tij stalluo td ko editakis ja toahpij
taufrufidau ja vuolhkih td ko edltakis. Ja iccin tietii, kosi mandi.
Ja te li tan fruftfid olmdj (Y. tieutu) jahttam stuor palhhau, jus
akták puktiet lúlui kduánat sü fruftfiau ruoptuot.
Tie vatt maniep dikij poahtin tan su°llu kuorrai, td vuelekin
kaddai (su°llu nald) ja vadcin su°llu nanna, ja kiehtton kaskasa,
koktd outiep aiki tdtfru^Sa Uj kahtum. Td vadcin tan su°llun, te
ajéhcin raikieu eatnamin. Tie td' mannin tohkk, td kaunin tau frup1fiau tannd, ja ij lim stalluo tanná, ja valtin frubvau. Ja kuókte
mdndca, UdUin juo fru§§ai saddam (jdli: riekatamj tannd. Td
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valtin frufifiau, ja ollu lij fruftfia, ja ollu piktasahtá, rihecuot, ja
küotin manait ja mannin skihpi nála ja alekin porjostit. Td stalluo
poqhta vieka katties, ja nou vuojacit skihpi manien • mdntá vuohcin
stdluou. Td moaddun keáhcacit, koktd mánai li tahkam ; mán juo
li stalluo tait páhkam cuouhkas. Te porjostin koqhtai ja ted fruftfíá
olmuj ai vattij stuorra mahsuu (Y. mahsuou, palhkau) taita, kúti'
puktin sü frubvau ruoptuot. Tie noköi.
5. Az ó r i á s r ó l , a ki a s s z o n y t

rabolt.

Hát voltak valamikor emberek; azok vitorláztak a tengeren.
Jöttek egy szigethez, aztán partra mentek, és volt egy asszony is a
társaságban s aztán a parton jött égy óriás, mint villám és meg
fogta azt az asszonyt és elment mint villám. Es nem tudták, hová
ment. Hát annak az asszonynak a férje nagy jutalmat igért, ha
valaki meg bírná találni az ő feleségét (vagyis — vissza tudná
hozni).
Későbben ismét odajöttek ahhoz a szigethez, a partra (a
szigetre) szállnak és mentek a szigeten és beszéltek egymás
között, hogyan tűnt el azelőtti időben az az asszony. [A mint]
mentek a szigeten, észrevettek egy lyukat a földben. Ezek oda
mentek, hát ott találták azt az asszonyt, és nem volt ott az óriás,
és elvették az asszonyt. Két gyermeke lett (született) már ott az
asszonynak. Hát elvették az asszonyt, az asszony pedig egészen
ruhátlan, mezítelen volt, és ott hagyták a gyermekeket, aztán a
hajóra mentek és elkezdtek vitorlázni. Aztán jön az óriás, szalad
a partról, hogy majd a hajó után úszik; hanem agyonlőtték az
óriást. Aztán visszafordultak megnézni, hogyan tett a gyermekek
kel ; hanem ezeket már széttépte. Aztán hazamenték ós az asszony
nak az ura adott is nagy jutalmat azoknak, a kik az ő feleségét
visszahozták. Hát vége.
,.uv»
-

6. St alluo

ja altá

svdinas.

K,

Sömies (Y. ndkin) áikij lij sömies (Y. akta) nuorra olniuca
'pártnie, ku'ti lij svajénasin (Y. svainan) vualakam stállui. Te muhttin sogj miehcin vádciépapiSutuoin.
Ta svdinas jöala: <wuój, man••'•
eátna cáppakit kollitja silhpait mon vujnau!)) Tá stalluo jöalá:•
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akoktas vall mon iv vuoinieh) Tdsvanjőala:
amon lau suddatam
slijáu ja liejehkim calmita, taina mon tait vuoinau ; ja jus mü tipta'
suddatit sliáju ja ai liejehkit tü calmita, td ton ai vuHná tait, ja td
mij mahttiep aktán tait pattiét pajás ». Td oit stalluo tiptij liejehkit
pahkka slijau. Vatta ko td kalhkai liejehkit, td stalluo jouloi : tvuoj,
pdhka, pdhka /» Td svainas jouloi : nkillu to áddam, ihke-l páhkas»*
Td stalluo calmietüvai. Ja ko sij porrot kalhkin, td svainas
rejeti piepmuou stalluo lu°i. Td son máliestij oapmiepeátnaka-pirhku
(v. pirhkuou), ja iehcasis slaktij stdluo stuordmus ja puoitiemus
vierhcau. Ja. td ko porrom lieddín (v. lid'd'in), te stalluo jouála :
«koktd tü ndlmien nou litndsit kullu, ko ton süosska', ja mu ndlmien
nou karrasit, ko mon süosskau». Td svainas jóala : münd la'passtielap (puoriep) pánié', taina ko Idu mon nuorap».
Vatta stalluo kaddieköti, juhte son led skedlámutam sü sáucaitr
ja sitdif jut soaj kalhkaika mannát sauca-koqhtai, vai son oqdcu
lohkot sáucaitis. Td oit vuolhkika, ja td svainas kalhkai luejehtiet
auhtou aikien stdluo juelekie kasskau, ja son nou lüihti. Vatta ko te
maniemus sáucau kalhkai luejehtiet, td svainas jouloi: «td poqhtá
tü stuordmus vierehca*. Vatta svainas lij oihtu nuobvam (Y. slaktim)
staíuos vierhcau ja td lij nahkiu valtam fáruonis sauca-koqhtai ja
kiessam iecas pirra ja td jouloi : «td ton luihta stuordmus vierhcat ír
(td luejehtá stuordmus vierhcau). Válla te iehca svainas manái
olhkus sduca ndhkie sinnd. Td stalluo kietaina kultalij ja jouloi :
«tdll mü stuordmus sáuáca(Y. vierehca)/» Td stalluo jouloi: npoqtie
tall iehca/)) Td svainas cuorvoi olökulin: <(juo mon manniu olhkus
tü stuorámus vierhca ndhkie sinnd ; jut kiessam lid'd'iu tau iehcam
pirra». Td stalluo jouloi: avaimo tu tiehtu, kallemo tü lidrdiu cábárit auhtan oqjvie».
Td stalluo icci tietij, koktd son taina svdjenasin kalhkai tahkat, taina ho son tass icci vuoinie, ja kea'ccali fdrht lahkai pivutiet,
vai kalhkai oqdcuot svdinasau. Vatta svainas kahtij iecas. Td stalluo
ani ai vierhmit, mait lij suohppum olhkus sömies johkoi, ja te anij
tiukau vieremie-kiecin, vai kalhkai kullat, jus akták tohku manna sü
vierhmis kuolit valhtácit. Válla svainas muhttin, ko lij coqsskies, td
mandi, ko lij stalluo oqtiemen piktasahta skuoláitahtácit tau tiukau.
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Td staíluo, ko kulai tiukau skuollamin, td ruohtasti oqtiemsajies ja
vuolhkij, tohku vieka rihccuot. Td sváinas tann pottofn] puelletij
koqtieu ja poqltij kajáhka piktasit staluos. Tá vieréhti ai stalluo
koqlluomin (Y. koqluo) japmiet. Te noköi.
Válla tat, kuhti-l supcasit kiehttum, íj tietie, jus ta' lei'' sádna';
miln síj IcV, koktd led*. Kuhti-l supcastam, kúotá tait lokkij iecase
ocötipmai.
6. Az ó r i á s é s

szolgája.

Valamikor (tkp. némely időkben) volt egy ember fia, a ki
szolgának (szolgául) ment egy óriáshoz. Hát egyszer ketten az
erdőben mentek vadász eszközzel. Ekkor mondja a szolga: «jaj,
mennyi szép aranyakat és ezüstöket látok!» Mondja az óriás:
«de hogyan (miért) nem látom én?» Azt mondja a szolga:
«én ólmot olvasztottam és a szemembe öntöttem, azért látom
azokat; és ha hagysz engemet ólmot olvasztani és a te szemedbe
is tölteni, akkor te is látod azokat és mi együtt föláshatjuk azokat».
Ekkor az óriás csakugyan bele hagyta tölteni a forró ólmot. Azon
ban, mikor önteni akarta, mondta az óriás: «jaj forró, forró !»
Azt mondta a szolga: «Csak tűrd öregapácskám, ha forró is».
Hát az óriás megvakult. És mikor enniök kellett, a szolga
ételt készitett az óriásnak. Vén kutyahúst főzött, magának pedig
levágta az óriás legnagyobb és legkövérebb ürüjét. S aztán
mikor ettek volt, mondja az óriás: «miért hallatszik a te szádban
oly puhán, mikor te rágsz és az én számban olyan keményen,
mikor én rágok?» Mondja a szolga: «nekem élesebb (jobb) fogaim
vannak, mert fiatalabb vagyok».
Azonban az óriás kezdett gyanakodni, hogy valami gazságot
tett a juhaival és akarta, hogy ketten menjenek el a juhakolba,
hogy megolvashassa a birkáit. Hát csakugyan elmentek, és ekkor
a szolgának egyenkint (tkp. egyet egyszerre) kellett kieresztenie az
óriás lába között és így eregette. Mikor azomban az utolsó birkát
akarta kiereszteni, hát mondta a szolga: «most jön a te legnagyobb
ürüd». Hanem a szolga csakugyan levágta (megnyúzta) az óriásnak
az ürüjét és most a bőrét magával vitte a juh-akolba és maga
köré akasztotta (tkp. húzta) és aztán mondta: «most ereszted ki a
legnagyobb ürüdet» (most ereszti ki a legnagyobb ürüt). Azomban
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ekkor maga a szolga ment ki a birka-bőrben. Az óriás a kezével
megtapogatta és mondta: «ime a legnagyobb juhom (ürüm)!»
Aztán azt mondta az óriás: «jöjj most magad!» Hát a szolga
kivül kiáltotta: «már én kimentem a te legnagyobb ürüdnek a bő
rében, mert ezt magam köré akasztottam (tkp. húztam)». Ekkor
mondta az óriás : «bárcsak tudtam volna ezt, bizony agyonzúzta
lak volna».
Most az óriás nem tudta, mit (tkp. hogyan) csináljon a szol
gával, mert nem látott többé és minden módon próbálgatta meg
fogni, hogy a szolgát megkaphassa. De a szolga vigyázott magára
(tkp. óvta magát). Hát voltak az óriásnak hálói is, a melyeket ki
vetett a folyóba és aztán volt egy csöngetyűje a háló végében,
hogy meghallja, ha valaki odamegy az ő hálóiból a halakat elvenni.
A szolga azonban egyszer, mikor hideg volt, ment, mikor az
óriás ruha nélkül aludt, megcsöngetni a csöngőt. Hát az óriás,
mikor hallotta a csöngőt csöngeni, fölugrott az alvóhelyéről és
elment; odafut meztelenül. A szolga azalatt meggyújtotta a házat
és az óriás minden ruháját elégette. Ekkor az óriásnak megfagyással kellett meghalnia (meg kellett fagynia). Hát vége.
Az azonban, a ki ezen meséket elmondta, nem tudja, vájjon
azok igazak-e; hanem ők olyanok, a milyenek. A ki elmesélte, azt
az olvasóknak saját Ítéletére hagyja.
7. Kiciura

svájénasaja

stáluo

pirra.

Tai aikij, koqsse stáluo' kaunujin eanabu' koh tállá, te leámac
(v. láj) naorra olmaj, mij vuolhkij stallui sváinan. Te tatt nuorra
olmaj koqrrosui stallui, jutt son la kiaura. Ta vuolhkij stalluo aktán
svajénasinna (Y. -sin) máhccai muorai tiehti. Ta icci stalluo anie
aksuou, válla pattieu anij, ja te tatt patties palhkiestij nuppieu kiecieu pajás soqrvie kierraki ja taberih, ja te kiesi ja vieratih soqrvieu
vuolus aktán roqhccasin. Ta sváinas joului stallui: «ton kut la?
mieskap, kalhjca* kiessiet kierrakis, ja mon, kut láu kiáurap, kalhkau
maddakin orruot». Ta stalluo kiesie soqrvieu kierrakis aktán rgq'ccasij ja oghsij (Y. oqksij), válla sváinas cohkohi máddaka nanna ja
tipt'xj staluou aktu kiessiet, Ko pö°htin hajémai, ta stáluos eátna
pivás kolhkoi niárait vuolus. Ta svainas jauála (Y. jouálá,Y. joqlö):
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nvuoind'-kus, man kiáura lau? mon iu pivástuvá, ihke maddakin
kedsau • ja ton, kut kierrakin keásá', pivdstuva'».
Tá stalluo djdtalkö°tij, koktd son tau kieuras svajenasau kaláka
koddiet. Te piejai sü oqtácit ku°ssie-tohpdi, ja Idéij puoriemus oqtdtakait. léci svdinas viéllite seankai, válla piejai jorhpokau kopcosa
vuHlai ja kirhkiu oqjvie-vuolie nála, ja iec suonai seánka vuHlai.
Te stalluo matti kuokte eácá staluo' vedhkai, jutt sij kalekin ijan
koddiet svajenasau. Te pöhtin ijan kolömo staluo', ja atnin kuhtik
stuorra rgutie viehcierit ja capmiestin kuhtik akti kdjéhkat fdmuos
tan kearákai, maitd jdhkin svdjenasa oqjevien, juhte tollo-cuonama'
oassun pajas. Ta staluo' joulin kaskasa: «tá (v. tie) ledp (v. lap) tal
koddam tau stuor kidurau !»
Ko itiet sattai, ta svdinas cuodéieli ja vuolhki poqnti-fuHhkié
lusd. Ta alvatubvin staluo', jut ij lim ajn japmam, ja ta kahéin, utak
td-l puora'kit oqtdm (v. «mak tá ton led' p. o.»J? Tá svdinas joualá,
jut puorakit iecán, mán láfies kuokti jald kolömi kdskiesti oqjevai.
Td idea' staluo' joulin iann stállui, kut svajenasau ani, jut kaláka
rádd'at tastd tau svajenasau, juhtd ij tat sid'd'ij puorakau (\. puorieu) takd. T%e oi'ht stalluo kohcuoi sü vuelekiet tastd; válla svdinas
jouloi, ij son vuHhkie, outol ko palhkas oqdcu. Tá stalluo viedcai ja
kuotti svdjenasa outoi kuoktd kistuo' ja jouloi, jut juoppau táis kistuois oqdcu valtiet páláhkán. Nubbie li cáppa kisstuo silhpas, ja
nubbie kisstuo li muoras. Td lihkui svdinas tuon silápa-kisstui ja
kalhkai tau valtiet. Tápötij kahttuo ja sieivij tan muorra-kistuo nála,
ja köheui svájenau tau valtiet. Ja tatlij iievas pietnikis ; válla tuot
silápa-kisstuo lij tievas koqnsta tahkam tolöst. Jus lij svdinas tau
valtiet, tá lij puólliet.
7. A z erős szolgáról és az óriásról.
Azon időben, mikor több óriás volt (tkp. találtatott) mint
most, volt egy fiatal ember, a ki elment egy óriáshoz szolgá
nak. Ez a fiatal ember dicsekedett az óriásnak, hogy ő erős. Ment
az óriás a szolgával együtt az erdőbe fáért. Hát az óriásnak nem
volt fejszéje, hanem egy kötele és aztán a kötélből az egyik véget
földobta egy száraz fenyőnek a csúcsára és odaerősítette és aztán
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húzta és ledöntötte a fenyőt gyökereivel együtt. Ekkor a szolga
mondta az óriásnak: te a ki gyöngébb vagy, fogod húzni a csúcsá
nál fogva, én pedig, a ki erősebb vagyok, a törzsökénél fogok
maradni. Hát az óriás húzta a fenyőt csúcsánál fogva a gyökerek
kel és ágakkal együtt; a szolga pedig ült a törzsökön és az óriást
egyedül hagyta húzni. Mikor hazajöttek, az óriásról sok izzadtság
folyott le az orczáin. Ekkor mondja a szolga: látod-e, milyen
erős vagyok! én nem izzadok, ámbár a törzsökén húztam és te, a
ki a csúcsán húztad, izzadsz.
Most az óriás kezdett gondolkodni, hogyan ölje meg az erős
szolgát. Hát lefektette (tkp. tette aludni) a vendégszobába és a leg
jobb ágyneműket vetette meg. Nem feküdt a szolga az ágyba,
hanem egy tuskót tett a takaró alá és egy követ a vánkosra, maga
pedig az ágy alá bujt. Hát az óriás két más óriást hívott segít
ségül, hogy az éjjel öljék meg a szolgát. Jött éjjel a három óriás
és mindegyiknek egy nagy vaskalapácsa volt és mindegyik egy
szerre ütött minden erejéből arra a kőre, a melyet a szolga fejének
hittek, úgy hogy a tűz-szikrák szikráztak. Ekkor az óriások mond
ták egymásnak: most megöltük ezt a nagy erősét.
Mikor reggel lett, akkor a szolga fölkelt és elment a háznép
hez. Hát megijedtek az óriások, hogy még nem halt meg és aztán
kérdezték, vájjon jól aludt-e (vájjon jól aludtál-e)? A szolga
mondja, hogy jól külömben, hanem egy balha kétszer vagy három
szor megcsípte a fejét (tkp. fejébe harapott). Ekkor a többi óriások
azt mondták annak az óriásnak, a kinek szolgája volt, hogy küldje
el innen a szolgát, mert ez nem tesz velük jót. Hát az óriás csak
ugyan megparancsolta neki, menjen el onnan; hanem a szolga
mondta, ő nem megy el, míg bérét meg nem kapja. Ekkor az óriás
előhozott és odavitt a szolga elé két ládát és mondta, hogy ezen
ládák közül bármelyiket elveheti bérül. Az egyik szép láda volt
ezüstből és a másik láda fából volt. Hát a szolgának azon ezüst
láda tetszett és azt akarta elvenni. Ekkor jött egy macska és a fa
ládára mutatott és megparancsolta a szolgának, hogy azt vegye.
És ez tele volt pénzzel; hanem ama ezüst láda tele volt mester
séggel csinált tűzzel. Ha a szolga azt vette volna el, elégett volna.
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8. Stálluo

ja samie

poqtnie

25 í

ni ej ét a.

Akta poadnie, samie poadnie atná áhkau ja ouhtou ajena niejtau. Sü koqhtie Uiisuollu nanná, ja suina (süna) reina' (v.pohccu').
Ja kitá (Y. kitá ajékie) son atnie kattien reineit, ja koahtie su°llun.
Ja ta la johko suollu ja kattie kaskan, mi led kálliemi. Ja sü tfejeta
rdjénui káttien ijáit poqhccuit (v. reinait), ja piejvien mahcca koqhtai, ijke luvá naken tan jokön. Ko sadda id'd'a, vuoláka reinohacca'
nlejéta, ijáu kocöcit. Ko piejevie saddá, poqhta koqhtai, ea! luvá.
piktasa1.
Poqtnie ahkká joulá poqdnai: «koktds tán munnu niejta piktasa' ed' luvá ?» Jauálá ahkká poqdnai: «siduhsatal, köh tál tát
munnu tfejeta vuoláká rejenohaccat ijáu poqhccuit, koktd tan piktasa' ed' luvá. Poadnie vuolaká siáksat, koktd niejta piktasa' ed*
luvá. Tie edlavá, koktd niejta piktasa' ed' luvá: tie led stálluo
suina rádnan. Siáksá poadnie, koktd soqj tahkapa. Tie máhccá
niejéta koqhtai, tie stálluo kuoddá niejtau joköu rasstá, tie taina
niejta piktasa' kojöhkosa'. Nou poadnie supcast áhkkai, maitd-l son
sieuhsatin vuejénam: «stálluo munnu niejtan orrú ijait rádnan, ja
kö niejéta máhccakoqhtá koqhtai, tie stálluo kuoddá süu joköurasstá».
Ikdpoadnie ja áhkká tietie, koktd kalákapá sirátit staluou niejtas. Tie vuoláká poqdnie tan kaddai, konnd stálluo ja niejéta lapá
aktán ijáu orrúm. Tie kö niejéta máhccakoqhtá koqhtai, tie poqdnie
vuorhniet kattien. Tie ihta stálluo ja niejéta calmij ouötoi. Tie saddá
poqdnai ja stállui faggie, tie íj vidni stálluo poqtnieu. Tie álqká
stálluo kasskiet poqtnie oqlhkieu, tie poqdnie kahccá puolava-pielie
nalá. Tiejahttápoqdnie niejétai (niejétasis): utie viehkiet (v. viehkiete)
mü, jala stálu°t!» Tie kaláka niejéta viehkietét áhcieü (áhcies)r
toqhppit staluou julhkies. Tie stálluo ciekcá juolkin, ij niejéta pálli
julhkies toqhppit. Tie niejéta cáhkiel kietau poqtnie juelékie kasskau,
toqhpi staluou kuolaist, tie poqdnie vidni staluou ja nou koddö ja
kottij staluou. Te noköi.
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8. Az ó r i á s é s a l a p p e m b e r n e k a l e á n y a .
Egy embernek, lapp embernek, van felesége és egyetlen egy
leánya. A sátra szigeten volt és vele a rénszarvasok. És tavaazszal
a parton tartotta a réneket és a sátra a szigeten [volt]. És hát
a sziget és a part között egy folyó van, a mely gázolható (tkp. gá
zolásra van). Es a leánya a szárazföldön őrizte éjjeleken át a rén
szarvasokat, nappal pedig visszatér a sátorba és sohasem lesz
nedves a folyóban. Mikor éjjel lesz, elmegy őrizni a leány, éjjelen
át virrasztani. Mikor nappal lesz, haza jön, nem nedvesek a ruhái.
Az embernek a felesége mondja az urának: «Hogyan [van
az, hogy] a mi kettőnk leányának a ruhái nem nedvesek ?» Mondja
az asszony az urának: «lesd meg, mikor most ez a mi leányunk
elmegy éjjel a rénszarvasokat őrizni, miért (hogyan, mi módon)
nem nedvesek ennek a ruhái». A férj elmegy meglesni, miért nem
nedvesek a leány ruhái. Hát észreveszi (megtudja), miért nem ned
vesek a leány ruhái: egy óriás van vele együtt (tkp. vele társul).
Meglesi az ember, hogyan cselekesznek. Hát hazatér a leány, akkor
az óriás a folyón keresztül viszi a leányt, és azért szárazak a leány
ruhái. Most (tkp. így) elmondja az ember a feleségének, mit látott
leselkedés közben: «egy óriás van a mi kettőnk leányával éjjeleken
át társaságban és mikor a leány haza kezd (akar) térni, akkor az
óriás átviszi őt a folyón».
Nem tudja az ember meg az asszony, hogyan válaszszák el
az óriást a leánytól. Hát az ember azon partra megy, a hol az óriás
és a leány éjjel együtt voltak. Mikor a leány hazafelé kezd
térni, az ember leselkedik a parton. Ekkor szem elé jön (tűnik)
az óriás és a leány. Hát az ember és az óriás közt (tkp. az ember
nek és óriásnak) birkózás lesz. Es nem győzi le az óriás az embert.
Ekkor elkezdi az óriás az embernek a vállát harapni. Hát az ember
az egyik térdére (tkp. térd-félre) esik. Ekkor mondja az ember a
leánynak (leányának): Most segíts nekem vagy óriásodnak (tkp.
engemet vagy óriásodat)! Hát a leány atyját akarja segíteni; meg
fogja az óriást lábánál fogva. Ekkor az óriás rugdal a lábával, nem
bírja a leány lábánál fogva megragadni. Hát a leány beledugja a
kezét az óriás lába közé, megragadja az óriást heréinél fogva,
aztán az ember legyőzi az óriást és így (aztán) öli és megölte az
óriást. Hát vége lett.
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9. Ulmuca

nisü

(N'dvic-itnie)
(Hdcic-itnie).

ja stdluo
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nisü

Ndkin dikien lied'd'in kuoktd nissuna', kúti' viessun Idnta
nannd. Nubbie taist lij ulmuca nisü, ja nubbie lij stalui (Y. stdluo)
Msü. Soqj anika ouhtou mandu koqbbak. Ulmuca nisü anij pdreniemdndu, ja stdluo nisü anij niejeta-mdndu. Tid ndkan piejvie pötij
stdluo nisü tan ulmuca nissuna lusd, ja anij niejtas jdruon, ja te
rievui ja lonüi ulmuca nissunis parenie-mdndu ja küotij iecas niejtau ulmucij nissunij. Son kalhkai oadcut allasis olömau, mi kalhkai
süni piépmuou ja kdjdhka tdrápahau puktiet miehcies piutuina ja
viehkietit sü poqcuj-edluou rdjenuhit.
Ko tat ulmuca pdrenie stuorakin sattai, te son sattai vuórhpdlis ja piutdris ja pu°rrie vuohccijd, ja vüocij fedrt sldj juhtusd'.
Ko medhcéai vuolhkij, te akieti stdluo nisü, jald tat, kedu toajvui, jut
lij tat sü iédnie, vdkuotij akieu,jut i kalkam oqrjds vuelekiet koqlmat
vdrie tuohkai. Válla ndkin piejvien, ko pdrenie mandi miehcien, tie
poqtij koalmat vdrie tuohkai ja td son ielvij toppié koqtieu, ja jut
tanná viessuoka' lied'd'in. Td iccij mand koqtie sisd, dinat kuocai
koqtie nála ja kedhcai riehpien rdjkie [catd], td son vüini, jut akta
nisü ja niejeta lied'd'in koqtie sinnd,ja td vuoini, juhtd mdliestimie
lled'd'in. Td kedhcai, maitds sij mdliestimie lid'd'in'; td vü°ini, juhtd
oqpmie hdjhtdtis kdpmakit lid'din mdliestimie. Td son anij faruonis
puojties pierhkito piejévie-svardhkan, td son cuolai tasstd smabva
pedhkdcit ja lüihtij riehpien rdjkie, jut ía' kahccin rüihta sisd.
Td tat niejeta kedhccd (v. kuouqld) rüihta sinnd (Y. sisd), td
son vuejend, juhtd carrima' W rüihtan. Td son jöald eddndsis :
«edtnam, carrima' led' rüihtan)). Td ietniep jöald: «edtnat patás
led' td' carrima1 poqhtam*. Válla tat pdrenie, ko sühtai ked'ccat, td
vüHhki vasst stdluo nissuna lusd, kedu son di jdhkij iecas iédnien, ja
icci joulo, jutt lij maitdk vuejenam.
Ndkin iecd piejvie son vü°lhkij vatt medhccai ja td vüHhkij vatt
tohko tdn koqhtai, ja td vatt küocai koqtie nald, ja td sij vatt lid'din
mdliestimie oqpmie hdihtdtis kdpmakit. Td son vatt cuolai puejetie
pierhkit ja lüihti rüihta sisd. Td vatt ulmuca nissuna niejeta jöuldeddndsis: «edtnam, carrima' led' rüihtani). Td son vatt jouloi : «edt
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nat patds led tat carrima poahtam)). Td olmaj outuhacai sijdu ja
icci tass mása, ja viiolhkij koatie sisa ja kacati, koktd sij mahtti*
viessuot takkar piepmujn. Td ulmuca nisü dlkij kuitit, koktd staluo
nisü lij sühstd pdrhnieu riebvum ja kuotdm iecas niejtau süni ja
taina son ndb vierehtij nedlákuot ja vdivastuSpat. Koktd síj hoallin
tannd, td kdaánin, juhte pdrénie lij iecas ietnie lunnd tall, ja juht
lij staluo nissuna lunnd orrúm. Td son mahcai ruoptuot ja kottij
staluo nissunau, jald tau, kuhti lij joulom, jut son lij sü iédnie ja di,
ko pö°tij ruoptuot i'idkta ietnies lusd, td son kottij tau staluo niejtau.
Te noköi.
A végét a mesélő, mikor az egészet újra fölolvastam neki,
következőleg változtatta:
Staluo niejtau icci kottij, dinat lihkui tasd, taina ko tat lij
noufauruo ko kied'díek ja te soi vimak valltika. Ja td sattai purrie
viessug sija kasskan ja tan sü riekta eddnai sattai pu°rrie ja valdíes
viessuo ; icci tás tdrhpahd oapmie kapmakijt maliestit ja porrot, nou
ko outol.
Egy másik lapp ember pedig a szereplő személyekre nézve
a következő megjegyzést tette:
Parénie-mdnnd lij N'dvic-inie manna, ja niejeta lij Hdcicinie niejeta. N'dvic-itnie lij piejyie niejeta ja Hdcic-itnie mdnuo
niejeta.
9. Az e m b e r n e k a f e l e s é g e (N'dvic-itnie)
felesége
(Hdcic-itnie).

és az ó r i á s

Valamikor volt két asszony, a kik vidéken éltek. Az egyik
közűlök embernek a felesége volt és a másik óriások (óriás) fele
sége volt. Mindegyiköknek volt egy gyermekök. Az ember felesé
gének volt egy férfigyermeke és az óriás feleségének volt egy
leánygyermeke. Hát egy napon jött az óriás felesége az ember
feleségéhez, és a leánya vele volt, és aztán elrabolta és kicserélte
az ember feleségének férfigyermekét és ott hagyta a maga leányát
az emberek feleségének. 0 magának férfit akart szerezni, a ki neki
ételt és minden szükségletet hozzon az erdőből vadászassál és se
gítsen neki a rénnyájat őrizni.
Mikor az emberi legény nagygyá nőtt, hát szerencsés és jó
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vadász ós jó lövő lett és mindenféle vadállatot lőtt. Mikor az erdőbe
ment, hát az óriás felesége, vagy az, a kiről gondolta (tkp. a kit
gondolt, hitt), hogy az az ő anyja, mindig intette, hogy ne menjen
délre a harmadik hegy mögé. Egy napon azomban, mikor a legény
az erdőben járt, a harmadik hegy mögé jött, s ekkor észrevett
ott egy sátrat és hogy ott lakosok voltak. Most nem ment a sátorba,
hanem fölmászott a sátorra és a füstlyukon keresztül nézett, hát
látta, hogy egy asszony és egy leány voltak a sátorban, és aztán látta,
hogy főztek (tkp., hogy főzésben voltak). Hát nézte, mit főztek, és
látta, hogy régi eldobott czipőket főztek. Hát volt vele kövér hús
ebédül (tkp. napi falatul) és levágott abból kicsi darabokat és be
eresztette a füstlyuk nyílásán keresztül, úgy, hogy a fazékba estek.
Hát a leány belenéz a fazékba és látja, hogy faggyúzsír darabok
vannak a fazékban. Ekkor mondja az anyjának : anyám zsírszemek
vannak a fazékban! Mondja az anya: anyád valagából jöttek azok
a zsírszemek. A legény pedig, mikor megunta nézni, ismét az óriás
asszonyhoz ment, a kit saját anyjának is hitt és nem mondta meg,
hogy valamit látott.
Egy másik napon ismét elment az erdőbe és ekkor ismét
odament ahhoz a sátorhoz és aztán ismét felmászott a sátorra és
hát azok ismét régi, eldobott czipőket főztek. Hát ő ismét lemet
szett kövér húsokat ós beleresztette a fazékba. Ekkor az ember
feleségének leánya ismét mondja az anyjának: anyám, zsírszemek
vannak a fazékban. Ekkor az ismét mondta: anyád valagából jött
az a zsírszem. Ekkor az ember csudálkozott rajtuk és nem hagy
hatta tovább a dolgot és bement a sátorba ós megkérdezte, hogyan
bírnak ők ilyen étellel élni. Ekkor az ember felesége elkezdett pa
naszkodni, hogyan rabolta el az óriás felesége tőle a fiát és hagyta
neki a maga leányát és ezzel így éheznie és kínlódnia kellett.
Mikor itt beszéltek, hát rájöttek (tkp. találták), hogy a legény a
saját anyjánál van most és hogy az óriás feleségénél volt. Erre
visszatért és megölte az óriás feleségét, vagyis azt, a ki azt mondta,
hogy ő az anyja s mikor vissszajött igazi anyjához, hát megölte az
óriás leányát is. Hát vége.
A végét a mesélő, mikor az egészet újra felolvastam neki,
következőleg változtatta:
Az óriásleányt nem ölte meg, hanem beleszeretett, mert
olyan szép volt mint a virág és ők ketten végre összeházasodtak.
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És ekkor jó élet lett köztük és az ő igazi anyjának jó és bőséges
élete lett; nem kellett neki többé avétt czipőket főzni és enni, mint
azelőtt.
Egy másik lapp ember pedig a szereplő személyekre nézve a
következő megjegyzést tette: A fiúgyermek N'dvic-itnie gyermeke*
a leány pedig Hdcic-itnie leánya volt. N'dvic-itnie a nap leánya es
Hacic-itnie a hold leánya volt.
10. Ibbuja

staluo'.

Tölien ko tállá kaunui samie nisü, kut orui miehcie-ldntan ja
ariij ajena niejtau ja poqcuj-edluou. Ko slj atnin puoriemusdt,pőhtin
staluo' ja sihtin valtiet nissuna ajena niejtau aktán poqcui-eáluoina,
ja nissunau kalekin koddiet. Td niejéta hoqlditahtl stdluit, jut edy
kalákám koddiet síi ietnieu, djnat tennie catnat sü muorrai. Td iécin
staluo' kuttie, djnat éattnin sü kitta muorrai. Td vuelékin aktán
niejtajn ja poqcuj-edluina johttiet. Ko iehkiet sattai ja seunutacdi,
ta iccin tass staluo, mdlitie kuhkiebu vuojietit edluou. Td kanukin ja
tahkin tolöu, konnd slj kalekin ijau oqtiet, ja niejtau rdd'din medhccai
edluou rejenuohaccat ijau.
Ko id'd'a sattai ja staluo' lid'd'in oqtiemin, td niejéta mandi
tohku tollo-kaddai, konnd slj lied'dín oqtiemin tolö pirra, ja nuolai
stdluis kdpmakit ja kdjáhka piktasit ja palhkiesti tolloi ja pö°ltij
taitd tiuna. Válla niejta iédnie mdhtij pinndu noqjetuot. Td líj piedíd'am stdluoi nála takkir lossis nahkdrit, jut iccin kidd, ko niejéta
nuolai sijds kdjáhka piktasijt ja pöltij. Td niejéta vuolhkij vasst
edluo lusd ja nuolai raina ciepietis tiukau (v. pielluou) ja candi tau
pedtnaka ciepietij ja taberij peátnakau pdttijna muorrai, vai tannd
kalhkai ciellatja skuolditahtiet tau tiukau (pielluou), vai stdluo\
jus ijan kohcaji, kalekin kullat, jut son ij la kuhkten reinohimie, ja
td vuolhkij vuojietit edluou ruoptuot ietnies lusd.
Td staluo' itietis, ko kohcajin, ielévin, juhte sijds piktasa*
lid'd'in nuolatum ja polhtietum, ja sij lid'd'in rihccuot. Te muhtiema*
viehkin coqsskiema ja kuolhtuo catd rihccuot tohku, konnd kullin
pedna skuolaitahti tiukau ja cielai,ja toqjévun, juhte tanná kalekin
kduánat niejtau reinwohimie. Td li pára pedna catnasin, ja nlejéta
Ij lim tannd.
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Válla niejta iédnie, kuhti mdti noajtástallat, koktd pad'díelin
juo nammatum led, td cuorvui tanná, konná son llj catnasin: «Ibbu
niejetamm poqhta kolohko hierhkijna; vieréhtuo outon, kuoütuo
mariién!)) Td oihtu niejeta pö°tij cáppa taVkina, válla tála manien
pö°tij stuorra pahd tdlehkie ja kuoütuo, ja stdluo'' vierehtijin pinástubvat (y. -tufífíat) ja koqlluot. Muhttin sid'd'a, ko mánnuo pajehtá
palvai kaskau, td lognijin kietait pajds, ja cuorövun : amdnnuj,
piejevie, piuhtie (v. piktie) rnijáu!)) Ja iccij mannuo piuhtije sijdu,
dinat vierehtijin kalemiet ouhton oajvie (v. nouhton oqjvie).
10. I b b u é s a z ó r i á s o k .
Hajdanában, mint most, volt (tkp. találkozott) egy lapp aszszony, a ki erdős vidéken lakott ós egyetlen leánya és rénszarvas
nyája volt. Mikor legjobb dolguk volt (tkp. bírtak legjobban),
jöttek óriások és el akarták venni az asszonynak egyetlen leányát
a rénszarvas nyájjal együtt és az asszonyt meg akarták ölni. Hát
a leány rábeszélte az óriásokat, hogy ne öljék meg az anyját, hanem
kössék inkább a fához. Hát az óriások nem ölték meg, hanem oda
kötötték egy fához. Aztán elindultak a leánynyal és a rénszarvasnyájjal, hogy tovább menjenek (költözni). Mikor este lett ós kezdett
sötétedni, az óriások nem bírták többé tovább hajtani a nyájat.
Hát megálltak és tüzet raktak (tkp. csináltak), a hol éjjel aludni
akartak és a leányt elküldték az erdőbe, hogy éjjel a nyájat őrizze.
Mikor reggel lett és az óriások aludtak, akkor a leány oda
ment a tűzhelyhez (tkp. tűzpartra), a hol ők aludtak a tűz körűi ós
lehúzta az óriásokról a csizmákat és minden ruhát és beledobta a
tűzbe s ezt mind elégette. Hanem a leánynak az anyja egy kicsit
tudott varázsolni. Hát az óriásokat oly mély álomba merítette
(szószerint: az óriásokra olyan mély álmokat tett), hogy nem érez
ték, mikor a leány levetett róluk minden ruhát és elégette. Azután
a leány ismét elment a nyájhoz és leoldotta a rénszarvas nyakáról
a csöngőt ós a kutya nyakára kötötte és a kutyát egy szalaggal
(kötéllel, madzaggal) fához kötötte (tkp. erősítette), hogy ott ugas
son és csengesse a csöngőt (kolompot, harangot), hogy az óriások,
ha éjjel fölébrednek, hallják, hogy nem messze őriz és aztán el
indult a nyájat visszahajtani anyjához.
Hát az óriások reggel, mikor fölébredtek, észrevették, hogy
NYELVTUD. KÖZLBMKNYEK. XIX.
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a ruhák róluk le vannak vetve és elégetve és hogy ők mezítelenek.
Ekkor néhányan a hidegben és fagyban (tkp. hidegen és fagyon
keresztül) mezítelenül futottak oda, a hol hallották, hogy a kutya
rázta a kolompot és ugatott és azt hitték, hogy ott meg fogják
találni a leányt a mint őriz (őrizve). Hát csak a kutya volt meg
kötve és a leány nem volt ott.
Azonban a leánynak az anyja, a ki tudott varázsolni, a mint
font már említve volt, kiáltozott ott, a hol meg volt kötve : «Ibbu
leányom jön kolompos húzórénnel: jó idő előtte, rossz idő (förmeteg) mögötte!» Hát a leány csakugyan megjött szép időben,
azonban mindjárt utána jött nagy, rossz idő és förmeteg és az
óriásoknak kínlódnio kés megfagyniuk kellett. Néha, mikor a hold
kisütött a felhők között, fölemelték a kezüket és kiáltoztak:
«Hold, nap melegíts bennünket!)) E s a h o l d nem melegítette őket,
hanem meg kellett fagyniok.
11. Kokte

akta

sámie

poqdnie

cóqsskiemestjdm

%j.

Tan sitan viessu akta sámie nisü. Tán áhká poqtúie koqhtie
[lij] tuoddarin, ja áhkká aktán poqtnijn koqtien ijáv orrúm (oruika,
v. vuoinastika, v. oqtika, v. oqtám). Itiet saddá, cuoukutahcá, tie
tát poqdnie vuoláká áhcina aktán toqrrietet poqhccuit, ja toqrrietapá
kasska-pej rád'dai (kasska-piejvie pájáhkai v. oqrd'ás), ja joksopa
poqhccuit ja nou ruoptuot vuejietahcapa ja vuejie tapá. Muohtta ja
rássuot koqppácaká, ja vuojiehtapá ruoptuot rásuo ja muo'ttie catá
sijta kwouloi, ja no vájápapa (v. kidutapa) iehkietis piejvie ja nou
vueinatahcapa, nollitapá, ja td la' (v. tie led') lubvam piktasa? (v.
kárftuo'). Nouhte ko Idpá vuoinatam, te le iehkiet-kuolmuted'd^e (sáuneted'd'le; — v. te le iehhiet juo kuolmutimie lahka, v. sdunutimie
lahka), te vuelekiet kalákapa. Tea ij tas pedssam julkij nalá nuorrfaj
olmoj. Te vuoláká áhciep sijátai vuejiehtit reinat (v. poqhccuit), ja
nou poqhtá sijátai, koqhtai ahccie sieunetin sákajn, att sü radnaparenie páhcám led.
Áhkká kullá tau, ko led pahcam poqdnie. Valta tát piktasit tán
iján ja kacat, kosi pácij. Áhkd vuohppa pákát sajieu, kosö l páhcam /
ja ko pakáti vuohppa, te kohcu°i áhkká (nissun), poqhtiet hir kijn
ja kierresirí. Ja ko li te kohccum, te vuHhkíj áhkká iec cuojdkát (v.
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-jekdt), ja cuoikd tan éadddi, korina li pakdtam vuöhppa, ja kaunai
tan sajien. Ko poqtlj, te kulitali kietain ja küldi: ij lea hedgga. Cdkij
kidtau puoknai, kulltali, jus cohkie laput vaimuon, mdn td li poadniejuo japmam. Td oruoi ijdu catd cuoukitid'dii (Y. coukutimie)
rdd'dai. Tie poqtij hirhkijn (v. pohcujna) nubbie olmoj. Te kiesiHika
sijetai, koqtie radarja te nou kiesieti' fdruon sitd manien kitta tan
sitd rdd'ai, ja nou tannd kistuotasi tan jdmika%aj, ja nou kruoptitahtV olomou, kuhti li japmam.
11. H o g y a n f a g y o t t

meg egy l a p p

ember.

Ebben a faluban van egy asszony. Ezen asszony urának a
sátra a hegyeken volt és az asszony férjével együtt a sátorban volt
(maradt, pihent, aludt) éjjel. Eeggel lesz, világosodik, hát az ember
elmegy atyjával együtt követni (utolérni, üldözni) a rénszarvasokat.
És követik délig (déli vidékekre, délre), és utolérik a rénszarvasokat.
És így vissza kezdik hajtani és hajtják. Havazik és esik egyaránt
(tkp. mind a kettő) és hajtják vissza esőn és havon keresztül a falu
felé és, no, elfáradnak esteli nappal és hát kezdenek nyugodni. Le
vetkőznek és hát nedvesek a ruháik. így (aztán) mikor megpihentek,
hát alkonyat (esti homályosság, sötétség) van (v. az este már alkonyodás, sötétedés felé van) és [tovább] akarnak menni. Ekkor nem
bírt többé lábra állani (tkp. jutni) a fiatal ember. Hát elindul az
atya a faluba hajtani a réneket s így eljön a lakóhelyre, sátorba
az atya sötéttel azon hírrel, hogy az ő pajtás fia visszamaradt.
Az asszony hallja ezt, hogy férje visszamaradt. Fogja ez a
ruhákat azon éjjel és kérdezi, hol (tkp. hová) maradt. Az asszony
nak az ipa megmondja (megjelöli) a helyet, a hol maradt. És a
mint az ipa megmondta, hát megparancsolta az asszony, hogy jöj
jenek [utána] a húzó rénnel és szánnal. És a mint megparan
csolta, elindult az asszony maga, hótalpon futva és fut azon
helyre, a melyet (tkp. a hol) az ipa megjelölt, és megtalálta azon
a helyen. A mint jött, tapogatott a kezével ós érezte: nincs
[benne] élet. Beledugta a kezét a keblébe, hallgatódzott, vájjon a
szív ver-e a kebelben; de a férj meg volt már halva. Hát éjjelen át
[ott] maradt világosodásig. Ekkor jött a húzó rénnel a másik
ember. Hát ketten elhúzták a lakóhelyre, a sátorig, ós aztán (így)
elhúzták társaságban (együtt) a falu felé egészen ezen faluig és
17*
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aztán (így) koporsóba záratott ezen holttest; és aztán (így) eltemetik az embert, a ki meghalt.
12. Tát

le á s atnie

s , mau

mon

tal

kiehtuou:

Mon mujehtáu, akta poqdnie ja áhkká atniepa niejtau, ja niejéta atna, poqtnieu (v. olömau), ja niejtan Idi unna manna. Tie
jauülá poqdnie ahkkai: «vai johttoqp !» ja jouála niejetaija niejta
poqdnai (olömoi), — unna manna led siján.Ja áhkká svarru: «mannás (v. mastásj edp johto ?» ja nou niejeta jouála: «mannds mlj
edp johto ?» ja nou niejta poqdnie jouála: «mannes mlj edp johto ?»
Tie nissaU' sid'e johtöcit vatnasin, ja noupiedUV (N.porötV') kálvuou
vatnasi ; ja nouh ko olliji' kálvuou porötiet vatnasa sisá, tie jouála
poqdnie ahkkai: «ton kalhka'poqhccui kattiu johtiet (\. vuijlehtiet,
v. manáhtit), kosö mlj suhkap vatnasin. Nou poqdnie suhká niejtainá
ja niejta poqtnijn ja unna mánajn, ja slj suhkV jauriu nuppie kedhcai, tasak [ko J kaddie tuósstu. Tie led kuojáhka, ja ko kaddai poqdnie láuhkit kalhkai, Ij oliehtam (v. hahpitam) kaddai. Kuojáhka
nielai vatnasau, poqtnieu, niejtau, niejta poqtnieu ja unna mánauja
kálvuou. Tie slj hohkkoqnin aktán olmuoi kálvujn, niejtajn, niejta
ólomon (\. poqtnin), ja unna mánajn aktán.
Tie vuoinlj poqtnie áhkká, kuhti Idi poqhccui johtiemen (v.
vuofehtimie, v. manáhtimie), váriest vuejnij, koh hedvvani sü olmöj
aktán mánájis. Tie Idi tannd nissuna kuoran álla várrie-cohkko.
Tie ájáhtalai nisuo, mait son kalhkai tahkat: avuolhkicau tuon
várrai koqrrit pajás cohko nalá». Tie vuolhki áhkká koqrrit pajás
nalá ja poqtij cohko nála. Tie várátahi (v. kedhcai), jus poqdnie
vuojönu0 jaurie nann kobötuomin. Ij vuejenam poqtnieu jalá vatnasau,
jah kálvuou. Tie ájáhtalai : «maitds mon kalhkau tahkat ?» Tie huomahlj: «kahpaticcau (v. ciellicau) táte cohko nalt, vái mon ai hohkkonau*. Tie kahppatij son ja hohkkonij. Tie noköi tat sáhka.
12. Az i g a z , a m i t m o s t e l m o n d o k (mesélek):
Emlékszem, egy embernek meg egy asszonynak van egy
leánya és a leánynak van egy férje és a leánynak volt egy kisgyermeke. És mondja az ember az asszonynak, hogy költözzünk, és
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mondja a leánynak és a leány a férjének, — kicsiny gyermekök
volt. Az asszony feleli: «mért ne költözzünk?)) és így a leány
mondja: «mért ne költözzünk?)) és így a leány férje mondja:
«mért ne költözzünk?)) Hát fölkészülnek költözni csónakkal és
aztán beleteszik (belerakják) a holmit a csónakba, és aztán mikor
bevégezték a holmit beletenni a csónakba, hát mondja az ember
az asszonynak: «te a rénszarvasokkal a parton fogsz költözni (a
rénszarvasokat a parton fogod hajtani, meneszteni) [oda], a hová
mink a csónakkal evezünk. így az ember evezik a leányával és a
leány férjével és a kis gyermekkel és ők eveznek a tavon a másik
végére, addig, mig part fogadja őket (mig szárazföldet érnek). Hát
vízesés volt ott és a mint az ember a partra akart lépni, nem ért
a partra. A vízesés elnyelte a csónakot, az embert, a leányt, a
leánynak a férjét és a kis gyermeket és a holmit. Hát ők elvesztek
az emberek, holmijával, a leánynyal, a leány urával ós a kis gyer
mekkel együtt.
Hát látta az embernek a felesége, a ki a rénszarvasokkal
költözködött (hajtott, menesztett), a hegyről látta, a mint elveszett
az ő férje gyermekeivel együtt. Hát volt ott az asszony mellett
egy magas hegy-csúcs. Gondulkozott az asszony, mit csináljon:
talán elmegyek (elmenjek) azon hegyhez, fölmászni a csúcsra. Hát
elment az asszony, fölmászni a csúcsra, és feljött a csúcsra. Aztán
nézte, vájjon látszik-e a férje a tavon úszva. Nem látta a férjét,
vagy a csónakot és a holmit. Hát gondolkodott: «mit csináljak
én?» Ekkor eszébe jutott: «talán leugrom (tkp. leugorjam) ezen
csúcsról, hogy én is elvesszek.)) Ekkor leugrott és meghalt (tkp.
elpusztult). Hát vége van a mesének.
B) Supcasa'

sámij fart-peivásac
(Samij viessuom-slad'da).

viessuomást.

Elbeszéllések a lappok mindennapi életéből.
(A lappok életmódja).

Akta poqntas sapmie kaláka johttoit. Valta stuorra labeciekimpuov oaccut hirhkit, ráituo, stuor raituo^ hirhkist kuekte lohk
hirhkiu ja catna rájátuon manna-lakkui ja pieda noatit hirhkie
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cávelká nalá kuohtie peállái. Ja koh ollim led pied'dat kuohtiepedllái
vuoláka palhkies-raikie lájétit ráituu paktie-lanáit vuolus ja pajás,
tuoi-tuohku. Johttö piejvie catá iehkiet radái, tasak hirhkie' kiduti',
edh tas viejie ednap kuoddiet. Tie luojáhtal ja ijáu vuoinat ja itiet
johttö ja johttö semláhk%i kitta iehkieti, tasak hirhkie' kidvoti'. Tie
luojáhtal vuoinastaccat. Koappaca' kiduátam : hirhkie' ja olmöj, já
obbo sijta huléhkie vuoinastit sihti' iddd-pottou.
1.
Egy gazdag lapp ember költözködni akar. Vesz nagy fék
csomót, megfogja a húzó réneket», — szán-sor, nagy szán-sor [lesz
belőle], — a húzó rének közül húsz rénszarvast, és odaköti a szán
sorba egymásután, és ráteszi a terheket a rón hátára két oldalra.
Mikor elkészült rátenni [a terheket] két oldalra, elindul az útcsapáson, vezetni a szánsort sziklás utakon föl és le> ide-oda. Költöz
ködik nappalon át estéig, míg a rének elfáradnak, nem bírnak már
(többé) többet vinni. Ekkor szabadon ereszti (leszerszámozza) és
éjjel pihen és reggel tovább megy és hasonlóképpen megy egész
estéig, mig a rének elfáradnak. Ekkor szabadon ereszti [kifogja a
réneket], hogy pihenjenek. Mind a ketten elfáradtak: a rénszarva
sok és az ember, és az egész sátorhely népsége pihenni akar éjjeli
időn át.
2.
Akta ponta olmqj atnd nieldeparrhtnie', ouhtou niejtau. Oqsstá
Vuonast stuor vatnasau. Pálehki kakce olomö' kuoddit ja kuoddá
varié nalá ja vdriee pad'ield ja várieu ftuolus pauhtie padield jaurai
ja suhka, jaurieu rasta. Poahta pauhtie vuosstai (v. vussti), korri
kaddai ja vuoláka kuoddiet pajas pauhtie nald, ja kuoddá vuolus
pauhtieu johkoi. Suhkai johko-ráikie ftuolus. Poahta kuoihka ndjéka,
korri kaddai, vuoláka kuoddiet vatnasau vgötie catá johkoi. Suhká
joköu fíuolus jaurie rad'ai ja jaurie milhte stuorra Luliejü kitta
iecas orruhita (v. orrom-sajita).
2.
Egy gazdag embernek négy fia, egy lánya van. Vesz Norvé
giából egy nagy csónakot. Kibérel nyolcz embert, hogy vigyék és
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viszi a hegyre és a hegyen át és a hegyen le sziklán át egy tóhoz
és a tavon keresztül evez.Egy sziklás hegy felé jön, partra szállés
elindul fölvinni a sziklás hegyre és leviszi a sziklán egy folyóhoz.
Lefelé evezett a folyó mentében. Neki evez egy vizesésnek, partra
száll, elindul a csónakot vinni erdőn keresztül a folyóhoz. Evez
lefelé a folyón a tóig és a tavon a nagy Lule-tavon a maga laká
sáig (lakóhelyéig).
3.
Mon kalhkau kiehttuot (supcastet), man stuorra vdivie catd
lapd mü ahccie ja iédnie puktdm mü pajds piebmat.
Ahciesft] leumonno sahkanam eddnai. Iédnie led mü kuoddam
coqjvienis (vaimuonis) ja iédnie led mü riekdtahtam. lm mon tau
dikieu muihtie, mdn mon tau kuldu, koktd-l son mü pajds pidbmam.
Ko mon cierruoköhtiu, tie iédnie ráhpd puonas ja vaddá (piedU'á)
mü nalámai nicciü, ja mon námdu tdu nicciü, ja tan niccien ledmac
mielehkie, mij muni piébmuon orrúm. Taina Idu mon uhcie's dikieu
viessum, tasak ko vatt aláka nielékie koddiekoqhtiet coqjvien. Tie
mon dlhkau cierruot, iédnie rahpd puonas ja vaddd mü nalámai
nicciü, tie mon tau namdu ; tie tat mieléhkie ledmac muni piébmuon.
Ja mon iu muihtie tau dikieu, válla kuldu ahciestja ietnies, kö ahccie
jouála: aedtnat niccijt ton led'' nammam, tasak ko ton stuorrdnV ja
nahkaköhtV iecd piepmuo11 porrokoqhtietn. Válla mon mujehtau, ahccie
jouála: a dilim (= ij lim) tuind pdnié\ tie vieretij edtnat suósskat
tűni pidpmuou ndlmin, vai ton kalékiJ oqdcuot porrot. Edtnat ndlmie suósskam piapmuot, tasdk ton iehc ajemuta^ susskakoqhtiet tau
piépmuou, maina monja eddnat ledn tüpiébmam ta' rddddi ko ton
nahkaköhtV porrot tau piépmuou, maitd mon ja eddnat tűni
vattijmdv.
Tie mon mujühtau, mon Idu kuotdm nuppie ejkdta pajas-anie' timiü. Tie ahccie lei tahkam kierahkamau ja jouála eddnai: pieja
mdndu kieráhkama sisdjakdra mand juolhkit, vai ed' koqluopiktasí
sinn». — TÍÍ' ledmac piktasa', sapmielacca1 kohóén' táit piktasit
rappsan. — aKdra mand kietait, vai ed' koqluo; ko led'' karram
mand juolhkit ja kietait, cdkije kierahkamau raihpuo sisá.v Tát
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lecimác miesie-nahkies (v. miessdtakas) koqruohtum, nouh ko lülui
mosskuos nubbie kiehcie, vai kaláka manna pibvat (piáját), vai i
koqluo mana juelhkie' jald kieta\ Tie ahccie jahttá : ((pieja vili rapsau oqjvie padd'iel, vai oqjevie pibvd». Ja ko soqj kalékin johttö°t,
tie son jouálá eádnai: ((pieja roukuou ja ranuo roukuo paddiel, ja
pieja tau roukuou ja ranuou kierrisa sisa ja kara manau tann roukuo
sisa, vai manna ij koqluo)). Ja iédnie led karram kierrisa sisa ja
roukuo ja ranuo sisa. Tie jahtta ahccie eddnai : «juoku lea> manau
karram kierrisa sisa h) Eádnie jahtta : «juo láu». ((Tie vadcap ja
johttoop».
Tie sid'd'a vuojiehti1 poqhccuit ja lajetV raituou ja raituoit.
Tie peatnaka' cielli' reinait ja pohccuit. Tie nou sapmielacca' tahki'
ja johtti talvien. Tie mujehtau, mait ahccie hoqlai ajn, ko mon
ladiu mujehtiekoqhtiemin: kö mon kierrisa sinnd cierruokoqtau,
tie iédnie vierehtij kanokit ja moqdduot ja puolvai nála luejéhtatit
kierris-kuorrai ja rahpat puofias ja kiessiet nicciü ja pieddat mü
nalamai. Ai ieca manai fíalámai pied'd'i nicciü, koqsse sij led unndkaccan. — Tie ko iédnie led namdhtam manau, tie vüdcá son ja
lajeti raituou ja joksö vass fáruou. Tie johtti1 nou kedcuo piejvieu
iehkiet rad'dai. ja nou luejehtalí hirhkijt kierrési outos ja koqjevukoqhta ahccie koqtie-sajieu. Iédnie tuorhkait toqdd'd, ja ko ahccie
led caggam koqtieu, tie iédnie tueréki koqtieu. Tie ahccie cuollá muorait ja puellit tolöu. Tie iédnie kuottat kdunit jald oqtdtakdit (roukuit) koqtie sisa ja viedcd cdcieu kiepmin.
Ahccie svarhkau ohcoq lohkiekis ja i kduna. Kacat: akonnd
lea1 kdhkuo'? jald led kus ieca svaráhka koh kdhkuo'? led kus kojchkie pierákuo,! jald led kus vuossta, vai vuossta mi svarhkietip ?»
Iédnie jahtta: avuossta-l, jald kojehkie pierákuo lohkieka sinnd. íj
kulid (= ku la) nunnie-kiecien ? Ocö toppiél!* Kacat: juo ko
kaunVh) «Juo». Tie poqhtd ahccie koqhtai piepmun, svarhkain.
Ahccie riejeti svarhkau koqhtai, tie iédnie tan potton kuottat karijt
ja kuksit (v. kü'ksit) koqtie sisa poqssuo (v. poqhsuo) kedhcai. Tie
svarhkieti', tie porrV svarhkau, tau pidpmuou, mait led riejetim. Tie
ko porrV tau pidpmuou, mij kohcuotuvvd svardhkan, tie ahccie jouáld
eddnai jald tieundrai: ((pieja1 tal ton malldsau, vai tuollta rujahta,
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vai kipman rudpuht, vai peássap porrot ja tan maniel oaddat ja
vuoinatit rudpu't. Itiet kalákap mij arrat kohcoat (Y. -coot) ja cLrrat
maliestit ja cuojekdt poqhccit vudíelaccat, vai kedrákap rud'put hirhkijt oqccutit ja kedsdstit. Kuhkies piejvies led mijdn udni, mait ka
lákap johtiet)).
Tie johti sij kedcuo piejvieu ja vili sieunetau, iehkietis ijau
(id'da-stihkiu), tasak pöhti' luejdhtalim sad'ai. Tie luejáhtali', ja ko
led' luejáhtalam hirhkijt kierrisijoutost, tie aleki' koqtieu vedráhkuokoqhtiet, ja ko led' vedráhkum ja caggam koqtieu, tie puelli'tV
tolöuja aleki' kdfau maliestit, vai veddddji' kidutam kieta' ja ju°lhkie' ja óbbo rumaj (Y. rubma, v. krohppie). Tie juhki' kdfau ja
svarhkieti'; tie maliesti' ja juo la kasska-idU'a innds porrV ta malldsau. Ja ko la' porrom, tie muhtiema' led' nou kidutam, akt ea? viejie
rookui sisd caknat, válla tossd muhtiema' rookui sinnd oqtV ja muhtiemaÜ nouh ko luoituon. Tie nohkoti' (Y. oatiesti') tau itietis ijau.
Tie vasst kohcoqji' ja cuejekdtV sieuitet sijekien (v. kiepmien)ja nou
vatta tie hinniji'cuejekdt pohccuit pirra, tasak coqhkai oqdcu' reinajit. Tie pukti reinait (poqhccuit) salldui ja johttöji' ja johti'
kedcuo piejvieu kitta iehkiet rdd'dai, tasak pöhti' luejehtalim sadd'ai
(Y. sadai). Tie luejehtaW hirhkijt kierrisij outos, ja ko W luejehtálam, tie aleki' vedráhkuot koqtieu nouh ko outola. Jah tie noköi
tat sahka (Y. hoqlla). Tie lad'iu mon juo olmuon saddam, jah tie
saddiu mon iehca isieiin (Y. poqntin).
3.
.
El fogom mondani (mesélni), milyen nagy bajjal bírtak apám
és anyám fölnevelni.
Atyámtól fogamzottam anyámba. Anyám viselt engem méhé
ben (szivében, keblében) ós anyám szült engem. En nem emlékszem
azon időre, de én hallom, hogyan nevelt föl engemet. Mikor elkezd
tem sírni, hát anyám fölnyitja keblét és számba adja (teszi) az emlőt
és én szopom azt az emlőt, és ezen emlőben tej volt, a mi nekem
táplálékul szolgált (tkp. volt). Evvel éltem én kicsiny koromban,
addig, a mig ismét elkezd az éhség marczangolni (tkp. ölni) ha
samban. Ekkor én elkezdek sírni, hát az anyám kinyitja keblét és
számba adja az emlőt; hát én azt szopom és a tej volt nekem táp-
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lálékom. Én nem emlékszem ezen időre (tkp. időt), de hallom atyám
tól és anyámtól, a mint atyám mondja: «Anyádnak emlőit szoptad
te addig, a mig megnőttél és kezdtél más ételt enni bírni.» De én
emlékszem, atyám mondja: «Nem voltak neked fogaid, hát anyád
nak meg kellett neked rágni az ételt a szájával, hogy te ehessél
(tkp. kapj enni). Anyádnak a szája rágta meg a te eledeledet addig,
míg te magad kezdted bírni rágni az ételt, a mivel én és anyád
tápláltunk téged addig, a míg te kezdted bírni enni az ételt, a me
lyet én és anyád adtunk neked.
Most emlékszem, kihagytam a másik szülőnek fölnevelését.
Hát atyám csinált bölcsőt és mondja anyámnak: «Tedd a gyerme
ket a bölcsőbe és kösd be a gyermek lábait, hogy meg ne fázzanak
a ruhákban.» — Ezek [olyan] ruhák, a lappok ezen ruhákat rappsanak hívják. «Kösd be a gyermek kezeit, hogy meg ne fázzanak;
mikor bekötötted a gyermek lábait és kezeit, dugd a bölcsőt a
takaró bőrbe— a rajahpuo-ba». Ez rénborju-bőrböl volt varrva,
úgy hogy az egyik vége zárt legyen, hogy a gyermek melegen
legyen, hogy meg ne fázzék a gyermeknek lába vagy keze. «Tedd
még a rappsát a feje fölé, hogy a fej melegen legyen.» Mikor köl
tözni (tovább menni) akartak, mondja az anyámnak: «tedd a bőrt
és a teritőt (takarót) a bőr fölé és tedd a bőrt és a teritőt a szánba
és kösd bele a gyermeket a bőrbe, hogy a gyermek meg ne fázzék.»
Es az anya bekötött a szánba és a bőrbe és a takaróba. Hát mondja
az atyám az anyának: Bekötötted-e már a gyermeket a bölcsőbe ?
Az anya mondja: «Már be». «Hát menjünk ós költözzünk*.
Hát ők hajtják a réneket és vezetik a szán-sort ós a szánsorokat. Aztán a kutyák ugatják a réneket. Hát így tesznek ós köl
tözködnek a lappok télen. Hát eszembe jut, mit mondott még
atyám, mikor kezdtem emlékezni: mikor én a bölcsőben kezdek
sírni, az anyámnak meg kellett állnia és visszafordulnia és térdeire
ereszkednie a szánkó mellé ós kinyitaia keblét és kihúznia az emlőt
és számba tennie. Más gyermekek szájába is teszik az emlőt, mikor
kicsinyek. — Hát mikor az anya megszoptatta a gyermeket, megy
és vezeti a szánkó sort és eléri ismét a társaságot. Hát így költöznek
egész napon estéig és akkor eleresztik (kifogják) a húzó réneket a
szánok elől és atyám elkezdi ásni a sátor-helyet (t. i. elkotorja a
havat egy helyről.) Az anyám gályákat tör s mikor az atyám föl
építette a sátort, akkor az anyám gályákkal behintette a sátort.
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Aztán atyám fát vág és tüzet gyújt. Azután anyám behordja.
a holmikat vagy ágynemüket (bőröket) a sátorba és vizet hoz az
üstben.
Atyám falatozni (harapni) valót keres a záros szánkóból és
nem találja. Kérdezi: «hol vannak a kalácsok? vagy van-e más fa
latozni való mint kalács ? van-e száraz hús, vagy van-e sajt, hogy
sajtot falatozzunk?*) Az anya mondja: «Sajt vagy száraz hús van a
záros szánkóban. Nincs-e [a szánkói orra végében ? keresd ott!» Kér
dezi: «Megtaláltad-e már?» «Már [meg].* Aztán bejön az atya a
sátorba az étellel, a falatozni valóval. Az atya bekósziti a harapni
valót a sátorba, az anya pelig azon időben (azalatt) behordja az
edényeket és a kanalakat a sátorba, poqssuo (a sátor hátsó részé
nek) végébe, aztán falatoznak, aztán megeszik azt az ételt, a mit [az,
atya] bekészített. Hát mikor megeszik azt az ételt, a mely svarahkának neveztetik, az atya mondja az anyának vagy a szolgának :
tedd most oda a húst, hogy forrjon a fazék, hogy gyorsabban főjön^
hogy ehessünk és aztán lefekhessünk és hamarább nyugodhassunk.
Heggel korán fogunk fölkelni és korán főzni és hótalpon futni, a
réneket [össze] hajtani, hogy hamarább elkészüljünk, a rénekre a
szerszámot és a tehervivő edényeket rátenni. Hosszúi napi utunk
van nekünk ma, melyet meg kell tennünk (tkp. költöznünk, előre
haladnunk kell).
Hát költöznek ők egész nap és még sötétben is, estéli éjsza
kán (sötét éjjel), a mig eljönnek a pihenő (tkp. szabadon eresztő,
kifogó) helyre. Ekkor eleresztik (kifogják) [a réneket], és mikor
eleresztették (kifogták) a húzó réneket a szánok elől, elkezdik
a sátrat fölütni és mikor fölütötték és fölépitették a sátrat, tüzet
gyújtanak és elkezdenek kávét főzni, hogy frissebbek legyenek
(fölfrissüljenek) a fáradt kezek és lábak és az egész test. Aztán
megisszák a kávét és falatoznak, aztán főznek (t. i. húst) és már
éjfél van, mire megeszik a húst. És mikor ettek, hát néhányan
annyira elfáradtak, hogy nem bírnak a bőrökbe bújni, hanem
csupán némelyek alusznak a bőrökben, némelyek pedig ugy [az
ágakkal behintett] puszta földön. Aztán szunnyadnak (alusznak) a.
reggeli éjjelen. Aztán ismét fölébrednek és futnak hótalpon,
sötétség oszlásakor, és így csak hát körül bírják futni a réneket,.
a mig összefogják a réneket; aztán beterelik a réneket a [sátor
körül levő] bekerített helyre és elkezdenek költözni, és költöz-
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nek egész nap, estéig, a mig eljutnak a pihenő helyre. Akkor
eleresztik (kifogják) a réneket a szánok elől és mikor eleresztették,
hát elkezdik a sátrat csinálni ugy mint az elébb. Ea hát vége van
e mesének (beszédnek). Aztán én már emberré lettem (fölnőttem)
és a magam gazdájává lettem.
4.

Suognuo.

Tan dikien, kösse mon vinav ajn juhkiu, ja juhkin ai kaik
tiuna ulmuca', ja jukai ai moqresie, keási monno kalhkam (v. kalhkau) suognotit, tie Iái suognuo nou :
Kacau vuosstak : «oqccuou-kus mon tan koqtien kdfau malies
tit h) — Koqtie isiét (v. poqdnie): tmaitds ton aikuo' tahkat taina
kdffainh) — aMon aikuou maliestit, ja ko kofa kipman, tá juhkap.
Mon aikuo kacdtit, jus mon oqccuou kacdtit tujsta, oqccuok niejtau
suognutahcat•?» — Svarru koqtie-isiet (v. pontié): «na, oqccuq'
áinukí). — «Na, jpiejalülu^ kus niejtau muiiih) — «Piejau,jus niejeta sihta; svarrujis iec niejeta iecas outosn. Tea mon kacatau
moarsies : «na, maites toll joula munnu, ahcinat ratai ? Kalhka'-kus
ton mietiehtit ? maita ton jáhttiet kalhka' muni ? sitah-kus ton mü
allasitta irekien valtiet ? Ton léci' juo kullam, ahte mon lau tü keáhcastam moqresie vuohkai ; maitas led' tol djdhtallam ? Kalhkau-kus
mon tü lijóhkumd milht oqdcuot?» — «Moqresienat oqccuo1'»,svarru
niejeta. — «Na, maites niejta, iéclnie mijd ratai svarru? Led-kus
ietnie miella ja situot niejtas vaddiet muni moqresien ?» — «Vattau;
iec tal tiehtd niejeta, svarrujis taln. — Vili niejeta: akalle koiU. —
Kuldu mon, iédnies ja ahccies mietie't ja loqpiet; te tal iec svarrujis
niejeta. Na tie mon vieccau puonas kilhit (silápa-passtiu, kühsieu
v. kuksieu, suorámasau, soqmies joröpo tdlau, lijnieu, saláma-kirdíeu ja takkdritja takkárit), ma t moarásai vaddiet kalhhau, ja tie
vattau moqresie kiehtai; ja jus ij moarésie valtie kietajn, tie cdkau
moqrsie puoknai. Tie moqresie valta tasstd ja pied'da, kistui vuoráhkdi. Tie ko moqresie vuerehki, tie joulam mon: ukoqsses callaki
mannát sihtapihtit ? Monno sitdu tála callakijta, jus tidd'a mietietihpit jald sihtapihtit». — Tie svarru dhccie: «na, mastds ij! ij
koqssacik párrán». Tie ko mon kuldu tau pdkuou, tie led tal mü
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miela milhtd, ja tie Idu mon tan djahtisdn : hdrra lusa tal vuod'd'ajin
mon ja moaresie ja moqrsie ahccie. Tie kacáu: and, te ham tal
vuoddapH — Tie poadnie svarru, ahccie niejta: und, mannás edp
vuod'dd? vuod'd'dp ham tal!» Tie hirhkijt viedcV ja vuodddji' ja tie
vuojimd hdrra lusa. Jouloimd hdrrai: ncdllakami sihtap». Td hdrra
calla ja kahca, mi led parrhtnie namma. Pdrénie sarönu, mi le sü
namma, td Id coliam parrhtnie namdu juo. Tdniejtas kacat: «sitahkus ton tau állásit ai irekienh) Tie svarru niejeta: «$itau». Tie
kacat hdrra, mi la namma niejta. Tie niejeta sarönu namds. Td
hdrra ollösi cdllam, cdllakau vaddam, td-1 ollonam suognuo. Td tal
hdrra kolmo pdliji (Y. kolemi) liksu kiróhkuon, ja koh ollonam td*
kolömo liuksaka', tea fiessti, ja td heddda tai manien.

4. L e á n y k é r é s .
Azon időben, mikor én még pálinkát ittam és ivott vala
mennyi ember is és ivott a menyasszony is, a kit én meg akartam
kérni, akkor a lánykérés így volt:
Kérdezem először: «főzhetek-e (tkp. kapok-e főzni) ebben a
sátorban kávét?» — A házi gazda: «mit szándékozol tenni a kávé
val?)) — «Főzni szándékozom és mikor a kávé megfől, hát iszunk.
Kérdezni szándékozom, vájjon megkérdezhetem e tőled, megkér
hetem-e a leányt?» — Felel a házi gazda: «no, kérdezheted bizo
nyára (tkp. kapsz) [kérdezni].* — «No, odaadnád-e nekem a
leányt?» — «Odaadom, ha a leány akarja; feleljen maga a leány
magáért.» — E k k o r én kérdezem a menyasszonytól: «no, mit
szólsz most kettőnknek atyáddal együtt szándékára (tanácsára) ?
bele fogsz-e egyezni? mit fogsz nekem mondani? akarsz-e enge
met magadnak vőlegényül venni ? Te már hallottad, hogy én
menyasszonynak (menyasszonykópen) szemeltelek ki tégedet;
mit gondoltál most, meg foglak-e tégedet kapni tetszésed sze
rint?)) — «Megkapsz menyasszonyodnak)), feleli a leány. «No, mit
felel a leánynak az anyja a mi szándékunkra? Az anyának szán
déka (kedve) és akarata-e a leányát nekem adni menyasszonyul?))
— «Oda adom; maga a leány tudja most,feleljen most.» — Ismét
a leány: «minden bizonnyal*. — Hallom én, anyja és atyja bele
egyezik és odaígéri; hát most maga feleljen a leány. «No hát én
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előveszem a keblemből az ajándékokat (ezüst kanalat, merő kana
lat, gyűrűt, valamely gömbölyű tallért, kendőt, zsoltárkönyvet és
ilyeneket és ilyeneket), a melyeket a menyasszonynak akarok adni
és odaadom a menyasszony kezébe; és ha a menyasszony nem
veszi el a kezével, hát beledugom a menyasszony keblébe.» Ekkor
a menyasszony kiveszi innét [t. i. a keblemből az ajándékokat] és
elteszi a ládába (tkp. a ládába teszi rejtekbe, őrizetre). Aztán mi
kor a menyasszony elrejtette (eltette), mondom én: aMikor akar
tok írásra menni ? Én azonnal írásra akarok menni, ha ti bele
egyeztek vagy akarjátok.» — H á t feleli az atya: «no, mért ne
menjünk! sohse lesz jobbkor.* Hát mikor én hallom ezt a szót,
ez most az én kedvem szerint van és abban a gondolatban vagyok:
a paphoz hajtunk most ón és a menyasszony és a menyasszonynak
atyja. Aztán kérdezem: «no, ugyan hát menjünk most [t. i. szánon]?»
— Ekkor feleli a gazda a leánynak atyja: «no mért ne menjünk?
meniünk hát most.» Ekkor elővezetik a húzó réneket és mennek,
PS aztán elhajtottunk a paphoz. Mondtuk a papnak : «írásra aka
runk menni.» Ekkor a pap ír és kérdi, mi a legény neve. A legény
megmondja, mi az ő neve. Hát már be van írva a legény neve.
Aztán a leánytól kérdezi: «akarod-e te ezt magadnak szintén vőle
gényül?)) Feleli a leány : «akarom.» Aztán kérdezi a pap, mi a
leány neve. Hát a leány megmondja a nevét. Ekkor a pap egészen
megírta (elvégezte az írást), írást adott, aztán elvégződött a leány
kérés. Most a pap háromszor kihirdeti a templomban és mikor
elvégezte a három kihirdetést, akkor összeesketi, aztán pedig lako
dalom van.
5. Sdmij

johtiem.

Kö~ mon isietin saddiu, tie cakca-koqt-sad'di jotöu muorraráddai, konnd mon kalhkau pibvat ja mü koqhtie-hule'kie. Jus lei
muina sieta-radna, tie moqj aktán ledn johtoom tann koqt-saddai ja
tannd moqj orrún, tasak [ko] muohttd ja kierresit viedcin. Ja ko ledn
tannd orrúm tan rdddai, ko kierresij mahttin johttoot, saddá orruot
mdnuou, jald muhttin kuokta mdnuou jald kolömo, innás kierekin,
tie johtöjin kierresij, ja kuotdm ledn (v. Un) tasd kiessie-johtiemreituoit, svakdit, ja kiissait (Y. kihsait) kacuostam muorrai. Muhtiem
piejvieu parákam tannd, ja ko Un tie kearákam ollosi, tie kohccun
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tieundrit puktit tdsi poahccuit sald'ui, vai mij oqdcuop johttöot
cakca-koqt-sajiest. Tie tieundra^ led' puktam poahccuit, tie oqdcutip
hierhkijt rajetui, ja ko led'p (v. lip) oqdcutam mon aktán tieundri
kuim, tie kedsdstip ; ja koh ollip kedsdstit, tie akta ulmuc valta hirhkieuja vuolakd Idjetit outoli kuoului poqhccu. Tie jouáld: «kukukü,
kukukü, eP»/» Tie ko rejena kulid tau jienau, tie valli ja tiehta tastd
kosö-l johttoomin. Tie vuoddieW iehcdsa? almaca' peatnaki ednap
edluou livdsftj tohku, kosö-l küqhkalam ja cissalam. Tie tatie miit,
kuhti hirhkieu lajetij outolin kuoului, tie jouáld: «cis, cis, kukukü.'»
Tie rejena kulid kooppuo (v. koqbbeli) kuoului, ja vuojiehteidd'ie''
kooppuo (v. kogguo) outo-mannie (v. lajetistid'díe) manna, koh kullV
cissdtussieu ja kuhkdtussiu. Tie nou kuhlúu ko piejevie pissu ja
cuovaka, tie vierehtie1 kultalit outo-mannie (v. Idjetistiddie) jienau
ja nou vuojiehtit edluo tan jiena manien tohku muhttin nejjeka
sieunetau tasak ko luojehtalim-sad'di pö°hti\ Jatiejoulam
(v.joulau)
mon tiundritdn ja dhkdsin : atannd ma tal míj ijdu vuoinasticcap
ja oqticiph) Tie svarui: «nam, mastds edph) «Pedtnakay sitttá, tea
vierehtip luejáhtalit». Te vedráhku, te koqjvug mon koqhtie-sajieu,
muhtiem tuorhkait toqd'da, muhtiem muorait cuolld, muorait, mai
told puellihtV. Ko ollim koqtieu caggat (vedráhkuot), tie mdliesti' ja
porrV ja pidbmi' pedtnakit, cuokahtí liemau, ja ko pednaka-l cuohkam, tea oqdddti' ja nou oqti'' ijdu cuoukotid'd'ie vu°sstai.
Tie kohcöti' ja dlekV nou russtit johttoom-ldhkai vatt idd'asajiest johttöot iecd sad'di, tasak [ko] pöhtV, konnd kalekV tdleviekuoutielau orruot. Tie vierehtijV muhttin rejénuhit poahccuit ijdu,
vai eah kiejvitd, vai piessi' johttöot id'd'a-sajiest. Muhttin led stalepie
(\. siejpiek v. stahkkie), mij porroq reinait (pohccuit) ja oqkuhtalld
ja hadcUi tuoi-tuohku ja koddol. Tie tantiet muhttin rejénuhit viereh
tijV, vai eff piestie stdlpita (v. stalhpita) porrot ja had'det reinait.
Tie jűhtö^ taté sajies ja johtti' vuootai, ahte kaleki' pivvat vedrdmus
cóqsskiema dikieu. Nou kuhkiu, ko led coqskies, tie sihtV muorai
sinnd orruot, konnd oqdcu* tolö poqltiet riekta, vai pibvi', tasak
pivaltahca ja kita talvie kuoului saddakoahta. Tie kita pedllai dlákd
pivaltit, tie dVekti tuottar-sdmie' jorhkietit ruoptuot tuoddari kuoului.
Tie pififiakö°hti unniep muorra-sajin. Tie alds johtV tuoddari vuo-
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lita, jus la tuoddarin kuohtuum ; tie reinait tipti tuoddari mannát.
Koqhtie orrú muorai sinnd, konnd oadcu piépmuo mdliestit ulmucita
ja pedtnakita. Tie orrú' kitdu tanná ja kuoti' kierresit kitd koatsad'dai, jah tie viedci' svakdit ja kiissait ja tie orrú' tan koat-sajin
(Y. sajien). Te kuhkiemusau orrú' tan sajien, mij kohcuotuvvd kitd
kuot-sad'díen, tasd ko la' kiissait kdratam ja jafuit kdrram UdUín
kiissd sisd.
Kitdn alhtuo^ miesit noqllu' jah kuoddi'; tie ea miesie' nakd
kuohcat, outol ko kidorg'. Tie orrú tanná tasd ko kiaoru' miesie'.
Ko nahkaköhti' kuohcat johtiem-pejjevdsau, tie ko varuot (toqjevu)
isiét juo tal miesie' nahki' kuohcakoqhtiet, tie johttóo kitd sajies. Tie
oqccut hirhkijt, ja ko la oqccutam hirhkijt ja candtam rajetuon olluo
hirhkijt, tie catnd toqbbusit juqhkke hirhkie cavielka nald, ja ko la
ollim catnat hirhkij cavielkij nald toqbhusit, tie pieddd kiissait
hirhkij cavielki nald, tasd ko olli pied'dat ti?inai hirhkij cavielki
nald, keitas son led toqbbusit catnam. Tie pied'd'd otnorisait ouhto
hirhkie nald ja nuppie hirhkie nald tedhkdtakait, ja tá kedrakd
vadcat taté koqt-sajies johttoot ja johttoo muhttin piejvieu catd ja
muhttin oqnieput, kokte hiehpd, muhttin kuhkieput, koktehiehpd
alds jotietin. Tie johttö nou kitta kőit kasska-kies rdjita kitta
Vuona rajié rdd'dai ja orruo toppie ndkin kuokte jald kolömo vahkua*. Tie vass dldkd djdhtallat luksa johtiet ja johttö luksa, ja johttö
vass tau cakca-kiesieu. Muhtiem sajien orrú0 kuokte jald kolömo piejvie', kokte hiehpd, muhtin vahkuo, muhtin piejvieu. Tie johttö0 nou,
tasak vass jouksot cakca orruom-pdihki lahka, vai pedssd, ko cossku*
koqtieu tahkat muorai sisd, konnd pibva coasskiema muttuo dikie, ja
te ko-l vierdhtuo, tea luojáhtd reinait viejehtuo (suihtuotaka) ijd
pad'diel. Nou muhtin sojahta ijan muorhkuo tahkat (Y. saddat), tie
ij kduna muröhkuon reinat. Nou muhtin orrú muröhkuo tuoddarin
kuokte jald muhtin kolömo piejvie ja ijd' ja muhtin vahkuou ja tait
ijait, ma ld' vahkuon, tie ij kduna reinait, tie lahpu'ja hajietV reina\
Tie pedsstd nou muhtin sdmie ulmuc reinaitis kiejvitét (potuitit,
poddit), vdihku ij sitd, ahte kalhkalului pidsstiet kiejvitit reinait.
Td la nou sdmie viessuom-sldd'dd tan dikie, ko mon isietin ja
po°ntin ja sijeta-adnien, jald johtien lid'díu. -— Td nokői tat sdhka.
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5. A l a p p o k

költözése.

Mikor én gazdává lettem, őszi sátorhelyre költöztem — a
fahatárba, a hol nekem és sátornépemnek melegünk fog lenni.
Ha volt nekem helytársam [t. i. a kivel egy helyen ütöttük föl a
sátrunkat], akkor mi ketten együtt költöztünk a sátorhelyre és ott
maradtunk, a míg havazik és a szánokat előhúzzuk. És mikor ott
maradtunk addig, a míg szánokkal bíránk költözködni, megeshe
tik egy hónapig vagy néha két hónapig, a míg tovább menni bí
runk, akkor tovább mentünk (tkp. megyünk) a szánokkal és ott
hagytuk a nyári költözködő szerszámokat, a nyergeket és vivőedé
nyeket felaggattuk a fára. Néhány napig dolgoztunk itt s mikor
teljesen fölkészültünk, hát megparancsoljuk a szolgáknak, tereljék
a rénszarvasokat ide a [sátor körül levő] bekerített helyre, hogy
tovább mehessünk az őszi pátorhelyről. Ekkor a szolgák beterelték
a rénszarvasokat, aztán megfogjuk a húzó-réneket (rénökröket)
a szánsorhoz s mikor megfogtuk én a szolgákkal együtt, akkor
befogjuk; s mikor befogtuk (tkp. elvégezzük fölszerszámozni),
akkor egy ember fog egy húzórént és elindul vezetni előre felé
a réneket. Ekkor mondja: «kukuku! kukuku, cisz!» Mikor a
rénszarvas hallja ezt a hangot, hát fölkel és ebből megtudja,
merre költözködnek. Aztán kihajtják a többi emberek a kutyákkal
a többi nyájat oda, a merre ku-t és cisz-t kiáltott [a vezető]. E sze
rint, a ki a húzó rént előrefelé vezette, mondja: cisz, cisz,kukuku !
Ekkor a rénszarvas meghallja merre felé és a hajtók [is] merre
megy az előlmenő (v. vezető), mikor hallják a cisz- ós k'-kiáltást.
Hát addig (olyan sokáig), a mig a nappal tart ós világos, hallgat
niuk kell az előlmenőnek (v. vezetőnek) hangját és aztán a nyájat
a hang után arra hajtani, néha sötétig (tkp. neki a sötétségbe), a
míg pihenő (tkp. szabadon eresztő) helyre jönnek. És akkor mon
dom én szolgáimnak és feleségemnek: «vajjon most az éjjel itt pi
henjünk és aludjunk?» Hát felelik: «no mért ne ? A kutyák elfárad
tak, tehát ki kell fognunk.» Aztán megcsinálom [t. i. úgy hogy
elkotrom a havat], aztán megásom a házhelyet, némelyik ágakat
tör, némelyik fát vág, melylyel tüzet gyújtanak. Mikor felépítettem
(fölütöttem) a sátrat (tkp. elvégeztem fölépíteni), akkor főznek és
esznek és megehetik a kutyákat, [a kutyák] lefetyelik a levest s
NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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mikor a kutyák föllefetyelték, akkor leíeküsznek ós aztán alusznak
éjszakán át, világosodásig.
Aztán fölébrednek és elkezdenek a költözésre (tkp. költözés
módra) készülődni, az éjjeli helyről ismét tovább menni, a míg oda
jönnek, a hol tél derekán (közepén) át fognak lenni. Ekkor néha
őrizni kell nekik a rénszarvasokat éjszakán át, hogy el ne szóród
janak, hogy az éjtszakai helyről tovább költözhessenek. Néha a far
kas az, a mely megeszi a rénszarvasokat és ide-oda kergeti és haj
szolja és megöli a rénszarvasokat. Hát azért néha őrizni kell nekik,
hogy ne engedjék a farkasoknak megenni és szétkergetni a réneket. Aztán tovább mennek ezen helyről és erdőbe költöznek, hogy
melegen legyenek a legrosszabb hidegségnek idejében. Addig, a
mig hideg van, a fák között (tkp. fákban) akarnak lenni, a hol iga
zán tüzet rakhatnak, hogy melegök legyen, a mig melegedni kezd
az idő és tavasz kezd lenni a télhez képest. Tavasz felé el kezd
meleg lenni, és a hegyi lappok el kezdenek visszafordulni a hegy
ségek felé. Ekkor a kisebb erdős helyeken kezdenek melegedni.
Aztán nyugotra költöznek a hegységek aljára, ha a hegységeken
legelő van; ekkor a rénszarvasokat a hegységre engedik menni.
A sátor ott marad a fák között, a hol ételt főzhetnek az emberek
nek és a kutyáknak. Itt maradnak a tavaszon át és a szánokat a
tavaszi sátorhelyen hagyják s aztán előveszik a nyergeket és a
vivő-edényeket s aztán ott maradnak a sátorhelyen, a mely tavaszi
házhelynek neveztetik, [mind addig] a míg a vivő edényeket oda
kötözték [a rénökrök hátára] és a lisztet belekötötték a vivőedénybe.
Tavasszal a rénszarvas tebenek borjaznak (tkp. borjakat
nyalnak és visznek); hát a borjak nem bírnak futni, mig meg nem
erősödnek. Tehát itt maradnak addig, a míg megerősödnek a bor
júk. Mikor el kezdenek egy napi költöző útra futni bírni, mikor azt
véli (reméli) a gazda, most már bírnak a borjúk futni kezdeni,
akkor elköltözik a tavaszi sátor helyről. Ekkor befogja a rénökröket s mikor befogta és megkötözte sorban az összes rénökröket, akkor odaköti a vánkosokat mindegyik rénökörnek a hátára s
mikor elvégezte odakötni a rénökröknek a hátára a vánkosokat,
akkor fölteszi a nyergeket a rénökröknek hátára, míg valamennyi
rénökörnek a hátára rá nem tette (tkp. elvégezte rátenni), a me
lyekre a vánkosokat kötötte. Azután ráteszi a sátorgerendákat az

LULE-LAPPMARKI NYELV : NÉPIES SZÖVEGEK

275

egyik rénökörre és egy másik rén-ökörre a sátorfeszítő rudakat s
aztán el bír menni ezen sátorhelyről tovább költözni ós költözködik
néha egy napon át s néha rövidebb ideig, [a szerint] a mint meg
állapodik [egy helyen pihenni]; néha tovább, a mint megállapodik
nyugotra költözködés közben. Hát igy költözködik nyár derekáig
Norvégia határáig és ott marad néha két, néha három hétig. Aztán
ismét el kezd gondolkodni, keletre költözni és keletre költözik és
megint költözködik az őszi nyáron át. Némely helyen két vagy há
rom napig marad, [a szerint] a mint megállapodik; néha egy hétig,
néha egy napig. Hát igy költözködik, a míg ismét elérkezik az őszi
lakóhely közelébe, hogy mikor hideg lesz, sátrat csinálhasson a
fák között, a hol melegen van a hidegség kora ideiében és mikor
szép idő van, hát szabadjára (őrizet nélkül) ereszti a rénszarvaso
kat éjjelen át. Igy néha megtörténik, hogy éjjel köd lesz, aztán
nem találja ködben a réneket. Néha a köd a hegységekben két
vagy néha három napig és éjjel marad és néha egy hétig és azon
éjjeleken át, melyek egy hétben vannak és nem találja a rénszarva
sokat, aztán elvesznek és elszóródnak a rénszarvasok Igy engedi
néha a lapp ember rénszarvasait elkóborolni (elszéledni), ámbár
nem akarja, hogy a rénszarvasokat elkóborolni hagyja.
Hát ilyen volt a lapp életmód azon időben, mikor én gazda
és helytulajdonos és költözködő voltam. — Hát vége van az elbe
szélésnek.
Elmélkedés.
Mon kuláu, ajkát jahttá muni: v-párenam, mujehtá' ton, mau
(v. mam) mon tűni leárau ja tü pakátau tahkat ja tiptietí Muihtie
ja ájáhtalá tau, mait mon láu tü learram ja pakátam:/ iehcam nálmies kuláh tau párnám)). — Iu-ke mon vuinie táv ájkátau, kuhti mü
leárra tahkat ja tiptiet; mon kuláu tosse jienau. Ja keahcau tohku
iuke vu°inie, tosse kuláu vall jienau, iuke tietie, konná táH jietna
kullu, pad'd'ielin jalá vuollielin. Mon kuláu ja vili kuláu tauka jienau.
Tát jietna led nouh ko pad'd'ielin lüluimü oqjvie.Mon keahcau, keán
jietna tát led; iuke vu°inie nalmiu jalá mauke. Mon kanukau ja
kultalau vittek, tát jietna kullu. Tie kuláu toppie hoallá mü sinndja
iouálá: ideára tahkat, kok mon tü leárau tahkat». Mon ájáhtalau,
18*
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maitás mon kalhkau tahkat. Mon kuláu, jahtietuvva : jorökole iecat
ja puoriete. Mon iu tadate, mij tat led,masstd mon kalhkau jorökolit
iehéam (v. jorökat) ja puorietit. Tie mon ajahtalau, mis tát jietna
led, mij kullu mü oqjvie pad'díelin. Ja tát jietna led mü puonan
kullumin.
Tie mon ajahtalau, kuhtis tát led, kuhti almieu ja edtnamau
led tahkam. Tie mon Idu kullam, outo ulmuéa' hoqlli', jupmiel led
tát, kuhte-l almieu ja edtnamau sivunietam. Tie mon ajahtalau, ledé
satnies tát, mait idmuca' outol led' hoqllam. Tie mon ajahtalau,
led-ku ham jupmielin jietna. Tie kuláu, mon vieréhtiu ájáhtallat ja
mujehtalit, maitás tá outo poqrrása' led' nou hoqllam : jupmiel led
tahkam almieu ja edtnamau. Tie mon mujehtalau, mainas jupmiel
takái táu almieu ja edtnamau. Tie mujéhtau : páhkuo led sujnd orrúm
rádnan ja kujemien, man catá son led táu tahkam. Tie ajahtalau
mon tau, mis tát páhkuo led. Tie huomahau: mait jupmiel hoallá,
tát led páhkuo. — Mis, tie mon ajahtalau, suiná rádna-páhkuo. Tie
mon kuláu, kuouhties ledpá : jupmiel ja páhkuo led sükujemie orrúm*
Tie mon ajahtalau, márád'uo tát sedbma (v. seámmá) jupmiel
ja pákuo jietna kullu muni, mait ta' toluc poqrrása led' hoqllam. Tie
ájáhtalam mon ja mujehtalau, mait tá' toluc poqrrásaí led* vili eánaput hoqllam muni tán seábmá jupmielá outo-sáka kuliemis (\. -mist),
váihku sid'd'a edecin tietie müjurra ledrrat, kokte sid'd'a iecaf lid'd'in
tau kullam, válla muotuotin muni tau kullamau. Tie mon ajahtalau,
ahte tát licca vissás akta jupmiel, keán jienau led' sid'd'a kullam ja
mon ai kuláu. Tie mon mujéhtau, maitd sij led'' jahttám : tát ledmác
riektiesfárötuk jupmiel.
Tie mon ajahtalau, maitds tát ahecie hoqlai muúi ja joulai :
sudduokes sájuon leáu mon tü sahkketam ja suduokés sihpie sinnd-l
eddnát tü kuoddam váimuonis ja coqjvienis ja pajás piebmam tü ta
mdrrai (Y. ta rád'd'ai), ko ton olmuon saddi'. Ja tie mon peáluta
láhkai tobötoköhtiu, ahte tát natu°ralac ahecie led vissás mü sudduosihpe sinnd sakketam tán natu°ralac ietnie vajemui, ja vissás led akta
jupmiel, kuhti led hedkkau vaddám muni ietnie váimuo sinnd.
Tie mon ájáhtalköhtiu tau jienau, mij outol kidlui muni, mij
kohéuoi mü puorietepmai ja sankartepmai jahkuo éatá. Tie mon.
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sihtakohtiu jdhkuo cata tohötot ollosi tau vuokieu, man sinnd ollosi
(v. ollösik) ouhto sudddra vuohkie tobötut kaláka muni. Ja mon
huomahiu : vattie muni takkar huomahimiu, makkdrau ton led' satnies sdnkartéd'dbe mielaita ja vdimuita vaddam. Vattie muni sedbma
vuohkai ja ai sedbma lahkai, vdi mon mdhtau ollösik puo^etimiü
tahkat tü situota milhte, tata sedbma jdhkuos, masstd iá' outiep sankartid'díe' led' tahkam puorietimiü,vai mon ai mahtautahkat sedbma
lahkai tü situota milhtd.
Elmélkedés.
Hallom, szülém mondja nekem: «Fiam enilékszel-e, mit
tanítalak és oktatlak tenni és abban hagyni? Tartsd eszedben és
gondold meg azt, a mire tanítottalak és oktattalak ; saját számból
hallod azt fiam» — Én pedig nem látom azt a szülét, a ki engemet
cselekedni és abbanhagyni tanít; csupán a hangot hallom és nem
tudom, hol hallatszik az a hang, felül vagy alul. Hallom és ismét
hallom ugyanazt a hangot. Az a Láng, mintha fejem fölött volna.
Nézem, kinek a hangja az; és nem látok szájat vagy valamit.
Megállok és ismét hallgatódzom, az a hang hallatszik. Ekkor ér
zem, ott szól én bennem s mondja: «tanulj cselekedni, miképen
én tanítalak cselekedni.)) Gondolkodom, mit cselekedjem. Hallom,
mondatik: térj meg és javítsd meg magadat. Én nem értem, mi
az, a mitől megtérjek és magamat megjavítsam. Gondolkodom,
ugyan mi az a hang, a mi fejem fölött hallatszik. És az a hang
keblemben hallatszik.
Aztán gondolkodom, ki
ki az eget és földet csinálta.
Hallottam, azelőtti emberek mondják, isten az, a ki az eget és a
földet teremtette. Aztán gondolkodom, vájjon igaz-e az, a mit az
emberek az előtt mondtak. Aztán gondolkodom, vájjon van-e az
istennek hangja. Érzem, meg kell gondolnom és emlékeznem kell,
a mit az azelőtti öregek igy mondtak: Isten csinálta az eget és a
földet. Aztán eszembe jut, mivel csinálta az isten az eget és földet.
Hát emlékszem: az ige volt vele társul és pajtásul, a mely által ő
azt csinálta. Aztán gondolkozom azon, mi az az ige. És eszembe
j u t : a mit az isten szól, az az ige. — Mi, gondolom aztán, vele
együtt a társ-ige? S én érzem, ketten vannak: isten és az ige volt
a társa.
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Aztán gondolkodom, talán ugyanazon isten és igének hangja
hallatszik nekem, a mit azok a hajdankori öregek beszéltek. Aztán
gondolkodom és eszemben forgatom (visszaemlékszem), miket be
széltek nekem azok a hajdankori öregek még többet azon isten
csudás hírének (tettének?) hallásáról, ámbár ők nem tudtak enge
met épen megtanítani, hogyan hallották ök maguk azt, csak pél
dázták nekem azt a hallást. Aztán gondolkodom, hogy van bizo
nyára egy isten, a kinek a hangját ők hallották és én is hallottam.
És eszembe jut a mit ők mondtak: ez igazságos isten.
Aztán gondolkodom, a mit az atyám beszélt nekem és mon
dott: bűnös magban nemzettelek tégedet és bűnös kábultságban
(mély álomban), viselt anyád keblében és méhében és nevelt fel
addig, a míg felnőttél (tkp. emberré lettél). És aztán félig-meddig
kezdtem megismerni (érezni), hogy a természetes atya bizonyára
bűnös kábultsagban nemzett a természetes anyának keblébe
és bizonyára van egy isten, a ki lelket adott nekem az anya
keblébe.
Aztán kezdtem gondolkozni azon hang fölött, a mely előbb
hallatszott nekem, a mely javulásra és bűnbánatra hívott fel en
gemet a hit által. És én a hit által teljesen kezdtem megismerni azt
a képet, a melyben egy bűnösnek a képe teljesen ismeretessé fog
nekem lenni. És én elmélkedem: adj nekem olyan gondolkodás
módot, a milyent te az igaz bűnbánó elméjének és szívének adtálAdj nekem hasonlóképpen és hasonló módon, hogy én is teljesen
megjavulhassak (tkp. javulást tehessek) a te akaratod szerint
ugyanazon hitnél fogva, a melynél fogva az azelőtti bűnbánók
megjavultak, hogy én is hasonló módon cselekedhessem a te aka
ratod szerint.
Mythologiai adatok.
Siejetie jalá Sójává jalá Halltie (plur.: úejtié, sáiva'*,
haitié). — Tat li sámij passiotum (Y. passiej sad'díe; vearuo-sad'díe
li tat sija. Tat li kirkie-copmie jeli stuor kalluo varin (v. varisna,
taoddarin). Kajahka kolömo aktlahkasaccan kulluji'' ja tá' lid'd'in
tuoddarin kaihkajri sajirí. íj lim koqtien takkar.
Piágga-kalles (plur.: p.-kallasa'). — Tat lei aciek-olmoj, mi
kalhkai aciekis tiehtiet kajahka eátnama nann. Ja son rohkotalni
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Áciehkit, jala ouhtou Aciekau, son kaláka oqdcuottiehtiettdi jala tan
cata, mi kalhkai saddat. — Tat koqjevu pidkkau (jala possu).
Áciek, jala almién ad'd'á (plur. Acieka'J. — Tá~' lad'din jupmielob ilmien. — «Kuláh-kus, koktd almién ad'd'ci (jala Aciek)
juhcá1 »
Mythologiai

adatok.

Siejetie vagy Sdjáva vagy Halltie. — Ez a lappoknak szentelt
helye volt; áldozati helyük volt ez nekik. Ez kőhatár vagy nagy
szikla volt a hegyekben. Mindhárom egyféle volt (egyféléhez tarto
zott) és ezek a hegységekben minden helyen voltak. Sátrakban
nem volt ilyen.
Szél-öregember. Ez isten-ember volt, a ki az istenektől
(Áciek-oktől) mindent megtudott (tkp. megtudjon) a földön. Es ő
kérte az Áciek-ók&t vagy egy Áciek-ot, [hogy] ezek vagy ez által
megtudja, mi fog történni. — Ez ássa a szelet (vagy fúj).
Áciek, vagy az égnek öregatyja (a dörgés, vagy dörgés istene).
— Ezek istenek voltak az égben. — «Hallod-e, hogyan dörög (tkp.
hogyan harsog [hangoztat, dörög] az égnek öregatyja vagy az
Áciek)?»
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Pite-lappmarki nyelvjárás.
Arvidsjaur vidéke.

Supcesa*.
1. Rihpa

ja piertna

pirra.

Sömies palen kauniteika rihpa ja piertna sömies paikien. Ku
pirtna aihcai rihpau, te son puorastatti: apurist rihpie vétfepélam !
mau le' ton tál kaunam f Te rihpa jauli: a ah, monno leb kaunam
élahk iialkok piépmuou*, ja tie slihkiesti nalmieu ja svintesti ieca
seipiuja tahkai iecas tan harpmát mojjesne (ávuosne). Piertnakis
kuotti akt pohcu nuokcoma nalmiesn. Te pirtna kacai rihpast: nmau
le' ton kaunam ?» Tie rihpa jouli : utat lea élahk iialkok, mau mon
Idu kaunam, nou ate mon ip sita tűni (v. tűni) vuosdtit. Válla jus ton
vatta' muni tau liuakcoma, moh ton led' úalmiesne kuottiemen, tie
kalkam mon vuosdtit tűni)). Te pirtna jahti: <(kalle mon kalkau
vattiet tűni nuókcuma, jus tie ton muni vuosdtá', mab ton leá' kaunam». Td rihpa jauli : «im mon vuosdt, autel ko ton muni nuokcoma
vatta')). Piertna, kuhtie elahk edtnak edhca sohkoro, vatti talaka
rihpai liuóhcoma. Stuorra fdhkelin valtij rihpie nuokcoma ja ndlleli
tau tálak ja vuosdti oit tau paihkieu, konnd piertna kalki kaunat
sohkoru. Te i lam tauk tanne aktok sohkor, ainat viepsi-pessie. Rihpa
kohőui sü paliét ruohtasa vuollien, te kalki kaunat tan jahtotes soh
koru. Ku piertn® palleköti, tea viepsie' pötin paj'ás ja cokkukötin
piertnau pirra oqjviu, rihpakis vuolki viehket tuhtan caimesn (v.
caimesn tievas), ku son lij nahkam piéhttet pirtnau. Piertnakis iccie
mahtie vuoidnet, konnd rihpa vuolki, tantét ku viepsie' lijen coggam
sü calmit nou harpmdt. Iccie tist mahtie tan pieivien kaunat rihpieu, májé son viehki mannái ja aihkui sü pahkatit tann sü sluohkesvuotdn tét.
Nuppie piejvien fadska ta' koappacaka' kaunateika iecásajien
muhtiem lattien heima kuoruon. Piertna li tal alvijes moariesn, ku
son tal kauni tau skidlmuou, mi li sü tuon ütiepun pieivien nou sluohkesldkai piéhttam sü ja usüti tálak valtiet nahkieu rihpest. Rihpie
tie tahkai iecas nou loqjjies ja vuolliekacen ja cedroi ja rohkoli pirt
nau pajet sü tal ind viessuot; ja tie lohpieti ai, jus piertna vaja sü
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viessuot ja hieihta hattumdst, tie kalka vuos^tit süni satnasikt, konnd
valljies honnuka kalka kaimét. Tie piertna pdjai maniemus iecas
hölaitahtét ja pdjai sü viessuot; válla tan merietuma méhti (Y.
mihti), ahte rihpa kalka cuovvu°t sü tohku ja cuoccut tannld, tasa ku
son oqccu tau jahtatum hqnnuka. Te rihpie jauli: «kalle mon kalkav
tü cuovvuot, keres ahcie, jus tie mü pdja' viessuot».
Te li tan lattien ólma luottuomdn akt jissies piehcle cosskom
kasskai; i lam tauk olldst luottum. Ja tat lattie lij outol ai lahpam
suhtie vuoncan clüka'' ja smaldn ciuka moqttie palién ja íj tiehtam
vissies, ked tat lij suoldtam. Muonásne son maj tieti,jute rihpa Uj
taitie suoldtam ja nid'llam, ja tie aikui son kieltama tahkat tahtie
jissies piehée cosskomast, konnld son kalkij rihpieu kedíltet. Tea
rihpie kohcui tuhtan stuorra tuotainpiertnaavaltietpajds
tau stuorra
naulieu, mi lij cosskoma sinnd, te kalka son oqccuot valljies sohkoru.
Piertna fahkali sagka tan outost ja tuoppoli (kasskesti) pdnin tau
stuorra naulieu ja pieji iecas kadcit coqsskoma kasskai ja ruohtdsti
naidieu pajas. Rihpie cuoccui jamojjetallij jakedhcesti, kuktepiertna
parkij. Ku tea piertna stuorra famuin ruohtesti naulieu pajas ,ted tat
coqsskom sldmij aktái ja piertna kaccit tapranij tan kasskai, iccie
tist mdhtie luovuos poqhtiet. Tea rihpie sj)raitnesti ja caimaköhti
ja viehki tuohku-tiehki ja alpieti piertnau ja valtie énd viliié vuónca
c%ukest ja poröi piertna calmie outonja caimija alpieti.
Kii piejvie satti ja. almac lei cuoccelam, ted aihci koatien ólma
tau suollaku, mi lij tapranam tan stuorra coqsskoma kasskan. Ted
tat ólma vacci tohku ja jahti: «tdlie kalka» occut stuorra suollaka
maksuh) Rihp%e li tedjuo ciehkam iehcas ja vuoini, kokfe piertna
occui iecas hedgkau piejjet sü outost (\. sü tetj,juhte tat lattien ólma
valtie stuorra klahkau ja slövijpiertnau, tassa ku tat jdmij. — Ted
tat sdhka nohki.
Mesék.
1. A r ó k á r ó l é s m e d v é r ő l .
Egyezer a róka és medve egy helyen találkoztak. Mikor a
medve észrevette a rókát, bát köszöntötte: üdvözlégy róka test
vér (tkp. mostohatestvér)! Mit találtál most? «Mondja a róka : Oh,
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én nagyon édes eledelt találtam!» Bs ekkor nyaldosta a száját és
csóválgatta a farkát s tetette magát, mintha szerfölött örülne (szó
szerint: tette magát a rendkívül mosolygásban, örömben.) A medve
pedig egy rénszarvas-nyelvet vitt a szájában. Hát kérdezte a medve
a rókától: «mit találtál?)) Mondta a róka: «az rendkívül édes, a
mit én találtam, úgy, hogy nem akarom neked megmutatni. Ha
nem, ha odaadod nekem azt a nyelvet, a mit a szádban viszesz,
akkor meg fogom neked mutatni.» Azt mondta a medve : «Oda
fogom bizony neked adni azt a nyelvet, ha te megmutatod ne
kem, a mit találtál». Azt mondta a róka : «nem mutatom, mielőtt
nekem a nyelvet oda nem adod.» A medve, a mely igen nagyon
szereti a czukrot, azonnal odaadta a rókának a nyelvet. Nagy öröm
mel fogta a róka a nyelvet és tüstént lenyelte és csakugyan meg
mutatta a helyet, a hol a medve czukrot fog találni. Azonban nem
volt itt semmi czukor sem, hanem darázsfészek. A róka paran
csolta neki, ásson a gyökér alatt, akkor meg fogja találni a megigért czukrot. Mikor a medve el kezdett ásni, hát a darazsak fel
jöttek és összecsipdesték a fejét (tkp. elkezdték csípni (szúrni) a
medvét feje körül), a róka pedig futva ment el nagyot nevetve
(tkp. nevetésben tele), hogy meg bírta csalni a medvét. A medve
nem bírta látni, hová (tkp. hol) ment a róka, mivelhogy a dara
zsak oly roppantul összeszurták szemeit. Nem bírta többé az napon
megtalálni a rókát, ámbár szaladt utána, és meg akarta büntetui
ravaszságáért.
Másnap hát aztán ezek ketten találkoztak egy másik helyen
egy paraszt tanyája mellett. A medve most szörnyű haragban volt,
mikor most megtalálta azt a gazembert, a ki őt az előbbi napon
olyan ravaszul megcsalta és azonnal le szándékozta húzni (tkp
venni) a bőrt a rókáról. A róka ekkor magát olyan szelídnek és
alázatosnak tette ós sírt és kérte a medvét, hagyja őt most még élni
s aztán azt is megígérte, ha a medve élni hagyja őt, és eláll a bu
szútól, akkor igazán fog neki mutatni egy helyet, a hol bőséges
mézet fog találni. Hát a medve végre rábeszéltette magát és élni
hagyta, azomban azon föltétel alatt (tkp. szerint), hogy a róka kö
vetni fogja őt oda és ott fog állni, a mig a megígért mézet meg
kapja. Azt mondta a róka: «követni foglak bizony, kedves apám,
ha élni hagysz engem.»
Hát annak a tanyának a gazdája (tkp. embere) egy vastag
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fenyőgerendát hasitott ketté, azonban nem volt egészen szétha
sadva. Es az a parasztember ezelőtt több csibét és bárányt (tkp.
tyúk és birkafiakat) is vesztett többször ós nem tudta bizonyosan,
ki lopta el. Sejtve ugyan tudta, hogy a róka lopta és nyelte el azo
kat és csapdát szándékozott csinálni ebből a vastag fenyőgerendá
ból, a melyben (tkp. a hol) majd megfogja a rókát. Hát a róka igen
nagy komolysággal parancsolta a medvének, vegye ki (tkp. föl) azt
a nagy szeget (éket), a mely a gerendában volt, akkor bőséges czukrot fog kapni. A medve nagyon megörült ennek (tkp. ezért) és meg
ragadta (megharapta) fogával a nagy éket és a maga körmeit a
gerenda közé tette és a szeget ki (tkp. föl) rántogafta. A róka állt és
nevetgélt és nézte, hogyan dolgozott a medve. Akkor aztán a medve
nagy erővel kirántotta az éket, hát a gerenda összecsapódott és a
medvének körmei közéje szorultak, nem bírt többé elszabadulni
(tkp. szabaddá jöni). Ekkor a róka ugrándozott és kezdett nevetni
és ide-oda szaladt és csúfoltt a medvét, és még többet vett a csi
békből s megette a medve szeme előtt és nevette és csúfolta.
Mikor nappal lett és az ember fölkelt, hát észrevette a ház
nak gazdája azt a tolvajt, a ki a nagy gerenda közé szorult. Ekkor
az ember oda ment és mondta: «most meg fogod kapni a nagy
tolvajnak jutalmát.)) A róka ekkor már elbujt és látta, hogyan ál
dozta föl a medve életét (tkp. kapta a maga életét tenni) ő érette,
mert a majornak a gazdája fogott egy nagy dorongot és addig
ütötte a medvét, a mig meg nem halt. Hát e mesének vége van.
2.

Tolló

c supc es e (v. supcdsa v. supcesa) kürkohárr
pirr a.

a

Tan aikien, ko li tan Sverjen norfelac lanta inatievvas samisst
ja lijen kaika' hiednika', sij atnin ai tdmpela, konnd sij atnin
mássu'. Hdrra tai sami pajieltahkaimuhtiemíJdlien
stuorrd mállása
ja püti (v. höldti) kaika sdmitt. Ko samie lijen cohkanam hárraheipma paltan, ted hdrra kohcui iecas früa vattit ai taita sdmitt
vuojle-laipést. Früa ai nou tahkai. Ko son tdll vatttj fdrakutti vuojelaipisst, td son jahtlj: «pu°llie ! puHlie !»ja ta' sdmijt tuosstin vuojelaipieu stuorre huksin, mau (v. mi) tat hdrra früan pdhkuo kalki
mdrhket.
Nuppie peivai te koccui hdrra kaika sdmit cohkandt tan sija
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tdmpela sisa, tea son prddihkui, ju'td kaihka sdmitt (Y. almok) kaikin kaikká1 hauhtetuvvqt helviti, vala son ecs ja fruvva ja kaika
svaitnasit kalkin alme-rlkai pötit. Ku mdsso li nohkom (Y. nqhkom),
te vaccai (Y. vacci) hdrra ulhkos ja rohkoli almok pahcit sisa. Ko
son ulkos pöti, td son tappatalai tan tdmpela uksau ja cahkatalai
tolön. Tie tdmpel puolliköti ja oppo kaika sdmit, mi lijen sisne.
Muhtiem taist sdmie olmaist Újén tauk rrferhkim, juhte ij lam
pu°rrie sisne orruot, tantét lijen sij ulkos pahcam, vaja kalkin vuoitndt, mi hdrra usöti tahkat sijain. Ku tá vuoinin, mi sattai, te vuolkien viéhkat ja koccui' edca samijt cohkahi, vaja sij kalkin tan vasties
hdrra mahksuot. Td ólma' valtien johksau javuolkin tan veaga-rdikie
(Y. vedka-r.) vuolus, man méhtie sij toivun, hdrra ja altié früva
kalkien pö'tit. Hdrra ja früva uit pötin ja vuojeti' tai sdmie Iterkijn
(Y. roncoin). Te li tan paikien, konnld ta' sdmie' Újén vuortiemen
hdrra, akt stuorra pu°lta vuollelaccen. Tan puoltan slj cohkanin ja
vuortin, kösse hdrra kalki pöhtét. Ku sije lijen vuortam puolhkacu,
ted aihcin, ate hdrra poqhta. Ko hdrra ja altié svainas te lahkanin,
te td' sdmie ólma' vuohcin kaihka iecas juoksin. Ku tat, juhte vuosstak vuojij vuohcetuvai, te tat jolieri akjast,ja ku td', kute' lijen manóén,
tau vuoinin, te td caimdtalin nuólka, ku son icci stai'ka cqhket (Y.
cohket), ja nou ai sattai tai kum, kute' lijen manelt cuovum, tassa
kuai hdrra ecs p°qhti ja ai jolieri sammalahkai. Tie td' sdmie' valtin kaika herkijt ruohptuot ja tat puolta, konnld tat sattai, kocuotuvai tastie mankela Sdmie-kapmaka-jmolta.

2. H a j d a n k o r i m e s e e g y p a p r ó l .
Azon időben, mikor Svédországnak éjszaki földje még tele
volt lappokkal és mind pogányok voltak, volt nekik egy templo
muk is, a hol miséket (isteni tiszteletet) tartottak. Ezen lappoknak
a papja (tkp. a pap ezen lappok felett) egyszer nagy lakomát ren
dezett (tkp. csinált) és meghivott minden lappot. Mikor a lappok
összegyűltek a papi lak mellett, a pap megparancsolta a feleségé
nek, hogy adjon ezen lappoknak is vajas kenyeret (tkp. kenyérből).
Az asszony úgy is tett. Mikor most mindegyiknek adott a vajas
kenyérből, hát mondta : «égj! égj !* és a lappok a vajas kenyeret
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nagy aggodalommal fogadták el, [mert nem tudták], mit jelentsen
a pap feleségének szava.
Másnap megparancsolta a pap minden lapp embernek, gyűl
jenek össze templomukba, aztán prédikálta, hogy valamennyi lapp
ember mind a pokolba fog temettetni, azomban ő maga és a fele
sége és minden szolgája az égbe fognak jutni. Mikor a misének
vége volt, kiment a pap és kérte a népet, maradjon bent. Mikor
kijött, becsukta a templom ajtaját és fölgyújtotta (tkp. tűzben
égette). Ekkor a templom el kezdett égni és valamennyi lapp em
ber, a ki benne volt.
Némelyek a lapp emberek közül mégis észrevették, hogy
nem volt jó bent lenni, azért kivül maradtak, hogy lássák, mit
szándékozik a pap velők tenni. A mint ezek látták, mi történt, hát
elmentek szaladva és összehivták a többi lappokat, hogy azon csú
nya papnak megfizessenek. Az emberek fogták az íjat és elindultak
azon útcsapáson lefelé, a melynek mentében gondolták, hogy a
pap és felesége jönni fognak. A pap és a felesége csakugyan jöttek
és azoknak a lappoknak rén-ökrével hajtottak. Volt azon a helyen,
a hol a lappok a papot várták, egy nagy domb, kissé lejebb. Ezen
dombon összegyülekeztek és várták, mikor a pap jönni fog. A mint
egy darabig vártak, hát észrevették, hogy jön a pap. Mikor a pap
és a szolgája közeledtek, akkor a lapp emberek valamennyien lőt
tek íjjaikkal. Mikor az, a ki először hajtott, meglövetett, hát kifor
dult (kigurult) a szánból s a mint azok a kik mögötte voltak, ezt
látták, jóízűen (tkp. édesen) nevettek, hogy nem bír erősen ülni*
így történt azokkal is, a kik utána jöttek (tkp. követték), míg a
pap maga is jött és hasonlóképpen kigurult a szánból. Ekkor a
lappok visszavették mind a rénökröket és az a domb, a hol ez tör
tént, azután Lapp-czipő-dombnak neveztetett.
3. Pont

a s M ajj a.

Tolöc (Y. tolloc) aikien li muhtiem sarnie pontas kuina, kuhtien
namma lij Majja ja tantiet ai kohcuotuvai Pontas Majja. Tat anl
stuorra eáluo pohcuist, moattie varié1 lien tievvása tann pontas kuinan ealoist. Altié kuinan koahtie lij tahkotuvum missie-karpist ja
sisnelist lij tat kohtie karvoqtuvum pohcu-nahkiest nou, ahtie tuolkapielie lij jorkoluvvum sisneli. Vaja stalpit ja eáca üruotasait eáh
kalkin porrot viessuje pohcuit, teá son prühkui nuovvuot viessuje
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pohcciC ja lahpiet medhccai, vaja rihpit, stalpit ja ieca uoruotasait
kalkin kautvdil porromasaii) ja iV tantiet reivét viessuje pocuit.
Son anlj moqttie posstu jupmelit ja rohkqtalai akt stuorra alak
varié nou ku iecas jupmel. Tantét son ai kohcui, ko son lij vuorrostuvvum (vuorrqstuvumdn), ate sij kalkin javestit sü tan alak varién
cohkai, nou jut son tóqivui, ate son kalki japmema mankel occu°t
kullat, kü iecas edluo manna tann várie-cohko nála. Ko son jamij,
ted uit sü svainasa' kruojrteti' altié edmet tan var rie~ cohkai, nou ku
son lij jahtam.
Válla tatt stuorra edluo, mi pdhcij, ij mannám tan varriecohko nála, ainat mannái taste mankela vuolos ahpie-kattai ja iccin
nahkd jorkolet sijau. Iccin tauk paliéi6 katte pajklen, ainat mamiin
jiekne nála tibfíás, tasa ku jiegnd sdrranij, nou juhte oppo tat stuorra
edluo hohkdnin.
3. G az d a g M a j j a.
Hajdani időben volt egy gazdag lapp asszony, a kinek a neve
Maj ja volt és azért gazdag Majjának is neveztetett. Ennek nagy
nyája volt rénszarvasokból, sok hegység tele volt e gazdag asszony
nak nyájaival. Az asszonynak az ő sátra rézfonálból volt csinálva
es belül a sátor rénszarvasbőrrel volt kibélelve (tkp. felöltözve),
úgy, hogy a szőrös fele befelé volt fordítva. Hogy a farkasok és
más vadállatok ne egyék meg az eleven rénszarvasokat, hát eleven
rénszarvasokat meg szokott nyúzni (ölni) s ott hagyni az erdőben
hogy a rókák, farkasok és más vadállatok eledelt találjanak és
ezért ne rabolják el az élő rénszarvasokat.
Volt neki sok bálványa (hamis istene) és egy nagy magas he
gyet imádott, mint a maga istenét. Azért meg is parancsolta, mikor
megöregedett (megöregedőben volt), hogy azon magas hegynek csú<53ára temessék, mert úgy reméllte (hitte), hogy halála után majd
meghallhatja, mikor a nyája fölmegy a hegy tetejére. Midőn meghalt,
a szolgái csakugyan eltemették a hegycsúcsra, úgy, a mint mondta.
Azomban a nagy nyáj, a mely maradt, nem ment a hegy
csúcsra, hanem azután lement a tengerpartra és nem bírták őket
visszaterelni (tkp. fordítani). Azomban nem maradtak a partvidé
ken, hanem a jégre mentek messzebb ki, míg a jég szétvált (meg
repedt), ugy hogy az egész nagy nyáj elpusztult.

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
D i e T ü r k i s c h e n E l e m e n t e i n d e n Südost- u n d Oste u r o p á i s c h e n S p r a c h e n . Von Dr. Franz M i k 1 o s i c h. —
Wien, 1884. (Separatabdruck aus den Denkschriften, philos.-hist.
CL, der Akademie d. W., Bánd M. 25.)
Tudva van, hogy Miklosich F. mindig bizonyos előszeretettel
nyomozgatta a szlávságnak a vele határos nyelvekre gyakorolt
hatását is, meg viszont az utóbbiak nyomait a szlávságban. Ebbeli
búvárkodásának gyümölcseiül nyertük «idegen nyelv-elemeket»
lehető teljességre törekvőleg bemutató dolgozatait, melyekkel az
érintett nem-szláv nyelvek tanulmányának is nagy szolgálatot tett. 1 )
Ezeket most egy még nagyobbszabású ilyen «nyelvelem-kimutató»
munkája követte, — mely pedig nem kis részben a magyar nyel
vésznek is magára vonja a figyelmét, — mind a mellett hogy
benne a magyar nyelv «nur gelegentlich herangezogen ist».
A ((délkelet- és kelet-európai» nyelvek, a melyeknek török
elemeiről szól a munka, jobbadán a szlávságból telnek, ú. m. a
bolgár, szerb, kis- ós nagy-orosz, lengyel; hozzá járulnak még a
görög (új-görög), albán és rumun (oláh), mint oly nyelvek, a me
lyekben nagyrészt ugyanazon török kölcsönszókat találjuk mint a
szomszéd szlávságban, jelesen a bolgár- és szerbben, minthogy jó
időn át ugyanazon törökségnek, az oszmán-töröknek hasonló külső
körülmények közt végbement hatása alatt állottak. Hogy M. ezúttal
fólrehagyta a magyar nyelvet, a mely pedig szintén a szlávsággal
határos ós szintén török elemekkel dicsekedhetik, s hogy a török
ségnek a magyar nyelvre volt hatásának tüzetes nyomozását és
*) «Die slavischen Elemente im Rumunischen» 1862. — «Die Frenidwörter in den slavischen Sprachen» 1867. — «Die slavischen Elemente im
Magyarischenw 1871. — ((Slavischen Elemente im Neugriechischen» 1869. —
«Die slavischen Elemente im Albanischen» 1870.
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előadását inkább a magyar nyelvtudománytól várja: annak nem
annyira subjectiv momentumban sejtem az okát, hogy t. i. alkal
matlannak érzi az úgynevezett «ugor-török háborúdnak a zaját, —
mint inkább azon körülménynek számbavételében, hogy a magyar
nyelv nem ugyanazon viszonyok közt volt a török hatás alatt
mint a déli szlávsággal együtt az albán, görög és rumun nyelvek s
hogy azt a hatást jobbadán nem is az oszmán törökség részéről
tapasztalta, a mely pedig főképen amazokra rátukmálódott. Hiszen
a török-szláv (meg török-görög-albán-rumun) szókölcsönzés nagy
ban külömbözik a török-magyar kölcsönzéstől az átvett szókincs
nek jobbadán külön-külön voltánál és mennyiségénél fogva; a
kettőnek részbeli közössége sok esetben csak esetleges találkozás s
a mi csakugyan az oszmánság részéről az oszmán-szláv kölcsönzés
korszakában a magyarba belejutott, az, a mint részint az alakja is
mutatja, előbb a déli szlavón ment keresztül. Ilyen szempontból,
azt hiszem, tartotta Miklosich a török-magyar szókölcsönzésnek
különválasztását czélszerűbbnek; egyébiránt csak annyit jegyez
még erre nézve rövid előszavában, hogy «a magyar nyelvészek ós
régiségkutatók (historikusok) a törökből való szókölcsönzést a leg
régibb korra szorítják, azt tartván, hogy valamennyi kölcsönvett
török szó már az oszmán uralom előtt volt meg a nyelvben».
E megjegyzést annyiban meg kell igazítanunk, hogy a magyar
nyelvészek a legújabb korbeli (oszmán-törökből) való kölcsönzést
korántsem tagadják, hanem azt sokkal jelentéktelenebbnek és
jobbadán nem közvetetlennek tartják.
A « t ö r ö k elemeket* is tágabb értelemben veszi M.: nem
csak eredetileg török, hanem mind azon perzsa és arab (meg eset
leg más eredetű) szókat is kell itt értenünk, melyek az oszmán
törökben meghonosodván közvetetlenűl ebből terjedtek el a fent
jelzett kölcsönvevő (bolgár, szerb stb.) nyelvekben. 8 épen ez
utóbbiaknak roppant nagy a száma, mely épen úgy az oszmánra
nézve más török nyelvek vagy dialectusok ellenében, mint a törökdéliszláv kölcsönvételre nézve is jellemző, s ennél fogva szintén
külömbözik ez a török-magyar kölcsönvételtől. így pl. az m kezdő
betűből M. egész 12 lapon mintegy 120 czikket tud fölhozni,
csaknem mind arab szót, s ezek közül a magyarba csak 2—3 jutott
be: maskara, majom (de bolg. szb. majmun = tör.), martalócz (tkp.
görög szó). Ha egyébiránt úgy mint M. a köz vetetlen kölcsönadóról
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nevezzük el az «idegen nyelvelemeket», a mi annyiban helyes is,
hogy így az illető nép által gyakorolt befolyást egészlegesen tün
tetjük föl, a magyar nyelvbe bejutott törökségnek és egyéb keletiségnek egy bizonyos részét szintén még a szláv-magyar szókölcsön
zéshez kell hozzáfoglalnunk (pl. haramia, delia, csizmazia v. -dia,
szattyán, dohány, burnót). Csak az a baj, hogy nem lehet minden
egyes esetben, jelesen határozott hangalaki kritérium hiányában,
a közvetítésnek valóban megtörténtót is constatálni, illetőleg az
igazi kölcsönadót megállapítani; úgyhogy e tekintetben csak az
illető népek közt való történeti viszonyok ajánlotta valószínűséggel
kell beérnünk.
Miklosich egyébiránt a törökség részéről a szláv nyelvekre
volt hatásnak három korszakát külömbözteti meg. «Az elsőben
vagyis keresztyén időszámunk első századaiban a szláv népeknek,
melyek akkor még nem törekedtek nyugat felé költözni, keleteuropai lakhelyeikben keletről török-fajú népek voltak a szomszéd
jaik. Ekkor és ottan jutott be a szláv nyelvekbe a klobuk szó, mely
a tör. kalpak szón alapszik. A kölcsönzés nagy régisége abból
következik, hogy e szó akkor szláv hangtörvények szerint változ
tatta alakját, meg hogy szinte valamennyi szláv nyelvben van meg ;
nagy elterjedése egyszersmind csak annak föltételével magyaráz
ható, hogy az akkorában még kevésbé számos szlávok egy egészet
alkottak. Ugyané szó vagy ezer évvel későbben újra kölcsönöztetett
az oszmán-törökből, de alakváltozás nélkül, s csak néhány szláv
nyelvbe jutott így be». Másik például hozza föl M. a topor «fejsze*
szót, mely a perzsából, a törökség révén, valamennyi szláv nyel
vekbe került. — sA második korszak a VII. század második felével
kezdődik, midőn az al-Duna jobb partján lakó szlovéneket a török
fajú bolgárok meghódoltatták. Az akkor történt kölcsönzésnek
példája ez a szó: san ( = tör. san ansehen, v. ö. scm-mak dafürhalten, schátzen, sana- compter, estimer; kaz. t. san éhre, sana,
záhlen), mely a bolgárból az egyházi-szláv nyelv révén azon szláv
népekhez került, melyek a bolgároktól kapták egyházi könyveiket,
úgy mint a szerbek és oroszok. A san szóval egybetarfcozók sam'hcij,
sam'hcija, oíxovójio? (tör. -$i képzővel), meg a gör. aocfi/fr/jc, mely a
X. század második feléből való Vita Clementis-ben fordul elé:
• oaipfyffi tö a£úú[xa». Más példája crhtog d-aka.[).oc, = p.-tör. cartakcardak «balcon»; ugyanez újabb kölcsönzés után: bolg. szerb.
. . .
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.

1Q
í u

290

ISMEKTETÉSEK ÉS BÍEÁLATOK.

cardak, or. cerdak. — «A harmadik korszak kezdetét a törökök
(oszmán-t.) Európában való maradandó megtelepedése jelöli meg,
s ebből a korból való a legeslegnagyobb száma a törökből való
szókölcsönzéseknek az itt szóba jövő (bolgár, szerb stb.) nyelvek
rószéről».
M.-nak e három korszaka szépen jelzi a torök-szláv érint
kezésnek legfontosabb történeti mozzanatait, melyek tükröződését
a szláv nyelvekben is joggal kereshetjük. Csakhogy gyakorlatban
sokszor nem lesz módunkban, az egyes kölcsönvételek korbeli
külömbségét meg is állapítani. Jelesen nehéz lesz az I. és II. korszakbelieket egymástól elválasztani. Valamely török kölcsönszónak
a szlávságban nagy elterjedése legfelebb valószínűvé teszi a köl
csönzés nagy régiségét, de nem bizonyíthatja azt kétségtelenül. Az
többnyire csak történetesség, hogy meddig terjed ilyen szó, s nem
is kell a közös átvételre épen a népek nyelvi egysége, hanem csak
alkalmas érintkezése, közlekedése. Bizony az is lehet, hogy csak
ugyan régi kölcsönszó történetesen nem terjedt el messze. S habár
az I. korszak bemutatására szolgáló példa (kalpak : klobuk) helyes
ségét nem vitatjuk is, mégis észre kell vennünk, hogy épen a M.
hozta példa szerint a II. korszakban is történtek még az átvételnél
némi alakváltoztatások: hiszen cartak és cvhtog szakasztott olyan
külömbözés mint kalpak és klobuk. Valamennyire élesebben csak az
oszmán-török korba eső kölcsönzés válik ki, — noha ennek meg
ítélésében is nagyrészt a hangalakon kivűl eső kritériumokkal kell
élnünk. Egyébiránt M. maga is csak igen kevés esetet tartott olyan
nak, hogy a kölcsönzés régiségére nézve véleményt mondhasson ;
a már említett klobuk (kalpak), crhtog (cartak), topor (tabar) pél
dákon kivűl még ezeket találjuk I. korszakbelieknek jelezve : ószl.
or. lengy. telega, bolg. taliga (t. talika, talán ar. oredetü) «talyiga»|
ószl. or. stb. tetrev, teterja (perzsa tezrev, tezerv) fáczány, fajd |
ószl. tVhmac stb., tolmács (tilamag) | ószl. buja-ti turgere, furere,
or. bujái wachsen, stb. (t. buja-, böjü- wachsen) | tovar onus, merx
(tovar, davar) \ amúgy réginek: szb. bivcug annulus (bilezik).
A kölcsönzésnek legeslegnagyobb része, a sok arab és perzsa ere
detű szóval, a mint M. is megjegyezte, az oszmán-töröktől került,
jelesen az, mely közösen megvan a déliszlávon kivűl még a szom
széd nem-szláv (albán, görög, rumun) nyelvekben is. A mi csak az
oroszban található, a milyent M. mindössze nem sokat hoz föl, az
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természetesen inkább a kazáni és egyéb északi törökségből (tatár
ságból) került, a mint többnyire csakis abban van kimutatva (M.
az általános «nord-t.» jelzést használja), pl. kibitka (kibit), kuren
(küren), saban, izjum (üzüm, jiizilm), kolcan, arkaluk. A kölcsönzés
kora ezekre nézve szintén határozatlan, s csak az orosz nyelvtör
ténet segítségével volna annyira-mennyire megállapítható.
Miklosichnak török-szláv stb. «kölcsön-szótára» 2000-nél több
czikkből áll, s e tetemes szám mutatja, hogy nagy volt a balkáni
népeknek fogadékonysága az idegen nyelvkincs iránt, illetőleg hogy
nagy is volt a külső körülmények elfogadtató hatalma. Nincs
ugyan átnézetünk arra nézve, hogy mennyi jut az egész tömegből
egy-egy kölcsönvevő nyelvre, de hozzávetőleg lehet az osztályrészt
úgy 1000—1200 szóra tenni; mindenesetre kell ennyit a bolgár és
szerbre számítani. Ha tekintetbe vesszük is, hogy e kölcsönszóknak
némi része talán nem is általános használatú (a mint pl. a szerb
nyelvbelieket nem találjuk mind Popovi c szótárában, mely csak az
állandóan meghonosúltakat akarta fölvenni). De így is sokkal na
gyobb számú a török-déliszláv kölcsönzés, mintsem a török-magyar
mutatkozik, mely igen liberális megítélés mellett alig megy többre
mint 300 szóra.1) Egyébiránt a török-szláv kölcsönszók túlnyomó
nagyobb része a kulturszók jellegével bír, a milyenek a külső élet
béli viszonyok terminológiai szükségletének megfelelnek. Nincs
kétség, hogy ezek közt is van már fölösség, a melyre a szlávság és
kölcsönvevő társai nem szorultak volna; de a viszonyok hatalma
még többre is bírta a kölcsönvevőket, jó szám olyan szó befoga
dására, melyek semmi műszói jelleggel nem bírván csakis az át
vevők idegeneskedő hajlamáról tesznek tanúságot. Érdekes, hogy
a török-szláv (stb.) kölcsönszók között egy csapat török i g é t is
találunk, melyeknek csak némelyike valamennyire műszóféle (pl.
bolg. asladisam «propfen»=t. asla-; szerb kavraisati «umnieten»
= t. kavra- festpacken). Minthogy a török-magyar kölcsönszók
között is ige akad, tanulságos lesz látnunk, mit és hogyan vettek
át a déli-szlávok és kölcsönvevő társai. Félre hagyva, mint volta*) Hiszen Vámbóry lírnak a «magyar-török és ugor kulturszók»-ról
való lajstroma («M. Eredete» végén), melyre pedig még egy kis kritika is
ráfér, vagy 16 csak m.-ugor czikket levonva, mindössze 245 török-magyar
szót számlál.
19*
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képen nem ide valókat, a csupa nomen verbalékat, melyeket M.
néha a tör. ige alatt hoz föl (pl. kapla-mak «füttern, doublerw alatt
bolg. kaplama = t. kaplama futter), mint csakugyan igeszókúl
szereplőket a következőket találjuk M. kimutatása szerint a bolgár
és szerb nyelvekben (megjegyezvén, hogy M. a bolgár igéket prses.
sing. 1., a szerbeket infinitivus alakban adja):
bolg. actisuvam öífnen — t. ac-mak.
b. alastisam sich gewöhnen — t. alis-.1)
b. artisam, artisuvam übrig bleiben, genügen — t. artazurückbleiben (artamis was übrig bleibt; v. ö. art- wachsen,
zunehmen; artik zu viel, rest).
b. atardisam, atardisuvam übrig bleiben lassen — artirzunehmen (mehr sein) lassen.
b. asladisam — t. asla- propfen.
b. azdisam übermütig werden, szb. azdisati ausarten — t.
az- sich verirren, ausarten.
b. bastisam, bastivsam plündern, überfallen; szb. bastisati
(megvan Popovicnál is) — t. bas- zertreten; überrumpeln.
b. bejendisuvam, bendisam genehmigen, biliigen, gefallen an
etwas finden; szb. begenisati, bijenisati (Pop. begenisati) — t. bejen(begen-) id.
szb. besleisati náhren, sich náhren — t. besle- náhren.
b. bezdisuvam, bezdisam überdrüssig werden — t. bez- id.
b. bitisavam, bitisam zu ende, zu grundé gehen ; szb. bitisati
vergehen (Pop. is) — t. bit- id.
b. bozustisam, -suvam verfeinden — t. bozus- sich entzweien.
b. bozdisam, -svam verderben — t. boz- id.
b. bujurdisaín, -svam befehlen — t. bujur- id.
b. calastisuvam sich befleissen — t. calis- id.
b. catisati zusammennáhen — t. cat- anstossen, sich berühren; verbinden, anfügen.
szb. dajanisati, dajandisiti (? dajandisati) wiederstehen, — t.
dajan- sich stützen.
J

) M. a tör. mélyhangú i-t alul karikás e-vel írja át (e); nyílván az
e betűvel a zártabb hangot akarja kifejezni, s ezért meg a török szók át
írásában a nyíltabb e (a) hangot a kissé alkalmatlan é jeggyel adja : pl.
gélméli, sévmék, éjlénmék; — M. dz-je helyett itt g-vel élek.
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b. durdisvam stehen, stehen bleiben — t. dur- id.
b. duzdisam ordnen — t. düz- id.
szb. eglendisati, jeglenisati (Pop. is) schwátzen — t. ejlen(eglen-) verweilen, sich unterhalten.
szb. isleisati íliessen (von der wunde) Pop. — t. isla- anfeuchten, durchnássen.
b. jaratisam erschaffen — t. járat- id.
szb. kavraisati, savati vernieten (Pop.) — t. kavra- festpacken.
b. kazandisam gewinnen —< t. kazán- id.
b. kajdisam todten, zerstören; szb. kidisati gewaltsame hand
anlegen (Pop. is) — t. kij- zerschneiden, zerstücken, verderben,
tödten.
b. kazkandisvam beneiden — t. kizkan- id.
'::" b. kondisam — t. kon- sich niederlassen, übernachten, lagern.
szb. koptisati— t. kop- plötzlich losgehen, hervorkommen,
entstehen.
b. kurdisam, -svam bereiten, herrichten — t. kur- id.
b. kurtulisam. szb. kurtalisam befreien — kurtar- befreien,
kurtid- sich befreien, sich retten.
b. sajdisa-: sajdisal honoré — saj- záhlen, schátzen, achten.
b. saldisam stürzen — t. sal- schwingen, stossen, stürzen,
fíchleudera (nem salla- schütteln, schwingen, schaukeln).
szb. saplaisati überwáltigen (Pop. saplai/ati) — t. sapladurchbohren, spiessen, pfáhlen.
szb. sevdisati liebe fassen (Pop. is), (sevdisala i begenisala :
boszniai népdalból); sevditi lieben — t. sev- lieben.
szb. sulaisati glátten (Pop. verstreichen [die mauer]) — t.
sula- bewássern (helyesen: t. siva-, sivala- eine mauer bewerfen,
tünchen).
b. sjurdisam, -svam treiben, verbannen — t. sür-.
b. sastisam se staunen — t. sas- erstaunen.
szb. ograisati, nagraisati (azaz : na-ograisati) übel ankommen
(Pop. is) — ogra- auf etwas treffen.
b. uidisam se s'accorder, szb. uisati gut anstehen (Pop.) — t.
uj- aptum esse, übereinstimmen, passen.
b. umdisam denken — t. um- hoffen.
b. tanadisam kennen, verstehen — t. tani- kennen, erkennen.
Mind ezen (számszerint 41) igéken közös áthonosító tőkép-
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zőűl a -disa (-tisa), vagy néha csak -isa járulék mutatkozik, &
ennek előrészében -di (-ti) könnyen fölismerhető a török igerago
zásnak -di (-ti) praeteritum-képzője (melynek vocalis után a szláv
átvételben néha eltűnt a d-je: ograisa- e. h. ogradisa-) — vagyis a
szlávság a török igealakok közül a di-s praeteritumot, mely egy
szersmind egy. 3. személyalak s elég gyakran fordul elé, ragadta
meg mint az igefogalom hordozóját, s ezt még a magáéból vagy más
honnan vett -sa-val toldotta meg, melynek eredetéről és tulajdon
képi értékéről, nem tudom adtak-e már vagy adhatnak-e fölvilágogosítást a szlavisták? Csak azt lehet még megjegyezni, hogy a
görögbe és a rumunba jutott török igékben is di (ti) végű alaprész
mutatkozik: gör. áo§íCw übermütig sein (v. ö. azdisam), xaCavuCw
(b. kazandisam), vrayiavTtCw souffrir (szb. dajanisati), fXevTÍCw V.
fXsvTáco (v. ö. szb. eglendisati), vtoXavtpíCw (=t* dolandír betrügen),
oaoTÍCw (v. ö. b. sastisam). Itt egyszersmind az -íCw amúgy denominalis s így az igeátvitelre is alkalmas képzőnek szereplését lát
ván, azt sejthetjük, hogy tán ez rejlik a bolgár-szerb -sa (-di-sa)ban, s hogy a görög kölcsönzés megelőzte a szlávot s szolgált
ennek mintául ? Egy esetben a görög átvitel más tör. nomen verbale, a praes. (v. aoristus) alakhoz (-r) csatlakozik: [wisCepíCw «ich
langweile mich» (v. ö. bolg. bezdisam; tör. bez-, nom. aoristi bezer).
Csak egy-kettő van olyan tör. ige, melyet a szláv szinte
toldatlanúl vett át: b. ujdurati anpassen = t. ujdur- (caus. ettől:
uj-, 1. fent uidisam) J szb. arlati lármen — t. irla- singen j | nem
látszik biztos példának: szb. titrati se eine sache im falle aus der
höhe auffangen (Pop. «spielen») = t. titre- zittern || szintén nem
bízom ennek a kölcsönzésnek igaz voltában, melyet M. az I. kor
szakba helyez : ószl. buja-ti turgere, furere, stulte agere; szb. bujati
saevire, or. bujati wachsen = t. buju-, böjü- gross werden, wachsen
(voltaképen csak böjü-, biijü-).
Másnemüek, azaz nem a teljesen átvett igék jelentőségével
bírók, a kölcsönbe ment kész i m p e r a t i v u salakok: szb. dur,
dura halt! (megállj) = t. dur | szb. bak, baka sieh! ( = t. bak), m e g :
dur-bak steh und sieh! | bolg. bir «lass (hadd)«= t. (tat.) bir gieb|
szb. bujur, bujurum nimm, lange zu (parancsolj, -Íjon) = bujur,
bujurun | szb. cik geh hinaus, komm heraus = t. clk \ b. gel
komme = t. gel.
Kiváló figyelmet érdemel még grammatikai segédszók (jelesen
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kötőszók) átvétele, melyek már a törökben is részint idegen erede
tűek: b. ama, ami, szb. ama, ema «aber» — t. (ar.) amma, emma\
b. angak doch, alléin, aber — t. angak | b. szb. cak (weithin, gar
bis) — t. cak (bizonyos használata szerint), a m. csak-nsk jelen
tése nem talál | szb. tek (teke, tekar) nur, kaum (csak [hogy., nem]) —
t. tek | b. szb. bare, bar, barem, barim wenigstens — t. (p.) bari
einmal, wenigstens (más a m. bár, ebből: bátor) | szb. indi demnach — t. indi alsó, nun | b. sanki als ob — t. sanki (tkp. denke
dass) | b. andansora darnach — t. ondan-sonra | b. djoa, szb. djoja
mein' ich, etwa — t. (p.) guja so zu sagen, wie wenn, gleichsam,
vielleicht | szb. ja-li «oder», előrésze ja: t. (p.) ja oder (de tán
mégis az ószl. ili, or. ili, aii-nak felel meg a szb. jali) | szb. medjer
folglich — t. (p.) megér, mejer wenn nicht; vielleicht, etwa, wohl
(M. szerint a b. szb. makar «wenn auch, sollte auch» is idevaló) |
kjeskje — t. (p.) kjaski gebe gott, dass doch.
Török-szláv kölcsönzéseket Miklósi eh már a «Fremdwörter
in den slav. Sprachen» czímű régibb (1867.) munkájában mutatott
ki, s ezeket a mostani szélesebbtervű kölcsön-szótárába természe
tesen át is vette. Csakhogy aránylag kevés volt, a mit akkor mint
a törökből származó idegen szókincset kimutatott; látni való, hogy
azóta folytatott tüzetes gyűjtése mennyivel többet tudott össze
hozni. Most több olyan szót is a törökből származtat, melyet előbb
még másunnan (pl. a magyarból) kerűltnek hitt: pl. b. or. szb.
cuma pestis, oszt. cekan csákány, szb. kopca, ósz. katun. Különö
sebben érdeklik a magyar nyelvészetet is természetesen azon
czikkek, a melyekben a magyar szó is meg van érintve. Ezekre
majd a török-magyar szókölcsönzés tüzetes tárgyalásánál tekintet
tel kell lennünk. Most ilyet csak néhányat emelek ki, melyeknél a
magyar szónak a török és szláv nyelvekben is megvoltát talán még
nem vettük észre. Ilyen M. szótárában a sih czikk: «ein dunkles
wort: die sprachen, in denen es vorkommt lassen türk. ursprung
vermutenw; bolg. sikosan vergoldet, szb. sik knister-, rauschgold
(adj. sikli törökös képzővel), iikosati mit rauschgold überziehen;
lengy. szych, rum sik = sik (aluta inaurata Moln. A., sík v. sik
MNySz.) | futa (or.) badeschürze, gestreiftes indiches zeug: bolg.
kis-or. futa, lengy. fota haartuch, rum. fóti, gör. cpoDiá? ; v. ö. or.
fota schleier; — m. futa (Ballagi futa barchent, MNySz-ban hiány
zik ; Kreszn. futa-öv «leány öv») | fiseJc patroné : b. szb. fisek, rum.
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Jisek, fisik, gör. cfDaáxt, foaépii— m. fisek (patroné Tájsz. MNySz. |
SCbhrb, sahan (or.) sehale, schüssel: b. szb. sahan, san kupferne
schüssel, waschbecken; rum. sahan schüssel, gör. oa^ávi — m.
szahány (Baranya: «tepszi» Tájsz.).
J e g y z e t a 294. laphoz. — Utólag megtudtam, hogy a
bolgár-szerb -disa (-tisa) végű kölcsön igék képzésére, jelesen a
•sa eredetére nézve a szlavisták csakugyan nyilatkoztak már. Maga
Miklosich szól egy külön értekezésben (1871. Denkschriften XX.,
315—323.) azon alakról, mely az albán s néhány más (jelesen a
bolgár, szerb, rumun) nyelvnek kölcsön igéiben alapúi szolgált.
(Die form entlehnter verba im Albanischen und einigen anderen
sprachenw). A -di (-ti)-ben ő is látta már a török prasteritum-alakot (ő aoristusnak nevezi) s a hozzájárult -sa-ban a görög -oa-féle
aoristust (mely -iCw-féle praes. mellett -laa végű). Egyik rovatban
kimutatja, hogy eredetileg görög igék is így (-sa-vaX) mentek át a
bolgár, szerb meg a rumun nyelvbe; pl. szerb prokopsati (upoxÓ7iTto), bolg. v'apsam «ich fárbe» (pSstem). E szerint a szláv -disa
(-tisa) végű kölcsönigók nála a C. rovatban foglalnak helyet: «Die
entlehnte form ist eine verbindung des türkischen mit dem griechischen aoristw; ilyen igék pedig vannak az albánban i s : pl.
braktis «ich verlasse» (t. brakj. Csak abban nem érthetek egyet
M.-esal, hogy néhány isa-Yal átvitt török igét (pl. o#ra-ból ograisa-)
csakis a gör. eredetű képzővel magyarázza, míg én a közbenjáró
tör. -di-beii d-nek eltűnését veszem föl. Hiszen szerb jeglenisati
mellett megvan még eglendisati is, s a görög rendesen d-vel vette
át a török igéit.
B. J.

KISEBB KÖZLÉSEK.
C a u s a t i v -l a k o n d a i v o g u l b a n . Hogy a magyarban
van causativ értékű -Z képző, azt tudjuk. így van asz-ik mellett
asza-l, forr: forra-l, nő: növe-l, stb. (1. Budenz, Ugor alaktan ; 88.
89. 11.; és Simonyi, A magyar gyakorító és mozzanatos igék kép
zése, NyK. XVI, 241. -Z alatt; és 255. 1., <al el és -lal -lel alatt.)
De hogy a magyarhoz olyan közel álló vogul nyelvnek egyik dialectusában, a kondai vogulban is van, eddig még nem vettük észre.
Igaz, hogy Hunfalvy vogK. nyelvtanában (NyK. IX, 66.) azt olvas
suk az Z-ről: «Kiható jelentést is ád, mint tepl téved : tepl-al kisért,
tévesztget». De az egyetlen példa, a mely itt idézve van, hibás:
tepl- épp olyan transitivum, mint teplal-. Jelentésük is egyezik;
csakhogy teplal- frequentativ alakja tepl-nek. Máté 19, 3 : Furiseit
tiplalsanel táváme1) (Popov: teplalsanel) «a farizeusok kisér
tették őt»; és 22, 18: tiplüdn anim (P.: teplilan) wkisértek
engem». — De mégis ki lehet mutatni olyan példáit is az -Z-es
igeképzésnek, összesen vagy nyolczat, metyekben annak causativ
értéke világosanf szembetűnő. Azzal, hogy mi ennek az Z-nek az
eredete, egyelőre természetesen nem törődhetünk.
Az illető igék a következők:
l.piism- (P. is : pusm-), «gyógyúl», éspusmel- (P. is : pusmel-),
«gyógyit». pusm- denominalis képzéspus «egészséges»-tÖl. Példák:
a) pusm-rü,: Mr. 8, 25: i tdu pusmes, i pümtes uyv soko lani. «és
meggyógyult, és mindent jól kezdett látni»; — b) pusmel-ra,: M.
8, 7. pusmelilem tavamé ((meggyógyítom őt». | Mr. 3, 10: pusmeles
«meggyógyított». | M. 15, 30; és 21, 14: pusmelesán ((meggyógyí
totta (őket)». | Mt. 10, 8 : pusmelán «gyógyítsatok». | Mt. 9, 3 5 :
3

) A példákat az Ahlqvist-féle recensióból idézem.
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piismelam «meggyógyítván». — Ennek a pusmel-nek van aztán
reflexívei-vei képzett származéka is : pusmelayt- (P. is : pusmelayt'),
«meggyógyúl, ép marad» (M. 9, 17: jelpil oroypuntlalvu jelpll
terimne, i pusmelayti i ton i motkar «új bor új edénybetétetik és
megmarad az is, meg a másik is». | Mr. 6, 5 6 : soko, kotiykaret
yojltaliyteset tciu pokcine, puémelaytset «mindnyájan, a kik hozzá
értek [őt megérintették], meggyógyultak). — De van pusmelmellettpusmelapt- is «gyógyít»; ez tehát, minthogy pasmel-vei azon
jelentésű, nyílván nem causativ, hanem momentán értékű -jí-vel
alakúit (1. Budenz, UgAl. 66. 1.): M. 12, 2 2 : pusmelaptesta tavamé
((meggyógyította őt». | M. 13, 10: pusmelaptuyv «meggyógyítani)).
2. sarm- (P. i s : sárin-), «teljesedik)), és sarmel- (P. is): ((tel
jesít"; sarm- denom. éar «igaz»-tól. Példák: M. 1, 22 : tonmos toko
jimtes, taku sarme lattílp torimnel najt y^onyo «azért lett így, hogy
megteljesedjék, a mit isten mondott volt a próféta által».| v. ö. M.
2, 15. 17. 2 3 ; 4, 14; stb. || M. 5, 3 3 : sarmelalen, nar mos nultsen
tarim elpalt ((teljesítsd, a mi miatt isten előtt megesküdtél)). —
Keflexivuma: sermelayt - vagy sarmlayt- (P. mindig sarmelayt-)
((teljesedik)) (v. ö. puémel-töl pusmelapt-): M. 13, 14: i sarmelayti
tan tarmilánelt Isaija lattílp «és betelik rajtuk Ézsaiás szava» | M.
12, 3 7 : tont taku l'enkatel sarmelayti mert a maga beszédjéből (szó
szerint: beszédjével) ismertetik meg igaznak»> (tkp.igazzá tétetik). |
M. 21, 4. sarmlayte «teljesedjék)) | Mr. 14, 49. sarmelaytwyy ((telje
sedni)).
3. Ép úgy, a mint pus-, pusm- és pusmelapt-, továbbá sar-,
sarm- és sarmelayt-, állanak egymáshoz sau, saum- és saumtlaytis. saum- (P.: savm-J «szaporodik)) a sau, savu (P.: sau, sav, savu),
«sok»-tói való denominalis képzés. Ettől a éaum-tól aztán előbb
*saumel- flSzaporít» képződött; s ennek reflexivuma megvan
saumelayt- (P.: sarmelayt-), «szaporodik» igében. Példák: M. 24,
12: i lül saumaná jipalt sau köles erp poli «ós a rossznak megsokasodása után sok embernek szeretete meghűlő || M. 13, 12: kon
on$i, tonkarne mikti i saumelayti «a kinek van, annak adatik és
bővelkedik)). | Mt. 25, 29 : sokin ospkarne mikti, i saumelayti ((min
denkinek, a kinek van, adatik és megszaporíttatik)).
4. Talán nem nagy merészség tőlem, ha az adottak analógi
ájára magyarázom ezt is: vismel- (P.: vitmel-) «ő képmutató)).
Tőszónak a ves (P. i s : ves), «arcz» szót veszem. Azon, hogy ves
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e-vel való, vismel- (P.: vitmel-) meg i (i)-vel, alig akadhat fenn, a
ki tudja, milyen gyakran váltakozik egymással a vogK.-ban e, i és
i: menmen (M. 8, 29 és 9, 27.) és minmin (M. 20, 30 és 31.) ( P . :
minmen) «kettőnket*); es (P. is), «árnyék»; stb. ves-ből képződött
aztán *viém- «kép látszik», és ettől való vismel- «(képet mutat), ő
képmutató)), ves és vismel- tehát úgy állanak egymáshoz, mint pus
és pusmel-, sar és sarmel-, sau és *saumel-. Példák: M. 6, 2 : i tont,
kun migen torim mos, us vismelen nánküentel, kumle vismelapet
varat sinagoget keurt i paul-kdnt, istop esginkujt tan kolesetne «és
azért, ha isten miatt adsz, ne czégéreskedjél magaddal, mint a
képmutatók teszik a zsinagógákban és a falu terén, hogy meg
dicsértessenek az emberektől)). | M. 7, 5 : vismelap «képmutató*, f
M. 23, 12: vismelapkar «képmutató». | M. 6, 5. 16; 15, 7 ; 16, 3 :
vismelapet «képmutatók».
5. Egészen úgy, mint éarm- és sarmlayt- egy jelentésűek, úgy
agt- (P. is: agt-) és agtlayt- (P. is : agtlayt-) mind a kettő azt
jelenti: «hisz». agt- «hisz»-től való *agtl-, «hivésre bír», és ettől
agtlayt- «(hivésre bíródik), hisz». De ez az -l akár frequ. képző is
lehet. Példák: M. 8, 13: kumle nag agtsen, ton kojtel jimte nagnane
«a hogy hittél, úgy legyen neked». | M. 9, 28; 21, 25. 32; 24, 23 ;
stb. || M. 9, 2 8 : agtlaytind, isto am va on$am tetme varuyví ((hiszi
tek-e, hogy van erőm ezeket megtenni ?»
6. tel- (P. i s : tel-), «születik, teremő és teli (P.: tel-, teli- !)>
tel- (P. i s : tel-), teli- (P.: telt-), «szül, teremt». A példák világossá
fogják tenni, hogy a «születik, terem» jelentésű intransitivum
mindig Z-en végződik, a hosszú ll-en végződő alakok pedig mindig
transitivumok. Azon, hogy rövid l-re végződő transitivumokat is
találni, nem ütközhetünk meg, ha tudjuk, hogy a vogK. a hosszú
consonansokat meg szereti röviditeni (v. ö. pl. vogB. nalala,
«nyolcz» és vogK. nolou). teli helyett Ahlqvistnál egyszer ezt is
találjuk: teli-; Popov Márkjában meg teli- van egyszer (4, 2 8 :
teliitci). De ez az utóbbi alak hibának látszik; s talán tellitá olva
sandó helyette. Már Hunfalvy is erre javította a textusban: telitá;
s csak lent a lap szélén jegyzi fel az eredetit. Egyébiránt feltűnő
mind a két l-vel való alak. Talán telt- kell helyettük. Tekintetbe
veendő legalább, hogy az Ahlqvistnál levő egyetlen teli- helyett
csakugyan ezt találjuk Popovnál: telt-, a mi egyezik a vogB. telt-vei,
a mely ugyanazt jelenti. A P. Mr.-jában levő teli pedig már az i
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miatt is hibának látszik. Ezekre a felcserélesekre az orosz írás ad
hatott okot. Nem kell talán említenem, hogy a transitiv alakok
végén levő hosszú U-t a tővégi l-böl meg a causativ Z-ből tartom
Összevontnak. Példák: a) az intransitív tel-re: tont sokin jomas
jivnel teli jomas urley, os lül jivnel teli lül urley «azért minden jó
fától jó gyümölcs terem, de rossz fától rossz gyümölcs terem». |
M. 13, 3 2 : teli «megnő». | M. 2, 1 : teles «született». | M. 2, 4 ; 26,
2 4 ; é s M r . 1 3 , 2 1 : teluyv «születni*. | Mt. 1, 1 és 18: telim-aé
<iszületés». | Mr. 10, 6: telim-dst w(teremtetésben), teremtésben*). |
M. 14, 6 : telim-kodel «születés napja». | Mr. 6, 21 : telim-kodeletdt
«születése napján». | Mt. 1 3 , 5 4 : telim-matáne «(születésföldjére)
szülő földjére» | Mt. 13, 57 : telim-matat «szülő földjén»| Mt. 13, 6 :
telimát «növése». | Mt. 2, 2; és Mr. 11, 13: telim «a ki született, a
mi nőtt». | Mt. 13, 32 ; és Mr. 4, 32 : telna-karnel «növevénytől»; —
b) a transitiv teli-, tel-, tett-ve; Mr. 4, 28: vojlen ma tellita elolt
nari «mert a föld előbb füvet terern». | M. 3, 10; 7, 19: tellap «a
mi (vmit) terem» | M. 13, 8: tokár pdtes jomas ma tármilne, i teles
oslim «némelyik jó földre esett és gyümölcsöt termett)* | Mt. 7, 18:
telayv »(vmit) teremni». | Mt. 19, 4: án mos nan at lountalildn (!),
isto elolt elimkolesme tettamkar kumme i neme joltes tinme ? ((mind
eddig nem olvastátok (!), hogy a teremtő kezdetben férfiúnak és
nőnek teremtette az embert ?»
7.tipgel- (P.: tepgel-, tipgel-), «tévelyeg»; tiplr (P.: tepl-J,
«megkísért (vkit), botránkoztat, háborgat, megfog (beszédjében
vkit))), és tiplayt- (P.: teplayt-), «eltéved, megbotránkozik)). Az
egyszerű *tip- ige nincs meg a vogK.-ban ; de megvan a vogB.-ban,
a hol tip-nek hangzik s annyit jelent mint: «megtéved» (1. Budenz,
MUgSz. 217. 1.). Ettől származik egyrészt tipgel- «tévelyeg», más
részt a causativ tipl-, a mely, ha reflexivumát, a tiplayt- igét
tekintjük, annyit is tehet mint: «teveszt». De ebben a jelentésben
nem fordul elő. Valóban használatos jelentései pedig oly eltérők
ettől a deducált jelentéstől, hogy talán nem lesz szükségtelen azok
összeférhetését egy kissé megvilágosítanom. «Megkísérteni vkit»
így magyarázható : «vkinek (erkölcsi) tévedésbe ejtését megpró
bálni, vkit megtéveszteni akarni». Hogy a botránkoztatás fogalma
is összefér a «megtévesztési)-ével, legjobb bizonyítékát nyeri
abban, hogy tiplayt- azt is jelenti: «eltéved)), meg azt is : ((megbot
ránkozik)). «Botránkoztatni» egyébiránt egyrészt annyi mint:
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«vkit megkísértessél (erkölcsi tévedésbe ejteni akarással) bosszan
tania; másrészt annyi mint: «vkit azzal bosszantani, hogy erköl
csi tévedést láttatunk vele (botránkozást okozni)». Mind a kettő
tehát annyi mint: ((tévedéssel illetni». Hogy a «botránkoztatás*)
fogalma könnyen fejlődhetik ki a «roszszá tevés»-nek (s így még
jobban visszamenve az «erkölcsi megtévesztés»-nek) fogalmából,
arra jó példa a német drgern, a mely ma közönségesen annyi mint
((bosszantani, botránkoztatni)); de régi és eredeti jelentése: «roszszabbítanit) (az arg «igen rossz» szótól). (L. Grimm, Deutsches
Wörterbuch.) A «háborgatás)) sem ellenkezik a «tévesztés« fogal
mával. «Vkit háborgatni annyi mint: «okozni, hogy valaki foglal
kozásától (rövidebb v. hosszabb időre) eltereltessék (pl. beszéd,
faggatás, stb. által)». És ha a tipl- igét még a (((beszédjében való)
megfogás» értelmében is találjuk, az sem okozhat nagy nehézséget.
«Vkit beszédjében megfogni)) a. m. «vkit furfangos kérdések s más
efféle által olyan nyilatkozatra bírni, a mely az illetőre nézve hiba,
tévedés volt, mert kárát okozzaw; röviden tehát a. m. ((tévedésbe
ejteni».
Következzenek már most a példák : a) iipgel-re: M. 22, 29 :
Jisus tanane pari laves : tipgelind, kuorin i torim lavim-dsne kastal
«Jézus azt felelte nekik: tévelyegtek, mert az írá&t és isten paran
csolatát nem ismeritek)) | Mr. 12, 24 és 27 : tipgelind ((tévelyeg
tek)). || b) tipl-re: Mt. 18, 6 : os kon típlitd dkükarme te viskaretnel,
anim suspetnel, tonkarme jomasúuv ölni, kun «de a ki botránkoz
tatja egyiket ezen kicsinyek közül, a kik reám tekintenek, annak
jobb volna, ha..» | M. 22, 18: os Jisus, tan kajerdn kandim, laves:
nar tiplildn anim, licemeret! a de Jézus, ismervén az ő álnokságu
kat, azt mondta: mit kisértgettek engem, képmutatók!)) | M. 26,
10: narne tiplildn te neme í «minek háborgatjátok ezt a nőt?» | M.
18, 7 : tipland-dcetnel «botránkoztatások miatt»..— tipland-dcetne
flbotránkoztatásoknakö. — tipland-ds ((botránkoztatás)). | M. 22,
15: tonsiuvt méneset Fariseit i latkatset matsir amelel tiplayv tdvdme
lenkdn keurt «akkor elmentek a farizeusok és tanácskoztak, minő
módon fogják meg szavaiban». — Egy ízben előfordul a tipl-nek
egy frequentativuma is: tiptal- (P.: teplal), «kisért»: M. 19, 3 : i
jomim tdu eltd-palne, Fariseit tiplalsdnel tdvdme, i latset tdvdne «és
hozzá menvén, a farizeusok kisértették és azt mondták nekio. —
Végre van tipl-nek egy reflexivuma : tiplayt- (P.: teplayt-) «téved,
/ •
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botránkozik*); és ettől való tiplaytal- (P.: teplaytal-) = *tiplayt-\tal, «a ki, a mi el nem tévedt». M. 18, 1 3 : éagti tdu mosd árinuv
ati-pU ontolsat ontolou típlayt alkarét mos «jobban örült rajta, mint
a kilenczvenkilencz el nem tévedetten*). | M. 24,10: i tonsiuvtsaukarét tiplaytat «és akkor sokan megbotránkoznak)).
8. tu- (P. is tu-) flbemegyt), és tul- (P. i s : tul-), «befogad».
Hogy egy «befogad» jelentésű ige csakugyan causativuma lehet
egy «bemegy» jelentésűnek, azt nem kell külön bizonyítanom.
Ezen két ige egybetartozása annál valószínűbbnek látszik, mert
tu-, a mely pedig igen sokszor fordul elő, mindig azt jelenti: ('be
megy)), tul- pedig, a mellyel szintén sokszor találkozunk, mindig
ezt: «befogad». Az az igen kevés példa, a hol némileg módosult
jelentés áll előttünk, a következő: M. 8, 8: at jorelam, istop nag
tusén am küalimne «nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj».
(tehát «bejönni») | M. 12, 38: tonsiuvt dkü-materet nepek-kaspetnel
i Fariseitnel, lekilne tum, lauset «akkor némelyek az írástudók és
a farizeusok közül felelvén (a beszédbe bemenvén), azt mondták*). |
M. 28, 15 : i tus ton ley Jud'eit kalne an mos «és a zsidók közé
ment az a beszéd mind a mai napig». || M. 6, 1 3 : i ul kdén manou
kirdkne A és ne vigy minket a kísértetbe)) (tehát «bevisz»). —
A közönséges jelentésre példák :
a)íw-ra: M. 2, 1 1 : küdlne tum kotsdnel ea-püvme ((bemen
vén a házba megtalálták a gyermeket)). | M. 5, 20; 6, 6; 7, 2 1 ; 8,
5 ; stb. — Szintén «bemegy» jelentésű a tu- igének wí-vel képzett
frequentativuma: tujent- (P.: tujent- és tujant-): Mr. 10, 3 3 : man
tujentou Ijerusalimne ((Jeruzsálembe megyünkw. | Mr. 7, 18: tujentandkar «a mi bemegy».— Más származéka: tuttel- (P.: tutel-):
M. 7, 13 : tuttelán marim avetnel«menjetek be a szoros kapukon».|
Mr. 9, 25 : tuttelen «menj be». | Mr. 4, 19 : tuttelapkaret «a melyek
bemennek").
b) tul-YQ,: Mr. 9, 37: kon túli dkü te vicetnel am namimnel,
tonkar anim tiditd ; os kon anim tulitd, ati pil anim tulitd, os anim
kietimkarme «a ki e kicsinyek közül egyet befogad az én nevem
ben, az engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad
be, hanem azt, a ki engem küldött». | Mt. 18, 5 (kétszer): tulitd
((befogadja*). | M. 10, 14; és Mr. 6,11 : tulgdn ((befogadja (őket)». |
M. 6, 13: tulen «vigy (be)». (L. fent.) | Mt. 25, 45 és 43 : tulesldn
«befogadtátok)). — Szintén «befogad* jelentésű a frequentativ
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képzésű tulil- (P. is: tulil-J: M. 10, 4 0 : nanin tulilapkar anim
tulilitá; os anim tulilapkar anim kietimkarme tulilita «a ki titeket
befogad, engem fogad b e ; és a ki engem befogad, azt fogadja be,
a ki engem küldött» | Mt. 25, 3 8 : tulileslou «befogadtuk)) | M. 25,
3 6 : tulileslán «befogadtátok». | Mt. 10, 41 (kétszer): tulilapkar
flbefogadó».
Úgy tartom, eléggé világos, hogy tu- és tul- egybetar
tozható, természetesen csak úgy, ha van causatív -/, a melyre
pedig kétségbe vonhatatlan példákat találtunk. De nem szabad
figyelmen kivűl hagynunk, hogy hopy a tul-mok eddig más etymologiája dívott (1. Budenz, MUgSz. 137, 1., hoz alatt). Van t. i. az
osztB.-ban egy «hoz, visz, (ide) vezet» jelentésű tu- ige, a melynek
frequentativuma tuvila- ugyanazt jelenti. S ez utóbbival könnyen
egyeztethető a vogB. tul-, tuol-, «hoz (er bringt ins haus)» és a
vogK. tul-. Kérdés már most, e két etymologia közül melyik valószí
nűbb. Látva, hogy tu- és tul- a befelé haladásnak speciális mo
mentumában egyeznek, hajlandó volnék a tul-i a vogK. tu-hoz
kapcsolni. Figyelembe veendő az is, hogy, úgy látszik, a vogB.
tü-, tuol-nnk is hasonló a jelentése a vogK. tul-éhoz: «hoz (er
bringt ins haus)».
9. ponsl-. Ennek csak egy példája van: M. 7, 2 8 : ponslesan
t'e lénket (P.: ponslesan tá Xanyet), «elvégezte ezeket a beszédeket*).
Ez a, ponsl- egy pons- igétől származik, a melynek vogB. megfele
lőjéül Hunfalvy NyK. IX, 168. ezt hozza fel: «panéém befejeződöm»;
ezen ige vogB. causativumáúl pedig ugyanott ezt említi: npanitém
befejezek, végzekw; és ezzel apanStem-Y&l egynek tarthatjuk talán
azt a panstém igét is, a melyet Hunf. ugyanazon a lapon, de más
ige alatt hoz fel a vogB.-ból «nemzek» jelentéssel.
A vogK. pons-ot «végez, érik» jelentéssel említi H. a NyK.
X, 312. 1.; de csak egy példáját idézi; s ebből csak az «érik»
jelentés vonható le. De ezen kivűl előfordul a pons- ige még két
szer : egyszer csak Ahlqvist recensiójában, egyszer meg A.-nál és
Popovnál közösen.
A példák : a) Mr. 5, 29 : ponses táu kelp-nignöi-ácá (P.: ponses
tan kelp migne [nigne] asá) ((befejeződött v. megszűnt az ő vér
folyása [tkp. vérmutatkozása])). — 6^ Mr. 4, 29: ponsi urle%(P. is
így). Károli G. ugyanezt így mondja:«a' gabonának gyöm öltse meg
mutatja magát». De jobb lesz Hunfalvy P. fordítását elfogadnunk:
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«érik a' gyümölcs»; csak az «érik» helyett lehetne inkább azt mon
dani : «megérik», a mennyiben ez jobban egyezik a vogB. pans-nak
és a vogK. poné- másik két példájának perfectiv jelentésével.
A pons- ige «megérik« jelentésére nézve tekintetbe vehető, hogy
Hunf. az osztB.-ból is említ egy «érik» jelentésű pons- igét (NyK.
XI.). Ugyanitt említi a vog.-ból ezt: npans-uhv, pans-ungve érni,
főlni». Arra nézve, hogy egynek tartandó-e az «érik, fől» jelentésű
pans- a ((befejeződik)) jelentésűpans-\a\, figyelembe vehető a német
gar, a mely eredeti «bereit, fertig, ganz» stb. jelentése mellett ma
igen közönségesen azt is jelenti: «fertig gekocht» (Grimm, Deutsch.
Wörterbuch).
c) Mr. 4, 39 : jal-ponsiltestá votme, i lattes sarisne : shal, ponsm. Károli G. ezt így adja: «megdorgálá a' szelet, és monda a'ten
gernek : Hallgass, némulj meg!» De a vogul szöveget híven így kell
fordítani: ((megszűntette a szelet és (azt) mondta a tengernek:
szűnjél meg (t. i. háborogni))). Az oroszban így van: «megtiltott
(aanpeTHJiT)) a szélnek» és «állj el, szűnjél meg (nepecTaHi>)».
d) Egynek tartható talán a, pons- igével egy pos- ige is, a mely
csak M. 27, 31-ben található : possünel. A szó alakjabeli külömbség
legalább nem okozhat nehézséget: possünel úgy áll a ponsi-hoz,
mint kassünel «írták» (M. 27, 37.) a kansi- «ír»-hoz, (M. 2, 5.). Az
egész mondat így hangzik : kun possünel nartelam tavamé (P.: /un
nartelam possánel tavamé), Kár.G. szerint: «mikor eléggé tsúfolták
volna«. Hunf. apói- igét a magy «csúfol» igével magyarázza, de
kérdő jelt tesz a fordítás mellé. Összefüggésbe hozza továbbá a
posil- (A.: posil-J «hajt» igével. Az egész mondatot pedig így for
dítja: «midőn megcsúfolták őtet» (NyK. IX. Szótár, 169.1.). A nartelam-ot nem fordítja és pontokat tesz helyébe. A szótárnak azon
a helyén, a hol a nartel-t külön említi, szintén nem kiséri ezt a
szót fordítással, hanem kérdő jelt tesz melléje. En hajlandó vagyok
az egészet így fordítani: «midőn őt csúfolva végeztek (véget értek)»,
a nartel-nek adván a «csúfol» jelentést; v. ö. osztB. (Ahlq.) navrlflverláumden, schmáhen». A pons- igében tehát ki van fejezve az
«eléggé» határozó, vagy az orosz Hapyrajincb-beli Ha praefixumnak
szintilyen értéke.
De a p>ons- ige ponsl- causativumán kivűl találni még három
igét, a melyek több-kevesebb valószínűséggel szintén apcms-igénk
causativumainak tekinthetők. Ilyen először a ponst- ige, a mely a
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causativumok közönséges képzőjével, í-vel van képezve; ilyen
továbbá ponsilt-, a melynek-It a caus. képzője; s ilyen végre postl-,
a mely, ha igazán származéka a mi pons- igénknek, egy nem igen
használatos, de azért lehetséges caus. tl-vel van képezve. Lássuk
ezeket az igéket egyenkint.
a) ponSt-v&gypoSt', Közönséges jelentése «nemz»; ezen kivűl
egyszer a. m. «szül»; s egy ízben egyszerűen csak azt jelenti: «csinál» ebben a kifejezésben: mir-ponstapet «béke-csinálók», a mit
Hunf. így fordít: «béke nemzőjiw, a mi szintén lehetséges. Ha ezt
a, ponst- igét a pons-től származtatjuk, a «csinál» jelentést kell ere
detibbnek t.-irtanunk, a mely egy még régibb a megcsinál, elvégez»
jelentésre vezetendő vissza. Példák: M. 1, 2—16 (sokszor): ponstestei «nemzette» | M. 5, 9 : mir-ponstapet (P.: mir ponstapet). Kár.
G. ezt így mondja: «a' békességre igyekezők)); Hunf. meg így for
dítja : «a' béke nemzőji». Én legalkalmasabbnak tartom ennek egy
oly fordítását, a mely a finn új-testamentomnak illető helyével
is egyezik : rauhan tekiját (béke-csinálók); egyébiránt az oroszban:
Miipo-TBopin,? = békecsinálók, -szerzők. M. 11, 11 : net postamkaretnel (P.: net ponstam yaretnel) «az asszonyok szülöttei közül».
2. ponsilt-. Egyetlen példája: Mr. 4, 39 : jalponsiltestá votme,
i lattes sariéne : sital, ponsen (lásd fent); i tauventes vot, i jimtes
jani tauvet ((lecsendesedett a szél és lett nagy csendesség)). A jalponsilt legalább nem igen látszik elválaszthatónak a néhány szóval
később következő pons-tól.
3. postl-. Hunf. ezt a szót NyK. IX, 169. így értelmezi: «eltörleni, elrontani, felforgatni)); X, 313. így: «törleni, rontani
rövidíteni)). Amott tehát csupa perfectiv jelentést ad; utóbb meg
csupán durativ értelmezéseket. Látni fogjuk, hogy ezen ige előfor
dulásának helyeire legjobban illik a perfectiv jelentés. Egyszer
smind pedig mindenütt applicálható a ((megszüntető jelentós, a
mely synonymuma a «befejez »-nek. Példái: Mr. 13, 2 0 : kun bi...
at postlescin ton kodelet (P.: yun bi... at postlesán ton %otelit), Kár.
G.: «ha meg nem rövidítette volna azokat a' napokat». Mi talán
így mondhatnók: «ha meg nem szüntette volna azokat a napokat,
ha végüket nem szakasztotta volna azoknak a napoknak». j Mr.
13, 20 (a vers végén): postlescin ton kodelet (P.: postlesán ton %otelit), Kár. G.: ((megrövidítette azokat a' napokat)), mi inkább:
((megszüntette azokat a napokat)). | M. 5, 17 (Popov): am jejsem
NYELVTUD. KOZIBMKUYEK. XIX.
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postlayv zakón amne najtet; am postlayv atjejsem, Kár. G.: «jöttem
a' törvénynek és prófétáknak eltörlésekre. Nem jöttem hogy el
töröljem)); és mi inkább így mondhatnók: <»én jöttem megszüntetni
a törvényt vagy a prófétákat; én megszüntetni nem jöttem».
Itt megemlíthető, hogy Popovnál egy helyen (Mt. 3, 9.)
pellayv áll a közönséges yeltayv, «változtatni)) helyett, a melyet
azonban csak egyszeri előfordulásánál fogva Hunfalvy már a tex
tusban peltayv-ia, változtatott; s csak lent a lap szélén jegyzi meg,
mi áll az eredetiben. Nem lehetetlen ugyan, hogy csakugyan sajtó
hibával van dolgunk; (Ahlqvistnál az illető helyen peltayv áll). De
megvan annak is a lehetősége, hogy peU- úgy áll pelt- mellett,
mint telt- mellett teli-; pel't- úgyis egy *pel-, «változik» ige causativumának tekinthető.
Megemlítem végre azt is, hogy Hunfalvy a NyK. IX. köteté
ben levő vogK. szótárának 54. lapján ehal alatt a következő vogB.
igéket idézi: «kali hasad, kalilém hasítok». E szerint a vogB.-ban
is volna causativ -l!
Ha visszapillantunk a felsorolt causativumok képzésére, a
következőket vehetjük észre:
1. A causativ l vagy közvetlenül jár az igének rövidebb, azaz
a tővégi rövid vocalis nélkül való tövéhez, vagy pedig el alakban;
és pedig úgy, hogy néha egy és ugyanazon ige a képzésnek mind a
két módját is feltünteti. Látván, hogy az említett e el is maradhat,
alig tarthatjuk azt másnak, mint az igető rövid végvocalisának.
(puimel-, sarmel- [sarmelayt- és sarmlayt-], saumelayt- [de saumaná], vismel-, agtlayt-, tipl-, tul-, teli- [tel- és tel'l-J, ponéléspelí-.)
2. Ha egy Z-végű causativumtól új szó származik, az új képző
előtt (tulil- kivételével) mindig a vocalis áll : a) frequentativ Z-vel:
tiplal-; de tulil-. — b) momentán pí-vel: pusmelapt-; — c) reflexív
yt-wel: pusmelayt-, sarmelayt- vagy sarmlayt-, saumelayt-, agtlayt-,
tiplayt-; — d) az infinitivus yv képzőjével: tiplayv, telayv (de teluyv az intransitiv tel-től), és pellayv-; — e) na deverbalis nomenképzővel: tiplaná (de telnd az intransitiv tel-től); — f) p dever
balis nomenképzővel: vismelap, tellap; —g) m deverbalis nomen
képzővel: pusmelam, teüam (de telim az intransitiv tel-től).
VASVERŐ BAIMUND.
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M o m e n t á n -p a finn n y e l v b e n . A momentán -p (b)
igeképzőnek nyomát találjuk még a finnben is a reflexív <.U kép
zőnek bővebb -pu (-bu) társában, s valószínűleg az <ut
(<utta)
<jausativ képzőben is (lásd: Ugor Alaktan, 67.1.).
Egy ilyen nyomot sejtetnek velünk továbbá egyes -pea
(*-beda) végű névszók (melléknevek). Az -ea, -ed végű melléknevek
tudvalevőleg eredetibb *-eda, *-edd alakúakra vihetők vissza, me
lyekben a -da, -da nomen verbale (n. agentis) képző. Föl is tüntetik
még az eredetibb alakot egyes finn dialectusok és rokon nyelvek, pl.
finnS. heled = finnE. heleda | finnS. korkea = finnVp. korged | 8. lapia = Vp. labid | S. oikea =s finnVp. oiged, E. oige, gen.
oigeda (mordE. viede, mordM. vidd, vide) | .8. sakea = E. sageda-ste
(lpF. suokkad) | S. valkea = Vp. valged (lpF. vielgad) | S. selked =
finnL. seld (IpS. ccilget) | S. rohkea = lpF. roakkad \ S. hdped =
IpE. capped (MUgSz. 350. 1.) | S. pimed = Vp. pimed, L. pimá
(zürj, pemid) \ finnS. kalpea = zürj. keüd. — A lapp nyelvből
magából álljanak itt a következők: lpF. cappad, IpS. cappet, IpE.
capped = f. hdped \ lpF. vielgad, S. veiket — f. valkea \ lpF. sdlgad,
IpS. cdlget = f. selked \ lpF. suokkad, IpS. suoket = f. sakea. —
Egészen világos a -t?a képző functiója a következő példákban: IpS.
cafce- helyet engedni: ca&eí szerény | IpS. /ctfte fényleni: fciA;ec?
fényes.
E szerint a f. valkea, selked, sakea stb. alakok eredeti *valgeda, selgedd, sageda helyett valók, melyek nomen verbale alak
juknál fogva (-da) *valge-, *selge-, *sage- igetőkre utalnak (v. ö.
MUgSz.). — Következőleg effélék, mint: vilped, hemped, kalpea,
lemped szintén eredeti *vilpe-, *hempe-, *kalpe-, *lempe- igetőkre
utalnak. Szembetűnő ezeknek -pe végzetük, mely képzőnek mutat
kozik, s első tekintetre az ugor momentán (intensiv) -p (b) ige
képzőre emlékeztet.
A következőkben megkísértem a -pea, -ped végű nomen
verbale alakokat igékre visszavezetni, s a bennök rejlő ugor -p
momentán igeképzőt kimutatni.
1. suopa (*suobeda) wohlwollend, mild. — Nomen verbale
alakjánál fogva (-da) eredeti suope (*suobe-) igére utal, mely a
finnS. suo- «gönnen» igéhez csatlakozik. — finnE. sövi- gönnen,
wünschen (UgAl. 95. 1.).
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2. soipea (*soibeda) enyhe, langyos. —V. ö. f. suoja langyos,,
lágymeleg; enyhe idő (finnE. söja, sója warm, wárme).
Első tekintetre hajlandók vagyunk a suopea és soipea nomen
verbalékat egynek tartani, a mi épen nem volna lehetetlen; de
mégis a jelentés finomabb árnyéklata jobban illik a suoja-böl ki
fejthető *suo- igéhez. Külömben Budenz a két igét azonosnak
tartja. MügSz. 188. 1.
3. lempeá (*lembedii) kegyes, szende. — V. ö. leimu flamme,
láng; leimu- lángolni; leimaa- lángolni, lobogni, villámlani; leimahta- megvillanni, föllángolni; lemahta- id. A föltételes *lembeigető lem- (*leme-) alapigére utal, melyet világosan meg is találunk
a leimu és lemahta- alakokban. Maga a lem- v. lem- eredetibb
lei-m-, loi-m- (nom. verb. loimu) helyett való az ugor lBg- «splendere, lucerew alapigétől, intensiv értékű -m képzővel (MUgSz.
680.1.)
4. leppeá- (*leppedá) kegyes, szelíd, szende. — V. ö. lempea.
5. vilpea (*vilbedd) hűvös, fsiss. — V. ö. f. vilu hideg, fagy;
a fölvehető *vilbe- igető vil- (*vile-) alapigére utal («hűlni, fagyni»),
mely megvan a vilu, nomen actionis alakú (<.u) névszóban.
6. hempeá (*hembeda) puha, érzékeny, kényes, kéjes. —V. ö.
f. hento- vékony, gyenge, hajlítható; lágyszívű, szelíd; — hento- v.
hentoa- rávehetni magát vmire. — A fölvehető hembe- igető *hem(*heme-), talán «hajlani» jelentésű alapigére utal, melyet a finn
hento-ban vélek föltalálni. Nézetem szerint t. i. hento nomen verbale egy henta- v. henda- (e h. hemda-) igétől, s ez az ige -da kép
zővel volna.
7. kalpea (*kalbeda) halvány, sápadt. — V. ö. zürj. kelid
paliidus és m. halovány; v. ö. MUgSz. 105. 106. 1. az ugor KgL«lux, lucerew alapszónak egyéb kimutatását. A finn (kalbeda) tehát
így taglalódik: kal-be-da, eredeti jelentése «albus, albicans».
Kevesebb bizonyossággal fejthetők meg a következők :
8. lappea (Happeda) lapos (latus et planus); v. ö. lappá la
mella latior; lappio flache seite; lappi id. | finnE. lapp flach; lappafiach machen; — lába flache || cserM. lapa pálma manus || mord.
lába: kád-lapa handfláche. — A MUgSz. hangerősbüléssel *lape-da
helyett valónak magyarázza. Azomban nem lehetetlen, hogy már a
momentán -p is benne rejlik (v. ö. E. lába) s hogy a fölvehető
*lappe- igető lap- v. labe- alapszóra utal, melyet a magy. lapály,
lapít-, lapul- alakokban is fölismerhetünk.
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9. suppea (*suppeda) compressus, coarctatus, angustus;
suppu: on supusa est coarctatus. A MUgSz. itt is hangerösbülést
lát. A finn mppu nom. actionis (<.%), s így a *suppe- igető sup(*sube-) alapigére utalhat.
10. sipped (*sippedd) serény, gyors, fürge. — V. ö. f. sipaahirtelen mozdulatot tenni, surranni; sipaise- mom.; sivahta- id. —
A sippea-nek változata, s helyett ft-val: hipped (*hippedd) fürge,
eleven.
Szintígy fejthető ki az ugor -m momentán (intensiv) igeképző
egyes -mea (-meda) végű névszókból:
1. tyrmed rigidus, vix flebilis. — V. ö. f. tyrettd- sistere,
cohibere (fluxum sarjgumis), impedire (cursum); tyrey-, tyrehtysisti, cohiberi, cessare (a fluxu); 1. MUgSz. 249. (m. dermed-).
2. pehmed mollis; ebből *pegmedd, ug. psg- (pag-) alapigétől;
1. MUgSz. 447.
3. pimed obscurus, tenebrosus = zürj. pemld, votj. pejmit,
penmit id. A votj. penmit és pejmit eredetibb pelmit-re utal, s így a
f. pimedd lehet e h. való : *pilmedd; az ebbeli pil- pedig f. piile(píle-) se occultare igéhez fogható; 1. MUgSz. 500.
4. hirved- horrendus, atrox, dirus; — f. hirvi- horrere ; hirmu
terror, horror || osztB. serim- sich verwundern, staunen (*hir-me-:
ser-mi) || cser. ser- irasci (v. ö. magy. ször-nyű és szer e-t). MUgSz.
313. 1.
5. röhmed- nehézkes, ügyetlen; —f. röhöttd- nyújtózkodni,
heverni || zürj. ram still, ruhig || osztB. rom id.; — *rög-me-dd ;
v. ö. magy. renyhe: *rehtiye; MUgSz. 655. 1.
6. virmed tüzes, fürge, gyors; — f. vired élénk, fürge; virked
(virgedd) id. — vire-, virge- e h. vigre- alapigétől; MUgSz. 853. 1.
STEUER J.

„A KERESKEDŐ" CZÍMŰ VOGUL MONDA.
Vata-hum

majt.

Pongun vata-kum ols. kit pi qnsi. jani pia vatalaytim jdli, ne
qnsi; man pia mannu. a£e laui : „dm ii üsém ; uosnem elipoalt
mari pim neel vilem." jani pia nobel laui : „dm uosnem jujpoalt jdupiin ul l'aulteln. dm selem pongum nendn t'e kutti, apsien ul laulteln*
5 mdnr eri, men tenut eri, men masna-uldm eri, men oln eri: dm selenutem, dm dtenutem ti vos te, vos qnsi; vatalaytung dt kasi, mot uost
jdlung dt kasi ; mdnr robiti, mdnr dt robiti : ul laulteln, ul rateln.
tdu nomtd kuml'e pdti, td moskell vos oli(t.
2. kosa olset men vudii olset: man pia neel vistd. tul aie uosis.
pidgd kultsi, qlung pdtsi tenki. kdnke vatalayti, mot uosen jdli.
apsid jun oli; jdgd selem pongenel tasmanl téi: mdsnut mdsi, qrlénut qnsi. men qln eri, men uldm eri, mend tenut eri: jdgd selemut5 nel dkmos oli.
3. tul kosai jemtes, qngd laui: „ndn dkmos kujén, tasmanl tén,
tasmanl qnsén. ate lu nobel teldn oli, ate mis nobel teldn oli; ate
pum tqtén, ate ul-iu tatén, dkmos kdnken selemut qnsén tén djén ;
met-kum metéli, ndn dkmos tasmanl ólén.
4. kosai jemts, kumite nobel laung pdts : „ndn jdu-pin dkmos
tasmanl tittilen ; tasmanl qnsi, ndngen nemdt qntes dt voari." kumitd
laui : ,,dm tdudnl mdnd qntes kinzém ? mol jdgen lauves: dm selem
pongum vos té, vos qnsi. dn dm vasi tdud kuml'e voarilem ? tdki jdgd
5 selem qln té, di, mdsnutke mdsi, qnsnutke qnsi; aZe selem qln kolne
mqse vos té, vos kujji. dm kumle voarilem vasi ? dm selem mdtdrem
kun qnsi, kun té ?" netd laui: „nemdt qntes dt voari; kvond páséin • jdgd selem pongel tdki vos oli."
5. saui jemtes. kdnken laultung i pdtves, ratung i pdtves.
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apsitd laui : „nánjani kum, ám maii, ám vaulem. nemcitár dt robitém, ndngen némát qntes át voarem. ate nán selemuten tém, ate nán
álámuten qiisém. jáumenl mol lauvesem: jáum selem pongel, kvolneta masá, tém ájém qrísém másem; jáum selem pongum kvolne jaj- s
poalt men saun pdtém, men sunin pátém, táu át vaulem. nán u\
lauten dm nobelom,ulálkáten.jommas nqmtel nán poalten qlungve-ke
kotem Hul', kvone laueln anom. men uosém, men lilin-tajl olém, dmki
olém. men kujém, men unlém, men mdtdr Hanga jálém; men álslém,
men át álslém : tá ti ámki. kqtpán toros át voarém, ndngen sau át 10
voarém". kánke laui: „kualne nomten-ke pdtes, minén ákpoaln". •—
kánken kvoná i posves. uos jolipoalt mari kvolkve kqntes, tu ti sálts,
6. tot íi oli. kánken jágá selem pongnel i ák oln-poal dt májves,
ténut aiim, másnut at'im ; kan rqngimá kuml'e kasin toko tá sauali. táki
qnsi, ák piris qnsi. kosa qlsi men vaíi qlsi, du kqtel kánke námkqtále joytes. nete nobel laui: „dm — árunont kdnkem nám-kqtdle —
kdnkem poalt mujlungve-ke jálnüm". nete laui : „poytén, kánken mol 5
kvon qjmeltimant, kvond pqsimant dk aln-palel át májvesn ; án qs
mujlung minken-ertn, kánken qs mát nán nobeln sunzi ? jáupie-ke
eri, vouitd.'" táu laui: „táu jani kum, dm poalt em sart kun ju? dm
maii, sart kdnkem poalt akti ám miném. átke sunzi, táti vasi tdu
poalte mdnr kinzung miném ? án ser kas mqs, kánkem mánd kurip 10
nqmt qnsi, nqmtá sunzungve jálém".
7. máskátes i mines. kosa men vad mines, kánke kvoln joytes,
ju sáltes. uos-tajl pqjáre kánese átkatmet, teuá ájauá. táu kur poqget
tot ti l'ul'i. qngá tep-varne kvolt saji vinai sqsánti. rumkát saj-anin
untelauást, enkejen misane (*), enkain nobel laui: „tájáy kur poqgen
joytén, tá l'uVnutn palt joytenen qrmt táu lajlen vangelmátne retels
jolá vos pátén, ti saj-anián rumkán ák-mosqy taurji vos sákvelét". án
met-netá joqmnet mosqy táu poalte joytáne qrmt, lajl-nole táu lajlen
tá kqi, kvol-kdnn tu tá páts, án saj-anit, viná-rumkát kotá rdum Iqmtánl kvol jdnitl tü rdusist. qngá ti ti nárrmáts, kumite nobel laui:
„mont sdm dt qrísén ? ti jáu-pin men mátárn kur poqgon ti tuti pel, 10
án met-ne kuner táu lajlen táumátes, án anit rumkát dkmos sákválást.
kvond máná kottáié toteln J" — kánken pong squenl nirmtaues, kvolkdnn kossina auinl kvond seltemtaues, kangeltdpnel sajJakn lajlel
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sanguimá kart-kánn pátnet mqsá sanguimá jungimá toko ti totves,
is karten pátes, tü osulaus.
8. nongá kos kateetl vortkati, nong át lápi, tot ti kujji. kosa kujes men vaii kujes, ákv-ertn pol'ung pátves. sámáge mosse postilesi.
nong l'ulung kos vuortkatili, lajlegen át lápi, kart-aui pali kujji. kategetl kártima kvonále nás ti vuangungve p>ates; kosa mene vaíi
zvanges, uos kulit jule kuonteli: luun tűit jinet sujti. sipluá jute perits:
án malin kit luul kerimá kvolifi tűit ti ju. uos kuli ák-poal nobel tu
ti poortayts. luun tűit táu torigále johtemá kemt lu tu ti puumtaues.
kit kuni ák tűit talmi, áu kumitá laui: „kuner, kumle jemtsen ?"
táu laui: „jatelaum, jani mát kumi men mari mát kumi, kot mos
io jemtsem, ám át vailem. kánkem poalt mujlungve jálemmamt kánkem
mujleptimutem ti, ju ti totilem.11 ten laué: „kuner, mont kánken
ratiman man sunsislu, man vaslu. án men ti minesámen, men Hangá
mén kosit naulkaten ; men tájá% köti kvoln sáltimen, men jujpoalment
nán tu sálten." táu kumle laui: ,,nen köti kvoln sálteen, ám kotl
is vailem ? nen jujpoalnt naulkatne jar-ke qnsnum, tok kunvan%num?"
ten laui: „at'im, nán men jujpoalment jijen."
9. ten elá pátmen jujpoalt Xulmáts nqngq, kontlitá tákitá,
némát sángvá aumin át sujti. t'e kajti luun tűit jujpoalt. sunzitá,
uos kot'lt jani kvol unli • luun tuitá kart auinl tu juta sáltmá nangi ;
tü joytes, ju sáltes: nemkqtpá at'im. kvoln ju sáltes: kvol tat el. kujne
s mat jommas janit kum-naurám kujjálali, laui: pongufi vata-kum man
pi, kunár, mánr voarung sáltsen?" táu laui: „mánnári ám sáltsem?
mont kit kum, kánkem kvolnel mujlung jálem kumi, juil joytelauásem,
anom ten voustén: men köti kvoln sáltnemen vauén, tü sálten. mátári vousten, ám kotl vauem?" án naurám laui: „ten mánnári nángen
io vousten ? nes vnuintásten. nán kuner kánken ratiman mqs nángen
vouintásten. án minárisen ju.(í
10. kvoná kuals. uos kulit joqmimát nqmesi : mont nomsém,
mátárl mingve vouésm; án jarmen táke májvesm. toka joqmimát
pudjit tarutáné ti jemts. malntitá pudjitá,mátár potali sujti. ti mqrtes tarvitin, ju mqs toko ti alntitá. ju joytes, kvolrisen sáltes. netá
s laui: „ja kánken poalt mujlungve jálem kum, májim árián tuop
alentilen." táu kuml'elaui: „kánkemen mujleptimuteml, jommas kumi
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átke joytelauesem, ju át joytnum, uos kulit akerátn luanom purrnuet.
jommas kumin joyUlimem mqs lilim neils." enteprisá kot angves, án
pudjit alntem potálitá jolá ti purmátes. netá nqngq Hulimtáme armt
laui:. „nán ti kotl-ujlt vim qln kűrien mene tolmántem qlnánl" 10
pasán untistá, seskán nilá same ákván tuop joytemt, tá janit saruin
qln kűri. netá laui: „nán kotl-ujlt tolmántem qlnán, menki nás saumen keml, sau tqtem mamánl, menki ponkenámen nán ti jáytsán."
táu laui: „ám nemkotl át tolmentásem ate kqtpan májvesm; uos
kulit ju joamimán men taromnel pudjin mauves, mene mannel ku 15
liles; joqmimen pudjin joytem kűri ju mos toko ti alntáslem." neten
Iquintaues: sqrni qln át sat sajt. tenut eri, tenut joutsi ,• másnut-ke
eres, másnut joutsi. ti qlei.
11. kosa qlsi men vad qlsi, au kqtel kuals, tes áis, rnáskates, kvoná kuals. uos faltén nalve joqmánts, uos talten rqsen
nal vajles. sunzitá:
mot uosenl vatalaytung jim vata-kum karabli pai ti %)oqgáts. karablin vata-kum mire jurtl pai ti kuals.
yqn poalt mujlungve pale joqmi. táu poalte joytes, kitápáste: 5
„kuner,

nán

nalmát

vaiden, metelaytne

joqmiten;

ti tqrom

uos, yqn uos tármel

kum kqt át vauén ? ám ti uos-kalt

tor varne kit kum qnsém, ten-vit varne
mitá uosis, áu kum át qnsém;

kit kum metalalsem

metelaytne

„ám kotl vauem, kqtpe metelayti
táu siset kqtpe ti l'au?ni, sujti:
qlne nqmát-ke

laui vata-kum
metelaytem
telaytení

nobel:

vata-kum

mqs át sat sajt mim."
jaat kuner,

nán jálén;

nán nalve joyten."

laui:

vata-kum

laui:

táu laui:

luí mát kum í
nán ák

uos-kal

áu kum ám ti,

mim? ák uos-kal

,,át sat sajt-ke min,

ten-ájná

porát

tul
ám

„ja kuner, nán me-15

„ám mánr vouem ? nán

„ám máná-kém

kolitá

laui:

tqs qlnen vos kujji ük-mat."

,,nán mánr kum kimén?

mánr vouén V* táu laui:

kém min?"

; au ku-

men aiim, ám kotl vauem?" tan armt 10
,,os nán metélarytung

qnsén,

ák uos-kal jálung."

üt
pot-

kum vék oli." táu

sqrien tená ári qln nángen tqnin át eri ; metelayten
jálung ; elál

jiimam

ám

ám minim,

táu laui: „ám tá porát joytém."

mánájálnen
jálém."
tá porát
20

12. tul-ujlt ju mines, ju joytes. nete laui :,,nán köt jáleen?"
táu laui: „ám kot jáleem ? ám nalmt kas kinzim joamitásem ; ák motuosin vata-kum joytes, met-kum kinzi, ák uos-kal jálun ám metelay-
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tdsem." netd laui: dn qs mdtd ten-djnut dt qnsén í sqrien ten-djn
s keni aln tqrom mis, vasi mdnr maos metelaytén t" tdu laui: „tarom
mis ten-djn kem aln, tas aln, tdu dkmat vos kujji. jelpiti sqrom tend
aln qs eldX vos seelsem ; dk uos-kal jdlne maos dt sat sajt laus." netd
laui: „ndn kasn jdlnen mdt vojpi-ke, jdlen.
13. dn et kujdst, kolitd kqtels, kualset; ten-djn pora jemtes,
test djiset. mdskdtes, uos talten nalve vajles. tdu nalve joytes. vatakumit joyts, laui: „kuner, ndn joytesen?"— ,,metelaytdsem, kuml'e
dt joytém ? moldl ti pordn lausem joytungve." vata-kumit laui:
5 „jommas kum dk latingei ólén, laum pordnt johtdsen, jommas veskdt
kum." talset karablin, kai'abli nalve ndritaus, minungve pdtset.
14. kosa mindst men vaii mindst: dkmat vuqt ti nangrdm*,
karabli sdkvetung ti voretaus; ti mqrts vuqt nqngrdms, lutung dt
veritén. vata-kum laui: „joker rebitén!" jaker rebitaues. tdu laui:
„ul taretéln jakért; jakért tariten, titti sdkvetaueu, mir uosi i pongen
5 uosi. tottd nangi vuqr-nql, lilin mene kqlem td vuqr-iiqln vos joyteu •
td nql tokdlin jqngi, vuqr vata saji jemti, us poogten.(< mindst, kumte
kasin mindst, vuqr-nqln i joytest; ja, tdu laui, vuqr-nqlnd ! i tokdl'in
jqngset, vuqr vata sajji jemts. laui: jagatd, poogten pdi ! saj man
joytest, ja poogtest, unlét, saj mat karabli dt nquitaue. yoMje nobel
10 laui: ,%ja ti, pongen dt uosis i mim lilite nejles, i ndn lilin neils.(e
vata-kumit laui: „kuner, ndn varmel nqmten kum! dm lilim neeltdslen, mirem, HU nejles, qlnem dt uosis i pongum dt uosis. dn ndn
met-kumi ul ölen, ndngen mir yoMji sqbitilem ; dm nds ölem, mim
ndn katen qnsen. ndn kuml'e lauidn, ndn latingen vos kuontlét; mir
íspongi ndn oléen."
15. ti ölet. vuqtd nqngrd dt tauanti. du kum, eti jemtes, et'i unlung karabli urne mqs, peremen tciuen pdtes ; et-tdl'i (eii-kqtlen mos)
unlungve, varmel tdudn pdtes. tdu poalte jis, laui: „ja, ndn yoZdja,
dm mqsem eti ndn unlen, dk et unldnen mqs korom sat sajtéi miiem ;
5 dm mqsem ndn unlen. kolitd tarom kateli, erin vuqt tauanti; man
robiten magom, ndn yozej ólén, kosa kqtel palit kujén, kqngdn
nong[dt] kualtauen." tdu laui: „ja ndn kunerrobitdnekum, met-kum,
ndn kujerisen ; dm kqteld mdnr robitém? kos kqtel palit kujjém. dk et
unlém dm."
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16. mir kujdst, táu ti unli. et kvott porai jerntes, páile sunzi:
saris vátát faltán ; niltin pongenl naj peldmles, jolále tá ju, jolájis,
rqien tu tá pátes, mari najkve tajdnti tot. nqmesi, mánd tikom ols ?
kas mqs pdi-ke jálnüm. karabli poqgot nejselem maii kap-sup kanesli. pesmátest, talmátes pai, pai tquis, pai poqgáts, paj rqzenskuals, pai joqmis ; ári tená uletá poalt joytes, án malin sayne janit
tinin aytes potali. nong almiástá, nongo taytitá. turmán et, kotál
qlne ma ákmos nangi. nalve totestá, karablin tals; vitin voslayn
lajlel jdlilimd rágási squ kqntes, tá keurn tu manitástá, karabli
noln tü i maistá. na, tarom kqtels, mir kualset, vuqte át taudnti. tdu 10
jolá kujes.
17. án kqtelanl kolás,qs eiimes. vuqt ák támla, át tauánti. eiii
jemtes. áu kum, et-tálin unlená pora táuen páts, táu poalte jis, laui:
,,dm yozaim, et-tálin ulmtal kumle mosay qlém ? kolitd erin tarom
táuánt kqtel voari; ám robitáne kum, nán nás ólén ; dm mqsein ti et
ndn qs unlen, duk et unlenen maos ám qs korom sat sajt miim." tán 5
kumle laui: ,ja kuiier, nán robitáne kum, kujárisen ; ám unlém nán
mqsen." táu qs unli. kosa unles men vati unles, ei kvott porai jemtes. niltin pongánl man ulekve qs te pelámels ; jolá jis, niltin jolipoaln rqsen tu pátes, tot tajentánet nangi. man kape pesmáts, pai
qs ti talmátes, pai tquis, rasen kuals, pai joams,• qs akti molál janit 10
tinin aytes potali. nalve totestá, molálute poalt ák tu manitástá, karabli nol kusápen tü mangságe. án ete unles; tarom kqtels, mir
kualset, táu jolá kujes.
18. kosa kujes men vat'i kujes, nong kuals, tqrom etímes. áu
kum, qs et-tálin unláne varmel táuen páts, táu poalte qs ti joyts.
.,jagatá, nán yozájn nán ; kolitá erin vuqt tauanti; nán kujná kum,
ám robitáne kum, ulmtal kumle mqsk robitém ? ám maosem íi et nán
qs unlen ; ám qs korom sat sajt ndngen miim ák et unlánen mqs." tán &
kumle laui: „nán kuner robot-kum, nán kujerisen; ám unlem." mir
kujást, táu qs ti unli. kosa unls men vati unls, ei kvott porai jemtes,
sunzitá : niltin pongenl mari ulekve qs te pelámels, jolá jis, niltin
joli-poaln saris vátán, rqsen tü tá pátes, tot tajentánet nangi. man
kap-supá pesmates, qs tá talmáts, pai tquis, rasen kuals, pai joa-1»
mis. ári malin tá janit tinin aytes potali, kapen nalve tuop alntástá.
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karablin joytes, nonga vistd, akti molal potaliágá poalt voslayn rügüsi squtel tu manitástá, karabli noln kusüpen tu máistü.mosü unles,
kqtlung páts, vuqte tauánts. mir kualtsane: mir kualset, karabli
fi ndritaues. tdu jold kujes.
19. kosa mindst men vaii mindst, minne uosenáln joytest, pai
poogtdst. karablin vata-kamit pai yqn poalt mujlung kuals. tdu nobeld
laui : „jagatü, dm yqn poalt mujlung kualém, ndn qs mir yoMji qlne
kum, mir pongi qlne kum, dm jurtlom tengve djungve qs dt kualéén?"
6 tdu laui: „ám münr kinzung kuner yqn poalt kualéém í nán vatakum yqnne rquen, dm kuner yqn mánr jommas voarilásem ? yqn mujleptánut dt qnsém, mánárem totungve yqn poalt miném? nalmet karablimt kujirisem, td laune jommas." — vata-kumit kuals pai, yqn poalt
mines mvjlungve. pdsánl voarvést, tengvá ájungve untsi. yqn jurtl
iopotertét. „ám tá uoset pottur roarne mqs áu kum metelásem. sarist
jiimau vuqte nqngráms ; táu-ke atím
ols,karablimsákvetá?me,mirem
uosnüt, olnem uosnu, i dm uosnuin. tdu nomtetl lilidnu neeltesáne."
yqn laui: „tüml'e nqmtin kum qnsnen, táu mánnári ndn jvrtlen pai
át kuals ? pai voungve eri. menki téimen ájimen, táu vos kuner lul!
15 mát kum meng jurtlmen ten-ájn mament vos té vos áji; tanyai poterteu ük jurtl.
20. yqn kum kiets pai voungve. kum nalve joytes. tá kvose vouves, pa át knali: „tén vos téi, vos ájéi; ám kuripám nusá kum ten
poalten kumle mos kualém?" kitnti kum qs kiets. qs tá kvose vouves,
qs üt tqngi. — tá kum minem jvjpoalt numen kqtpü potertünét sujti:
5 ,,pongun vata-kum man-pi,nün yqn vouauen miijlungve,münnüri át
kualén? sqrien tene ári qln nángen tqnin átéri; eldl'e qlne nqmet-ke
qnsén, kualen pai yqn poalt." táu laui: „ám sqrni yqn poalt mánr
totim kualém ?" táu sujti : „nán mánr tótén ? molül saris vütüt (vuat)
unlem mánt tqröm nángen mátr mis, kit a jen kualtén yqn poalt; ükio váte yqn eli-poaln pineln, ükvüte neteen májéin ; vasi mánr tótén ?
jüniutn tuti nöfiki amsein." kormitti kum qs joyts : ,,yqn vouvesn pai
mujlung." kuals, karabli nolnel mannue potáliüge viságe, pudjin
pinságe.
21. pai kuals, yqn kvoln minüs, ju sdltes ; pásan joqmes, yqn
lajleln kujüs. nongo l'uHes, pudjinl tinin aytes potálitá leurütüstü. yqn
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eli-poaln qln ani kéurn tü pinestd ; dkvdte vistd, yqn neten tü miste.
yqn sunzis, sunzis, tdu nobelá laui: „kuner, ndn ti kuriput köti samnel jouteslen ? máná vislen í dm yqn námel unlem, kötál qlne ma dm 5.
katemt qli, íe kuriput dm dt ti vasentásem, dt ti sunzentásem. ndn
qs kotl-ujlt visdin ?'* tdu laui : „dm kuner kotl vislem f anom tarom
mimut." yqn nqngq luls, tdu poagen untestá, test djiset. minne porai
jemtes, minung pdtset, yqn laui: „vata-kumin vos mini, ndngen dm dt
t ar etilem ; dm poaltem qlen." yqn unlem matenl nongq XuXes, yqn 10
posin tajle tduen mdstistd, kente tduen pintltdste: ,,dm unlem yqn
jqlom ndn unleln; dm nes öleim, tarom uos, yqn uosem ndn qnseln." yqn poalt kul'tes ; qlungve pdtsi, dk pdsdnt teji dji.
22. koséi qlsi vad qlsi, ponguíí vata-kum-pi qlimdte yqnen sunzaue • molqy kqiltl dt oli, dkmos kotm tistimd oli, rotti oli ; molqy
qlketen mouinti jqnngi, dn dkmos kastal olung pdtes. kosai jemtes,
yqne laui: „ndn mól qulet joytemen porát karkammi qlsen, dn dkmos
tistimd ölein, rotdli jemtsen; ndnkotdte kasn kqlds?" tdu laui: „dm^
kotdle kasem kqles í qlom uosemt akti ain-piin kvolem oii, kuml'e
kasem dt kqli ?" yqne laui: „ndn aj-pi íi qnsnen, ne qnsnen ndn qs
mdnndri anom dt lauén ? dm ndngen mol kietsenulem, ain-piin ti
tqtungve mdndre dt tdi ? dn korom kqtel ölen, ndngen us kietilem.
mirl sqbitilem, karablil sqbitilem, ain-piin totungve jálen."
10
23. korom kqtel qlset, nilit kqtel jemtes; ten-djne pdsdnvarves,
tengve untsi. yqne laui: „ja, kumVe nqmt voarén, mdnd nqmet voarén í ain-piin poalt minéén men aiim f tdu laui : „ndn-ke kietilen,
ul minim; ndn-ke dt taretilen, kotl miném?" tül-ujlt tá-pal kvolnel
aui ponsves, dkvá jdnimem jommas janit kum-naurdm titi nejles. yqn &
laui: „jagatá, kumle sunzilen? te kum kanzilen men aiim?" tdu
kuml'e laui: „dm kotl vailem, kqtpd kum, f dm dt vasentilem, kastal
kum." yqne laui : „kastal kume, dike kansilen f ndn moldl lauén : pi
qnssen ; ndnki qnsem piin kumle mqs dt kansilen V' tdu laui : „pi
qnssem, dm fim porát man ols ; dn jdnimes, dm kotl kansilem?" i»
pia nob el yqn laui: „ja ndn íe kum qs kansilen?" pia laui: „dm
kotl vailem? jáum minem porát man-tajl ám kul'tsem; fáum mát
kurip qls, ám át vailem." tul aui ponsves, ák ne titi nejles. yqn laui :
„ti ne kansilen?" táu laui: „ámki neem ul kansilem?" netd nobel
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15 laui: „nan qs t'e kinn kanéilen ?" netá laui: „amid kumim ul kanéilem ?" dk poqgon witvést. yqn laui: „molett ain-pii?i maos tistesen ;
dn neen ti joytes, piin ti joytes : qlén."
24. qlung pdtset. kosa olset men vad olset, du kqtel yqne
nobel laui: ,jagatá, nan má'ná nomt qnéén ?" yqne laui : „nan
anomnel mdnd nqmt kinzén ? tarom uos, yqn uos-tajl mim nan
katent qlét, anomnel vasi mdnd nqmt kinzén V tau laui: ,,dm
* janiinem uosemen kankem oli, kdnkem poalt mujlungve jálne nqmt
ndngdnl kinzém. nán-ke lauilen, jdlém". yqne laui: „kdnken-ke oli,
jálen. mirl sqbitilem, karablfilj sqbitilem; ndnki janimén uosenjdlen, am mdt ndngen kun püilem ?" karablil sabitaues, mirl sqbitaues
i mines.
25. kosa mines men vaii mines, tdki alom uosen joytes. pai
kuals kit kum jurtl; korom kum dk jurtl mindst. kdnke kvoln joytdst, ju édltset, pásdnl voarvést. qngén korom kum korom rumkel
totvést, korom kum mosqy visdnl. kvol-kdnt joqmitet, rumkdnl katt
$ qnéidnl. *ja kit kumidge djungve kos tqngéé, tau dt taretijdge, toki
joqmitim potertét. kur poqget kdű unli ; kdnke nobel laui : „táti
mdnr ujken? „kdnke laui: „tau dm mdnr ujkem ? tái, tau ndmd kát'i."
tau laui: „ndmd kdti qlnet, tau mdnd qntes voarung qnéilen?"
kdnke laui: „tau voarne qntesd ti jdnitd: potpol'nán nan pinén,
10 ten-uit pinéln, mayruin teuát ; tdu oli, tu taretilu; mayruj joyti,
táu dlitá, ten-uit dt sdki, nan pinén át téaá." tdu laui : „varmel! jommas ujkve qlnete, nqmtin ujkve qlnete ; anom tinneleln, tine mdnr?"
kdnke laui: „táu mdnd jani tin anéi ? táu tine korom sat sajt."
apsitá laui: „tintái qlnét dm joutilem; man qlne samut táml'e uj
15 aüm ; korom sat sajt miim ám."
26. tul-ujlt kur joli poalnel nejles man ampikve. apsitá laui:
„táti qs münr ujken ?" kdnke laui: táti, tdu, námá agár." káíe
laui: „táu qs nángen mát q,ntes akti voari, mánnári qnsilen ?"
kdnke laui: „táue tone qnéilem, táu voarne qntese ti jánite: eii
5 kujjeu, tolmentdne kqtpá joyti; táu korrti, sij voari, tolmentán
kqtpe lápán át rqui, táu qlimat némát tolmqy kum át éálti."
apsitá laui: „varmel jommas ujkve qlnete, man samut támla uj
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dkmos aiim. tine mánr ? dm joutilem." „tdu tine át sat sajt." tul
laui: „tintái olnet dt sat sajt dm mim."
27'. tul-ujlt rumkdte kat qnsimdt pdsdnnel pulkd vis, kvot'ldnl
supi saumtdstd. rumkdte dk svpe dk bulke supen sqsistd, dk supe
dk bulke supen sqsistd ; dk supe kdt'iten mistd, dk supe ampen mistd.
„joutem ujkéim simdnen etkelauet, vos téi." bulkd supdnen tesi, kit
man purmatsi, sdmd i uossi. tul-ujlt jurt kumiage rumkanen pdsan 5
untipási; kvond taré kualset, yqn poalt mindst.
28. yqn poalt sdltset. pdsdnl voarvést, tengve djungve untset,
tanyai potertungve pdtset. tdu laui : „dm ti uoset molqy jdnimdsem, mot samen mindsem, tot qlsem; dn kdnkem poalt mujlung
jisem : anom tdu sepdnl djtungve jemtildste. molqy tit qlmem pordt
anom man-tajl kvond putmestd, jaum selem qlnel dk qln poal anom 5
dt mdjles.eí — yqnn ti i vouves kdnke (*). vouves, kitilaue : ,,sql
apsin toko qúsislen, sauetdslen ? ndn jani kuni, ndngen jdgi nomsitd,
angi nomsitd; ndn poalten mujlungve jdli, ndn dlung vordtilen. tok
qlung mát jommasV1 kvond kualtaues, turman untaues. kit kqtel
unles men korom kq>tel unles, tül kualtaues,- yqn sat-ltiu sauatpilio
savetaues, sip-sajren man totvés. sip-lue sajrepaus. tul-ujlt jdgd
selem pong (*) taltes, kdnke selem qln taltes, ju i mines. táki qlne
uosen joytes, qlne ponge pa alntaues. tarom uos, yan uoset dn td oli.

r

Újra közlöm itt a Vata-kum vogul monda szövegét, melyet
elsőben Hunfalvy Pál adott ki (1864. Vogul föld és népe 169—
182. 1.). Ugyanazt, de nem egészen ugyanazon alakban. Eeguly e
szöveget, úgy mint a legtöbb egyéb szövegeit is, csak első leírásban
hagyta ránk; kézirata megszakítatlan sorokban, biztos de nem
igen gondos vonásaival, az elmondást követő sebes-írást tünteti
fel. A szövegnek így megmaradt bizonyos alaki tökéletlenségét
annyira-mennyire megigazítgatta Hunfalvy, ki a végett Eegulynak, a kivel néhány vogul mondát együtt olvasott volt, saját ejté
sére is támaszkodhatott. Igazítása főképen a vocalis-hosszúság
következetesb jelölésére, valamint egyes grammatikai alakoknak,
jelesen vocalis-szinezetre nézve szabályosabb írására vonatkozik,
így pl. keresztűlviszi Hunfalvy egyes szókban a hosszú vocalist:
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má föld, hely, túl onnan, azután, jémt- lenni (fieri), ét éj, tárom
(azaz tarom) ég, isten, mi- adni, ténut- ennivaló, kdtel nap, mót
más, kórom három; stb. | ind. prses. 1. -ém, 2. -m, 3. -í, (pl. jcilém,
jcilén, jálí járok stb.) | egy. 3. személyrag csakis á-vel (nem e-vel):
pia fia, náíéí neje, vistá vette őt, kontlitd tapogatja | meg az etymologia föltüntetésével: nernmtit semmi e h. nemeit (nemkat «senki»
szerint). Noha ez igazításnak bizonyosan megvan a maga jogo
sultsága, minthogy részint az igazított alakkal is eléforduló esetek
nek elég nagy száma ajánlja, s részint az etymologia is igazol
hatja ; mégis azt tartom, hogy a nyelvészet nem kevésbé jól hasz
nálhatja a vogul textusnak olyan átírását is, mely szorosan az
eredeti leíráshoz ragaszkodván, annak még bizonyos alaki tökélet
lenségeit is tükrözi. Bizonyos ugyan, hogy Reguly nem tudott
annyi accentust fölrakni, a mennyit kellett és ö akart volna; de az
is bizonyos, hogy a vogul beszédben alaki ingadozásokat is talált,
akár egyazon elmondó ejtésében is, a mint egyéb jegyzetei mutat
ják, melyek leírásában neki nem kellett oly nagyon gyorsalkodnia.
Egyébiránt Regulynak vegyes magyar és német jegyű írás
módja nem biztosítja mindig az olvasást, úgy hogy annak meg
határozása végett más kritériumokhoz, leginkább etymologiafélékhez, meg más vogul dialectusok és az osztják testvérnyelvhez
kell folyamodnunk. H. megtartotta Regulynak ng jegyét, mely
pedig németesen jelenthet ra-et, vagy iíg-í magyarosan. Pl. a nongo
«föl» szóban ng van; mert nom-go helyett áll s a vogL.-ban nuk,
az oszt.-ban no% felel meg; ellenben az ng-ve\ írt adj. possessoris
(pl. taruting terhes) «-vel olvasandó, mert másutt is csak nasalis
jelentkezik (vogK. -n, oszt. -n). Általában inkább ng-nek vehető a
szó alaprészében (első szótag vocalisa után) mutatkozó ng; 7?-nek
meg a szóvégi -ng. Kétes a ncing «te» = oszt. nen, de vogK. nag ;
talán helyesen olvassuk amúgy mM-nek, de náfig-nek következő
vocalissal (pl. ncing en : olv. ncingen); -ng (olv. ng)-ve\ megtartom
az infinitivusi -ng (-ung) végzetet is, teljesebb -ngve, -ngva alakja
(és vogL. K. -u-/, -uyv) miatt. Az n-iéle olvasás természetesen nem
zárja ki, hogy az -n esetleg eredetibb ng-ből vált. — Bajt okoz R.
írásmódjában a kettős consonans-jegyek használata is, a mennyi
ben ez sok esetben még ingadozván, voltaképen nem igazán nyúj
tott consonanst mutat, hanem csupán csak a német helyesírásnak
és kiejtésnek ismeretes sajátságát tükrözi. A valóban nyújtott han-
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got itt is etymologiai és hasonlítasi kritériumok meg egyes esetek
ben a kettőzésnek megkülönböztetéssel való vagy következetes
alkalmazása mutatják; így pl. Eeguly ezt írja kujji «fekszik», de
kujém ((fekszemo, kujes v. kujás «feküdt», miszerint amabban &jj
teljesebb hangot mutat. Hunfalvy kiadása e részben a kellő egy
szerűsítést már végre is hajtotta; csak kevés esetben térek el tőle.
Kegulynak vocalis-jegyei ezek: a, á, e, i, o, u; á ; é, á. Ezek
közül az á nem rövid a, hanem a nyíltabb a és o közt való hang
(= magy. a, = a mostani átírásunkban); elfogadja ugyanis a
nyújtás jegyét (á = q,) és gyakran váltakozik o-val. Már ebből is
látszik, hogy E. vocalisjegyeinek értékét nem a magyar, hanem a
német kiejtéshez mérte. Ezzel egyezőleg azt találjuk, hogy nála a
vocalis-hosszúság (nyújtás) tüzetes jelzője nem a magyar ékezet
(nincs nála ó, ú), hanem a circumflexus-jegy * (többnyire jó nagy
alakban és magasan a betű fölibe vetve): d, ú, á, é, i (nem így: i),
a3 á, sőt van é i s : pl. kénás kád, kéli (y. kiéli) mocsár, réing v. rén
meleg) s ebből az tűnik ki, hogy az é jegy csak az e-nek (mely a
németben is több értékű) ki akarja emelni zártabb hangszinezetét
(a milyen igaz a m. é-nek van); de magában nem jelzi a hang
hosszúságát is. Ilyen nyilván az á is, melyet Eeguly inkább csak
a déli-vogul szövegekben használ, pl. diphthongusban á, o mellett
(oá, oá). Hogy ilyen értéket tulajdonítsunk a E.-féle á, á-nak, még
azzal sem ellenkezik épen, a mit Hunfalvy mond (Előszavában),
hogy Eeguly az á, á-t magyarosan ejtette ; ez nyilván csak hang
súlyos szótagokra vonatkozik (pl. téná «evő»), a melyeknek vocalisa
könnyen valamennyire megnyúltnak hangzik; de Eeguly írása e
momentumot csak úgy nem fejezte ki, mint más esetekben, hol
ékezetlen jegyet használ (pl. ne, néha ne «nő»). E szerint az ige
praesens-ragozásában nem magyarosan kell olvasnunk az -ém, -én,
ét végzeteket, hanem csak e-vel (pl.jálém, jdlén, jálét), s ezzel
szépen egyezik a sing. 3. szem.-beli i a nyilt szótagban (jáli) ;
meg az, hogy ez alakokat E. elég gyakran csak e-vel írja, a színe
zet pontos megjelölését elhanyagolván (Ahlqvistnak vogL. alakjai
is rövid vocalissal valók: yilem, filen, pili, pilet). így még azon
sem akadhatunk fönn, hogy Eeguly a passiv ige praeteritumát néha
-rás-végűnek írta (pl. Vata-kum 25. 28. totvés, totvést, voarvést),
mert ezt csak -vés-nek kell olvasnunk. — Még megjegyzem, hogy
a hosszúság-jelölő A jegynek megfordítottja v (horog) is fordul elé,
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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bár nagy ritkán, mely nyilván a vocalisnakföltűnő rövidségét jelenti:
pl. tuit «szán», ellenben tűit «hó (nix)»; dri «sok, fölös»(rendesen
csak dri, de sohasem dri). — Az é-t e-vel írtam át; az á-i, mely
egyébiránt a Vata-kum-ban elé sem fordul, d-val fognám írni.

Jegyzetek.
Vata-kam «kereskedő)). Eddig «szedő-, gyűjtő ember»-nek
értettük, a vat- (vat-) «szedni» igétől. De a vat- ige különösen
bogyó-szedés-nek (pílücken) a szava, míg jószág-szerzés és gyűjtés
ről a sel- és dt- igék használtatnak. Talán helyesebben magyaráz
zuk a «kereskedő»-nek ezen elnevezését a vata (nem vata) «part»
szóval: «part-ember»-nek, azaz a folyópartokon működő-nek.
Hiszen a vogulok földjén a folyóvizek teszik a közlekedési utakat,
s a mi vata-kuni-xmk is «hajós» (karablin) ember. V. ö. s\n:opoq.
1. sz., 7. tdu nomte kumle páti, szószerint: «az ő esze (gon
dolata, akarata) a m i n t esik>>; ez igaz a. m. «a mint eszébe jut
neki» (Hunf.), de mégsem kell a nomte-t nomtene b. valónak venni.
2, í. neel: H. nel (nél) ; a neel-t olvashatjuk bár néel-nek, de
kéttagúnak; v. ö. neen és nenn «nős»).
2, 3. tasmanl téi: a tasmanl v. tasmanl jelentését megtaláljuk
R. jegyzeteiben is : tasmanl oli «er lebt vom fertigeno ; de mi tkp.
a tasma, tasmd 2 Van tds (tas) «fertig, béreit, vorrátig», s tőle tast«in vorrat anschaífen, béreit machenw (iipnnacaTb); de tasma nem
lehet ezektől való képzés. Azt hiszem, hogy ma (ma) wföld, hely»
szó van benne; tasmanl tkp. «kész-helyről» [eszik az atyja vagyo
nából], azaz: «kósz állapotból)) = úgy a mint készen van (a nél
kül hogy ő megszerezné). V. ö. a finnben az az ablativusnak álla
pothatározóul való használatát, ilyenekben: nieli oravan elávaltd
elnyelte a mókust amúgy elevenen (tkp. elevenről, eleven állapotból).
3, 2. ate lu nobel teldn oli : világos az értelem «se lóra nincsen
gondod» H., de a teld (?tel) szót, mely itt 3. szem. raggal van,
csak e szólásban találkozik, s így külön értelme «gond» nincs biz
tosan tudva.
4, 5. mdsnutke masi, q.nsnutke qnsi. A -ke — -ke mindjárt a
finn szintén szóhoz simuló -ka — -kd (is — is)-re emlékeztet; de
beérjük a vog. -ke-nek tudvalevő «ha» jelentésével: «ha ölteni-
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való [sc. eri kell] [azt] ölt, ba bírni v. használni-való [kell, azt] bír
v. basznáb).
5, 7. jommas nqmtel — tuí: H. «ba az hogy jó gondolkozás
sal vagyok hozzád, valamikép rossz». Alig lehet «hozzád vmivel
lenni» a vog.-ban poqlten qulungve, a mit amúgy csak így értenénk
« nálad lenni (élni, lakni)». Jobban megfelel ilyen fordítás: «ha
jó gondolkozással [ = jó egyetértéssel] nálad élni vmikép rossz
[ = n e m lehet]»; végértelme : «ha békével együtt élnünk nem lehet».
5, s. lilifi-tajl: 1. NyK. XVIII, 160. 1.
5, ii. tá ti ámki; H. táki ámki; R.-nál ti, egybeírva: táti.
6, s. táki qnsi, ák piris q?Hi: az első q?lsi-hoz jóformán hozzá
kell pótolnunk a tárgyat: ne q. (uxorem habét). így aztán kiemeli
e mondat az ő szegénységének súlyos voltát: ő koldus,pedig nejét
és kis fiát is el kell tartania.
6, s. pofién : H. fordításában «majd bizony»; tkp. ige : «hazudsz, nem jól beszéllsz».
6, 7. minkén ertn: v. ö. Má-kuL (Teremtés) mondában 15.
kitilayteken ertn ha kérdezel, 9. jiken ertn ha jösz (jöttél); 18. ertn
nélkül: nqmt kisken ha tanácsot kérsz; — ertn «-szer, -kor» (mqrsin ertn kevésszer, ritkán; mot ertn máskor); a -ken végű igealak
nyilván 2. szem. ragos; de vájjon a -ke itt is a «ha» conjunctio,
mely módképzőjévé vált vagy pedig gerundium-féle?
7, 3. tot ti : R. totti; H. totti ; R.-nál tott sor végén áll; v. ö.
6, í. tot ti.
7, 4. enkain misane, enkejen nobel laui — így R. is, csakhogy
misane helyett nisane áll. Ezzel a mondatot igaz nem érthetjük, de
a zavarnak, melyet H, itt constatál, könnyen véget vethetünk, ha
nisane h. a misane correcturát fogadjuk el (mi- adni igétől: wadta
őket«; v. ö. 18. kualtsane fölkeltette őket). A poharak (rumkát) már
tálczára voltak helyezve; az asszony (az ő ángya: angá) tehát a
szolgálónak vagy szakácsnénak a d t a őket (a poharakat), s a sza
kácsnénak szól (a következő utasítást adván). így tehát egyetlen
egy szót sem kell a textusból hihagynunk. Az enkain és enkejen
szükségképen egyazon szó; amannál hiányzik a dativus ragja,
mint sokszor w-végű szókon; v. ö. R. jegyzeteiben : vogL. jengine
«köchin».
7, 12. kvol -kánn kossima «a ház-földjén hurczolván» H., szószerint «a ház-földet söpörve» (azaz: ő vele, a kit hurczolt).
21*
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7. i6. osulaus: jelentése nem «elájula», hanem «ott hagya
tott*) (R.-nál található: osulaus v. kul'ts «maradt»; ti osulauesem
cio^a 6pocHJiH MeHfl); az osul- hagyni* határozója azonban lativféle (tü oda), úgy mint a finnben is van «o d a hagyni, maradni*.
8, i. kateetl: alább ketegetl «két kezével*.
8, 5.jul'e: H. igazítással juje ; a -l'e lativ segédragnak («felé»)
az előző sorban példája: kvonál'e «kifelé*.
8, 6. cin malin ; H. a málin-ben a következő főnévhez tartozó
jelzőt sejtett («íme, s z é p két lóval*). Egyenes adatunk a jelen
téséről nincsen. De a szerint, hogy mindig cin (most) mellett fordul
elé (16. 18.; v. ö. «Jegva pi piris»-ben dl-malin) inkább határozófélének vehető: ugyancsak, épen*.
8. io. jálemamt: a végén személy- és helyviszonyraggal
(-m-t) ; v. ö. 20. unlem mant, 19. ten-djn mdment.
9, 2. nemdt sdngvd aumin át sujti: «egy csepp fájdalmat sem
érez* H . ; de a sujti tkp. «hallik, érzik*, s a sdngvd-völ van adat,
hogy «ropŐT>, buckel* a jelentése, s így szorosabb fordítása inkább
ez lehet, a sdngvd-n itt «daganatot, kelevényt* értvén: «semmi
kelevény fájós[an] nem érzik*. Az van mondva, hogy tapogatja
magát, nem maradt-e az ütésektől a testén fájós hely, kelevény.
9, 7. kit kum ; H. igazítva: kit kumn, mint logikai alany a
johtelauesem passiv igéhez alkalmazva; de akkor a következő
kumi-t is kellene kumin-ra, igazítani; a mondat változatlanul ért
hető anacoluthia fölvételével «kót ember . . . utói érettem* [t. i.
általuk]); vagyis a. johtelauesem értelme «engem utói értek*.
9, ii.án minerisenju «most haza mehetsz*; vagyakár: «csak
menj h.; kérlek menj h.»; e különös alak, mely érezhetőleg precativféle, többször fordul elé: 15,8. kujerisen «csak feküdjél le* ; 17,6.
18,6. id.; 1. személyben: 19,8. kujerisem «inkább fekszem (alszom)*.
10, 2. tdke, nem tdki; kívánt értelme «csak»; e szerint tdke
válhatott tdkem «annyi»-ból, úgy mint más «csak» jelentésű szók:
or. TOJIBKO, lat. tantum, török ancak.
10,4. alntitd: nincs szükség az almtitd igazításra; följegyezte
R. az alnt- (alnt-) «vinni (portare)* igét is, mely frequ. alak a
mom. képzésű alm- (dlm-) «emelni* mellett, s megfelel az oszt.
dlint-nak (MUgSz. 884. 1.). Az egész mondat: «[a csomó] annyira
nehéz, [hogy] haza-ig (ja mos) úgy ime (=csak amúgy, azaz : csak
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alig, v. nehezen) viszi». Szintígy 10, 6. nem kell alentilen helyett
almtilen; 10,9. alntem, nem almtem; 10,16. alntáslem, nem almteslem.
10, 7. uos kulit akerátn luanom purrnuet: eddig hiába fesze
getett mondat, minthogy a purrnuet szóban a por-,' poar- «rollen»
igét láttuk, az akerátn-hen időhatározót sejtvén (H. ákveértn? «a
város utczáján forganának csontjaim örökké»). Meggyözöleg helyes
értelmezését nem rég megtalálta Vas verő (Schmidt) Rajmund úr,
ki akerat-hen az aker=agar v. akar «kis kutya, eb» szónak többesét
ismerte föl (oszt. akar «hund mit langen ohren» Ahl.), a purrnuetban pedig, melyet akár purnuet-nak is írhatunk, a pur- «harapni))
igét; még pedig passiv alakú potentialisát (milyen a vogK. pertnove
fleladatnék»); tehát így: «a város utczáján a kutyáktól csontjaim
haraptatnának (a kutyák marakodnának csontjaimon))).
10, 12. nán —jáytsán : locus difficillimus ! V. ö. H. jegyzetét.
Nyilván anacoluthiával van dolgunk. A mondat eleje: «a te vala
honnan lopott pénzed», vége: «a mi fejeinket te ime elvágtad)) ;
az elejének szabályos folytatása ez lett volna: [a pénzed] ((fej
vesztő bajba ejtett». Külön kell fognunk aközbeneső két részt :
saumen keml és sau tqtem mamanl. Ez : squ tqtem — MaiocB (kínló
dom, bajlódom); tehát sau tqtem, mamán ((kínlódott állapotunk)); fői
vé ve, hogy mamanl e h. való mamán-nl (a,b\sd>.), a sau tqtem mamanl ezt
jelenthetné: «kínlódó állapotunkból kiindulva = kínlódó állapo
tunkon fölül = azonfölül hogy kínlódunk)), s élihez illenék a vége
«még fejünket is veszedelembe hoztad». A saumen keml, melyben
szintén sau van, jóformán csak ugyanazt mondja a mit «sau tqtem
mamá/nh), miszerint a keml-nek is hasonló alakot kell adnunk
(keml e h. kemnl, kemnel v. kemenl); saumen keml (kemnl) tehát ezfc
jelentené: nyomorúságunk mennyiségén (kem) fölül = «azon fölül
hogy [úgyis nás] annyi a mi (menki) nyomorúságunk)).
11,5. pale : e szót nem értem «fölfelé»-nek, hanem (pai-leh.)
így : «a parton el, a part hosszában»; a lativ (prolativ) -le segédraggal.
11, 6. yqn uos tármel át voulen : H.-nál át kimaradt; tármel
sem lehet itt «oda fönt»; amúgy «rajt» és lativ-féle határozóul:
«überhin,durchhin» (vogK.tarm.el, 1. MUgSz. 795. l.);e szerint: «a
khán-várost által nem ismered-e» (azaz: általában, egészen).
11, 9. m. kum vék oli«szegődő ember bizonyosan van» (azaz:
csak hihetem, hogy van); R.-nál példa: táu vék mines gewiss ist er
abgereist.

326

«A KBEESKEDŐ)) VOGUL MONDA.

11, 11. táu siset kqtpe ti taumi, swjti; R. fordítása (Nyelvt.
Jegyz.): «az ő háta megett valaki így szólamlik, hallatszik)); laume h. laum-, mom. m-vel lau-től; Z'-vel nyílván csak az előzői miatt.
11, is. elát qlne nqmdtke qnsén, szószerint: «előre élő gondo
latod ha van = ha a jövőbeli élésre gondolsz*; ismét 20,6. elál'e stb.
12, 8. vojpi-ke: H. igazítva vojipi-ke «ha kedved valamikép
menésre hí»; — de voji aligha lehet voui h. (vou- hívni); egyéb
iránt a vojpi «féle»-vei is boldogulunk: «ha kedved menésed-mi
féle (holmi menésed-féle), = ha holmi menésre van kedved».
14, 2. sdkvetung ti voretaus; R. (jegy.) vorát- (erősen akarni);
tehát: «[a hajó] wurde brechen gewolltw = már azon volt hogy
szétszakadjon.
14, s. veritén: H. javítva veritest; de a veritén egészen jól
érthető mint egy. 2. szem. ige, a határozatlan többes-számi alany
(«man») kifejezésére : «[annyira erős lett a szél], nem bírsz meg
állani)) = hogy az ember nem bír megállani. Közönséges e hasz
nálat az oroszban, úgy mint a finnben az egy. 3. szem.
14, i.ja, táu laui, vuqr-nqlná / H. ezt az elbeszéllő mondat
hoz fogja; a ja fölkiáltó szó külön mondatra mutat: «hej, mondja
ő, a hegyoromnak! s úgy fordulának, stb.»
15, 7. nong át kualtauen: H. betoldotta a megkívántató cit-et.
16, i. paite, H. pale (v. ö. 11, 5-hez); de itt «partra».
16, s. tajanti: H. «[a kis tűz] elalszik)); de hisz azután is
látszik még, külömben a vogul ember nem indulhatott volna utána;
a taent-, tájent- ige «hótalpon járást» jelent, tehát fordítható:
«csúszkál, mozog»; — szintígy 17, 9. 18, 9. tajentanet.
16, 3. mánd tikom oh ? — a l'ikom-ió] egy adat R. jegyzetei
ben : mánr tikom iiaKOö ;i,pHHL (was für quark, mi haszontalanság); csakhogy ez sem adja még a szónak magára való biztos
értelmét. Úgy látszik, csak a. ni. csoda a magy. micsoda-b&n.
16,5. pesmátest: nyilván pesmatestá b. való ; a talmates után
való pai kihagyandó.
16, 9. ragasisqu: H. «egy darab bőr»; ragasi-től nem talá
lok adatot, s így a «darab» jelentést sem igazolhatom.
18, 11. alntásta, nem almtesta: fent 10, 4.
19, 1. uosenaln: H. két szóba osztotta: uosn din «a város felé
érkezének)); az din (e h. álne) az dl «fedél» szóhoz tartozó postpositio volna «-ra, -re» (v. ö. vogK. ali auf hin, über bin). De a
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mondat alanya többes-számi s a joyt- (eljutni, érkezni) ige külömben az egyszerű -n (ne) ragos dativussal áll; ezért itt a -ndln-ben
több. 3. szem.és -n dat. ragot látunk: uosenl «városuk» ; uoseneln
«városukhoz» (n-l közt vocalissal, hogy még az n-rag ejthetően
hozzá járulhasson).
19, 8. td laune jommas: E. (jegy.) a td laune-t ezen példában
találjuk: tekatl td laune dcdrmd wheute ist es so sehr kalt»; tehát a
«so sehr»-nek felel meg, pedig szó szerint «az mondó». Ennek itt
«az mondani való (azt mondani kell)»-féle értelme van, miszerint
az idézett példát jobban szószerint így fordíthatnók: «heute, das
muss man sagen, ists kalt». Tehát a Vata-kum-beli mondat is így :
[inkább a hajóban lefekszem] «az csakugyan jó [v. jobb].»
20, 4. katpd potertdnet sujti, szószerint: «valaki szólása hang
zik)) = hallik (v. azt hallja), hogy vki szól.
20. %. unlem mant (E. maant) ; H. igazítva: unlemánt ((ül
tünkben)); — a láthatatlan valaki a vogulhoz mint 2. szem.-hez
szól: így egészen helyes a unlem mant: «ült állapotodban» = a
közben, hogy ültél. — Az unlem előtt álló vnat szél szót H. ki
hagyta, és csakugyan alkalmatlan; legfelebb így érthetnők: «a
közben hogy a szelet ülted» — azaz : ülve a szelet (illetőleg: a szól
szünését) megvártad.
20, 9. kitajen e h. kitagen (v. ö. vogK. kitag), dualis-tő, 2.
szem.-raggal: «kettőd, két darabod».
20. n . jdniutn tdti ndnki qúséln; fordítása E. jegy.-ben : «a
nagyobbikat azt magad bírdw — azaz : «magad tartsd meg»; jdniutn
2. szem. raggal: «a nagyobbik kőcsomódat».
21, í. pdsan: így E., pdsdnn h., mi az értelem kívánta sza
bályos alak volna; úgy látszik, az nn kettőzését a vocalis nyújtása
pótolja.
21, 2. lajleln kujds , H. lajlen k.: szintúgy mint pl. «Ma-kuL»
8. N. T. dze lajlen kujes. De a különös lajleln alakot mégsem
lehet egész bizonyossággal hibásnak tartanunk; hátha a végebeli
Z-ben nyoma van a 3. szem. rag í-jónek -l-vé változásának, mely álta
lános az osztjákban s a vogul t.-számi ragban nl-ben is jelentkezik ?
21, 6. vasentdsem: H. vasentesem, sajtóhiba.
21, n. pintltdste : így E . ; pintlt- causativuma a pintl- igének,
mely megint az egyszerű pin-i&l való; pintl-is «setzen (wohin,
worauf)», jelesen «föltenni, fejre tenni».
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21,12. jqlom: H. igazítva jalomn «helyemre [üljj»; de az
unleln «üld» s így nem kell a jalom-hoz helyvisz.-rag («az ón he
lyemet üld v. üld meg te»).
22, s. qlketen: ezen alak, melynek vége -ten 3. szem. és -n
helyvisz. ragból áll, szintén ajánlja, hogy B,minkén, kisken-íélékhen
(6, 7.) 2. szem. ragos gerundiumot lássunk.
23, 4. ul minim «ne menjek» vagy H. «[hogyj ne mennóko;
minim jóformán mineim h. való, s a 2. szem. alak minéén-hez csat
lakozik (potentialis vagy imperativus-értékkel); de alább 23, 14.
mégis: ul kanéilem.
23, i2. mari-tajl világosan ezt jelenti«kiskorú, fiatal», illetőleg
mint határozó «fiatalon»; szintígy 25, 5.; tkp. «kis-teljessóg, kisegész»; lásd tajl-nak egyéb használatáról NyK. XVIII, 159. 160.
25, 4. katt «kózben» H. igazítva: kátn ; szintígy 27, í.
25, 9. potpolndn nan pinén «pinczédbe kenyeret teszel» ;
potpol = or. IIO^IIOJILG (podpolje) «raum unter dem fussboden*);
E. hamarjában két szóba írta volt: pot pol'ndn, úgy hogy H. csak
ugyan pot «főző üst»-re gondolhatott.
27, 5. sámd i uossi «el is vészének» : H.-nál elmaradt az i; —
sdmd jelentésére nézve E. jegy.-ben példa: sdmd ratilem halálra
ütöm, agyonütöm (#0 CMepTM ero 6bio), s. mines elveszett (nponajii.).

28,6. %qnn ti i vouves kdnke : így H. is; a E. leírta kdnken
csak úgy volna érthető, hogy vouves «wurde gerufeno annyiba van
véve mint «es wurde zu rufen geschickt» (20, í. kum kiets voungve)
vagyis «es erging eine vorladung» (kdnken a bátyának, -hoz).
28, 8. tok qlung mdt jommas : H. «így nem vagy méltó ólni»;
igazítás nélkül a vogul szöveg csak úgy érthető így, ha kérdésnek
vesszük: «így (tehát) élni vájjon tán jó (méltó)[vagy-e]? Csakhogy
a mdt (valami)-nek «etwa (pa3Brfe)»-féle használatát még jobban
kellene igazolni. V. ö. 11, n .
28, ii. pong : szükséges javítás, E. pongun h.; a kdnke selem
qln-nak megfelel a jdgd selem pong; — a talt- ige «hajóra szállí
tani, hajóra rakni»>.
28, i2. qlne ponge pa alntaues (nem: almtaues) «pénze gaz
dagsága partra vitetett)).
BUDENZ J.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó-hivatalánál Budapesten (Akadémiaépület) 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—XVIII. köt. 1862—1884. Ára kötetenként
I—X-ig 1 fit 50 kr., Xl-töl fogva
3 frt.
NYELVEMLÉKTAR. Eégi 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—82. 8-adrét.

Egyenként:

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: Vo 1 f Gy. Ara 2 frt.
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y. . . Ára 2 frt.
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :
K o m á r o m y L. és K i r ál y P
Ara 2 frt.
IV. V. kötet. Érdy C. Közzéteszi V o l f G y
Ara 4 frt.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi: V o 1 f
György
Ara 2 frt.
VII. kötet. Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete.
Vitkovics C. Lányi C. Közzéteszi V o l f G y . . . . . . Ára 2 frt.
VIII. kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. apostoloknak méltó
ságáról. Apor C. Kulcsár C. Közzéteszi V o l f G y . . . Ára 2 frt.
XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. Közzéteszi V o l f G y . 1882. Ára 2 frt.
, XII. kötet. Döbrentei C. Gömöry C. Közzéteszi V o l f G y . . Ára 2 frt.
RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l á d y Á r o n . I. kötet: Középkori magyar költői maradványok. Ára 2 frt.
II. kötet: XVI. századbeli magyar költök
Ára 2 frt.
III. kötet: Tinódi Sebestény összes müvei
Ára 2 frt.
IV. kötet: XVI. századbeli magyar költök (1540—75)
Ára 2 frt.
CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel és glossariumokkal kiadta gr. K u u n Géza. Nagy 8-rét. Ára5 frt.
UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá
sához. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. Ára 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. KözlikBudenz J. és Halászi. Ára 60 kr.
III. szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ára 60 kr.
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí
tásából közölte B u d e n z J
Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelv
tanulmányok I
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények"-böl).

RÉGI 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 ÖSSZEH. SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 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. Irta P. T h e w r e w k E m i l . Ára 1 frt.
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r
Ara 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.
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SVÉD-LAPP SZÓTÁR
a Lule- és Pite-lappmarki szövegekhez
(fent 161—286. 11.).
B e t ű r e n d : a (d), q,, a, e (é), i, o (g), u (u), ü; k, g, h,
j , (d), n • c, de, c, de; t, d, s, s, n, n; p, b, f, v (fi) in • r, l. —
A consonanserősbítő h, valamint a u jellel ellátott erősbítő vocalisok (á, a, a, á, e, í, ö, ü) nem számítanak a rendben; tahkat, kahtuot, ahpie, ahecie, koheiem, kauánat, olqma, huléhkie, kolöhko,
ájekie, ajöku stb. úgy keresendők a szótárban, mintha tak-, kat-,
ap-f acc-, koc-, óim-, kaun-, hulk-, kolk-, aik- volna írva.
Minthogy a Lule-lappmarki nyelvben rendesen ugyanazon
szónak erősbűit és gyöngült töalakjai fordulnak elé, e szótárban
is igyekeztem ezt, a mennyire lehetett, föltüntetni; a névszóknál
az egyeB-számi nominativus mellett még a többes-számi nominativust, vagy ritkábban az egyes-számi genitivust hozom föl; az
igéknél pedig az infinitivuson kívül a praes. egyes-sz. 1. és 3. sze
mélyét, továbbá a tagadó ragozásnak egyes-sz. 3. személyét, mint
a melyekben a különféle tőváltozások leginkább föltűnnek.
E ö v i d í t é s e k : L. = Lindahl: «Lexicon Lapponicumo; —
M. = Ailes Matteusa evangélium (1. fent 162. 1.); — R. = J. E.
Rietz: Ordbok öfver svenska almoge-spráket; — Friis = J. A.
Friis: Lexicon Lapponicum, fasc. I. 1885. — Dtib. = Düben: Om
Lappland och Lapparne. — Továbbá: Arv. = az arvidsjauri szö
vegekben ; — sv. (svéd), sk. (ó-skandináv, altnordisch), ófn. (ófelnémet); — all., állat, (allativus); com. (comitativus); ger. (gerun
dium) ; inf. fin. (infinitivus finalis); inch. (vb. inchoativum) ;
mom. (momentaneum); p. (participium); pp. (postpositio); prohib.
(vb. prohibitivum); s. (sing.); vb. (verbum).
HALÁSZ IGNÁCZ.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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öt is, szintén | auch. — L. aj.
ajekalasi: a. puktiet czélt érni, czélhoz juttatni | etwas ausrichten,
zu standé bringen. — L. aikalasi.
ajékie, plur. áikie' (állat. sing. ajakai) idő | zeit.— L. aike
áikien: ouhtou áikien egyenkint (tkp. egyet egyszerre) | einzeln,
einzelweise (wörtlich: einen auf einmal).
ajekuot szándékozni | beabsichtigen (mon aikuou, son ájöku, xj son
aikuo). — L. aikot.
ájáhcat, ajehcat, Arv. aihcét, aihcit észrevenni | bemerken, gewahr
werden (mon aihcaii, son ajéhca, Jj son áihca). — L. aicet.
aifi, ajn még | noch; — ajh vei id. — L. ain.
ajehtie, plur. axhtie1 pajta, csűr | scheune, scheuer. — L. aite.
ajéhtiek, ajétiek, ajetiek szülő (atya v. anya) | vater oder mutter;
plur. ajehtieka', ajetieka\ Arv. aihtika', aitika1 szülők, ősök |
eltem, voreltern. — L. csak plur. aitegek, aitigek, M. aitig, plur.
aitigah.
ajehtuo, plur. aihtuo'' fenyegetés | drohung. — L. aito, M. aitto.
ájena egyetlen | einzig. — L. aina, aine.
ainat hanem, azomban | sondern, aber. — M. ainat.
ainas egyedül, csupán, csak | alléin, bloss, nur. — M. ainast.
ainuk, adv. bizonnyal | gewiss.
ájéve, ajeve adv. igen, nagyon, egészen | sehr, ganz. — L. aive,
aiva.
ajemie, plur. aimie, tü | nadel; — a.-pohcco v. pohcca lapp tűtartó |
lappischer nadelbehálter. — L. aime.
ajemuo, plur. aimuo' élet, életkor | lében, lebenszeit; — japmiemajemuo halottak országa, másvilág | todesreich, die andere welt. —
L. aimo.
ajemutit bírni, képes lenni | im standé sein, können. — L. aibmotet, aimotet.
ajeles, ailes szent | heilig. — L. ailes (sv. hel, sk. heill).
auhkie, plur. auhkie' haszon | nutzen; — vanie auhkietaka haszta
lanul | umsonst, vergebens. — L. auke.
auhcat, auhcatás, auhcie: 1. akc . . .
auhcies, auhcuk kilenczen | neune, neun zusammen.
auhtan, 1. akta.
auátatepmie v. -tipmie, plur. audtatemie' v. -timie' elpusztítás |
zerstörung; 1. antietem.
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auhtas puszta | öde. — L. audes, M. audas.
autel ko, Arv., 1. outol ko.
autietet elpusztítani | zerstören, verwüsten; autietuvvat vb. pass.—
L. audetet, audetovet.
autietem elpusztítás J das verwüsten, verwüstung.— L. audetem.
autietuvvam elpusztulás | verwüstung, zerstörung.
ciutipuccai, v. -pussai, 1. outipuccai.
auhto, 1. akta.
auötoi, 1. ouötoi.
autuhet, 1. outuhet.
auvotis, plur. auvotisa' öv a húzó rén teste körül | gürtel um den
leib des zugrenntieres. — L. auvotes, auvoc.
aulie-muorra keresztrud a lapp sátor tetönyilásán, melyen egy
lánczon az üst lóg le | querstange an der dachöffnung einer
lappischen hütte, wo an einer ketté der késsel herabhángt. -—
L. aule-muore.
ahkka, plur. ahka és ahkac plur. ahkaca' asszony, feleség | weib,
frau. — L. akka, akkac.
áhkkaj id. dim.
akia lapp szán | lappischer schlitten, Arv. — L. akio (sv. akid).
akieu, akieu mindig, folytonosan | bestándig,immer, fortwáhrend. —
L. akeu.
akcat, v. auhcat kilénczedik | der neunte. — L. ákcad, M. akcad.
akcátds v. auhcatds kilenczedrész | der neunte teil, neuntel.
akcie kilencz | neun (gen. auhcie: auhcie vdrij tuohkai kilencz hegyen túlra | über neun berge). — L. ákce, M. akce.
akt, akta egy J eins (gen. ouhta v. ouhto, acc. ouhtou, com. ouhton,
iness. ouhton): akta eánakau ugyanannyit | eben soviel 20,14.; —
aktán v. auhtan v. ouhton : auhtan v. ouhton oajvie japmiet meghalni | sterben, versterben, mit tod abgehen; auhtan v. ou.
oajvie kalemiet agyon fagyni, megfagyni | erfrieren.— L. akt, akta.
aktái, Arv. össze, egybe | zusammen; — 1. akti.
aktáin adv. egyedül, csupán | alléin, blos.
akták valaki, egy bizonyos | jemand; — íj akták egy sem | keiner, niemand. — L. aktek.
aktán, adv. és pp. 1. együtt | zusammen, beisammen. — %. -vei
együtt, -astúl, -estül | mit, sammt (ietninis aktán anyjával együtt |
sammt seiner mutter; a. Mard'ain Máriával együtt; a. poqtnijn a
22*
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gazdával együtt J sammt dem hauswirte); — 3. aktán oqjvie,
1. akta. — L. aktén.
aktetit egyesíteni | vereinen; aktetam p. praet. — L. aktetet.
akti egyszerre | auf einmal, zugleich.
akti, v. aktij, Arv. aktái össze, egybe | zusammen. — L. akti.
aktok, Arv.: í. . . aktok egy sem, semmi j keiner, kein = akták.
aktu adv. egyedül | alléin; — aktu aliasis magában | für sich hin,
bei sich. — M. akto.
aksuo, plur. afcswo' fejsze | axt. — L. akso (sv. yxa).
agena, plur. dgnd polyva | spreu. — L. agna, agne, M. avna (sv.
agn).
a / Arv. oh | ach!
ájáhtallat gondolkodni, meggondolni | nachdenken, bedenken, überlegen (mon ájáhtalau). — L. ajatallet.
ájdhtalkoqhtiet, djdtalkoqhtiet id., vb. inch. — L. ajatallagátet.
ájahtis, plur. ajakUsa' gondolat, vélekedés | gedanke, meinung.
add a, adda öregapa | grossvater; — almién add a a pogány lap
pok legfőbb istene, a dörgés és a villámlás ura | der oberste gott
der heidnischen Lappén, herr des donners und des blitzes. —
L. aija.
áddanét késni, akadályoztatni, föltartóztatva lenni | werweilen,
aufgehalten werden; áddánam p. praet. — L. ajanet.
Áciek a pogány lappok legfőbb istenének, a dörgés és villámlás urá
nak neve = almién adda | name des obersten gottes, des herrn
des donners und blitzes bei den heidnischen Lappén = almién
adda (kuláh kus, koktd Áciek juhca hallod-e, hogyan dörög |
hörst du, wie es donnert ?) — Plur.: Ácieka' v. Áciehka' a főistenek (általában) | die oberen götter (überhapt). — (Áciek
jóformán az ahccie kicsinyített alakja | Áciek wol dim. von
ahccie); — dciek-olmoj, 1. olmoj. — L. aéa, acekuc dörgés |
donner.
áccak az imént, éppen | kurz vorher, so eben, just, gerade. —
L. adcek. M. adtak.
ahccie, a'ccie, accie v. ahcie, plur. ahcie' atya | vater; ahciep (ahcie
+ encl. -p) id. — L. acce.
aht, ahtd, ahte, Arv. ahtie, ate hogy | dass. — L. atte (sv. att).
attas, plur. attasa' bőr v. vánkostakaró, melyet a nyereggel együtt
a rénszarvas hátára tesznek | renntierfell oder kissendecke,
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welche man mit dem sattel auf den rücken des renntiers
legt. -— v. ö. toappuos.
atniet bírni, tartani | habén, besitzen, haltén (mon anáu, son atná,
Íj son anie); — pahdn atniet rossz néven venni | etwas übel
nehmen: — atnit vuolienettie tau uralkodjaiok ezen | herrschet
darüber; — atnam p. prast. — L. adnet- anet.
atnuot, atnuot kérni, kívánni | bitten, begehren, wünschen (mon
dnuou, son atnu, v. dtnuo, v. atno, ij son dnuo). — L. adnot,
anot.
adnie tulajdonos, biró | besitzer; — sijeta-adnie helytulajdonos
(így hívják a lappot, ha a maga gazdája lesz és saját rénnyája
van) | platzbesitzer (so heisst der Lappé, wenn er sein eigener
herr und besitzer einer renntierheerde wird). — V. ö. atniet.
arii, anie, and, 1. atniet.
aniehtet, aniétet tartani, megtartani | haltén; pajas-a. fenntartani,
fölnevelni | erhalten, erziehen; aniehtuvvet vb. pass. — pajásaniektipmie, plur. -aniehtimie1 fönntartás, fölnevelés | erhaltung,
erziehung. — L. adnetet, anetet.
anuo-, 1. atnuot.
anuohtet, dnuotet vb. frequ., kérni | bitten. — L. anotet.
antakas: a. luejehtiet megbocsátani | verzeihen. — L. andagas.
anesihtét megérdemelni | verdienen. — L. ansetet.
assas vastag | dick (a. edtnam vastag [mély] föld | tiefe erde). L.
assai, assajas, M. assas.
asskie, plur. askiey kebel | busen. — L. aske.
assniet aszni, elszáradni | verdorren, vertrocknen; assnam aszott,
száradt | dürr, vertrocknet. — L. assnet.
assnelit vb. inom., hirtelen elszáradni | rasch vertrocknen. —
L. assnelet.
dsietis bűntelen, ártatlan | schuldlos, unschuldig. — M. asetis.
assie, plur asie' ok, bűn | ursache, schuld, verbrechen; —
kuoddiem-assie bűn, melyről valakit vádolnak, vád tárgya |
verbrechen, weshalb man jemandanklagt, klagsache. •—L. asse.
assietépmie, plur. assietémie'' v. •timie'' bűntelen | schuldlos,
unschuldig.
dhpie, plur. apie' tenger; lápos, mocsáros föld | meer; moorgrund,
sumpfiges terrain. — L. ape (sv. haj),
apostel, apostol, plur» -la", apostol | apostel. — L. apostel.
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apma hogy ne, nehogy | dass nicht, damit nicht; apmas v. amas
hogy ő ne | damit er nicht; apmdmá hogy mi ne | dass wir nicht;
apmapehtet hogy ti ne | damit ihr nicht. — L. abma.
apmas a', 1. amas.
avie, 1. avvie.
dvuo, 1. dvvuo.
avusit v. aftusit megörülni, örülni | froh werden, sich freuen. —
L. avoset.
avutallat örvendeni, örülni | sich freuen. — L. avotallet.
avvie, dfi.Sie (dbvie), plur. avie' öv | gürtel; — kuin-a. női öv le
csüngő varróeszközökkel | frauengürtel mit herabbángenden
náhsachen. — L. auve.
avvuo, áfífiuo (dbvuo), plur. dvuo'', áfiuó', öröm, vígság | freude. —
L. avo.
amas hogy ne | dass nicht, damit nicht, 1. apma.
amas, plur. apmas a1 idegen, ismeretlen | fremd, unbekannt. —
L. ammas, abmas, M. amas, plur. abmasah.
ammat, plur. ammata' hivatal | amt. — L. ammat (sv. ámbete).
árváiddá, drutijd, drutia, plur. arutija' arcz | gesicht, antlitz. —
L. arodeje, arodea, M. arodia.
drahka, plur. drhka' bárka | arche. — L. ark, M. árka (sv. arke).
dráhkalastit könyörülni | sich erbarmen. — L. arkalastet.
ared'uot kímélni, sajnálni | schonen (mon arduou, son areduo). —
L. arjot.
drnas, plur. arenasd? sas | adler. — L. ardnes, arnes (sv. óm, R. ar,
aren; sk. arinn).
arápdc, plur. arápáca' özvegyasszony | witwe. — L. arbac.
arepie, plur. arhpie' örökség | das érbe. — L. arbe (sv. arf).
drepit örökölni | érben. — L. arbet.
drhpidac, plur. drhpulaccá' örökös | der érbe. — L. arbolac, arbelac.
drávdtallat megítélni | beurteilen. — L. arvatallat.
arvietit, arvietét arevietit megérteni, kitalálni | verstehen, erraten. —• L. arvetet, M. arvedet.
drevuo v. areduo' plur. drvuo v. driSuo' érték, becs | der wert. —
L. arvo.
arámatallem irgalom, könyörület | das erbarmen, erbarmung
(mon nuorranau arámatallemest alámuka paddíel szánom a
népet | ich bedaure das volk 15, 32.). — L. armetallem.
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armalastiet, arámalastiet könyörülni | sich erbarmen. — L. armalastet.
armetit, aremietit könyörülni, irgalmazni | sich erbarmen. —
M. arbmetit.
armuokes, plur. armuokasa' irgalmas | barmherzig. — L. armokes.
armuokesvuot, arámuokesvuot, arömu°kesvuot irgalom | barmherzigkeit (állat, armuokesvuohtai). -— L. armokesvuot.
ármuolastiet, armuolastiet, arámuolastiet = armalastiet.
árrat, árrát korán | früh, zeitlich. — L. aret, M. arrat.
alak, Arv. = allak.
alatallat lebegni | schweben (mon alatalau, son alatalla). — L. aletet,
haletet.
alas nyugatra, nyugat felé | nach westen, westwárts. — L. alas.
alie (verbum prohib., sing. 2.): alie mana ne menj | gehe nicht! —
alie mü kottié ne ölj meg | tödte mich nicht. — L. ale ; —
v. ö. ielie.
alietit fölemelni, fölmagasztalni; alietuvvet vb. pass. — L. alletet,
M. aletet | erhöhen.
alies, plur. állasa': kahciem-a. a rónnek egyenesen nyakszirtjéből
kinövő két fő szarván levő elágazás | zacken am hauptgeweihe
des renntiers.
álu, aluo mindig | immer. — L. alo.
alekiet kezdeni | anfangen, beginnen (mon alhkau, son áláká, ij son
alhkie; imper. sing. 2. alkie, praet, s. 3. álkij). — L. alget.
álekie könnyű | leicht; comp. alekiep (a. léci kammeli cágenataimie
salmie cata M. 19, 24.).— L. alke.
álakuo, gen. á//iA;ao' kezdet | anfang. •— L. algo.
áltakas, altakés, áltakis, plur. altakasa villám | blitz. — L. aldekes,
M. aldagas.
altd, alté, alté, Arv. altié az ő
ja, -je | sein (a. svainas szolgája |
sein diener). — L. alde.
álhtuo, 1. alltuo.
alhpietit, Arv. alpietit csúfolni, kigúnyolni, káromolni | spotten,
lástern; alhpietam p. praet. — L. albetet.
alhpietepmie v. alhpietem, plur. alhpietemie' v. alhpietemd' csúfolás,
káromlás | verspottung, lásterung. — L. ölhetem,
alhpietus id. — L. albetes, M. albetus.
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alvahtuvvet, alva'tuvvet, alvatuvvat megijedni | erschrecken. —
L. alvotovet, M. alvatovet.
aláma hisz, hiszen, talán csak | ja, doch wol (aláma síj mü parrhtniest
kőit paláéi' a fiamtól talán csak mégis félnek | sie werden sich
doch wol vor meinem sohne fürchten M. 21, 37.).— L. alma.
almac, plur. almaca' ember | mensch. — L. almac.
alemie, plur. almié7 (állat, alámai), Arv. alme menny, ég | himmel;
almie-riáhka mennyország | himmelreich. — L. albme, alme.
alémielac, almielac mennyei, égi | himmlisch. — L. almelac.
almok, almok, Arv. = alámuk.
almuohtit, almuo'tit terjeszteni (hírt) | verbreiten (eine nachricht). —
L. almotit.
alámuk, alqmuk, alómuk, almuk, Arv. almok, almok, gen. alámuka
nép | volk. — L. almog (sv. almog).
álla, allak, Arv. alak magas | boch. — L. álla, allak.
allakas, iness. allakásan magasság, magas | höhe. — L. allakas.
alias: állasam magamnak | mir, mir selbst; állasat v. állásit v.
allasitta magadnak | dir, dir selbst; allasis magának | sich (selbst);
allaséttie v. allasittie magatoknak | euch (selbst); allasisa ma
guknak | sich (selbst).
állasa', l. alies.
allét, állit (verbum prohib., plur 2.): allén, allien (dual. 2.); allus
(sing. 3.); allusá (plur. 3.); allup (plur. 1.).
alliet nyugatról | von westen. — L. allét; — v. ö. alás.
alltuo, plur. álhtuo' rénszarvastehén | renntierkuh. — L. aldo.
allvijes, alvijes, Arv. borzasztó | schrecklich. — L. alvojes.
áikát, plur. áikáta' szüle | vater oder mutter.
áika, aitie, áimie vb. neg., 1. eika, eitie, eimie.
áhcca, 1. iehcciet.
áska azután | nachher, dann ; — rendesen tie szócskával együtt
fordul elő (gewöhnlich mit der partikel tie verbunden): tie áská ;
— maniela áska utoljára (végre) azután | dann endlich.
ahpet, ahpat, 1. eáhpet.
állajit (mon állajau) föléledni, megelevenedni | lebendig werden
aufleben. — L. állajet.
álla = eá leá, állam = eá lam, állim = eá' lim.
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ed vb. neg. praes. s. 3 ; ed' id. plur. 3.
edjeki, plur. ieiki' holmi, jószág, vagyon | eigentum, besitz. —
L. dig (sv. egén),
edtna, edtnak sok | viel; — comp. ednap, ednapu, ednabu, sup.
ednamus; — man edtna mennyi | wie viel; nou edtna ennyi,
annyi | so viel; akta ednakau ugyanannyit | eben so viel. —
L. adna, adnak, comp. dnab.
eddnie = iédnie.
edtnam, edtnat stb., 1. iédnie.
edcd, edca, 1. iecd.
edcas, 1. iecas.
edecin vb. neg., 1. ieccin.
edhea, Arv., 1. ieheciet.
edn vb. neg. plur. 1.
ednak, 1. edtna.
ednas sokan | viele.
ednapuht, ednaput adv. jobban, inkább | eher, mehr (magis); —
sagga ed. sokkal v. jóval inkább | viel mehr; vili ed. még jobban, még inkább | noch mehr; mate ed. mennél v. mennyivel
inkább | um wie viel mehr. — L. dnebut.
edp verb. neg. plur. 1.; eahpdt v. edhpet v. edhpit id. pl. 2 . ; edpd
id. dual. 3 . ; edhppie v. ea'ppie id. dual. 2.
edbbdr, plur. edbbdra sajtár, dézsa, vödör | eimer. — L. dbbar (sv.
dmbare).
tdmet Arv. házi asszony, asszony (a. gazda, birtokos) | hausfrau,
besitzerin. — L. emet.
edlávat, 1. ieleviet..
mltakis, plur. edltakisd = altakas.
edlluo, Arv. edluo, plur. edlud nyáj, csorda | heerde; — svienie-ed.
disznócsorda | schweineheerde; poacuj-ed. rénnyáj | renntierheerde. — L. dlo.
eika vb. neg., praet. dual 3 . ; eitie id. plur. és dual. 2.; eimie id.
plur. és dual. 1.
eikat, 1. dikdt.
énd = ind.
ecs maga | selbst, Arv. — 1. iec.
eldhk,' él$k nagyon, igen, szerfölött | sehr, allzu, Arv. — L. ilak.
eluo, Arv. = edlluo.
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1 v. Ij vb. neg. praes. s. 3. — V id. praes. s. 2.
iátna = ecitna.
iánkéi, iá'nkil, plur. iankila' angyal | engel. — L. ángel (sv.).
dngel).
leikie' 1. edjeki.
iehkiet, iehkiH, plur. iehkieta' este | abend. — L. ekked.
iehkietes v. iehkietis esti, estéli | abend-; — i. id'd'a esti éjszaka
(az éjszakának körülbelül éjfélig tartó része) | abendnacht (die
erste nachthalfte), v. ö. itietis-id'da ; — i . piejevie este, alkonyat
tkp. esti nap (az estének azon része, mikor még nincs teljesen
sötét | abendtag (erste abendzeit, abenddámmerung); — i. mállás vacsora | nachtmahl. — L. ekkedes.
iehkietuvvat esteledni | abend werden.— L. ekkeduet, M. ekkeduvat.
iektu tegnap | gestern. — L. ikto.
iec, iehc, iehca, iehca maga, saját | selbst, eigen (ezemélyragokkal,
mit personalaffixen: 1. gen. iecam ; all. iehcasin ; essiv. iehcanan ; plur. 1. acc. iehcame; — 2. gen. iecat; com. iecainat; all.
iehcasit; plur. 2. gen. iecatá v. iecate; — 3. gen. iecas; acc.
iecas, Arv. iecás; all. iehcasis; essiv. iehcanis; iness. iecainis ;
plur. 3. gen. iecase v. iecase v. iecaseá v. iecasa; acc. = gen.;
iness. iecainisd); — iec kuhtek mindegyik, mindenki | ein
jeder jeglicher; — iecainisd egymásnak | einander, 9, 3.— L. ec.
ieca, plur. iehcasa' más, egyéb, mások, többiek | ander, andere,
übrige; — iecdldhkai v. iecán máskép, külömben | anders, sonst;
— iecdhko csupáncsak | nur, bloss. — L. dca, plur. ácaseh, M.
eca, plur. ecasah; — M. ecalakai, L. dcalaka; — M. ecako.
iecaituvvát elváltozni | sich verándern. — M. ecatovet.
iecdituvrem, v. iecditüvem elváltozás | veránderung.— M. ecatovem.
iehccet, iehcéet, iehcciet szeretni | lieben (mon edhcau, son edhccd v.
dhccd, ij son iehcie). — L. ecet.
iehccieles, iehéeles szeretett, kedves | geliebt, lieb; — sup. iehcéelumiis. — L. eceles.
iettika eczet | essig. — L. dtik, M. dtika (sv. attika).
iédnie, pl. íetnié' (all. eadnai) anya | mutter; ietniep (iednie -j-encl.
-p) id. — L. edne.
iessielas v. iessielas, plur. iessielasa' v. iessielesa (essiv. iessielassan)
terhes | schwanger. — L. essales, esseles.
ienkil = iankel.
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iencik, iencék (tagadó igével, mit; dem vb. neg.) semmikép, éppen
séggel nem | durchaus nicht, gar nicht, keinesfalls. — L. encek,
incek.
unni, iennie inkább | eher, vielmehr. — L. áne, M. enni.
ieppir, plur. eábbara' = eábbar. — L. ebber.
iemie természetes | natürlich. — M. eme, L. eme ab initio, a natura.
ierit, ierita v. ierin v. ierin el, távol, odább | weg, fern, weiter. •—
L. érit, erin.
iertik, iertik, plur. iertika oldal | seite; ie.- taktie oldalborda |
rippe, rippenbein. — L. ertek.
ielie verb. proh. s. 2. (ielie mü kottié ne ölj meg | tödte mich nicht. —
L. ele. — v. ö. alie.
ieléviet észrevenni | gewahr werden (mon eálvau, son ealeva, ij son
ielvie). — L. elvet.
ielliet élni | lében. — L. elet.
iellie v. ielliefe v. -jeá élő | lebend. — M. elle, elleje, L. eleje.
ielliem, ieWem, iellem élet | das lében.
iu v. im v. ip v. iv vb. neg. praes. s. 1. (iu v. im mon tau sita ezt
nem akarom | das will ich nicht; mon iv vuoinie nem látom | ich
sehe nicht). — L. ib, M. iv.
ihka ámbár, jóllehet, noha | obwohl, obgleich; ihka mai id. —
L. ikka.
ihkape id., ha is | id., wenn auch. — L. ikkabe.
ihke : ihke mi bármi | was immer; ihke makkar bármilyen | was für
ein immer (qualiscunque). - - L. ikke.
ihkéanis, ihkienis id.: kuhti i. bárki | wer immer; mi i. bármi | was
immer; konná i. bárhol | wo immer; kosö i. bárhová | wohin im
mer. — L. ikkenis.
ihkeve, ihkieve, ihkieve, örök | ewig (ihkeven v. ihkieven v. nihkeven
aikai v. ajakai örökre | auf ewig, für immer. — L. ekeve.
ihkuo éjjel | nachts, noctu. — L . ikko, M. ikko.
idda, plur. ija' éj, éjtszaka | nacht; kasska-i. éjfél | mitternacht;
itietis-i. reggeli éjjel (az éjszakának éjfél utáni része) | morgennacht (die zweite nachthálfte). — L. ija. — v. ö. iehkietis- id'da.
ija, 1. id'da.
icciu v. iccim verb. neg. praet. s. 1.; iccV id. 2.; icci, Arv. iccie id. 3.
(mon iccim hoala én nem szóltam | ich habé nicht gesprochen).
— L. idcib v. idcim, idcih, idei.-
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ina, ind, éná Arv. még | noch.
itiet, plur. itietá' reggel | morgen, tempus matutinum. — L. iddiet,
M. idet.
itetis, itietest, adv. reggel | in der frühe. — M. idetis, itedest.
itietis reggeli | morgen-, matutinus. — L. iddietes.
ihtdc holnapi | morgig, crastinus. — M. ittac.
ihtien holnap | morgen, cras. — M. itten.
ihtiet előjönni, megjelenni, feltűnni | hervorkommen, erscheinen ; —
ihtam. p. praet. — L. ittet.
isiét, plur. isiét a' gazda | herr, hausherr (herus); koatie-isiet sátor
gazda | zelteigentümer; taluo-isiet házigazda | hausherr. —
L. isset, M. isid, ised.
isietvuot, uraság, hatalom | herrschaffc, macht. — M. isedvuot,
innas mig, mire, mielőtt | bis, bevor. — sv. innan.
ip Arv., iv, im, 1. iu.
irekie, plur. id. vőlegény | bráutigam. — L. irke, M. irge.
Uja = ij led (i. mahttieles nem lehetséges | es ist nicht möglich.)
ilemie, plur- ilrme' ég, világ, ország | himmel, welt, land. —
L. ilme, elme.
óqfehtiet legyőzni | überwiden. — L. áitet, oitet.
oqjávatit tanácsot adni, oktatni | rat gebén, unterweisen; — oqjávatam. p. praet. — L. divatét, M. divatét.
oqjávatumüs v. oqjávatamüs legfőbb | wichtigst, haupt. 23, 23.
oqjevie, plur. oaivie' fej (all. oqjávai) \ kopf, haupt; oqjevie olmaj fő
ember, százados | hauptmann; korrhtnie-oqjévie gabnafej, ka
lász | áhre; kalemiet auhton oqjvie agyon fagyni | erfrieren. —
comp. oqjevap v. oqivap főbb, fölebb való | ober, höherstehend
13, 26. — sup. óqjeviemus, oqjeviemus legfőbb | der oberste. —
L. dive.
oqjvu°r, plur. oqjvu°ra? első ülés | hauptsitz, vorsitz. — L. áivor.
oqkuhtallit űzni, kergetni | treiben, jagen. — L. dkotet.
oqksd, plur. id., v. oqksie plur. ouksie' v. ouhsie' v. öohsie' ág j
ast, zweig. — L. dkse.
oqccu-, 1. oqdcuot.
oaccutallat elfogatni J ergriffen werden (puocalvasest oq. betegség
től megszállatni, elfogatni | von krankheit ergriffen werden). —
L. ádcotallet.
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oqccutallakoqhtiet id. inch.
oqccutit megfogni, befogni | festnehmen, einspannen (son oqccut
hirhkijt befogja a rénökröket | er spannt die renntierochsen
ein). — L. ddcotet acquirere.
oqdcie hús | fleisch. — L. ddce.
oqdcuot, oqdcuft, oqdcut, Arv. occuot, occut kapni, bírni, -hat, -het }
bekommen, können (mon oqccuou, son oqdcu, íj son oqccu); —
p. prast. oqdcum. — L. ddcot.
oqtiet alunni | schlafen; — p. praet. oqtdm; — ger. oqtiemán v.
oqtiemin. — L. ádet.
oqtiestit id. dim. — oqtacit id., inf. fin.
oqtiem alvás | schlaf, schlafen, somnus; o.-sad'díe alvóhely | schlafstelle. — L. ddem.
oqtdtahk, plur. oqtátaka' ágynemű, (a gályákkal behintett föld,
melyre rénbőröket terítenek alvásra) | bettzeug (der mit reisern
bedeckte boden, worauf man renntierfelle breitet). — L. ddatak.
oqdddt lefeküdni (aludni) | sich schlafen legén; p. praet. oqddam.
oqdddjit id., vb. inch. — oqddátit id. verb. frequ.
oqssie, plur. oqsie rész, osztályrósz | teil, anteil. — L. dse.
oqsies, plur. oqsiesa árú | waare; aqsies-olmaj kereskedő | kaufmann. — L. dsas, dses.
oqsiestit kereskedni | handeln, handel treiben. — L. dsestet.
oqsiested'díe (plur. id.) árus, kereskedő | hándler; -— tuvvuo-oqsiested'die galambárus. — L. dsesteje.
oqsiestepmie, v. -tépmie, v. -tipmie, plur. oqsiestemie' v. -timie' ke
reskedés, üzlet | handel, gescháft. — L. dsestem, M. dsestebme.
oqskieltes, ostfeltes, osskieltes megbízható | vertrauenswürdig. —
L. dskeldes.
oqstiet, oqsstiet venni, vásárolni | kaufen; — gerund. oqstiemán,
v. -min; — oqstácit inf. fin. — L. dstet.
oqssie, plur. oasi^ rész, osztályrész | teil, anteil; — purrie oq.
elsőbbség | vorteil, vorzug. — L. dse.
oqsswot szikrázni, sziporkázni, pattogni (tűzről) | funkeln, funken
sprühen, knistern (tollo-cuonama' oqssun pajas a szikrák föl• pattogtak | die feuerfunken knisterten). — L. dset.
oqniehkes rövid | kurz. —'• L. dnekes.
oqnietet megrövidíteni | abkürzen, kürzer machen; pass. oqnietuvvdt; — L. dnetet, M. dnetovet.
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oqnies = oqniehkes.
oqnieput comp., adv. rövidebben, rövidebb ideig | kürzere zeit.
oqhpa-, 1. oqhppat.
oqhpacit inf. fin., 1. oqhppat.
oahpatet v. oqhpetet tanítani | lehren, unterrichten; — ger. oqhpatemdn, v. -min. — L. áppetet, M. dpatet.
oqhpatedd'e v. -ted'd'ie tanító, mester | lehrer, meister. — L. dppeteje, M. ápateje.
oqhpatuvvdt, -tufifidt pass.; p. praet. oqhpatufírium. — M. ápatovet.
oqhpatus, plur. oqhpatusd"' tudományosság, tanúitság, tanítás |
gelehrsamkeit, lehre. — L. dppetus, M. ápatus.
oqhpastéi utat mutatni, vezetni | einen weg weisen, führen, leiten.
— L. áppestet, M. dpastet.
oqhpasted'd'e, v. -ted'd'ie vezér, vezető, útmutató | führer, leiter,
wegweiser. — L. dppesteje, M. dpasteje.
oq.hpetes-olmaj tanítvány | schüler.
oqhpies, oqhpies, plur. oqhpjpása' v. oqhpasa1 jártas, tudó, tudós |
erfahren, gelehrt, kundig; — cdluk-oqhpies írástudó | schriftgelehrt; — ldka-oqhpies törvénytudó | gesetzeskundig. — L,
áppes.
oahpiestet tanítani | lehren. — M. ápestet.
oqhpiested'd'e, v. -ted'd^e tanító, mester | lehrer, meister.
oqpties: oq. hedkkaind sértetlenül, épen | unbeschadigt, unversehrt.
— M. dptes.
oqppá', oqppdca, 1. oqbbd.
oqhppat, v. oqhppat meglátogatni, megnézni, utána nézni | besuchen, beschauen (mon oqhpau, sort oqhpa, Ij son oqhpa). —
L. dppet.
oqhppat tanulni | lernen; v. ö. oqhppat.
oqhppdsa', 1. oqhpies.
oqpmie, plur. oamie' dolog, tulajdon | ding, saehe, eigentum. —
L. áme, M. dbme, plur. ameh.
oqpmie, plur. oqpmdsa1 v. oqpmasd' vén, régi, avult | alt (vetus). —
L. dbme, v. ame.
oqpmuta, plur. oqpmutaka? vagyon, jószág | besitz, vermögen. —
M. dbmuda, plur. dbmudakah.
oqbbd, plur. oqppa és oappáca* nőtestvér | schwester. — L. abba.
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oqmdnus, plur. -nusa mese, elbeszélés | márchen, erzáhlung. —
L. ámanjes.
oqmdnustet, v. oqmdnastet mesélni, elbeszélni | erzáhlen. — L.
dmanjastet.
oqmie 1. oapmie.
oqrdds v. oarjds délnek, délre, dél felé | nach süden, südwárts. —
L. drjas.
oqrediel, v. oqrediel déli | südlich. — L. árjel.
oalekie plur. oqlhkié váll | schulter. —• L. álke.
óqlhkies, olhkies jobb | recht, dexter (o. kidhta jobb kéz | rechte
hand). — álkes.
óqlduo, v. óaljuo olaj | öl. — L. oljo (sv. ólja),
oiht, oi't, oit, oihtu, oihtuo valóban, csakugyan | in der tat, fürwahr.
— L. dito, oito.
oivatepmie, v. oivatem, plur. oivatimie1 v. -térnie tanács, oktatás |
rat, belehrung. — M. divatem.
oivie = oqjevie.
oiviemus = oqjeviemus.
otídcu' (ton oudéu' te kapsz | du bekommst). 1. oqdcuot.
ouhta, ouhtou, ouhtan, ouhton 1. akta.
outas, 1. outos.
outal, outalin, 1. outol, outolin.
outietit megelőzni | zuvorkommen (pnevenire, antevenire). —
L. autetet, M. áudetet.
outiep előbbi | früherer, anterior; — outiep diki azelőtt, hajdan |
früher, vormals. — L. auteb, M. áudeb.
outieput, adv. azelőtt, elébb, hajdan | früher, vormals, einst. — L.
autebut, M. áudebut.
outiemus, plur. outiemusd' (ess. outiemussan) legelső | erste, vorderste. — L. autemus, M. dudemus.
outipuccai, v. outipussai előbbre | weiter vorwarts. — M . dutebucai.
outdst 12, 36. — 1. outosi.
outo csoda | wunder; — ou. sdhka csodás esemény | wunderereigniss; — ou. parákuo csodatett | wundertat. — L. autó, v. duto.
outo azelőtti, hajdani | früher einstig; — ou. poarrdsa' ősök | vorfahren. — L. auta.
outo elő | vor: outo-louta soporlát | vorhang; — ou.-mannie elől-
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menő, vezető (a ki költözéskor a rénsort vezeti) | vorgánger,
führer (leiter des renntierzuges). — L. auta, M. duda.
outoi, ouötoi adv. és pp., elé | vor, hervor (pietnaki ou. a kutyák
elé | vor die hun de ; son pötij ou. eléjött | er kam hervor). —
L. auti, M. dudái.
outost,v. outos elől, -tői -ért | von, vor, für, wegen (kaita müoutostv.
outos menj el előlem vagy tőlem j geh weg von mir; tan outost,
azért J dafür, darum; sieluos ou. lelkéért, für seine seele, 16.
26.). — outostat előtted, érted. — L. autest, M. dudást.
outon adv. és pp., elől, elül; előtt | vorn, vor (dlamuk, kuhti outon
vacci a nép, mely elől ment | das volk, welches vorn ging;
almáéi ou. az emberek előtt j vor den menschen. — L. autest,
M. dudást.
outoi, v. outal, outola adv. előbb, inkább, azelőtt, előtt | eher, früher, vordem (icci tds tarhpahá oapmie kdpmakijt maliestit ja porrot nou ko outoi nem kellett neki többé régi czipőket főzni és
enni mint azelőtt | sie musste kéme altén schuhe mehr kochen
und essen, wie früher; pöhtV almié riahkai outola ko? tij
előbb v. inkább jönnek a mennyországba mint ti | sie kommen
eher ins himmelreich als ihr); — előre | in vorhinein, voraus :
outol-sarrhtnuotet jósolni, profezeien); — outal v. outoi áikie
időnek előtte | vor der zeit. 8, 29.
outoi, ouötoi, v. outoi ko, ouötoi ko mielőtt | bevor. — L. autel,
autel ko • M. dudál ko ; dudál.
outoli előre | vorwárts (outoli kuoului előre felé | nach vorwárts).
outolin v. outalin adv. és pp. előre, elől, előtt j vowárts, vorn, vor
(ou. kuoului nach vorwárts); — outolin sü előtte | vor ihrn; tijd
outalin előttetek | vor euch. — L. autelen, M. áudálin.
outolt adv. és pp., elé | vor, entgegen (kuokte olamá'. . . pötika . . .
sü outolt két ember jött eléje | zwei menschen kamen vor ihn,
ihm entgegen, 8, 2 8 ; vadcin irékie ou. mentek a vőlegény elé |
sie gingen dem bráutigam entgegen). — L. autelt, M. dudált.
ouhto, ouhtou, ouhtonn, ouhton, 1. akta.
outuo csoda = outo.
outuos csudás, csudálatos | wunderbar, bewunderungswert. —- L.
autós, M. dutos.
outuhet csodálkozni | sich wundern. — L. autohet, M. dutohet.
outuhahcat id., vb. inch. (mon outuhacdu).
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occuot, occut, Arv. = oqdcuot.
ohciet v. ohcot keresni | suchen (mon ocou, son ohco v. ohcog, v. ohca,
ij son ocö). — L. ácet, M. dcet, ácot.
ocöhtet kikeresni, kutatni, vizsgálni j aussuchen, untersuchen, erforschen; ocöhtuvvát pass. — L. ácdtet.
ocöhtuvvám vizsgálat, kihallgatás | untersuchung, verhör. — M.
ácátovem.
ocötipmie, plur. -timie1 vizsgálat | untersuchung, prüfung. — L.
ácátem.
oíi — oqti, 1. oqtiet.
otö, ötös, plur. otösa? új | neu. — L. ádd, áddá, M. áddá, plur.
ádásah.
otösist újra | von neuem. — L. áddásist.
otna jókor, idején | zeitlich, frühzeitig — juo otna régen, már
régen | schon lange. L. adna.
otnoris, plur. otnorisa1 a lapp sátor törzsét képező négy fő czölöp |
die vier grundpfáhle des lappischen zeltes. — L. ádneres,
ádnáres.
osskeltes, osskteltes = oqskieltes.
ossna, v. ossno, plur. osna, v. osno' szamár | esel. — L. ásna
(sv. ásna).
oppo, Arv. — obbo.
obbo, obbö, obo egész | ganz. — L. ább, abba.
obbonis egyáltalában, épenséggel | (besonders in negativen sátzen)
überhaupt, durchaus (tij eahpet kalhka obbonis maitek vuorrö
nuot ti egyáltalában ne esküdjetek semmire sem | ihr sollt über
haupt auf nichts schwören). — M. ábbánis.
omöhkis borús, ködös | trüb, nebelig (o. talehkie). — L. ámákes v.
omakes.
oruo-, oru-, 1. ormot.
oröto, plur. orrted1 a hegységnek azon tája, hol az erdő kezdődik;
különösen «nyirfaerdő» (mert nyírfából áll a legmagasabb erdő
rész) | stelle des gebirges, wo der wald beginnt; bes. «birkenwald». — L. árd.
orries hím | mánnlich, mennchen: vuonca-o. kakas | hahn. — L.
árrés, M. áres. .
orruot lenni, lakni, maradni, tartózkodni, élni | sein, wohnen,
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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bleiben, sich aufhalten, lében (mon oruou, son orrú, íj son
oruo). — L. árrot, orrot.
orruom v. orrom lakás, tartózkodás | wohnung, aufenthalt; cakcaorruom őszi tartózkodó hely v. lakhely | herbstaufenthalts- v.
wohnort. — L. orrom.
orruha, plur. id., lakás, lakóhely, tartózkodóhely | wohnung, wohn
ort, aufenthaltsort.
orruostét megállapodni | stehen bleiben. — L. orrostet.
öliem, v. öliim, plur. öliema csipő | lende. — L. álem.
oliehtit érni vhová, elérni | reichen, erreichen; oliehtam p. pnet.
(Íj oliehtam kaddai nem ért a partra | er erreichte das ufer
nicht). — L. állatét. — 1. hahpitit.
ölhkíj = oalhkíj (gen. plur.), 1. oalekie.
olhkies, 1. oalhkies.
olökuo külső, kül | aussen befindlich: o. riáhka külföld |aussland ;
o. piellie külső fél, külső | aussenseite. — L. ulko.
olhkuomus legkülső, legszélső J der áusserste, extremue. — L.
ulkomus.
olökuolán, olokuolen, olökulin, glkuolen kivül, künn | aussen, draussen. — L. ulkolen.
olhkuolt kivűlről | von aussen. — L. ulkold.
olhkuoltas külső | der áussere, externus (o. vuohkie külalak, külső
ség | das áussere). — L. ulkoldes, ulkoltes.
olhkus adv. ki | hinaus, aus (vadáét o. kimenni, hinausgehen). —•
L. ulkos.
olökusit nyilatkozni | sich áussern. — L. ulkoset.
olökun kunt | draussen (foris). — L. ulkon.
olduo = oalduo.
olmaj, olmoj, olmuj, olmuo, Arv. ólma, plur. olama\ olömö v. olqmö\
olömo\ olömuo1, Arv. ólma1 v. ólma. ember, férfi, férj | raensch,
mann, gatte: — aciek-olmoj isten-féle ember, félisten | gottáhnlicher mensch, halbgott; toarruo-olmaj katona, harczos | sóidat,
krieger; sáduo-olmaj magvető | sáemann; pált-o. földműves |
feldbauer, ackersmann; meárra-olmaj hajós, tengerész | schiffsmann, seemann. — L. alma.
olmuc, plur. olmuca ember | mensch. — L. almáé.
ollasa', 1. ollies.
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ollast v. ollas, Arv. ollast, egészen, teljesen | ganz, vollkommen; —
ollast puktiet véghezvinni, végrehajtani | vollbringen. — L. állast.
ollanet, ollanét, ollonet beteljesedni, bevégződni, végének lenni | erfüllt werden, vollbracht w., zu ende sein. — L. állanet, állanet.
ollehtit, olle'tit, olliehtet, olliehtet teljesíteni, betölteni | erfüllen,
vollbringen. — L. álletet.
ollies, plur. olláscb tökéletes, teljes | vollkommen, vollstándig,
ganz; ollies mánnuo teljes hónap | ein ganzer monat; ollies sadduo vollwuchs, statura adulta (máncC ollies saddui saddi' a gyer
mekek fölserdűlnek | die kinder werden vollwüchsig). — L. álles.
ollit érni vhová ; elkészülni vmivel | reichen bis; fertig werden mit
etwas. — L. állet, állát sufficere.
ollösi, ollösik, ollosikt, adv. egészen, teljesen | ganz, vollkommen
(ollösi puktiet = ollast p.). — L. állásikt.
ollonet, ollonit; p. prast. ollonam, 1. ollanet.
ollu fölnőtt | erwachsen (mánais sadda ollu isiét a gyermekekből
fölnőtt ember [gazda] lesz).
ollu adv. egészen, teljesen | ganz, vollkommen.
olluo sok, számos | viel, zahlreich. — L. álló abundanter; abundantia, copia.

uit, ui't, Arv. = oit.
üo oh! | ach! oh !
uoruotes, üruotes, plur. uoruotasa', uruotasa' ragadozó állat (akár
négylábú, akár madár) | raubtier (sowohl vierfüssiges als raubvogel). — L. orotes.
uksa, plur. üksa\ uksa?, uhsa' ajtó | tür: u. -rajekie ajtónyílás |
türöffnung. — L. uks, uksa, M. uksa, plur. uvsah.
uhsuk, ülihsuk vászonból vagy posztóból készült ajtó a lapp sátron |
tür aus leinwand oder wollentuch. — L. uksek,
uhcekac, plur. uhcekacéa" kisded, kicsiny | kleines kind, klein. —
L. ucekac.
uhccie = uhccie.
uhccie, uhcies kicsiny, kevés, csekély | klein, wenig, gering (comp.
uhciep; sup. uhciemus). — L. uce, uces.
ütiep, ütiepu Arv. = outiep előbbi (tuon ütiepun pieivien a minap |
unlángst).
usütit, usutit, ussutit, Arv. usötit, usuotit gondolni, vélni, szándé23*
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kőzni j denken, meinen, beabsichtigen (gerund. ussutumten 1,
20.). — L. ussotet.
ussulm, ussuolm gondolat, vélemény, vélekedés | gedanke, meinung. — L. ussolm.
ussulm as, plur. ussulmasa\ v. ussuhnisa id.
udni ma | heute. — L. udne.
udnik, udnék ma is, mai nap i s | auch heute, heute noch; vil v. vedl
udnik még ma is, még. — L. udnek, vele u.
uspar Arv. gazdag asszony | reiche frau. •— (L. uspar gnavus,
industrius).
unuohkastit bosszankodni, türelmetlenkedni | unwillig, verdriesslicb, ungeduldig sein. — L. onuokestet, M. unuokastet.
unna, unnie (comp. unniep, sup. unniemus) == uhccie.
unnahkac, unna'kac, plur. -kacca' — uhcekac.
üriektiesfdrötuk nem becsületes, igazságtalan | nicht rechtschaflfen,
ungerecht. — L. orektesfárdog.
üruotes, 1. uoruotes.
alkos, ulhkus, Arv. = olhkus.
alökuolen = olókuolen.
ulümuj = ólma,),
idmuc, plur. idmuca ember | mensch = almáé, olmuc.

-k (kérdő partiéul a, fragepartikel) -e | ob (oaccuo-k.. suognutahéat
megkérhetem-e | kann ich werben ?) — v. Ö. kus, ko, ku.
kdihk, kaihk, kaik, kájáhka, kaihka, Arv. kaihka, kaika minden |
all (omnis); •— kaik tiuna, v. kdjáhka tiuna valamennyi | allé
zusammen, insgesammt; — oppo kaika id., Arv.
kaihkldhkasac v. -láhkdsac mindenféle, mindennemű J allerlei. —
L. kaik, kaika.
kajáhkanit széthasadni, repedni, összeszakadni | bersten, zerreissen
(outo-louta tiempelinn kajáhkanl kuoutat a soporlát a templom
ban ketté hasadt | der vorhang im tempel riss entzwei, M. 27,
51.). — L. kaikanet.
kaihkietit hasítani, tépni, szaggatni | zerreissen, entzwei reissen
(trans.). — L. kaiketet.
kajehkuot (mon kajehkuou, son kajehku) 1 . = kaihkietit (kaihkuo v.
kaihkü olhkus tépd ki | reiss aus, M. 5,29 és 18, 9.); — 2. vuolus
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kajéhkuot (koatieu) lerombolni, ledönteni (házat, sátrat) | niederreissen, zerstören (ein haus, eine hütte). — L. kaikot
kaihkuotet, -kuotét tépni, szakítani, széttépni, szétszaggatni | zerreissen; — 1. kaihkietit; kaihkuotuvvát vb. pass. — L. kaikotet.
kaikuohtit, kaikuotetszemrehányni;
feddeni,pirongatni| vorwerfen;
verweisen. — L. kaigotet.
kájáhca, plur. kaihca' kecske, gödölye | ziege. — L. gaica
(gót gaits).
kajécuolet, kajésuolet szemrehányni | vorwerfen, exprobare. — L.
kaicolet.
kajétet (mon kaitau, son kajeta, Ij son kaitie elmenni, eltakarodni |
weg gehen, sich fórt trolién (káita ierit menj el, takarodjál!)
kajépietit követelni | fordern; kajepietuvvát pass. — L. kaipet.
kajevalit ráütni, rávágni | draufschlagen. — L. keivelet.
kaiv^s, plur. kajevasa ostoba | dumm, töricht. — L. kaives.
kauhcat, kauhcie, kauhcatás, 1. kakc.
kauhcies, kauhcuk nyolczan | acht zusammen.
kauánat, kauánat, kauánat, Arv. kautnát, kaunet, kaunat találni,
megtalálni | finden (mon káunau, son kauánci, Íj son kanna); —
p. praet. kauánam, Arv. kaunam. — L. kaudnet.
kaunas használható, hasznos, alkalmas | brauchbar, nützlich. —
L. kaudnes, kaunes, M. kaunas.
káuenie, plur. kaunie' dolog, jószág, holmi | ding, sache, gerátschaft. — L. kaudne, kaune.
kaunitét, Arv. találkozni | sich treffen, sich begegnen. — L.
kaudnetet.
kaunut találtatni, találkozni | gefunden werden, sich finden, zu
finden sein. — M. kaudnot.
kauála, plur. kaula' hurok, kapocs, edénynek a füle | schlinge,
öhr. — L. kául.
kahkuo, plur. kahkuo' kalács J kuchen. — L. kakko (sv. kaka),
kakcát, v. kauhcat nyolczadik | der achte. — L . kakcad.
kakcatás v. kauhcatás nyolczad rész | der achte teil, achtel. — L.
kakcates.
kakce (gen. kauhcie) nyolcz | acht, octo.
kagga, plur. kakka' hordócska, nagyobb faedény, melybe az összes
rénszarvasoktól fejt tejet töltik | fásschen, grösseres holzgeschirr
(für die renntiermilch), — L. kagga (sv. kagge). — Düb. 75.
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kád'duot, káduot segíteni, megsegíteni, megmenteni | helfen, erretten (mon kájuou, son kád'd/uo v. kád'du, Ij son kájuo); p. praet.
kád'dkm. — L. kajot.
káduoset megszabadulni, megsegíttetni | befreit, gerettet werden,
hülfe bekommen. — L. kajoset.
kahcat kérdezni | fragen (mon kacáu, son kahcá, ij son kacá); p.
praet. kahcam. — L. kaccat.
kacatét, v. -tit, v. kacahtét id., vb. frequ. (son kacat). — L. kacatét.
kahccat esni | fallen (mon kahcau, son kahccá, íj son kahca); p. praet.
kahccam. — L. kaccet.
kahccam, -cem esés | fali, das fallen; — sudduo-k. bűnbeesés |
sündenfall.
kahcajet lógni, függni | hangén (son kahcaj). — L. kacahet.
kahciem tarkó, nyakszirt | nacken, géniek, hinterhaupt; — kahciemalies, 1. alies. — L. kacem.
kacuostit fölakasztani | aufhángen ; — kacuostam p. praet.; kocuostu:3[3at vb. pass. — L. kacostet.
kacca' (plur.) Arv. karmok | krallen. — L. kag, plur. kagah.
kahttár, kahtár őr, őrző | wache, wáchter. — L. kattar.
kahtet, -tit őrizni, vigyázni | bewachen, achtgeben; kahtetuvvát
pass. —- L. kattet.
kahtetit id., frequ. — L. kattetet.
kahtietallat nagyon ügyelni vmire, megvigyázni | sehr achten auf
etwas, genau befolgen (mon kahtietaláu, son -tállá). — L. katietallet.
kahtuot eltűnni | verschwinden (mon kátuou, son káhtu0, ij son
kátuo); p. praet. káhtum. — L. katot.
katte, Arv., 1. kaddie.
kahttuo, plur. kahtuó' macska | katze. — L. katto (sv. katt).
kaddie, Arv. katte, plur. kattié' v. káttie', Arv. katte'' (all. kaddai,
Arv. kattai) part, szárazföld | strand, ufer, trockenes land; —
tollo-kaddie tűzhely, tűz | feuer, feuerstelle (in der lappischen
hütte); — Arv. áhpie-katte tengerpart | meeresufer; — Arv.
katte-paikle partvidék | ufer, ufergegend. — L. kadde.
kaddiet gyanakodni | argwöhnen, verdacht habén. — L. kaddet.
kaddiekoqhtiet id., vb. inch. — L. kaddegátet.
kástatet nedvesíteni; keresztelni | befeuchten; taufen ; kástahtuvvát, kástatuvvet, pass. — L. kástatet.

LULE- ÉS PITE-LAPPMARKI NYELV : SZÓTÁR.

351

köstated'd'ie v. -tidd'ie keresztelő | táufer. — L. kastateje.
kástates, kástatis, -tas (állat, kástatissai v. -tisái) keresztelés, ke
resztség | die taufe. — L. kástates, M. -tis, -tas.
kasska közép | mitte ; — kasska-id'da v. kask-id'da éjfél j mitternacht;
— kasska-kiessie nyár dereka, közepe | mitte des sommers (mitte
Juli); — kasska-piejevie dél | mittag (kasska-pej rádd'ai délig |
bis mittag). -— L. kaska.
kasskai v. kaskai, kaski pp., közé | zwischen, unter (mon raján
tijdu tie ko sáncait kumpiekij kasskai ich schicke euch wie
schafe unter die wölfe). — L. kiskai.
*
kasskau között | zwischen (palvai kasskau zwischen den wolken).
— v. ö. L. kasko.
kasskat adv., ketté, szét, el- | entzwei, zer-, ab. — L. kaskat.
kaskasa (állat.) egymásnak, egymás közt | einander.
kasskast pp., közül | von, aus (muhtiema' sija kasskast néhányan
közülük | einige von ihnen).
kasskan pp. között | zwischen, unter (uksa k. zwischen der tür; —
tijd k. unter euch); — kaskanettie köztetek | unter v. zwischen
euch ; — kaskanisá egymásnak, egymás közt | einander, zwischen
einander, einer dem andern. — L. kaskan.
kasskiet harapni | beissen. — L. kasket.
kasskiestit, káskiestit, Arv. kaskestet v. mom. egy kissé harapni,
csípni | ein wenig beissen. — L. kasketet.
kasskuo pp. közepén | mitten in, inmitten (kasskuo jarie a tó kö
zepén | inmitten des sees). — L. kasko.
kassniet tüsszenteni | niesen. — L. kasnet.
kanuket, kanokit megállni, megállapodni | stehen bleiben. — L.
kanokét, kánokét.
kápittál, kapihtál, kdpittel, kdpihtel fejezet | kapitel. — L. capitel.
kaptie, plur. kaptie' v. kápti' kabát | rock; —pajiltes k. felső kabát,
felső ruha | oberkleid; — sis-káptie köntös | rock. — L. kapte.
kahppatit vb. mom. ugorni, szökni | springen, hüpfen. — L.
kappetet.
kapmá, plur. kapnia' lapp sátor, mely nem ponyvával van be
kerítve, hanem melynek nyílásai turfával vagy földdel vannak
betömködve (ilyent a nem nomád lappok használnak) | lappische
hütte (derén öffnungen mit torf oder erde bedeckt ist). Düb. 178.
kapma, plur. kapmaka', Arv. = kdma.
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kofa, gen. kofa, kofa kávé | kaffee.
káma, Arv. kapnia, plur. kápmaka' czipö, bocskor | schuh; — kalluok-kama téli czipö, a rén fejbőréből készítve | winterschuh
(aus der kopfbaut des renntiers); — cácie-káma v. lidréhtie-káma
nyári bocskor cserzett bőrből | sommerschuhe aus gegerbten
ledér. — L. kabmak. — Düb. 151. 1. fig. 44.
kámas, plur. kapmasa' a rénszarvas lábbőre (melyből a téli czipö
készül) | fusshaut des renntiers (zu winterschuhen). — L.
kabmas.
kamel, kammel plur. -a' teve | kamel. — (sv. kamu),
kammar, plur. -ra' szoba, kamra J stube. — L. id. (sv. kammar).
karát: kárát-roqhka nagy teknő | grosser trog.
karatét vb. frequ. megkötni J binden; — 1. kárrat.
karié, 1. kárrie.
karún, pl. -na' = kanala.
karMiel v. kardiéi, plur.
a óriás = stalluo. — L. karjel (Muscovita; homo saevus).
karecie, plur. karhcie' szűk | schmal; — v. ö. karhcies.
karhcies, szűk, keskeny, j schmal, eng. — L. karces.
karata v. karetie plur. karrhta' v. karrhtie' kert, bekerített hely |
garten, umzáunter platz; — viena-karáta v. karetie szőlőhegyi
weingarten. — L. garde (sv. garde).
kártüksa dohány | tabak. —• (sv. kardus).
karpie, Arv. fonál: missie-karpie rézfonál | messingdraht. — L.
karb (virga).
kárávasa', karávása', karvása', 1. kárvies.
karviehtet, karfte'tet, karviehtet, karvietet elkészíteni | verfertigen,
zubereiten; karvietam, karvietam p. praet.; karviehtuvvát pass. —
L. karvetet (v. ö. ófrj. garwen praeparare).
karvietepmie, v. -tipmie, plur. karvietemie' v. -temie* v. timie' készü
lés | vorbereitung. — L. karvetem,
karvies, karvles, plur. kárávasa', karavása', karvása' kész | fertig. —
L. karves.
kárévien, plur. -na' kömény | kümmel. — L. kar ven (R. karv, karve).
kárqvuo, káráftuo, plur. kárvuo, karfíno' ruha, öltözet | kleid,
gewand; heád'da-k. lakodalmas ruha | hochzeitsgewand. —
L. karvo.
karvoqtuvum, Arv. kibélelt | gefüttert (kleid).
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karvuotet, kárvuohtet öltöztetni, fölöltöztetni | kleiden, bekleiden,
ankleiden; karvuohtuvvet, kárvuotuvvdt pass.; kárvuotuvvum,
kárvuotum p. praet. — L. karvotet, karvotovet.
karra, karras kemény, szigorú | hart, streng; — k. virruo erős,
nagy vihar starker, grosser sturm. — L. karra, karres.
karrat kötni, bekötni | binden, einbinden (mon karau, son karrá,
tj son kára); kárram p. praet. — L. karét,
karrasikt v. karrasik v. kannsit, adv. keményen, keservesen, igen,
nagyon | hart, bitterlich, sehr. — L. karresikt.
karrasvuot keménység | hárte. — L. karresvuot.
kárrie, plur. karié edény | geschirr; — tuolepes k. tál | schüssel;
muorra-k. faedény | hölzernes geschirr. — L. karé (R. kar, kara),
karruotet, karrütét átkozni, szidni | fluchen, schelten. — L. karrotet.
karruotuvvum, plur. -á, átkozott | verflucht. — L. karrotovum.
karrhta', karrhtie', 1. karáta, karetie.
kalac: kalac-kujemie házastárs | ehehálfte (conjux). — L. id.
kálacvuot, kálacvuot házasság | die ehe. — L. id.
kaik, plur. kainké', kálhke' kehely | kelch. — L. kaik (sv. kaik),
kaláka- (segédige, verb. auxiliare), fogni, akarni | werden, wollen,
sollen (mon kalhkau, Arv. kalkau vaddiet adni fogok | ich werde
gebén; son kaláka poahtiet jönni fog, v. jöjjön | er wird, v. er
soll kommen; íj son kalhka mannát; sij kaleki sie werden; p.
praet. kalákám, kalkam. — L. mon kalkab, son kalka stb.
kalákát v. kálekit kinyújtani, kiterjeszteni | ausstrecken (mon kálákau, son káláká, Jj son káláká v. kaleki); p. praet. kalákám; —
L. kalget.
kálávuo, plur. kálvua' jószág (ingó), holmi, háziszerek | sachen,
gerát, hausgerát; — v. ö. káuenie. — L. kalvo.
kaláma hideg | kait. — L. kalma.
kalémiet fagyni, befagyni | frieren, zufrieren; ouhton (v. nouhton)
oajvie kalémiet megfagyni | erfrieren; p. praet. kalámám. — L.
kaimét, kalbmet.
kalemietit, kalmietit megfagyasztani | frieren lassen. — L. kalmetet.
kallásacca? kevesen, egynehányan | wenige, einige. — L. kallasaceh, kallaseh.
kallánit jóllakni | satt werden. — L. kallanet.
kallánaddét id., vb. frequ.
kalle hány, mennyi | wie viel? — L. id.
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kalle, kalld adv. eléggé, bizony, bizonnyal, ugyan, mindenesetre,
elég | ja, fürwahr, zwar, gewiss, allerdings; — kallcmo bizony
én | fürwahr ich (kallemo tü lid'díu cdbdrit auhtan oqjvie bizony
agyonszorítottalak volna). — L. kalle.
kallehtét, kalle'tit jóllakatni | sáttigen; kallehtuvvet, v. -tuvvat
pass. — L. kalletet.
kalles, plur. kalldsa öregebb férfi | álterer mann; — pidgga-kalles
a szél istene | gott des windes. — L. kalla. kalles (sv. kari; E.
kall, kalle).
kalliehkac néhány | einige. — L. kallekaceh, M. kallekac.
kalliet gázolni (vízen át)|waten (mon kdlau,son kalld, ij son kdlie).
— L. kalet.
kalliem gázolás, gázolásra alkalmas hely, gázló | das waten, watestelle, fúrt. — L. kalem.
kalluo, plur. kalluo' homlok, a rénszarvas fejbőre | stirne, kopfhaut
des renntiers. — L. kalló (E. kaluv oberer teil des kopfes mit
haaren).
kalluo nagy kő | ein grosser stein. — L. kalló.
kalluok v. kalluok kapmaka'' a rénszarvas fejbőréből készült czipö |
schuhe aus der kopfhaut des renntiers. — L. hallok.
kalldíe, plur. kald'ie széles, bő, tág | breit, weit. — L. kaljes.
-ka, -kd, -ke, -ke, -ked particula, és, is, c s a k . . . is | und, auch, auch
nur (kuhtis mahttd lasie'tet ouhtouke stihkuoa éaddu°sis ki bír
csak egy rőföt is hozzáadni termetéhez | wer vermag auch [nur]
eine elle seiner statur hinzuzufügen ? M. 6, 27.— ison vastfetam
sund'i ouhtoukd pdkuou er antwortete ihm auch nicht ein [kein
einziges] wort M. 15, 23. — tau edhpdt tij led muniked tahkam
das habt ihr auch mir nicht getan M. 25, 45.). — L. ke.
kdjenuo, plur. kdinuo', 1. kejenuo.
karduotet vigadni, örülni, örvendeni | sich freuen. — L. kerjotet.
kdrátai (állat.): kitta kieca kdratai hétszerig | bis siebenmal; — 1.
kirhtie. — M. kerdai.
kdrtasac adj. -szeres, -szoros | -fach (cuotie k. százszoros | hundertfach; — kdrtasacd, v. kdrtasaccd, v. -saccat, adv. -szeresen,
-szorosan | -fach. — L. kerdasac.
•ke, -ke, 1. -kd.
ked, ka, pron. inter. és rel. ki, a ki | wer, welcher (acc. kedu, gen.
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kedn, ess. kednnen, iness. keannd, állat, kedsi, kedsa; — plur.
ked', gen. kei, kai, iness. kaind). — L. ka.
kedWe valaki | jemand; — % kedWe senki | niemand (all. kedsak,
v. kedsaklj; elat. kdstek).
kedhca ime, lásd | sieh! — 1. kedhccat.
kedhcai, 1. kiehcie.
kedhccat, v. kiehccit nézni, látni; ügyelni, vigyázni vmire | seben,
scbauen; acbten, acbt gebén auf etwas; — pad'díelkedhccat
lenézni, megvetni | veracbten (mon kedhcau, son kedhccd, ij son
kedhca); kedhcacet, -cit inf. fin.; kedhcetuvvdt pass. (pad'diel-k.)
— L. kdccet, kdéét.
kedhcatet, kedcatet, vb. frequ. megnézni | betracbten; ger. kedhcatemien. — L. kdcetet.
kedhcastet, -stit, Arv. kedhcestet nézni, ránézni; kiszemelni | anseben, binblicken; ausersehen; — kedhcastam, p. praet. — L.
kdcestet.
kedhccdm nézés | das seben; schauen: k.-lajepie scbaubrod. —
L. kdcem.
kedhccalet kísérteni, megkísérteni, próbálni | versucben, probiren ;
kedhcatuvvat pass. — L. kdccelet.
kedccaled.de, kédhccalid'die kísértő, csábító | versucber, verfübrer.
— L. kdcceleje.
kedhccalépmie, v. -lipmie, plur. -lemie' v. -limie' kísértés | versuchung. — M. kdccalebme.
kedhccie, kédhccie, kiehccie néző, vigyázó, őrző | aufseher, büter; —•
edlluo-k. pásztor | bírt. — L. kciceje, M. kdcce.
kedcuo egész | ganz ; — k. piejvie v. piejvieu egész napon át | den
gaozen tag bindurcb. — L. keco, M. kdco.
kedhccuolet; p. prset. kedhccuolam = kedhccalet.
kedtkahét megkövezni | steinigen. — L. kedkahet.
kedtkajes köves | steinig. — L. kedkajes.
kedsas, plur. kedsdsa', kedssasa' nyakló (egy darab bőr, melyet a
rénszarvas nyaka köré kötnek és melyre a rén szűgye tájékán a
búzószíjat erŐBÍtik | kummet (ein stück ledér, über den hals
des renntiers gebunden, woran in der brustgegend des tieres
der zugriemen befestigt wird). — L. kesas.
kedsastit a rénszarvasokat a szán elé fogni | die renntiere vor den
scblitten spannen. — L. kesastet.
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kednná, kenná = -ka, -ke, -keá, -kei (eáhpátkus kednná muihtie nem
emlékesztek-e szintén | erinnert ihr euch auch nicht? M. 16, 10).
— ouhtou pottocau kednná egy órácskáig sem | auch nicht eine
kleine stunde? M. 26, 40). — L. ken, M. kenna.
kedhppat könnyű | leicht; — comp. keáhppatábbuo, sup. keáhppatumüs, -müus. — L. keppes, keppe. — 1. kiehppis.
keáhppatáppuot adv. (comp.) könnyebben | leichter. — M. káppatebbut.
kedra, plur. kedrraka, keáraka\ 1. kierrak.
kedrákat, v. keárekiet v. kierekiet elkészülni vminek tevésére, hozzá
jutni vmi dologhoz, bírni vmit tenni | im standé sein (vermögen)
etwas zu tun, dazukommen etwas auszuführen (mon keárhkau,
son kedráká, dual. 1. moaj kierekin; íj son keárhka); p. praet.
keárákam. — L. kdrget.
kedreta, plur. keárrhtci, keárhta' kerítés | zaun. — L. gdrd, M.
garda (sv. gdrde); — I. kdráta.
kedrhmaj, plur. kedramahá' kígyó | schlange. — L. kdrbma, kdrbmahas.
kedíltet tőrrel fogni | mit einer falle (schlinge) fangen. — L. kidlet,
v. ö. L. kidldet intendere (arcúm).
kei gen. plur., 1. ked.
keitas a kikre, a melyekre | auf welche; — v. ö. ked.
kejesar, v. keisar, plur. kejesára' v. keisara' császár | kaiser. — L.
keisar (sv. kejsare).
kejenuo v. kdjenuo, plur. keinud1 v. kdinuo' út | weg, via. — L. keino,
kdino.
keinuotahk, plur. -taka' Ösvény, út | pfad, weg. — L. kdinotak,
kdinot.
kéntal, 1. kinntal.
kenná, 1. kednná.
keres, Arv. — 1. kieries.
kiáuátat, kiáutat, kiávotét elfáradni, kifáradni J müde werden, ermüden; kiáuátam p. praet. — L. kiáudet.
kiáura, kiáuras, kieure erős | stark; — comp. kiaurap, kieurap. —
L. kidura, kiduras, M. kieura, kieuras.
kidoruot v. kiáuruot erősödni, megerősödni | zu kráften kommen,
stárker werden.
kidheciet, 1. keáhcéat.

LULE ÉS PITE-LAPPMARKI NYELV : SZÓTÁR.

357

kiahta, 1. kiehta.
kieivitit, -tét, kieivutit elszóródni, elszéledni | sich zersfcreuen. —
L. keivetet.
kied'd'iek, plur. -ka' virág | blume.
kiahca, kiehca, kieca, kiecau hét | sieben; — kiehca lohk hetven
siebzig. — L. kieca, ceca.
kiehcdt hetedik | der siebente.
kiehcdtis, v. -tás heted, hetedrész | der siebente teil, siebtel.
kiecas, kiecuk heten | sieben zusammen. — L. ceces.
kiehcit hétszer | siebenmal.
kiehcie, plur. kiecie' vég | ende (állat, keahcai); — uksa-k. ajtó vége
v. sarka | türende, türangel; — nunnie-k. nasenspitze (lohkieka
nunnie-kiehcie a záros szánkó orra vége | das oberste ende des
vorderteils am schlitten); taté kieciest v. kiecies ettől v. mostan
tól fogva, ezentúl | von nun an. — L. kece.
kiehccit, pad'd'ielkiehccit, — 1. keáhccat.
kiedcie, kieggie keskeny, szűk | eng, schmal. — L. kedse.
kiehta, v. kiahta, gen. kieta', kiata' kéz | hand. — L. kata.
kiehtiet, kihtiet (mon kihtau) köszönni, hálát adni, áldást mondani |
danken, segnen. — L. kitet.
e
ki htuo, v. kihtuo, gen. kihtuo' köszönet, hálaadás, hála | dank,
danksagung; — k.-laidutas hálaének, dicsérő ének | lobgesang.
—- L. kito.
kietkie = kierekie.
kiehttuot elbeszéllni, elmesélni, beszélgetni; kitalálni | erzáhlen;
erraten (mon kiehtuou, son kiehttu, ij son kiehtuo); kiehttum- p„
praefc. — L. kdttot.
kieddie bekerített hely, a hová a réneket fejés végett behajtják
geschlossener platz, wohin man die renntiere zum melken
treibt. — L. kedde pratum. — Düb. 88.
kiesa, v. kijesa, plur. kihsa' v. kiHsa' v. kiissa' tehertartó, tehervivő
edény, melyet a rénszarvasnak két oldalára kötnek | packkiste,
welche man dem renntiere zu beiden seiten aufbindet. —
L. kisa. —Düb. 98.
kiessie, plur. kiesie' nyár | sommer; cakca-kiessie nyár utója | nachsommer. — L. kese.
kiessiet, -süt húzni | ziehen; — pajds föl- v. kihúzni (mon keásau,
son kiessa v. keássd, ij son kiesie); kiessam p. praet. — L. kesét.
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kiesiehtit, hiesietit vinni, húzni, szállítani | führen, fahreo, transportiren; kiesietuvvet pass. — L. kesetet.
kiesselit begöngyölni, betakarni | einwickeln, einhüllen, umhüllen.
—• L. kaselet.
kienies haszontalan, rossz, hűtlen | unbrauchbar, schlecht, untreu.
— L. kenés, M. kienes.
kiehppis könnyű | leicht (comp. keáhppasubbuo, sup. kedhppasumüs);
— 1, keahppat. — L. keppes.
kiepmie, plur. kiérnie'': sieutfet-kiepmie a sötétség oszlása, szürkületi
das weichen der finsterniss, morgengrauen. — V. ö. sijekie.
kiebnie v. kiebmie, plur. kiepnie v. kiepmie üst | késsel. — L. kebne.
kiemartit csomóba kötözni, fölfűzni | zusammenknüpfen, aufreihen
(an einer schnur, rute); kiemartt kuolit piesutahkai er fasste
die fische auf eine weidenrute). — L. kemardet, kiamartet.
kierékiet, 1. kedrákat.
kieries, kieris, plur. kierrisa v. kierrésa' mindenfelől nyitott szán |
offener schlitten; v. ö. lohkiek, pulehkie. — L. kerres. — Düb. 103.
kieries, Arv. keres kedves, szeretett | lieb, geliebt. — L. keres
(sv. kar),
kieriesvuot szeretet | liebe. — L. keresvuot.
kierhka v. kierhkau, plur. kieráhkama lapp bölcső | lappische
wiege. — L. kdtka, katkem v. kerkem.
kier'ékie, kierekie v. kietkie, plur. kirhkie', kierhkie' v. kietkie' kő |
stein. — L. kedke.
kierátat, szenvedni, tűrni | leiden, dulden; kierátam p. praet. — L.
kierdet, M. kierdat.
kiertamus v. kieretemus, plur. -sa szenvedés, tűrés | das leiden,
dulden. — M. kierdamus.
kieréties türelmes | geduldig. — L. kierdies.
kierrak, v. keárrak, v. kedra, plur. kierraka' v. kecirraka', kedraka'
csúcs, földszín | spitze, oberfláche (soarvie kierrak fenyőfa csúcsa |
wipfel einer fichte; son pötíj cácie kedrákai a víz fölszínére jött J
er kam auf die oberfláche des wassers). — L. kdrrek, kara.
kierriek, kierrek, plur. -ka' tanácskozás, tanács | beratung, rat. —
kierriek-koqhtie tanácsház | rathaus. — L. kerrev, kerre, M.
kierreg.
kielatés, v. -tis, plur. kielatisa szótlan, néma | sprachlos, stumm.
L. kieletes, M. kielatés.
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kielahtepmie v. -tépmie, v. kiela tepmie, plur. kielahtemie v. -timie'
id. — L. kidlatebme, M. kielatebme.
kieliestét bazudni | lügen; — ger. kieliesten. — L. kelestet.
kieltama, Arv. hurok, tőr | scblinge, falle; — v. ö. kedíltet.
kiella, plur. kiela' nyelv | spracbe (samie k. a lapp nyelv | die
lappisebe sprache). — L. kidl, M. kiella.
kiellat fogni (tőrrel, burokkal) | fangen (mit einer schlinge) (mon
kielau, son kiella, ij son kiela). — L. kicilet, M. kiellat.
kijesa, pl. kiissd', 1. kiesa.
kita, pl. id., tavasz | frübling; — kita-kiessie a tavasz utója, nyár
eleje | ende des frühlings, anfang des sommers; — kitd-pedllai
tavasz felé | gegen das frühjahr. — L. kidda.
klhtau, kihtí, kihtuo, 1. kiehtuo.
kitt, kitta, pp. -ig | bis, usque, usque ad (k. iehkiett estéig | bis
abend; — kitta tasd kö son maksi addig, a míg megfizetett | bis
dass er bezablte; kitta ... rdd'dai id. (kitt almié rdd'dai bis zum
himmel). — L. kitta.
kitta adv. «meg-», szorosan | fest (k. valhtiet meg- v. elfogni | festnehmen; — catnin sü kitta muorrai [erősen] odakötötték a
fához | sie banden sie fest an den baum). — L. kitta.
kiddak, kiddek, plur. -a' börtön | gefángniss, kerker. — L. kittek.
kis (particula) is, meg, pedig | und, auch.
kistd, plur. kissta' keztyű | handsehuh. — L. kista.
kisstuo, plur. kistuo' láda | kiste; — vedrruo-k. áldozati szekrény |
opferlade. — L. kistó (sv. kista).
kistuotasit koporsóba tétetni | in den sarg gelegt werden.
kisu°hk v. kisu0,k hajlandó, kész vmire | geneigt, béreit, willig. —
L. kis sok.
kissalit, kisalit hajlandónak v. késznek lenni| geneigt v. béreit sein
(kisala'-ku tau tu°sstuot munnu kieriesvuota dlhkuon hajlandó
vagy-e ezt (t. i. a jeggyűrűt) elfogadni kettőnk szerelmének kez
detén). — L. kissalet.
kinntal, kéntal, plur. -la1 gyertya | licht, kerze; — k.-juelekie gyer
tyatartó | leuchter; — k.-lajehie gyertyabél j docht. — L. kintel,
M. kintal (v. ö. ófn. chandal, kentil licht; sk. kindr, kyndr feuer).
kipmanit fölforrni, forrni | aufkochen, aufwallen, sieden (kofa
kipman a kávé fölforr); v. ö. L. kibmahaddet leviter coquere.
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kimppuo, plur. kimppuo v. kimpuo'' csomó | bündel; — labécie-k
fékcsomó | ein bündel zügel. — L. kimpa.
kired'ie, plur. kirdíe' könyv, levél | bucb, brief; — saláma-k. zsol
tárkönyv | psalmbuch; — sirátim- (v. luohpatém)-k. válólevél J
scheidebrief. — L. kirje.
kirékie, kirkie, kirhkie, 1. kierékie.
kiröhkuo, plur. kiröhkuo'1 templom, egyház | tempel, kirche. —
L. kyrko (sv. kyrkaj.
kirrhtie -szer, -szeres, -szeresen | -mai, fach (kuokte kirrhtie két
szer | zweimal; cuohtie-k. százszor, százszorosan). — L. kerde.
kilhatet eljegyezni | verloben; kilhatum p. prset.pass. — ~L.kihlatet.
kilhie, plur. id., nászajándék | verlobungsgeschenk. — L. kihle.
killat (mon killau) tűrni, kibírni, kiállni | dulden, aushalten, ver
tragén (külu-to ad'd'am csak tűrd öregapám). — L. killet.
kö, ko, koh, Arv. bü, ku 1. mint, a mint, miképpen | wie, als; — ta
ko, tie ko id. (pö°tij stálluo ta ko editakis jött az óriás mint
villám J es kam der riese wie ein blitz); — nouh ko úgy mint |
so wie; — tasd ko, tasak ko, tasak, Arv. tassa v. tasa ku míg |
bis dass; — outol ko, Arv. autel ko mielőtt, előbb mint | bevor;
— iecdhko, 1. iecá. — 2. midőn, mikor, a mint | als, da (ko son
tau küldi midőn ezt hallotta | als er das hörte). — L. ko.
-ko (kérdő-szócska, frage-partikel) -e? (juo ko kauni"! megtalál
tad-e már | hast du es schon gefunden ?). — v. ö. -kus.
koqjqhkuot csöpögni | tropfen, triefen (mon koaihkuo, son koqjdhku,
íj son koqihku). — L. káikot.
koqjevuo, koqjdvuo, plur. koqjvuo' lapát | schaufel. — cuojekam-k.
lapát, melylyel a havat elkotorják, hogy nézzék, van-e rénmoh
alatta | schaufel zum wegráumen des schnees. — L. káivo.
koqjevuot ásni; a havat ellapátolni | graben; den schnee wegschaufeln (mon koqjvuou v. koqjvug, son koqjevu, íj son koqjvuo); —
pidgga-olmoj koqjevu pidkkau & szél istene fúj | der gott des windes biást. — L. káivot.
koqjevuokoqhtiet id., vb. inch. — L. kdivogátet.
koqt: koqt-saddie sátorhely. — 1. koqhtie.
koqhtie, Arv. kohtie, kóqhtie, plur. koatie' sátor, ház |zelt, hütte, haus;
sauca-k. birka-akol | schafstall: tulld-k. vámház | zollhaus; —
koqtie-isiet sátor gazdája | zelteigentümer; — koqtien ólma, Arv.
id.; — koqhtdsam v. koqhtasin haza, hazámba | nach hause, in
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meine heimat; koahtasatt haza [hozzád], hazádba J nach hause
[zu dir], in deine heimat; koqhtásis v. koqhtasas haza [hozzá],
hazájába | nach hause [zu ihm] in seine heimat. — L. káté.
koqssacik: ij k. soha | nie. — v. ö. L. kassáé.
koqssa, koqsse mikor, a mikor, midőn | wann, wenn, als.
kóqssek valamikor | irgend wann; — I . . . k. soha | nie. — L.
kássek.
koqsses mikor = koqsse.
koqnásta, plur. koqnsta' mesterség | kunst. -—L. kánsta. (sv. konst).
koqppau, 1. koqbba.
koqppaca v. koqppacaka mind a kettő, mind a ketten | beidé; —
koqppdcak v. koqppacaka . . .ja mind . . . mind | sowol . . . als
(nur von zweien). — L. kábbacak.
koqbba, koqbba, acc. koqppau melyik (a kettő közül) | welcher (von
beiden) ? — L. kabba.
koqbbak mind a ketten, mind a kettő | beidé. — L. kábbak.
koqbbeli merre felé | wohin zu, in welcher richtung.
koqráda, plur. koqrja kosár, szelencze j korb, büchse; — kooppokoqráda kávésszelencze (tkp. csészeszelencze) | kaffeebüchse (eig.
tasseabüchse). — L. kárg (sv. korg).
koqrrit, korrit fölmenni, szállni | hinaufgehen, steigen, ascendere
k. várrai hegyre fölmenni | auf einen berg hinaufgehen, steigen;
— k. kaddai partra szállni | landen, ans ufer steigen. —• L.
kárret, kárét,
koqrrosuot, -sut dicsekedni | prahlen, aufschneiden.
koqrruot varrni, megvarrni | náhen (mon koqruou, son koqrru, ij
son koqruo); koqruohtuftSat pass.; koqruohtum p. prset. —
L. károt.
koqruohtet varratni | náhen lassen. — L. károtet.
koqlluot fázni, fagyni | frieren (mon koqluou, son koqllu, ij son
koqluo); — koqluo japmiet megfagyni | erfrieren, 1. koqlluom. —
L. kálót,
koqüuom, fázás, fagyás [ das frieren; — koqlluomin v. koqluo jap
miet agyon fázni, megfagyni | erfrieren. — L. kálóm,
koqlmát, koqlmat harmadik | der dritte. — L. kálmad, kolmad.
koqlmatds harmadrész, harmad | der dritte teil, drittel. — L. kolmades, kolmodes, kolmoc.
NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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kojehkie száraz, szárított, kiszáradt | trocken, dürr, verdorrfc. — L.
kaikc.
kojőhkos, plur. kojökkösd1 = kojehkie. — L. káikes.
kojöhkot v. kojehkiet száraz v. aszott lenni, aszni, száradni | dürr
sein, verdorren, vertrocknen; — cacieu k. szomjazni | durstig
sein (mon koihkau, son kojehka v. kojöhko).— ger. kojöhkoman :
mon lid'díu k. szomjas voltam | ich war durstig. — L. kaikét, M.
kaikat,
koihkoluvvet szomjazni | durstig sein. — L. káikeluet.
koihkuo-, 1. koqjqhkuot.
koit bizony, bizonnyal, hát, persze; mégis | gewiss, fürwahr, j a ;
doch. — L. kuit,M. kőit.
kooppo csésze | tasse. — (sv. kopp),
kooppuo merre | wohin zu; k. kuoului merre felé | id., in welcher
richtung; v. ö. koábbeli,
kok, kokta, kokte, koktes, koktes, koktos, Arv. koktie, kukte hogyan,
a hogyan | wie; — M. 14, 30, kokta hogy | dass. — L. kokte,
koktes.
kogguo hol, merre | wo ? — L. koggo.
kohccuot, kohccuut nevezni, hívni; parancsolni | nennen, heissen,
rufen; befehlen (mon kohcuou v. köhcuou, son kohccu, ij son kohcuo); kohccum p. prast.; kohcuocit inf. fin.; kohcuotuvvet pass. —
L. koccot, káccot.
kohccuom, kohccu°m, kohccuom, plur. -ma' parancsolat, hívás
befehl, gebot, das rufen; — k. pdhkuo parancsolat | gebot. —
L. koccom, M. káccom.
kohccuomus, plur. -sa' id. — M. káccomus.
kohculvas, plur. -vasa' v. -visd1 id. — L. koccolvas, M. káccolvas.
koedjet v. kohcajet v. kohcoqjet vb. inch., fölébredni | erwachen. —
L. kacajét,
kohciet virrasztani, ébren v. fönn lenni | wachen, wach sein (mon
kocdu v. kocöu v. kohcau, son kohcd v. kohco, ij son kocie v. kohcie). — L. kácet.
kohciem virrasztás, fönnlét | das wachen, das aufsein; —k.-vuorruo virrasztás ideje | wachzeit, wachstunde. — M. kácem.
kohcoqt v. kohcö°t v. kohcötit fölébredni, fölkelni | erwachen, aufwachen, aufstehen.
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kodcuot hugyozni | harnen, pissen, uriniren (mon koccuou, son
kodcuo, Jj son koccuo). — L. kádcet.
kottáhtallat v. kottötallat vb. pass., megöletni | getödtet werden. —
L. kdddatallat.
kottátallem megöletés | das getödtet werden.
kottie, 1. koddiet.
\
kottietit vb. caus., megöletni | tödten lassen. — L. káddetet.
koddiet, koddiH ölni, megölni | tödten (mon kottau, son koddá v.
koddö, íj son kottie v. kottie Y. kottii v. kuttie); p. prset. koddam
v. koddorn; — nielekie koddá éhes | er hungert. — L. káddet.
koddiekoqMiet id., vb. inch.
koddieje ölő | tödter. — L. káddeje.
koddiem gyilkosság | mord, todtschlag. — L. káddem.
kosé, Arv. = koqsse.
kosi v. kosö, kosöq hová | wohin; — kosö ihkéánis bárhová | wohin
immer. — L. kassá, kusa, M. kása, kása.
kosta,, koste, koste, kostás, honnan | von wo, woher. — L. kuste,
kustes, M. káste, kastes.
kossák, kössek = koq,ssek.
konökas, konökis, konokas, konokis, konökes, konogis, plur. konokasa' v. -kisá' király | könig. — L. konoges, -gas (sk. konungr,
sv. konung).
konnd, konne, konne, kunná, konnás, Arv. konniá hol, a h o l | wo; —
k. ihkienis bárhol | wo immer. — L. konne, konnes.
kopcet, kopcot befödni, betakarni j zudeckeu, zuhüllen. — L. kápcet.
kopcotit id., vb. frequ. — L. kápcetet.
kopcos, plur. -sa' takaró, fedő | decke, deckel.— L. kápcas, kápces.
köbötök, kobqtok széles | breit. — L. kábdok.
kobötuot úszni a vízen | echwimmen auf dem wasser; ger. kobötuomin. — L. kábdot.
kovvo, koftfto, kobvo, plur. kovö' kép | bild. — L. káv, kávé, M.
kávvá.
komiehtet, komie'tit földönteni, fölfordítani | umstürzen. — L.
kámotet, M. kámetet.
komuo fölfordított, földöntött | umgestürzt, umgewendet. — L.
kámo, M. kábmo.
koruo bal | link. — L. kárro, M. káró.
24*

364

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK. I .

köretiet: piejevie köreta a nap erősen süt, éget | die sonne brennt.
—: L. kardét.
körötuot lesülni (a napmelegtől) | abgebrannt werden (von der sonnenhitze). — M. kardot.
korenie v. korrhtnie, plur. korrhtnie' gabona (rozs v. árpa), gabona
szem, mag | getreide (roggen od. gerste), kora, samen;— korrht*
nie oqjevie kalász, gabnafej | áhre; — sednap-korenie mustár
mag | senfkorn. — L . kordne (sv. kom).
korrit = koarrit.
kolhkitit v. frequ., 1. kolökot (vijna kolhkita ierit a bor elfolyik | der
wein rinnt aus).
kolöhko, plur. koUiko^ csöngő | schelle. — L. kaik.
kolökot folyni | fiiessen, rinnen (mon kolhkou, son kolöko, ij son
kolhko). — L. kaikét, M. kálgát.
kolhkotet v. caus. kiönteni | ausgiessen, rinnen lassen; kolhkotuvvdt
pass. — L. kálketet, M. kálgátet.
kolhkolac, plur. -lacca' kóborló | herumstreicher, landstreicher. —
M. kálgalac.
kolhtiet, koltiet kimerni (az ételt a fazékból) | schöpfen (die speise
aus dem topfe). — L. kaidét colare.
kolömi, kolemi háromszor | dreimal.
kolömö, kolöma, kolma, kolmo három | drei. — L. kolm, kolma, M.
kálmá.
kolmos hárman | drei zusammen. — L. kolmos, kolmas, kohnes, M.
kálmás.
kollie arany j gold. — L. gallé, gulle (sv. gull).
kollot, kollat elmúlni | vergehen (von der zeit: ajekie led kollam v.
kollom die zeit ist vergangen, vorüber). — M. kálldt.
kü, ku Arv. (tan tet, ku... azért, mivel | darum, weil...), 1. kö, ko.
•kü, -ku (kérdőszócska, fragepartikel) = kus. — M. ko.
kudktdstallat, 1. kuoktástallat.
kudlla, 1. kuolla.
kuekte, kuektds, 1. kuokte, kuouhties.
kuéttáhtak, plur. -taká' karika az asszonyövön, melyre a csatok
vannak erősitve | ring am frauengürtel, an welchem zwei schnallen angebracht sind. —• Düb. 158. fig. 49.
kuitit panaszkodni | klagen, sich beklagen. — L. kuitet, kuidet.
kuittie, 1. kuoddiet.
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kuin, Arv. kuina, plur. kuina' asszony | frau (ritka, selten): k.-ávvie
női öv | frauengürtel. — L. kuin (sv. qvinna).
kuim, kum, pp. -val, -vei | mit (c. gen. plur.j olqmai kuim v. kum
emberekkel | mit mánnern). — L. kueim, kum.
kujemie, kuojemie plur. kuimie, kuoimie' társ, pajtás, felebarát |
genosse, kamerád, der náchste; — k.-sváinas szolgatárs | mitdiener. — L. kueibme, M. kuoime.
kuojáhka, kuojehka, plur. kuoihka' vízesés | wasserfall. — L. kueik.
kuöuktáladdet v. kuouhtáladdet kételkedni | zweifeln. — M. kuuktaladdet.
kuouhta ketten | nur zwei; — k. kasskan négy szem közt (tkp. kettő
közt) | unter vier augen (eig. zwischen zweien). M. 18, 5. — L.
kuekta, M. kuovta.
kuoutdt v. kuouqtat ketté, két részre j entzwei, in zwei teile (cuollat k. ketté vágni J entzwei schlagen). — L. kuoutot, M. kuovdat.
kuouhties, kuowhties ketten, kettő | zwei; v. kuoktas (in den obi.
casus: son rajai kuoktásau oqhpates-olamaistis küldött kettőt
tanítványai közül | er schickte zwei von seinen jüngern). — L.
kuektes, M. koktes.
kuoutiel közép | mitte; talevie-, kiessie-kuoutiel tél, nyár dereka,
közepe | mitte des winters, sommers; — talwie-kuoutielau tél
derekán | in der mitte des winters. — L. kuoutel.
kuouruos üres | leér. — L. kuoros, koros, M. kuoros.
kuoualat kukkantani, pislantani, pillantani | gucken, blicken. —
L. kuoulet.
kuouluo irány, tájék | richtung, gegend (taiste nield'le picikka kuouluis a négy szél irányából | aus den vier windgegenden, M. 24,
31). — L. kuoulo.
kuoului pp. felé, irányába | gegen, zu, in der richtung v o n . . (outos
v. outoli v. outolin kuoului előre felé | vorwárts; sjjta k. a falu
felé | dem dorfe zu); — v. ö. kuouluo. — M. kuovloi; L. kuouloi
(respectu, quoad).
kuoktas, 1. kuouhties.
kuoktástallat v. kuáktastallat kételkedni | zweifeln. — L. kuektastallet, M. kuoktástallat.
kuókte, kuokta, kuoktfe, kuekte kettő | zwei. — L. kuekte.
kuokti kétszer | zweimal.
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kuohcat futni (állatokról); kúszni, mászni | laufen (von ti erén) í
klettern (mon kuocau, son kuohcá). — L. kuocet.
kuohcakoahtiet id., vb. inch.
kuohtie = kuokte (kuohtie peállái két oldalra | nach zwei seiten).
kiwtie (gen. sing.), 1. koahtie.
kuotiet, küotiet hagyni, hátra hagyni, elhagyni | lassen, übrig lassen, verlassen; kuotám p. prsefc. — kuotietuvvet v. kuotiehtuvvat
pass. — L. kuodet.
kuohtugt legelni | weiden (pasci); kuohtuum p. prset., kuohtuomárt
ger. — L. kuotot, M. kuottot.
kuotuohtit, kuotuotit legeltetni | weiden lassen, weiden (trans.).
kuottatit vb. frequ., hordani, vinni | tragen; 1. kuoddiet.
kuottáhtallat vb.pass., vitetni; vádoltatni | getragen werden ; angeklagtwerden. — L. kueddatallet, M. kaoddatattet ,• 1. kuoddiet.
kuotti, kuottiemen, 1. kuoddiet.
kuoddiet, kuoddiet (imper. plur. 2. küoddet) vinni, hordani, viselni;
teremni, elleni; vádolni| tragen; gebáren (von tieren); anklagen,
beschuldigen. — mon kuottau noatieu terhet viszek j ich trage
eine last; — muorra lmoddá sattuit a fa gyümölcsöket terem |
der baum trágt früchte; — álhtuo' miesit kuoddV a réntehenek
borjáznak | die renntierkühe kalben. — ij son kuottie v. ku°ttie
kuittie v. kuéttie; p. prset. kuoddam, v. kueddam, ger. kuoddiemán, Arv. kuottiemen. •— L. kueddet, M. kuoddet.
kuoddiem vivés, hordás; vádolás | das tragen; das anklagen; —
k.-assie vád tárgya | klagsache. — L. kueddem, M. kuoddem.
kuoddiemus, plur. -sa' (essiv. kuoddiemussanj vád tárgya, vád |
klagsache, anklage. — L. kueddemus, M. kuoddemus.
kúossie v. ku°ssie vendég | gast; — k.-tohpie vendégszoba | gaststube. — L. kuosse, M. kuosse.
kuossuH vkinél vendégül lenni, enni vkinél | bei jemand zu gast
sein, speisen. — L. kuossot.
kuossu°m vendégség, lakoma | gastmahl. — M. kuossom.
kuoná, gen. küná hamu | asche. — L. kuna.
kuoruos, kuorüs adv. csupán, csak | nur, bloss; — k. vall csupán
csak | bloss nur. — L. koros.
kuoran, Arv. kuoruon, kuoruon pp. -nál, mellett | bei, neben (nissuna k. az asszony mellett | dei ber frau). — L. kuoren, — 1.
kuorra.
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kuorra, plur. kuora' vidék, tájék | gegend (ritka, selten; iness. und
allativ nur als pp.).
kuorrai (kuorra ?) -hoz, -hez, mellé, tájékára | zu, in die gegend
(pöhtin sömies su°llu kuorrai egy sziget mellé (tájékára) értek |
sie kamen zu einer insel).
kuorrat nyomozni, csapáson v. nyomon menni | aufspüren, nachspüren, auf der spur gehen (mon kuorau, son kuorra, %) son
kuora). — L. kuoret.
kuorruos = kuouruos.
kuolaka, plur. kuolhka' szőr | haar (am körper). — L. kuolga, M.
kuolga.
Imoláé, plur. kuoláca' halacska | fischchen. — M. kuolac. — 1.
kuollie.
kuolmutit esteledni, sötétedni, homályosodni | abend werden, dunkel werden. — L. kuolmotet.
kuolmuted'd'ie, kuolmutipmie esteledés, sötétedés, szürkület | das
dunkelwerden, abenddámmerung.
kuolla, kualla, plur. kuola? mony, herék | hoden. — L. kuola.
kuolltuo, plur. kuolhtud' förmeteg, hóförmeteg | unwetter, schneegestöber. — L. kuoldo.
kuollie, ku°llie, plur. kuolie hal | fisch; k.-piutár halász | fischer. —
L. kuele, M. kuolie.
kuhkatussie a réneknek menésre való serkentése lm kiáltással | das
antreiben der renntiere mit dem rufe kuf — v. ö. kukukü.
küqhkalit ku-t (kukukü-í) kiáltani | /ot-schreien (die renntiere anzutreiben); p. prset. kuqhkalam.
kuhkás, adv. messzire | weit (weithin). — L. kukkas.
kuhkiet adv. messziről | von weit, von der férne. — L. kukkét,
kuhkien adv. messze | weit, fern (in der férne). — L. kukkén,
kuhkie: man kuhkieu meddig, milyen messze, milyen sokáig | wie
weit, wie lange; — nou kuhkieu eddig, addig, a meddig | so weit,
so lange; — nou kuhkieu, ko addig, a míg | so lange v. weit,
bis; — comp. kuhkieput v. kuhkiebu tovább | weiter, lánger; —
sup. kuhkiemusau legtovább | am weitesten, am lángsten. — L.
kukké, kukkeb, kukkebut, kukkebu.
kuhkies hosszú | láng. — L. kukkes.
kukukü/ (kiáltás a rénszarvasok serkentésére | ruf zum antreiben
der renntiere).
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kukte, Arv., 1. kok, koktá.
kuksie, plur. kuksie' v. kuksie' v. kühksie' nagyobb kanál, pohár |
grösserer löffel, becher. — L. kokse, kukse. — Düb. 146. fig. 4 1 .
kut, 1. kuhti.
kutat hatodik | der sechste. — L. kotad.
kutatás v. kutátis hatod, hatod rész j sechstel, der sechste teil. —
L. kotades.
kutátis hatodszor | das sechste mai. — L. kotadest.
kutas, kutuk hatan | sechs (zusammen). — L. kotas, kotes.
kuhti, kuhte, kut, Arv. kuhtie, plur. kúti', kute', kutie' a ki, a mely |
welcher; — kuhti ihkienis bárki J wer immer. — L. kutte.
kuhtek, kuhték, kuhtik valaki |jemand; — íj kuhték senki | niemand
(acc. kutfeuká). — L. kuttek.
kuhtik, kuhték mindegyik | ein jeder; iec k. id.
kuhtis, kuhtes pron. inter., ki, kicsoda, melyik | wer, welcher. — L.
kuttes.
kuhtimuc pron. inter., melyik | welcher. — M. kuttemuc.
kuhtta, kutta hat | sechs. — L. kota.
kuhtti hatszor | sechsmal.
kuttie, 1. koddiet.
kudnietet tisztelni | ehren, achten; kudnietuvvet pass. — L.
kudnetet.
-kus (kérdőszócska, fragepartikel): tietáh-kus ton ? tudod-e te ? |
weisst du ? — L. id.
kussa, plur. kusa tehén | kuh. — L. kusa, kuss.
kustá, kustás adv. — 1. kosta, kost ás.
künat isten veled! isten áldjon meg ! | lebewohl ! adieu! (grussformel beim weggehen). — künat tal ajn id. — L. gonat (sv.
god natt).
kunná, 1. konná.
kuni, 1. kuim.
kumpiek, plur. -ka' farkas | wolf. — L. kumpek.
kurhpic, kurhpis, plur. kurhpica' v. -pisa' tök | kürbis (sv. kurbits).
kuráma, plur. kurhma nyű vek v. kukaczok, melyek a rénszarvas
bőre alatt egy bögöly fajta tojásából támadnak | würmer, maden,
welche unter der haut des renntieres (aus den eiern einer art
bremse) entstehen. — L. kurhma.
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kuldcit inf. fin., hallgatni, meghallgatni | hören, anhören. — M.
kullacit; — 1. kullat.
kulatallat érteni | verstehen. — M. kulatallat.
kuluos híres, hírhedt | berühmt, berüchtigt. — L. kulos.
kullá = ku led (íj kulid = ij-ku led v. la nincs | ist nicht?).
kullat hallani | hören (mon kuldu, son kulid, ij son küld); p. praet.
kullam. — L. kuliét,
küllem, (ritk. kullam) hallás, hír | das hören; gerücht. — L. küllem,
kulli, kullie halló | hörer, hörend. — L. kulleje, M. kulle.
kullu°kis, -kisd' engedelmes | gehorsam. — L. kulloges, M. kullogis.
kullut vb. reíl., hallatszani, érzeni (érzik), tartozni vhová | gehört
werden, fühlbar sein; wohin gehören. — L. kullot.
kullusufíftet. -su^Sdt, -suvvet, -suvvdt vb. pass., hallatni, meghalgattatni | gehört, angehört, erhört werden (mon kullusuvau, son
-suvvd v. -sufifta). — M. kullosovet.
kultalit ráhallgatni, hallgatózni; tapogatni, megtapintani | hören
auf etwas, horchen; befühlen, betasten. — L. kultelet, kuldelet,
M. kuldalet.
kürkku0, plur. kürku', Arv. = kiröhkuo; — kürkuo-hdrra, Arv.
pap, esperes | pfarrer, oberpfarrer.
krihcet csikorogni | knirschen (mit den záhnen). — L. kriéet.
krihcdm csikorgás, csikorgatás | das knirschen: pani-kr. fogcsikorgatás | záhneknirschen. — L. kricem.
kristakas, plur. kristakUsa' keresztény, keresztelt | christ. — M.
kris tágas,
krohppie, plur. krohpie' test | körper. — L. kroppe (sv. kropp).
kruossa v. krussd, pl. lemossa' v. kruossd' kereszt | kreuz. — L.
kruos, kruosa, M. krusse (sv. kors).
kruossi- v. kru°ssi- v. krussinaulét v. -nauletit keresztrefeszíteni |
kreuzigen; p. prset. -nauletam. — L. krussinauletet.
krussinaulecit inf. fin., krussinauletuvvdt v. -tuvvut pass., kruossiv. krussinauletuvvuéit id., inf. fin.
kruouna, kruona korona | krone. — L. kron, M. krona (sv. krona).
kruóppta, plur. krúopta sírbolt, sír | gruft. — L. gruopta (sv.
gröpt).
kruoptetit, Arv. eltemetni | begraben. — L. gruoptetet.
kruoptitahtiet eltemettetni | begraben lassen.
krussa, krussd, krussi, 1. kruossa stb.
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kláhka, pl. id., Arv. bot, durung | stock, knüttel, prügel. — L.
klakka.
klas üveg | glas: klasa-lihtie üvegedény, pohár | glasgeschirr, glas.
— L. glas, glasa-litte (sv. glas).

hauhkat megfulladni, belefúlni | ersticken, ertrinken. — L. hauket.
hauhkatét fojtani, elfojtani, megfojtani | ersticken, suffocare. — L.
hauketet, M. haukatet.
hauátatit, hautatét temetni, eltemetni | begraben (son hauátat, ij
son hautátd); p. praet. hauátátam; hauátátuvvát, Arv. hauhtetuvvqt pass. — L. hautetet, M. haudatit.
hauátátuvvdm, -tuftt3em temetés | begrábniss. — M. haudatovem.
hauetie, hauátie, plur. haiitie' (hauetie'J sír j grab; — h.-sad'd'ie
temető | friedhof, begrábnissplatz. — L. haute, M. haude,
hauda.
hauskies, szép, kellemes, csinos | hübsch, angenehm. — L. hauskes.
had'd'it szétkergetni | aus einander treiben.
hajietit elszéledni | aus einander gehen, sich zerstreuen.
Hacic-itnie, gen. -inie istenasszony-féle a régi lappoknál, a hold
leánya | eine art göttin bei den altén Lappén. — L. Acice, Acicenedne.
haddie, plur. hattie1 ár | preis. — L. hadde.
hadduo, gen. hattuo bosszú | rache. — L. haddo.
hattum, Arv. bosszúlás ; boszú | rache.
hadduot, haddu°t megbosszulni | ráchen. — L. haddotet.
Hasskuovis (a régi lapp mondában) Hacic-itnie fia | sohn der Ha
cic-itnie.
hannuka Arv. = honnuka.
hahpitit érni vhová, elérni vmit | erreichen (ij hahpitam kaddai
nem ért a partra, nem érte el a partot | er erreichte das ufer
nicht); v. ö. L. happedet assequi; 1. oliehtit.
hapkétit elfojtani, megfojtani J ersticken, suffocare. — L. hapketet..
— 1. hauhkatét.
há^Sie, habvie, plur. havié', haSie' seb | wunde (varra kolöko, ju»
led cieknal habvie a vér folyik, ha mély a seb). — L. have.
ham (erősítő szócska, afíirm. partikel) biz, bizony, hisz, hát, ugyan
ja, fürwahr, nun, wohl. — M. ham.
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harád'dnét, hard'anit szokni, megszokni | gewöhnen; harád'anam,
hard'anam p. praet. — L. harjanet.
harámat, haramatit, Arv. harpmat igen, nagyon, fölötte, szerfölött |
sehr, überaus (harámat stuorra igen nagy | sehr gross ; — sori
moqrahtuvai haramatit nagyon megharagudott | er wurde sehr
bőse). — L. harmat, harbmat, harmatét,
harrai pp., illetőleg, tekintve, -ról j in bezúg auf, über, von (koktas
orrú tija mielan Kristasa harrai mint vélekedtek Krisztust ille
tőleg | wie denkt ihr über Kr. ? M. 22, 42).
halitet kívánni, vmi után vágyódni | wünschen, sich sehnen nach
etwas; hálitam p. praet. — L. halitet.
Halltie, plur. Haitié'' bálványúl, áldozati helvűl használt kőrakás
vagy szikla | steinhaufe oder felsen, der bei den heidnischen
Lappén als opferstátte diente; v. ö. Siejetie, Sójává,
hdihtd,> hdjehtd, hdjehtum- 1. hiejehtiet.
hdihtátis elhajított, hasznavehetetlen, avétt | weggeworfen, unbrauchbar. —• L. heitates.
hájéma, hejema, Arv. heipma, plur. heima' ház, otthon j haus,
heim; — állat, hajemai haza | nach hause (médiákat led tü
hdjemai ? messze van a te hazádba | ist es weit in deine heimat ?).
—• L. heima (sk. heimr, sv. hem).
hajúd', 1. heddduo.
hajuos, 1. hedjuos.
hdrvdstallet tetetni magát, képmutatóskodni | heucheln, sich verstellen. •—L. iá.
hdrvástalleje, -jed képmutató | heuchler, hypocrita.
hdrvdstallem képmutatás | heucheleie, das heucheln.
hdrvuok, hdrvuk pompás, díszes | práchtig. — L. hdrvok.
hdrvu°kvuot, hdrvukvuot pompa, dísz | pracht. — L. hdrvokvuot.
hdrávuot, hdrá>3uot díszíteni, ékesíteni, fölékesíteni | zieren, ausschmücken. — L. hdrvet.
hdrvuohtit id., vb. frequ. — L. hdrvotet, hdrvetet.
hdrvuohtuvvdt id., pass.; hdrvuohtupfiúm p. prset.
hdrrd úr; pap | herr; priester; — kürko-h. 1. kürkko. — L. herr
(sv. herre).
hdrranét akadályoztatni | gehindert werden. — L. haranet, heranet.
hdrrdnis, plur. -sa' akadály | hinderniss (essiv. hdrranissan).— L*
heranes, M. heranis.
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hdrlu'kes pompás, dicső J herrlich. — L. hdrloges.
hdrlukvuot, hdrlukvuohta, hdrluokvuot pompa, dicsőség | pracht,
herrlichkeit. — L. hdrlogvuot,
hdlvet, 1. helvét,
hdlluo, hedlluo, plur. id., szikla, sziklás part | felsen, felsiges ufer;
— v. ö. lássd,
heavai, 1. hiefifiiet.
hedjáhtam, 1. hiejéhtiet.
hedgga, hédgga. Arv. hedgka, plur. hedkka élet | das lében; — ietnie h. anyaméh | mutterleib; — oqpties hedkkaind sértetlenül
unversehrt. — L. hdgga.
hedhkkat, adv. hirtelen, rögtön, tüstént | plötzlich, schleunig, alsogleich. — L. hákket, M. hdkkat.
hedd'da, hedd'a, plur. hedja' lakodalom | hochzeit; — hedd'd-álmaca'
lakodalmasok, násznép | hochzeitsgáste; —h.-kdrafiuo lakodalmi
ruha | hochzeitsgewand; — h.-koqhtie lakodalmas ház | hochzeitshaus. — L. hdje, M. haja.
heddUuo, plur. hedjuo\ hajúd1 szegény | arm. — L. hdjo.
hedjuos, hajuos id.; — h. jdhkuolac kishitű | kleinmütig. — L.
hajós,
hedtastuvvat veszélyben lenni | in gefahr sein, gefáhrdet sein. —
M. hdttastovet.
hedpai, heavai, hedbvd, hedSfíd, 1. hiefifiiet,
heápatit, hedpa'tit, 1. hie'pátit.
hedhpanit magát szégyelleni | sich schámen. — L. hdppanet.
heahpanepmie (gen. heáhpanemie v. -nimie) szégyen | scham
schande.
hedvahtit, hedva'tét elpusztítani, elrontani, tönkretenni | zerstören,
zu grundé richten, verderben. — L. hdvetet, M. hdvatet.
heávvanet elpusztulni, tönkremenni | vergehen, umkommen, zu
grundé gehen. — L. hdvanet.
hedrávatit ékesíteni, díszíteni | zieren, schmücken. — L. hdrvetet;
— v. ö. hdrvuohtit.
hedrvastallem, hedrrd: 1. hdrvastallem, hdrrd.
hedlámaj, plur. hedlma v. hielmi\- — 1. hielmie.
hedlluo, hedlluo, 1. hdlluo.
heihtanes, 1. hiejehtanis.
hejehfet, heihtet, hejjáhta, 1. hiejéhtiet.

L U L E - É S PITE-LAPPMAEKI NYELV : SZÓTÁK.

373

heipma, heima, 1. hájema.
herkie, Arv., 1. hierekie.
herranit, herránis. 1. hdrrcinit, harránis.
helvét, hdlvet, helvit, plur. helvita\ helevita', heléveta pokol | hölle.
— L. helvét (sv. helvete).
hiejehtanis, heihtanes, Jtfejehtanis parázna | unzüchtig;—jupmiel-h.
istentelen | gottlos, gottvergessen. — M. heitanis.
hiejehtiet, h^jéhfet, hejehtlet, heihtet elhagyni | verlassen (mon
háihtau v« Itdihtau v. heihtau, son hdjehtd v. hájjáhtá v. hiejehta,
ij son hieihtie); — Arv. son hieihta hattumást eláll a bosszútól [
er entsagt der rache; — son hiejehtus iecas az tagadja meg magát M. 16, 24.; hedjáhtam v. hiejéhtam part. praat. — L. heitet.
hiejehtuot elhagyatni | verlassen werden; p. praet. hiejéhtum,
hájehtum elhagyott | verlassen. — L. heitot.
hietie, plur. id v szükség, veszély | not, gefahr. — L. hete.
hietnik, Arv. hiednik, plur. -ka' pogány | heide. — L. hednig (sv.
hedning).
hiehpat megállapodni (?) | stehen bleiben, sich aufhalten (?).
hie'patit, heapaHit vb. frequ., id.
hieviehtét, hievietit dicsérni, magasztalni | lobén, preisen. — L.
hevetet.
hieSfiiet történni | geschehen (heáfifia történik | es geschieht; heávai v. heavai v. heápai történt | es geschah).
Werekie, hierekie, hirekie, Arv. Werkie, herkie, plur. hierhkie', hirhkie\ rénökör | renntierochse. — L. herke.
hielemie v. healámaj, plur. hielmi* v. heálma ruhaderék; ruhaszegély | schoss (an kleidern), saum am kleide (tuohti alté hielmit érintette [ruhája] szegélyeit | sie berührte den saum [seines
kleides]). — L. helme.
hinnit elérni, vmihez v. vhová hozzájutói | erreichen, einholen,
gelangen zu etwas oder irgendwohin (tie hinniji' cuejekat hozzá
jutnak, hogy hótalpon fussanak). — L. hinnet (sv. hinna).
hirekie, plur. hirhkie'; — 1. hierekie.
hoqll, hoalla, hoql, hoalla, plur. hoqla'', koala1 beszéd | rede, gesprách. — L. hál, hála.
hoqllat, hoallat beszéllni | sprechen (mon hoalau, son hoqllá, ij son
hoala); p. praet. hoallam. — L. halét.
hoallakoqhtiet, id., verb. inch.
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hoidáitahtiet rábeszéllni; megszólítani | überreden; anreden. — L.
kdlaidattet.
hoalatit rábeszéllni; megbagyni | überreden. — L. haletet, M.
hálatet.
hoalahtuvvat vb. pass.; hoalahtum p. prset. — 1. hoqllat.
hojökatit, hojökotit dobni, hajítani, taszítani | werfen, schleudern,
wegstossen. — L. háiketet, M. háikátet.
hohkkanet, hohkánit, 1. hohkonet.
hohkketit, hohketit elveszteni vkit, megölni | tödten, umbringen. —
L. hákketet.
hohkkonet, hohkonet, hohkkoqnit, hohkoanet, hohkkanet, hohkánit
elveszni, elpusztulni | umkommen. — L. hákkanet.
hohkkonepmie, hohkonepmie, gen. -nemié v. -nimie pusztulás, kárho
zat | untergang, verdammniss. — M. hákkánebme.
hoddie, plur. -hojie' szomorú | traurig, betrübt (tie saddin slj sagga
hod'díen ekkor nagyon szomorúak lettek | da wurden sie sehr
betrübt, M. 26, 22). — L. hujos, M. hájé.
honnuk, honnuka, hannuka Arv. méz | honig. — L. hánog (sv.
honiing),
hölaitahtét, Avv. = hoalaitahtiet.
hölatit, Arv. meghívni | einladen; — v. ö. hoalatit.
höllat = hoallat.
hui, adv., igen, nagyon | sehr (hui tieuras nagyon drága | sehr
teuer). — L. hui.
huotnaha, huonnaha, hu°nnaha, hunnaha, plur. id., ház | haus. —
L. huona, M. huodnaha.
huomahit gondolkodni, elmélkedni, emlékezni, eszébe jutni | nachdenken, sich erinnern. — L. fuomacet.
huomahipmie (gen. -himie) gondolkodás, gondolat, emlékezés |
das denken, gedanke, erinnerung.
huorra, plur. huord' kurva; paráznaság | h ű r e ; unzucht (huorap
tahkat paráználkodni | unzucht treiben). — L. hóra, M. huora
(sv. hóra),
huoravuot paráznaság | unzucht. — L. horavuot, M. huoravuot.
huolékie, huolkie, 1. huléhkie.
hukksuo, plur. hüksuó', huhsuo' gond | sorge (vane huksuotaká gond
nélkül | ohne sorge, sorglos). — hugso, M. huvso.
hunnaha, 1. huotnaha.
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hulehkie, hule'kie, huolehkie, plur. hulhkie', huVkie\, hnolkie' nép |
volk; — koqhtie-h. háznép | hausgesinde. — L. fuolke,
[sv.folk).
ja, ja, jah és | und. — L. ja.
jaurie, plur. id., tó | see, teich. — L. jaure.
jauálat, jaula-, 1. jouálat.
jahkásac, plur. jahkásacca' esztendős, éves | jáhrig (kuókte-j.). —
L. jakasac.
jahkie, plur. jakié' óv, esztendő | jahr. — h.jake; v. ö.jápie.
jahkkiet hinni | glauben (mon jdhkau, son jahkka, Íj son jahkie); p.
prset. jahkkam. — L. jakket.
jahkkejeá, v. -je hivő | der glaubende. — L. jakkeje.
jahkkuo, plur. jáhkuo' hit | der glaube; vátna-j. hitetlenség | unglaube. — L. jakko.
jáhkuotes hitetlen | ungláubig. — L. jakkotes.
jahkuolac v. jahkulac, plur. -lacca' hivő, hű | gláubig, treu; —
hdjuos j . f 1. hdjuos. — L. jakkolac.
jakslet elaludni (tűzről) | ausgehen, erlöschen (vom feuer: tollo
jaksa). — L. jakset.
jaksatét eloltani | auslöschen, löschen. — L. jaksetet.
jaksatehke olthatatlan j unauslöschlich. — L. jaksateke.
jahttiet, jdhttiet, jdhttiet mondani | sagen (mon jahtau, son jahttá,
íj son jahtie); jahttam p. praet.; jahtietuvvet pass., jahtietum. —
L. jattét,
jahttiet ígérni, megigérni | versprechen; jahttam p. praet. — L,
jatet.
jahtatam, jahtotes Arv. megígért | versprochen.
jaddat, jaddet elaludni (tűzről) | ausgehen (vom feuer); jaddakoahtiet inch. — L. jaddet.
jaddatet eloltani | auslöschen. — L. jaddetet.
jasska, jaska, jaskles nyugodt lelkű | getrost, sicher. — L. jaskes.
jaskatit vigasztalódni | sich trösten. — L. jasketet.
jaskatahtiet vigasztalni | trösten, — L. jasketattet, M. jaskadattet.
jaskatus, plur. -sa' vigasz, vigasztalás | trost, tröstung. — h.jaskatus, jasketes, M. jáskadus.
jdpie (ritka, selten) = jahkie, jakié.
japmiet, japmiet halni, meghalni | sterben (mon jamau, son japma,
íj son jamie); — aktán oajvie japmiet meghalni; — koqluo (v.
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koalluomin) j . agyon v. megfagyni; — p. praet. japmam. — L.
jabmet.
japmiekehtá v. japmieke,tá halhatatlan | unsterblich. — M. jabmeketta.
japmiem, japiriem, japmem halál | tod, das sterben; — japmiemajámuo alvilág | todesreich. — L. jabmem.
jabmié, plur. jabmie halott | der todte.
jabmiek, jabmtek, jabmek, plur. -ka' id. — L. jabmek.
jáffuo, plur. id., liszt | mehl. — L. jafo.
jáviestét, Arv. jávestit elásni, eltemetni | vergraben, begraben. —
L. javestet.
járna-, jáinie, jámij, 1. japmiet.
jamas holtan | todt (raukai jamas holtan rogyott össze | er stürzte
todt nieder). — L. james.
jámiehtet megölni | umbringen, tödten. — L. jabmetet, jametet.
jámikayaj, plur. jámikaha' halott, holttest | leiche.
jala, jálá, jáli, jeli conj., vagy | oder; —juoko.. .jala vagy—vagy |
entweder... oder. — L. jalla, jalla.
jalla bolond | tor, töricht. — L. jatt, jalla.
jallat levágni, kivágni | abhauen, falién (mon jalau, son jalla, ij son
jala); jalatuvvet pass. — L. jattét, M. jallat.
jalátit id., vb. frequ. — M.jallatet.
jáhttiet, 1. jahttiet.
jcila, jali, 1. jala.
jeáskuotét, jéáskuotit, jeáskötit, jiáskötit kérdezősködni, tudakolni,
megtudakolni | nachfragén, nachforschen; — p. prast. jéáskötam,
v. -kuotam.
jeábata egyenlő, hasonló, egyforma, olyan | gleich. — L. jebd,
jdbd, M. jcibda.
jeábátasac, plur. •sacca' id.
jehtij, 1. jahttiet.
jeli, 1. jala.
jiáskötit, 1. jéáskuotit.
jiekna, Arv. jiegná, jekne, plur. jiena jég | eis. — L. jágna.
jietna, plur. jiena1 hang | stimme, laut. — L. jána, M. jedna.
jierhmak eszes, okos | klug. — L. jerbmak.
jierhmálac, jierhmálac, jirhmálac, plur. -lacca' id. — L. jerbmalac.
jissies, Arv. vastag j dick. — L. jissajes ; v. ö. assas.
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jirhmietaka esztelen, értelmetlen | unklug, unverstándig. — M.
jerbmetaka.
jillat nyílni | sich öffnen, aafgehen [calmie jUli' die augen
öffnen sich; — patasa jillisa anus ejus aperiatur].
joualat, jouqlat, jöqlat, iauálat mondani | sagen {mon joulau, son
. jouálá, íj son joulo). — L. jaulet.
jouksotit elérni, eljutni | erreichen (son jouksot). — 1. jokset. —
L. jáksetet.
johko, plur. joko' folyó | fluss. — L. jokk, jokka.
johkse, Arv., 1. juokse.
jokset, joksot elérni, utóiérni | erreichen, einholen. — L. jákset.
joksotit vb. frequ. = jouksotit.
johtiet, johttiet, johtö°t, johttoit, johttö°t, johttöt költözködni, tovább
menni, haladni J weiter ziehen, wandern, fahren (mon johiöu v.
jotöu, son johttö v. johttoo, ij son johto); — p. praet. johttoom ;
— ger. johtietin költözés közben | wáhrend des ziehens; — ger.
johtiemen v. johttoomin (mon lauj. költözködöm | ich bin im
ziehen); johtöcit inf. fin. — L. jattét.
johtie költözködő, költöző | wandernd, von einem ort zum andern
ziehend (a lappok így különösen a rénnyájával költözködőt hív
ják). — L. játteje.
johtiem költözködés J das wandern, weiterziehen; —johtiem-piejvies eine tagreise. — L. játtem.
johttöjit, johtö°jit vb. inch. = johtiet.
joröhtit, jorötét forgatni; eldönteni | drehen, im kreis gehen lassen;
umwerfen, umstürzen; — millau joröhtit malmot forgatni, őr
letni | eine mühle drehen, mahlen; — ger. jorö'temin. — L.
járretet, M. járatét.
jorökát fordulni, megfordulni | sich drehen, sich wenden, sich umdrehen, sich umwenden. — L. járgat.
jorökelit, 1. jorökolét.
jorhkietit, -tet, jorkietit fordulni, megfordulni, megtérni | sich wen
den, sich umwenden. — L. járgetet.
jorökolét, jorökolit, Arv. jorkolet fordítani, megfordítani, vissza
terelni | umwenden; übersetzen (eine schrift); umlenken,
zurücktreiben;—jorökolét iecas magát megjavítani, [bűneitől]
megtérni | sich bessern, in sich kehren; jorökolam, jorökelam p.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX,
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praet.; jorökoluvvut pass.; jorökuluvvum, Arv. jorkoluvvum p.
prset. — L. járgelet, M. járgálet.
jorökolepinie v. jorökolém, (gen. -limiej megtérés, bűnbánat | umkehr, umwendung; busse. — L. járgelem, M. jdrgálebme.
joröpo, jorhpos göímbölyű j rund. — L. járba, járbes.
jorhpok, plur. -/.a' tuskó | klotz. — L. járbak.
jorhpotahk, plur. jorhpotakd? kerék; gömbölyűség | r a d ; rundé: ilmien j . égboltozat | bimmelsgewölbe. — L. járbedak, M. járbátak.
jorrat v. jorrot esni, dőlni; forogni, körben menni | fallen; sich
drehen, kreisen (mon joröu, son jorrö v.jorrá, íj son jorö v.jora):
mielluo jorra a malom forog | die mühle geht. — L. járret.
jöála, 1. jouálat.
jolierit, Arv. gördülni | sich wálzen (son jolleri akiast kigördült,
kifordult a szánból | er stürzte aus dem schlitten). — L. jollaret, jolloret.
jolliertit gördíteni, hengeríteni | wálzen. — L. joliertet,
juelekie, julekie, juolekie, plur. juelhkie\ juHhkie', julhkie\ juolhkie,}
juolkie,, juölhkié' láb | fuss (állat, s.juolakai); —juelekie-kasska
lábköz; — kintal-j., 1. kéntől. — L. juolke.
jiw adv., már J schon. — L. id.
juok pron. rel., a ki, a mi, a mely | welcher (sing. gen. juon, plur.
gen. juoi). — L. id.
juoka valami | etwas (acc. juoka, acc. plur. juojeta, ju°jétá). -—
L. juok.
juokatit vb. frequ., elosztani, szétosztani | verteilen, austeilen; —
p. praet. juokatam, 1. juohkiet. — L. juoketet.
juohkiet osztani | teilen, austeilen (mon juokau, son juohka, Íj son
juokie). — L. juoket.
juoko.. .jalá v a g y . . . vagy | entweder... oder. — M. juogo.. .jalla.
juohkke, juohkke, juohkká, juahkke minden, mindenik | jeder, jeglicher; —j.-lalikan mindenféle | allerlei. — h.juoke,
M.juokke.
juohkahac, juohkkahac, juohkehac mindenki | ein jeder. — L. juokehac, M. juokkehac.
juokse, johkse, plur. juoksa' Arv. íjj | bogén. — L. juoks.
juobba, acc. juoppau bármelyik | welcher immer (von zweien,) —•
L. juobba.
juolekie, plur. juolhkie', juolkie 1. juelekie.
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jukkát inni | trinken (mon jukdu, son juhka, íj son juká); p. praet.
jukkám. — L. jukket, M. jukkát,
juhkem, juhkam ivás | das trinken; —juhkam-lihtie ivó edény j
trinkgeschirr. — h.jukkem, M. jukkám.
juhkie ivó, iszákos | trinker. — L. jukkeje, M. jukke.
juhcat dörögni, harsogni | donnern, tősen. — almién ad'd'a ( Áciek)
juhca az ég zörög | es donnert. — L. jucet.
jut, juht, jutt, juhtá, juhte, Arv. juta, ju'te hogy; mert, mivel | dass ;
weil. — L. jutte.
juhte Arv. a ki | welcher.
jütar, plur. -rá' zsidó |jude. — L. juda, judar(sv.jude, plur. judar).
jutuos, plur. júniusa' vadállat | raubtier. — L. juttus.
jus ha | wenn. — L. id.
jühsa' szíjak, melyekkel a lappok a hótalpakat a lábhoz erősítik |
riemen, mit welchen man die schneeschuhe an den fuss befestigt. — h.jukseh.
jupnfal, jupmiel, jupmiH, jupn^el, jupmel isten | gott. — h.jubmel.
jupmielahties istentelen | gottlos. — L. jubmelattes.
jupmielahtiesvuot istentelenség | gottlosigkeit. — L. jubmelattesvuot.
jurták, plur. -ka' gondolat | gedanke. — L. jurták, M.jurdag.
jurra adv. épen, épenséggel | just, gerade, eben. — L. jura,
juru, jurr.
julékie, plur. juthkte'; — 1. juelekie.
caime Arv. nevetés | geláchter. •— L. éaim, caima.
caimet Arv. nevetni | lachen. — L. id.
caimaköhtit Arv. id., vb. inch. — caimatalat Arv., id., vb. frequ.
cakca, plur. cauhca' ősz | herbst; — c.-kiessie nyárutó, ősz eleje
spátsommer, herbstanfang; — cakca-orruom-pajehkie őszi tar
tózkodó hely | herbstaufenthaltsort. — L . id.
caknat v. cagenat, cagnat belépni, bemenni | eintreten, hineingehen
(prast. 3. son cagánai v. canai). — L. cagnet.
éád'danet tévedni, eltévedni j irren, sich verirren. — L. cajanet, M.
caijanet.
cád'danes eltévedés, tévelygés | verirrung. — L. cajanes, M. caijanes.
cád'etet, cádd'etet csábítani, elcsábítani, eltévelyíteni, hitegetni J verführen; cád'd'etuvvát pass. — L. cajetet.
25*
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cádeteddé csábító, hitegető | verführer. — L. cajeteje.
cáhcie, cáhcii, cacie, plur. cdcie', cácii' víz, nedv | wasser, saft; —
cácie-káma, 1. káma. — L. cace.
cánaltahk, plur. -taká' bemenet | eingang. — L. cagneltak, M.
cagnaltak.
aita pp. által, keresztül | durch. — L. cada.
catnat kötni | binden (mon canau, son catna, %j son cana); — p. praet.
catnam. — L. cadnet.
canátit id., vb. frequ. — canátuvvdt pass. — L. cadnetet, canatet.
canás, plur. catnasd' kötés, kötelék | bánd; — td li pára pedna
catnasin da war nur der hund gebunden. — L. cadnes, M. cadnas.
casket dobni, vetni | werfen. — L. id.
cáppa, cappak szép | schön. — L. éabbe, cabbak. M. cabba, cabbak.
cahpat fekete | schwarz. — L. cappet, M. cappad.
cábdrit szorítani | drücken, pressen; — c. anhtan oqjvie agyon szo
rítani | zu tode drücken. — L. cabret.
cavielk, cavelk, plur. -ka' hát | rücken, tergum. — L. cavelk.
cárrém, cdrrim, plur. cárrima' zsírszem (a mi a leven úszik) j
fettauge.
cdrrie, plur. carri1 v. cdrrimd' = cárrém.
cála : padiel-é. fölirat | aufschrift.'— L. cala incisio.
cáliehtum, calietum írva, írott | geschrieben; — 1. cdlliet.
cáluk, plur. -ka' irat | schrift; — c.-oqhpies, (plur. c.-oqhppdsa')
Írástudó j schriftgelehrter. — L. calog.
calemie, plur. calmie' (.all. calámai) szem | auge; — c.-pieüie fél
szem | ein auge. — L. cabne.
calmietes, calmietis, calmiehtém, calmiehtépmie v. calmietipmie (plur..
calmietimie') vak | blind. — L. calmetes, calmeteme, -tebme.
calmietuvvat megvakulni | blind werden. — calmetovet.
cállak, plur. -ka' — cáluk.
cállakam, plur. -ma' id.
cálliet irni | schreiben (mon éálau, son cállá, ij son cálie); p. praet.
cállam. — L. calet.
callet szarvát fához dörzölni, szarváról a szőrösbőrt ledörzsölni
(rénszarvas, őszszel, párzás idején) | sich an báumen das geweih
abreiben (renntier, im herbst, zur brunstzeit); — callam-coqrvie
szarv, a melyen nincs már meg a bőr | renntiergeweih, von
welchem die haarige haut abgerieben ist. — L. callet.
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cqhkat, Arv. ülni | sitzen; — 1. cohkkahet.
cedpohttj (állat, s.); — 1. ciepiet.
cedroi (praet. s. 3) Arv., 1. cierru°t.
cearáta v. ceáreta, plur. cedrta' nem, faj, mód | art. — L. ccird, M.
cdrda.
ciehka, plur. cieka' sarok, szeglet | winkel, ecke; — c.-kietkie sa
rokkő | eckstein. — L. cdk, M. ciekka.
ciehkiet elrejteni | verbergen (mon ciekau, son ciehka, ij son ciekie);
— p. praet. ciehkam, ciehkam; ciekatuvvet, ciekahtuvvdt, pass. ;
ciekahtuvvum, ciekahtum p. praet. — L. cdket, M. cekket (ceke-).
ciekuos, ciekus, plur. ciehkusa' rejtek, homály, sötétség | versteck,
dunkelheit. — L. cakos occultus, M. cekos.
ciekusvaot titok, titokzatosság | geheimniss, heimlichkeit. — L.
cákosvuot.
ciekcat rúgni, rugdalni | mit den füssen stossen, ausschlagen, einen
fusstritt gebén. —7 L. cakcet.
cieknal, ciegnal mély; mélység | tief; tiefe. — L. cagnel, M. cegnal.
ciettit legeltetni, őrizni j hüten, weiden lassen; — kusdit c. tehe
neket ő. | kühe h.
ciepiet, ciepieht, ciepoht, cedpoht, plur. -ta' (all. s. ciepietJ v. cedpohtij) nyak | hals. — L. cdpot, cdpet, M. cdpot, cepet.
cieppie ügyes, jártas | geschickt, bewandert in etw. (son led c. piutdcit ő ügyes a vadászásban v. halászásban). — L. ceppe.
cierru°t, cidrruot sírni, siratni | weinen, beweinen (mon cieruou,
son cierro v. cierru, ij son cieruo). — L. cerot, M. cerrot (cero-).
cierruokoqhtiet id. vb. inch.
cierruom, cidrmom, cidrrom sirás | das weinen. — L. cerom, M.
cerrom.
cielhkas tiszta j rein. — L. cdlges, M. celgas.
cielekit magyarázni, megfejteni | erkláren. — L. calget, M. celget.
cielhkestit, v. cidlkestet id., cidlkestnvvdt pass.; cidlkestuvvum p.
praet. — L. cdlgestet.
ciellat leugorni | herabspingen, sich hinabstürzen (ciellicau tdte
cokko nalt majd leugrom e csúcsról) (v. ö. kahpatet).
ciuk, v. Hftoka plur. ciuka1 kölyök, fajzat | das junge, brut (vuoncan c. csibe | hühnchen, küchlein; smdldn c. bárány j lamm).
— L. cuk, M. civk.
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ciktiet: vierhmtt c. hálót foltozni, kijavítani j netze flicken, ausbessern, — L. ciktet.
coajevie, plur. coqjvie (áll, coqjavai) has, anyaméh | bauch (mallie-c. rénszarvas paczalja megtöltve megaludt rénszarvas vérrel j
renntierwanst mit gestocktem renntierblut gefüllt). — L. cáive.
cóqhkai, coqhkkai adv. össze, egybe | zusammen (in unum). — M.
óákkai.
coqhkin adv. együtt | beisammen. — L. cáken.
coqhkanet, coqhkenet összegyűlni, gyülekezni | sich versammeln;
— coqhkanam, coqhkenam p. praet. — L. cákenet, M. cákanet.
cóahket = cöqkkiet. — L. cáket.
coqhkies, plur. coqhkasa' rakás | haufen.
cóqhkketit, 1. cohkketit.
cöqkkiet, coqhkkiet, v. coqggiet, cóqggiet, 6oggiet gyűjteni, összegyűj
teni, föl- v. összeszedni | sammeln, versammeln; auflesen:
muord'it c. bogyókat szedni | beeren pflücken, (mon coqkkau, son
coqgga, Íj son coqkkie ,• — így is : mon coqggau, ij son coq,ggie);
— p. praet. coqggam. — L. cágget.
éoqsskies, coqskies hideg | kait. — L. cáskes.
coq-sskiem, coasskiem hideg, hidegség, fagy | kálte, frost; — é.-táuáta
hideglelés | kaltes fieber. — L. cáskem.
cőqsskom, cóqsskgm ; 1. éossko.
coasskuot, cosskuot hűvösödni, elhűlni | kait werden, kühl werden,
auskühlen. — cáskot.
coqrvie szarv | horn, geweih; — callam-c., 1. callam. — L. cárve.
coqllie, plur. coqlie' bél | darm; — vuopta-coqllie hajszál | ein
haar; — suojenie-c. egy szál széna | heuhalm. — L. cale.
coivie = coqjevie.
coutak, plur. -ka' kulcs | schlüssel. — L. cáutak.
coutiet kinyítani; megszabadítani | aufschliessen, aufmachen; befreien (ühsau c. januam reserare). — L. cáutet.
cohk, cohke, Arv., 1. cohkko.
cohkkahet, cohkahet v. cohkkohet, cokkohet, cohkohet ülni | sitzen.
— ger. cohkkahemen, cohkahemién, cohkohemen. — L. cákkahet.
cohkkahém, cohkahém ülés | das sitzen; — c.-sade (sad'die) ülőhely
sitzplatz. — M. cákkahem.
cohkkahi Arv. össze | zusammen. — v. ö. coqhkai.
cohkanát, -net Arv.; p. praet. cohkanam = coqhkanet.
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cohket = coqhkkiet.
éohketit iá., vb. frequ. összegyűjteni j sammeln. — M. cáketet.
cohkketit, co'kketit, cohketit leülni | sich setzen ; — p. praet. cohkketam, cohketam. — L. cakketet.
cohketahttiet vb. caus. ültetni | setzen. — L. cdkketattet, M. cákkedattet.
cohkie, plur. cokié1: saltie-c. sótartó, sószelencze | salzbüchse.
cohkko, plur. cohko', Arv. cohk csúcs | spitze (varrie-c., Arv. va
rién c. hegycsúcs | bergspitze). — L. cakk.
cokkgt, cokkut Arv. szúrni | stechen; — p. praet. coggam. L. cuoggot.
cokkgkötét iá., vb. inch. — L. cuoggogátet.
coggiet = coqkkiet, coqgglet.
coggulvas, coggolvas gyülekezet | versammlung. — L. cággolvas.
cotto, plur. coddoka' gége | gurgel, keble. — L. áldd.
cossko, plur. coskó1, Arv.
cosskom, éóqsskom, plur. -ma' gerenda, tuskó | balken, baumstamm,
klotz. — L. cásk, M. cáská.
cosskuot, 1. coqsskuot.
copmie, plur. comie'' rakás | haufen (kirkie-c. steinhaufen). — L.
cám, cámá.
copmo, plur. comö' id.; torony | id.; turm.
coröko, adv. erősen, nagyon | sehr, fest. — L. cárg, M. carga.
corömotet ököllel ütni | mit der faust schlagen; — c . lárhkas agyon
ütni | todtschlagen. — L. cárbmátet.
colaket, colekit, colökot köpni | speien (inon coldkau, son colqka,
ij son coldkie) ; — p. praet. colokam. — L. cálget, cálgát.
collit kiköpni, kihányni | ausspeien. — L. cállet, M. cállit.
cuqhppiet, cuq'ppiet levcágni, aratni | abschneiden, schneiden (inon
cüqhpau, son cuq'ppa, ij son cüohpie v. cüqhpie). — 1. cuohppat.
cuejekat, cuojekat, cuojakat hótalpon menni v. futni j auf schneeschuhen gehen od. iaufen (won cuoikau, son cuojeka v. cuoika).
— L. cuoiket.
cuejekatit, id. vb. frequ. — L. cuoiketet.
cuojehka, cuojáhka, plur. caoihka' v. cüihka' szúnyog (hosszú orrú) |
mücke. — h.éuoik, M. cuoika, Düh. cueik.
cuojakat, cuojekat. — 1. cuejekat.
cuojekam hótalpon futás: c.koqjévuo, 1. koqjevuo. — L. cuoikem.
cuoukat, cuouket világítani, fényleni | leuchten. — L. cuouket.
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cuoukas, plur. -sa' világosság, fény j licht (lux). — L. cuoukes.
cuoukis világos, fényes | hell, licht, klar. — L. cuoukes, M. cuoukis.
éuoukotit, vb. frequ. világosnak, lenni, fényleni, világítani | hell
sein, leuchten; — piejevie cuoukgta nappal lesz, virrad | es
wird tag. — L. cuouketet. — v. ö. cuovákat.
cuoukutahcat id. vb. inch. — L. cuoukotacet.
cuoukutackoqhtiet v. cuowkutickoqhtiet vb. inch. virradni | dámmern,
tag werden. — M. cuoukotickátet.
őuouketuvvát világossá lenni, fényessé lenni | hell, licht, glánzend
werden. — M, cuouketovet.
cuoukotid'd'ie, v, -kutid'd'ie, virradás, nappalodás | tagesanbruch.
éuoukutipmie, gen. -timie id.
Őuohkat fölszörpölni, lefetyelni (kutyákról) | schlürfen (von hunden);
— mon cuokau, son cuolika, ij son ciioka ; —cuohkam p. praet. —
L. cuoket.
cuokahtit id., vb. frequ.
cuokutackoqhtiet = cuoukutackoqhtiet.
cuoja-, 1. cuod'd'at.
cuojahtet, -üt hangoztatni, vmi hangszert fújni, sípolni, fütyölni
lauten lassen, ein instrument blasen, pfeifen; — c. pasoqnan
kürtöt (harsonát) fújni | die posaune blasen; — mij leáp cuojahtam tid'd'i mi fütyöltünk (sípoltunk) nektek M. 11, 17. — éuojahtam p. praet. — L. caojetet, M. cuojatet. — v. ö. cuod'd'at.
őuojáted'díe p. praes. sípos | pfeifer, bláser. — L. cuojeteje, M. cuojateje.
cuod'd'at, cuod'd'at hangzani, szólni | lauten, rufen; — vuonca-orries
cuod'd'a a kakas szól | a der hahn ruft (kráht) (mon éuojau, son
cuod'd'a, ij son cuojie). — L. cuojet.
cuod'dales erősen hangzó, harsogó j laut, volltönend, schallend. —
L. cuojeles, M. cuojales.
cuodcálastiet, cudcalastiet föltámadni, fölkelni, ellentállni | sich erheben, sich widersetzen. — L. cuodcalastet.
cuodcielet, cuodcelét fölkelni | aufstehen, surgere; — pajas c. föl
támadni J auferstehen, resurgere; — imper. s. 2. cuodcil v. erd
eiéi kelj föl! cuodcielam p. praet. — L. cuodcelét.
cuodcieliem v. cuodcielepmie, gen. -lemie v. -ütnie fölkelni | auf
stehen. — pajas cuodcieliem föltámadás J auferstehung. — L.
cuodcelem.
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cuodcuot állni | stehen (mon cuoccuou v. cuoccuu, son cuodcu, ij son
cuoccuo) ; — ger. cuodcuoman; — p. prset. cuodcum. — L. cuodcot, codcot.
cuodcuoiit állatni; vminek élén lenni, igazgatni j stehen lassen;
verwalten, vorstehen. — L. codcotet, M. cuodcotet.
cuodcuotedrdíe gondviselő, sáfár | verwalter. — L. codcoteje, M.
cuodcoteje.
cuoccatit vb. mom. megállni J stehen bleiben. — L. codcatet, M.
cuodcatet.
cuoccaltahtiet föltámasztani, fölkelteni | erstehen machen, erwecken; (sü vielda kaláka ... cuoccaltahtiet vield'asis sahkkusau
atyjafia támasszon az ő atyjafiának magot M. 22. 24.) — L.
cuodcaldattet.
cuoccelit; — cuoccelam p. praet., Arv. = cuodcielit.
cuoccut, Arv. = cuodcuot.
cuohtie, cuotie száz J hundert; — c. kártasac adj. százszoros;
c. kártasacá v. kártasaccat adv. százszorosan | hundertfach; •—
c. kirrhtie százszor, százszorosan | hundertmal, hundertfach. —
L. cuote.
éuona, v. cuonam, plur. cuonamob szikra | funke. — L. cuona,
cuonem.
éuohppat vágni, metszeni | hauen, schneiden; — jmjás c. aratni |
ernten; — kasskat c. levágni | abhauen, abschneiden (mon
cuohpau, son cuohppa, ij son cuohpa v. cuohpie v. cuohpi)- cuohp
pam p. prset. — L. cuoppet, M. cuoppat.
m cuohppam vágás, metszés | das schneiden; c.-ajekie aratás ideje |
erntezeit. — L. cuoppem, M. cuoppam.
cuohpatet (p. praet. cuohpátam) vb. frequ. = éuohppat.
cuohpatet levágatni | abhauen lassen. — M. cuopatet.
cuohpated'd'ie arató | schnitter. — M. cuoppateje.
. cuopma, plur. cuüma' hamvas áfonya | kráhenbeere, moosbeere
(vaccimum nigrum). — L. cuoma.
cuovakat = cuoukat.
cuovvuot, cuofifiuot követni | folgen, sequi (mon cuovuou, son cuovvu,
ij son cuovuo). — L. cuovot, M. cuovvot (cuovo-).
cuorvas, plur. cuorávasa' kiáltás | ruf, schrei. — M. id.
cuorövuot, cuoröfiuot kiáltani | schreien, rufen (mon cuorvuou, son
cuorövo v. cuoröftu, ij son cuorvuo). — L. cuorvot.
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cuorvwtet vb. frequ., hívni | anrufen (son cuorvuotá Éliasau M.
27, 47.). — L. cuorvotet.
cnollat vágni, hasítani | zerhauen, spalten; — c. kasskat levágni |
abschneiden; — c. kuouqtat szétvágni | zerhauen, zerschlagen
(mon cuolmi, son éuolla, ij son cuola). — L. őuolet, M. cuollat
(cuola-).
cuolastiet, cuolestiet vb. frequ. id.; — c. ierit levágni | abhauen. —
M. cuolastet.
cuolltiet elválasztani | trennen, absondern. — L. cuoldet.
éüutie v. cuotie, plur. cüutie\ cütié' ujj | finger. — L. cute, M. cuvde.
culiestit csókolni | küssen. — L. culestet.
cahkatallat v. cakkatallat, Arv.; cahketet, cahkitet meggyújtani |
anzünden. — L. cakketet.
cahkiet dugni, bedugni | stecken, hineinstecken (mon cakau, son
cahka, ij son cákie). — L. caket.
cahkielit id. (prses. s. 3. son cáhkiel).
cakka-, cakkie, 1. caggat, caggie.
cakna, plur. cana peczekfák, a vászonból vagy bőrből való ajtó
kipeczkelésére | speiler an der tür aus leinwand oder feli.
caggat kiterjeszteni; megtámasztani; akadályozni, gátolni, eltil
tani vmitől | ausstrecken, ausspannen; stützen; hindern, abhalten; — koqtieu c. a sátrat fölütni | das zelt aufschlagen; — allét
cakka sijau poqhtiemást mü lusá ne akadályozzátok (ne tiltsátok)
őket a hozzám való jövetelben | hindert sie nicht (verbietet
ihnen nicht) zu mir zu kommen, M. 19, 14. (mon cakkau, son
caggá, ij son cakka). — L. caggat.
caggie, plur. cakkie' támaszték, czölöp, rúd (sátorbeli) | stütze, pfahl,
stange (am zelt): uksa-c. két rúd, melyek olló alakban egymásba
helyezve, az ajtóbemenetet alkotják | zwei stangen, welche in
scheerenform zusammengelegt, den türeingang bilden. —
poqssuo- (y. poqssiej c. egy czölöp az iiksa-c.-vsd szemközt (a sá
tor hátsó részében, a hol régebben szintén volt ajtónyilás) | eine
stange, der uksa-c. gegenüber (im hinterteil des zeltes, wo früher
auch eine türöffnung war). — L. cagge.
cabmiet, cabmiet ütni, zörgetni, kopogtatni | schlagen, klopfen,
(mon capmau, son cabma, ij son capmie); — p. praet. cábmam.—
L. cabmet.
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capmiestit vb. frequ. ütni, vágni, leütni, levágni | schlagen, hauen,
niederhauen.
cáhkat megvágni, bemetszeni | schneiden, einschneiden. — L. cekkot.
cahkalit vb. mom., id.
ciehkie bevágás, bemetszés; pont | einschnitt, kerbe; punkt. —
L. cekke.
ciegganit épülni, fölépülni | errichtet werden, erbaut werden. — L.
cegganet.
.
ciegganepmie, gen. -nemié, n. act.: ciegganemie-ceáráta építésmód
bauart. — L. cegganem.
cieggiet emelni, fölállítani, építeni | errichten. aufstellen, bauen:
koqtieu cieggiet házat építeni | ein haus bauen ; — pajas c. föl
építeni | aufbauen (mon cieggau [v. ceággauj, son cieggá
[ v. ceciggáj, ij son cieggi; — p. praet. ceaggam v. ceaggam. —
L. cegget.
cieggie: koqtie-c. házépítő, építőmester | baumeister. •— M. kátecegge.
cieggiem fölemelés, fölállítás, építés | das errichten, bauen. — L.
ceggem.
cieskes, cieskés hegyes, tövises | spitzig, stechend, dornig; —
c.-píástac tövisbokor | dornstrauch. — L. ceskes.
ciellat ugatni | bélien (mon cielau, son ciella, íj son ciela).
cicac, v. cicuhk, plur. -eV v. -ka? veréb | sperling. — L. cicok, cice.
els, ciis, cils! (a rénszarvasok nógatására való kiállítás | ruf zum
antreiben der renntiere). — v. ö. kukukü.
cissátussie a cis-t kiáltás | das as-schreien.
cissalit «cis»-t kiáltani J cis-schreien.
cohkie, plur. cokié' szív (többbnyire állatoké) | herz (meist von
tieren). — L. cákke.
cuonhkas adv. szét, darabra | auseinander, in stüeke, zer-: pahkiet c.
széttépni, szétszaggatni | zerreissen. — M. cuovkas.
cuouhktet, cuouhkit, cuoukit szétzúzni, széttörni, szétszakítani | zerschmettern, zerschlagen, zerreissen. — L. cuouket, M. cuovket,
cuoukit.
tájékan v. tájákan, plur. -na' tészta J teig; — süries t. kovász |
sauerteig. — L. daigen, M. daigen (sv. deg).
taina, táina azért | darum, deshalb; — taina ko, táina ko mivel [
weil.
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tajevai adv. gyakran | oft; — man t. hányszor, mily gyakran | wie
oft. — L. taivai.
tauk, tduk, tauka mégis, mindamellett, de, ámde | doch, jedocb. —
L. dauk, M. dauk, danka.
tauáta v. tauáta, plur. táuta' betegség | krankheit; — coqskiem-t.
hideglelés | kaltes fieber. — L. taad, M. tauda.
tauhtie, 1. taktie.
tahka, plur. id., tető | dach. — L. tak, M. taka (BV. tak).
tahkat tenni, csinálni | tun, machen (mon takau, son tahka, ij son
taka, prset. s. 3. takai, Arv. tahkai) ; — huorap tahkat paráznál
kodni ; — ger. tahkamán v. -min ,• takdtuvvdt pass.; takdhtuvvum, takát'iiftí3um, Arv. tahkotuvum p. praet. — L. takket, M. takkat.
tahkakoahtiet id. vb. inch.; — takacit inf. fin.
tahkamus ügy, tenni való | gescháft, verrichtung (mijtds munnuin
led tuina tahkamussan mi dolgunk van veled | was habén wir mit
dir zu tun?). — L. takkamus.
tahkie csináló, tevő | macher, verfertiger; — lairielihtie-tahkie
fazekas | töpfer. — L. takkeje, M. takke.
tahku itt, erre | da, in dieser gegend; — tuohku-tahku itt-ott | hier
und dórt. — L. taggo.
tahkuo, plur. takuo' tett, cselekedet | tat, handlung, werk. — L.
takko.
takkar, takkir ilyen, olyan j solcher. — L. taggar.
taktie v. tauhtie, plur. id., csont, tetem | bein, knochen: iertik-t.
bordacsont | rippenbein. — L. takte.
tagka vitie azonnal | sogleich.
taggu, taggg arra, arra el, erre, erre el | dortzu, hier vorbei, da vorbei; — v. ö. tahku. — L. taggo.
taha nom. plur., 1. tat.
tddatet, tad'atét, tdd'ddtit, tadatit érteni | verstehen. — L. tajetet.
tat, tat, taht, tatt ez, az | dieser; der, die, das (acc. tdu v. tan; gen.
tan v. tan; com. taina; ess. tdnnlen, tanndn; iness. tan; elat.
taté, tata, taté, Arv. tahtie; állat, tasd; — plur. fa', ía', taha;
acc. taite, Arv. taitie; gen. tai, tai; elat. taistd, taistd; állat.
tditi, taita).
tdte, tata, taté Arv. tahtie fi. tat) : tatie miit az után, a szerint |
danach, demgemáss; — tdte kieciest ettől fogva, ezentúl | von
nun an, hinfür.
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tahtek ugyanez, ugyanaz | derselbe (acc. tauka ,- com. iáinak ; iness.
tanka). — L. tattek.
tas, tass, tas, 1. tast.
tasá, tási, Arv. tasa, tassa ide, oda | hieher, dahin; — tasá v. tasak
v. tasá ko v. tasak ko v. tasás, Arv. tasa ku, tass i ku míg, a'míg |
bis, bis dass; — kitta tasa kö son maksl addig, a míg meg
fizette | so lange bis er bezahlte M. 18, 34. — L. tasa, tas.
tast, tast, tas, tass, tas, adv. többé, ismét | mehr; wieder; — tast
vitt ismét | wieder, wiederum M. 27, 50. — L. tast.
tasstá, tastd, taste innen, onnan; azért | von hier, von da; darum.
— L. taste.
tan, tan (L tat) : tan kuhkás olyan messzire | so weit; tantiet, Arv.
tantét azért | darura, deswegen; tan outost azért | dafür, darum.
tanásuot, tanásat tánczolni | tanzen (mon tansaou, son tansu v.
tánásu v. tánösu, íj son tansuo). — L. dansot, dancot.
tanná, tanne, Arv, tanniá itt, ott | bier, da, dórt. — L. tanne.
tanndn, tánnien, 1. tat.
tappatallét Arv. vb. frequ., 1. tahppiet.
tahppiet, tdppiet bezárni, becsukni | scbliessen, zumachen (mon
tahpan, son tahppá, íj son tahpa v. tahpie); tahppam p. praet.
tahpatuvvat pass. — L. tappet, M. tappatovat.
tappielt innen | von hier. — M. tabbelt.
tapranit, Arv. beleszorulni, odaszorúlni | stecken bleiben, festhangen; tapranam p. praet. — L. tabranet.
taberit \ mihez ragasztani, erősíteni, fűzni, kötni | anheften ankleben, anbinden, befestigen. •— L. tabretet.
tájuo, plur. id., vidék, tájék, hely | gegend, ort. — L. tafo.
iáfiftier, tabvier, távvier, plur. -ra'' vagyon, jószág, kincs | eigentum, besitz, schatz. — L. taver.
tárhpa, plur. tárápahd1 szükséglet | bedarf, — v. ö. tárhpies.
tarhpahet, tarhpahét szükségelni | nötig habén, bedürfen. — L.
tarbahet.
tárhpies, plur. tarápasa, (tárápahd') szükséges | nötig, notwendig.
— L. tarbes.
tarevie, gen. tarhvie kátrány | teer. — L. tarve.
taróvat kátránynyal bekenni, bekátrányozni j teeren, mit teer überstreichen. — L. tarvet.
tal, tall, Arv. tálie most, hát | jetzt, nun. — M. tal.
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tála, talahka, Arv. tálak, falaka azonnal, mindjárt, tüstént, egy
szerre | gleich, sogleich, sofőrt. — L. tála, talla, tálak, M. tála,
talaka.
taluo, 1. talluo.
tálhkas, plur. táláhkasa' fűszer; gyógyszer j gewürz; arznei; —
piábmuo-t. fűszer | gewürz. — L. talkes, M. talkas.
tálehkie, plur. tálhkie, táVkie' idő, időjárás | wetter. — L. talke.
talhkuotit gyógyitani, meggyógyítani | heilen. — L. talkot, M.
talkotet.
talhkuoted'd'ie gyógyító, orvos J arzt. — L. talkoteje.
talvatis, plur. -sa' vásárhely | marktplatz. — L. talvatas, talvates.
tálevie, talevie, plur. tálvie' tél | winter; — talevin télen J im winter; — kitá-talevie tél utója, tavasz eleje | ende des winters,
frühjahr; — talevie-kuoutiel tél dereka, tél közepe J mitte des
winters (t.-kuoutielau tél derekán). — L. talve.
talla, talle, toll most | jetzt. — L. talle ; — v. ö. tal.
tállá, plur. tála' tallér | taler. — L. dal, dala (sv. daler).
talluo, plur. taluo'' major, tanya, ház; pitvar | gehöft, haus; —
t.-isiet házigazda | hauswirt. — L. talo.
talluoi akkor J da, damals. — L. talloi.
td, 1. tie.
tdina, com. = taina, 1. tat.
tdjevuo, tájevuo, plur. táivutf sajtformáló edény | geschirr zum káseformen. — L. teivo.
tdotit, tdutit = tieutit.
tan = tán (\. tat); — tanná = tanná.
tdmpel, plur. -a', Arv. = tiempel.
táll ime | sieh, da f = td-l, td led).
tdll, Arv. = tal, toll.
tea = tie.
tedká, plur. teáhkáka', teáhkátaka (kuokte teáhkáka\ kolömo tedhkataka) sátorfeszítő rúd | stange zum zeltspannen. — L. táka,
tdkak, tákatak.
teápcas sajtó | presse; — t.-kárrie id. — L. tápces, M. tápéas.
teáhppuot odaragadni | hangén bleiben, picken bleiben (mon teáhpuou, son teáhppu0, ij son teáhpuo). — L. toppot.
teámpel, Arv. 1. tiempel.
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teáránuo, Pdránuo, plur. tedrrhnuo' szolgáló | magd, dienstmádchen. — L. tdrdno (BV. tárna).
tedlmuotét taposni, összetaposni | treten, zertreten ; — tedlmuotuvvet
pass. — L. tdlmotet.
te = tie ; — tet = tiet.
teit acc. plur. = taite, 1. tat.
tetas ainf isten veled, isten áldjon | lebewohl!
testament: otö t. új szövetség. — (sv. testament).
ti, 1. tij.
tidunahet, tieunahet szolgálni | dienen; — tiautiaham, tiennaham
p. praet. — tieunahuvvdt, v. -huft-fdt pass. — L. teudnahet;
teudnahovet.
tie, tea, te, td akkor, aztán, tehát, hát | da, dann, so, alsó; — tie ko,
1. ko ; — tie dsskd, 1. áskd. — L. te, die.
tieutit, tdutit, tdgtit megtölteni | füllen (mon tdgtau, son tduötd, ij
son tdutie) • — p. praet. tdgtam, tdutam. -— L. teutet, M. tevdet.
tieutu, plur. id., férj, férfi | mann (vir, maritus). — L. teudo.
tieundr, tieundr, tiunar plur. -a' szolga | diener. — L. teudnar, M.
teunar.
tieuras, tieuras, tiuras drága | teuer. — L. deuras, M. divras.
tiehki, tiek ide | hieher. — L. teke, tek, M. teki.
tiehti, tiehtij, tieht, tiet, Arv. tet pp. -ért, miatt | wegen, für, u m ;
— mü t. értem | meinetwegen, für mich; — tdn-t. azért, ezért |
darum, deswegen. — L. diet, tieti, M. téti, tet.
tiehtiet tudni | wissen (mon tietau, son tiehtá, ij son tietie) ; —
tiehtam p. praet. — L. tetet, M. tiettet (tiete-).
tietiehtiet tudatni | wissen lassen, kund gebén. — L. tetetet, M.
tietetet.
tiehtus ismeretes, ismert | bekannt. — L. tetős, M. tiettos.
tiesi fölnőtt | erwachsen; — manW t. olmuon (v. ólomon) saddi
a gyermekek fölnőnek (fölnőtt emberré lesznek) J die kinder
wachsen auf (werden vollwüchsige mánner). — L. teus, teusa.
tieva, tievas, Arv. tievvas, plur. tievasd\ Arv. tievvasa', tedvvasa'
tele | voll. — L. teuvas, M. tievva, tievas.
tievvat, tie fi fiat (tiebvat) megtelni | voll werden (mon tievau, son
tievva, tie fi fid, ij son tievie v. tieva) ; — tievvam p. praet. — L.
teuvet, teavot, M. tievvat (tieva-).
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tiempel, tfempel, Vámpel, Arv. tdmpel, plur. -a' templom | tempel.
— L. tempel (sv.).
tiuöka, ti^oka, tiuka, plur. tiuka' csöngő, csöngetyű | schelle; —
t.-riessa csöngőszíj | schellenriemen. — L. tivk.
tiuna mind, minden | all (t. mána' minden gyermek | allé kinder);
— kaik t., kdjáhka t. valamennyi, minden | sámmtlich. — L.
tun, tivn, M. tivna.
tiunar, 1. tieunar ; — tiuras, 1. tieuras.
tij, ti, tid'd'a, tid'd'd, tide ti | ihr, vos; ieca' tij magatok | ihr selbst
(acc. tijáu, tijáit; gen. tijá; com. tijáin, tijdi ; iness. tijdsnd,
tijdn; elat. tijdst; állat, tid'd'ij, tidbij, tid'd'i, tidíta, tid'd'isij;
abess. tijdtakd). — L. tije, M. ti.
tijema, adv. tavai | voriges jahr. — L. tibma, tima.
tijma, ]. tima.
tist Arv. adv., többé | mehr = tast.
tihpie, gen. tipie: mduuo-t. holdfény | mondschein. — L. tepe.
tiptiet engedni, megengedni, hagyni; abban hagyni | lassen; zulassen, gestatten; bleiben lassen. — L. tiptet.
tihppuot (p. prset. tihppum) = teáhppuot.
tibiSás, ti^Sas Arv. kijebb, messzebb ki | weiter hinaus.
tivuot tized, dézsma | zehntel, zehent (tij tahkapehtit tivuotau meg
dézsmáljátok, M. 23, 23). — M. tivod (sv. tiond).
tivvut, tip.Sut, tibvut, tijliSuot (tibvuot) gyógyítani | heilen (mon
tivuou, son tiSfjii v. tibvu, ij son tivuo) ; — tift/Sum, tibvum p.
praet. — L. tivot, M. tivvot (tivo-J.
tivutet vb. frequ., id. — tivuotuvvdt, tivuosuvvdt vb. pass. id. —
M. tivotet, tivotovet, tivosovet.
tima, tijma óra | stunde. — M. tima (sv. timme).
timpar-olmaj, ács | zimmermann. — M. timbar-olmai (sv. timberman).
tilla kapor | dili. — M. dilla (sv. dili),
-to encl. (killu-to dddam csak tűrd öregapácskám | ertrage es nur
váterchen).
toqj, toj ti ketten | ihr beidé (acc. tunnü; gen. tunnu; com. tunnujn,
tunnujn, tunnuj; iness. tunnusná, tunnun; elat. tunnust; állat.
tunnui, tund'ui, tunnuita ; abess. tunnutakd). — L. tái.
toqjevuot, toqjávuot, tojevuot gondolni, vélni, vélekedni | denken,
meinen (mon toqjvuou, son toqjevu, ij son ioq;oao). — L. táivot.
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toqd'd'iet törni, tördelni; megszegni (kenyeret) | brechen, abbrechen;
(brot) aufschneiden (mon toqjaa, son toqd'd'á, ij son toqjie) ; —
toqd'd'am p. praet. — L. tájot, tájét,
togd'd'alit iá., vb. mom. •— M. tájalet.
tóqssies == tossies.
toqhppiet, toqhppit megragadni, megfogni | anpacken, ergreifen.
— L. táppet.
tóqhpihtuvvum (p. praet. pass.): pearákalis t. ördöngös | von teufeln
besessen. — M. táppitovum.
ioqhpuot venni, fölvenni; szedni, összeszedni | nehmen, aufnehmen; sammeln. — L. tápot,
toqppus, plur. toqbbusa' vánkos v. bőrdarab, melyet a rénszarvas
nyerge alá tesznek | kis3en oder ein stück ledér, unter den renntiersattel zu legén. — L. tobbos, tábbos.
toqmotet viselni magát, viselkedni | sich aufführen, sieh verhalten.
— L. támátet.
tóqrvustallat bizakodni, bízni vmiben | vertrauen. — L. tárvostallat.
toqr-rátallat (vb. frequ.) üldözni | verfolgen. — L. tárratallat; —
v. ö. toqrrietet.
toqrrátallem üldözés | verfolgung. — L. tárratallem.
toqrrietet követni, üldözni, utána menni | folgen, nacbfolgen, jagen
(t. poqhccuit). — L. tárretet,
toqrruo (toqrrö), plur. toqruo, harcz, háború, csata, küzdés | schlacht,
krieg, kampf; —• t.-olmaj katona, barczos | sóidat, krieger. —
L. táró.
toqlövuot, toqlvuot, tölövut, tolvuot vezetni, vinni; üldözni, űzni,
kergetni | führen; verfolgen, treiben (mon toqlvuou, son toqlövu
v. tolövu, íj son toqlvuo). — L. tálvot.
toivat, Arv. == toqjeuuot.
tokk, tohkk, tohko, tohku, tohkü, oda | dahin, dorthin. — L. tákko,
tokko.
tokso, plur. touhso' szelencze | dose; tupák-t. dobányszelencze |
tabakdose. — sv. dósa.
tossai adv. hiába | umsonst, vergebens. — L. id.
tossánet elmúlni, elenyészni | vergehen, verschwinden. — L. tássanet.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
26
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tossá, tosse, tossu, tossu0, tossuo csupán, csak | bloss, nur; — t. vall
csupáncsak | bloss nur, alléin. — L. tosse, tosso.
tossonet = tossdnet.
töt, gen. tön = tuot, tuon.
ton, tonn, totno, tonna, Arv. tonna, te | du (acc. tü ; gen. tü; com.
tuina, tun ; iness. tüuná, tühsna ; elat. tühstá, tujstci, tuhst; állat.
tűni, tund'i, tundan; abess. tühta). — L. todn, M. ton.
tonna = tuonnd.
tohpie, plur. topie' szoba j stube, zimmer; — ku°ssie-t. vendég
szoba | gastzimmer. — L. táppe (SY. stuga).
topötet, topto- 1. tobötot.
toptotet megismertetni, elárulni | zu erkennen gebén, verraten;
toptohtuSJdt pass. — L. tábdetet, M. tábdatet.
toptostet, -tat elismerni, megvallani J bekennen; — toptotuvvct
pass. — L. tábdestet, M. tábdástet.
toptostem megvallás, vallomás | bekenntniss. — L. tábdestem, M.
tábdástem.
toppie ott | dórt; toppielt, toppiel onnan | von dórt. — L. tábbe,
tábbelt.
tobatahet, tobötahet vb. inch. == tobötot. — L. tábdahet.
tobötot, topötot ismerni, megismerni; érezni | kennen, erkennen;
fühlen (mon tobötau v. toptau, so)t, toböta v. toböto, ij son topto) ;
— tobötam p. praet. — L. tábdet, M. tábdát.
tobötokoqhtiet v. inch., id.
tobötom ismerés; érzés | das kennen, erkennen; fühlen; t.-medráhka
ismertető jel | erkennungszeichen. — L. tábdem, M. tábd&m.
tobötut ismerszeni, éreztetni, érzeni (érzik) | gekannt ; gefühlt werden. — L. tdbdot.
torhkiestit remegni, reszketni | bében, zittern. — L. tdrgestet.
torad'uot uralkodni, kormányozni | regieren; — torqd'uomen ger. —
L. tárjot.
torönuo, plur. torrhnud torony | turm. — L. tor ne, M. tordno
(&Y. tornj.
torvustallat = tóqrvustallat.
töla amott, ime | dórt, sieh da. — L. tuole.
tölien adv. hajdan | einst. — L. tuole.
toluc, Arv. tolöc, tolloc hajdani | einstig, ehmalig. — L. tolac.
tolvuot; tolvotuvvet pass., = toqlövuot.
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tollie = toluc (tollie áikij hajdan | einst). — L. tuole.
tollo, gen. tolö tűz | feuer; — tollo-kaddie tűzhely | feuerstátte. —
L. toll, tállá, tállá,
-tü encl. = -to.
tü, tuina, 1. ton.
tuoi-tuohku ide-oda | hin und her, huc illuc. — tuoi tuok.
tuoutak, 1. tuotek.
tuohkai pp. mögé | hinter, (várié tuohkai hegy mögé | hinter den
berg); — tuokien mögött; -nál, -nél j hinter; bei (ij led pietnik
mü tuokien nincs nálam pénz | es ist kein geld bei mir [ich habé
k. g.J; — várié t. hegy mögött | hinter dem berge). — L. tuokai,
tuoken.
tuohku, tuohku0 v. tuoggu ott, arra j dórt, dórt vorbei; — t.-tiehki
ide-oda | hin und her; — tuohku-tahku v. tuoggu-taggu itt-ott
da und dórt. — L. tuoko illuc, tuoggo ibi, illac.
tuoknas, plur. tuognasa' folt | fleck, lappén. — L. tuognes, M.
tuognas.
tuot, töt azon, ama j jener (acc. tuou,• gen. tuon, tön ; com. tuoina ;
iness. tuon; el. tuosta; állat, tuosa; — plur. nom. tuo'; acc.
tuoit; gen. tuoi). — L. tuot.
tuohta, gen. tuota komolyság, iparkodás j ernst, bemühung (Arv.
tuhtan stuorra tuotain egész komolysággal | mit vollem ernste).
—• L. tuoda, tuot.
tuohtalac komoly, őszinte, igaz j ernst, aufrichtig. — M. tuodalac.
tuotak, tuotek, tuoHak, plur. -ka* támasz, támaszték | stütze; —
juolhki t. zsámoly | fuss-schemel; —oajevie-t. vánkos | kopfkissen. — L. tutek, M. tuvdek, tovdek.
tuotet, tugtiet, tuutiet, tuutet támasztani j stützen (mon tuutau, son
tuotá, ij son tuutie) ; — tuotavi p. prset. — L. tutet, M. tuvdet.
tuottar, plur. tuoddara' magas, kopár hegy | hoher, baumloser
berg (Bv.fjáll). — L. tuoddar.
tuohttet, -tat, -tiet érinteni, megérinteni, hozzányúlni | berühren,
anrühren (mon tuohtau, son tuohttá v. tuottá, ij son tuohtie). —
L. tuottet.
tuosi oda, amoda | hin, dorthin. — L. tuos.
tuosstiet merni J wagen; tuosstam p. prset. — L. tuostet.
túosstuot, tuósstuot, tu°stuot, tuostut kapni, elfogadni j bekommen,
annehmen; tuosstnm p. prset. — L. tuostot.
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tuostuocit id., inf. fin.; — tuosstuotet id., vb. frequ.
iaona halál | tod; — tuonan ajemuo, 1. ajemuo.
tuonnd, tonna ott, amott | dórt. — M. tuonne.
tuohppelit v. tuobbelet, Arv. tuoppelit megfogni, megragadni | anpacken, ergreifen; — tuobbeluvvet pass. (t. fdmiijn). L. tuobbelet.
tuóppmar, plur. tuóppmdra' biró | richter. — L. dobmar, duobmar,
(&v. domare).
tuopmát v. tuobmát v. tuobmit Ítélni, elitélni | urteilen, verurteilen;
— tuobmetuvvet, tuobmatüvet pass. — L. döbmet, duobmet.
(BV. dáma).
tuobmituvvdm elitéltetés | verurteilung. — M. duobmitovem.
tuobmuo, plur. tuopmuo' ítélet | urteil; — t.-piejevie Ítélet napja |
der jüngste tag. — L. duobmo (sv. dom).
tuoráka, plur. tuorhka' ág | ast, zweig, reis. — L. tuorg.
tuorhkastit v. tuerekit ágakkal behinteni | mit reisern bestreuen.—
L. tuorgestet, M. tuorgastet.
tuolka Arv. szőrj | haar der tiere; — tuolká-pielie szö'rös fél v.
oldal | haarige seite. — L. kvolg, kvolga haar.
tu°lhkuotet megvesztegetni | bestechen; tuHhkuotuvvdt pass. —
L. tuolgotet.
tuólltat v. tu°lltit főni, forrni | kochen, sieden [intr.] (mon tuoltan,
son tuoltta, tuolta). — L. tuoltet.
tuóltatit id., vb. mom.; — túoltdhtit forrásba hozni, főzni, | sie
den machen, kochen (trans.). — L. tuoltajattet, tuoltetet.
tuolapa, tuolepes, tuolepas, tuolepis lapos, egyenes | flach; — tuolepes kdrrie tál | schüssel. •— L. tuolpa, tuolpes.
tuóláva, plur. túolva? szenny, piszok | schmutz. — L. tuolva.
tuolvaj, tuHvaj szennyes, piszkos, tisztátalan | schmutzig, unrein.
— L. tuolvajes, M. tuolvai.
tuolmuotet, tuolmuotufifiat (-vvat, -bvat) = tedlmuotét, tedlmuotuvvet. — M. tuolmotet, tuolmotovet.
tuhtat megelégedni | zufrieden sein, sich begnügen (mon tütau,
son tuhtd, íj son tüta) ; — íj tüta palhkai nincs megelégedve a
bérrel | er ist mit dem lohne nicht zufrieden. — M. tuttat.
tuhtan, Arv.: tuhtan caimesn nagyot nevetve | mit lautem geláchter; — tuhtan stuorra tuotain: 1. tuohta.
tühsan, tusán ezer | tausend. — L. tusán, tusén,
tunnü, tunnujn, tunnusnd, tunnui stb., 1. toqj.
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tuúi, tund'i, Arv. tufa, 1. ton.
twpak, tupahka dohány | tabak; — tupak tokso, 1. tokso; — joröpo
tupahka v. pulii t., Gellivare vidékén rulla-t. rágó dohány, bagó
dohány | kautabak.
tuppielt onnan | von dórt; — 1. toppiel. — L. tábbelt.
tuvvuo, tufifiuo, tubvuo: t.-loddie galamb | taube; — L. duvo
(sv. dufva).
turrhkum, plur. -ma' rügy a fakón | knospe, (auge an báumen). —
L. todkom, tudkom.
tulevie, plur. tulvie ár, vizár, özön | flut; — sudduo-t. vízözön |
sündflut. — L. tidve.
tulla vám | zoll; — tulld-koahtie vámház | zollhaus. — L . tüll (sv.),
M. tutta.
trotnik, plur. -ka' királyné | königia. •— M. dronnig (m. drottning).
trönuo v. trwounuo trón | thron. — M. truono (sv. trón).

sajéhtie, plur. saihtie' lándsa | spiess, lanze. — L. saite.
mjava, plur. saiva a pogány lappok áldozati helye (rendesen vala
mely kőrakás vagy különös alakú szikla a hegyekben) | opferstátte der heidnischen lappén (gewöhnlich ein steinhaufen oder
ein seltsam geformter fels im gebirge). — L. saiv, saiva; —
v. ö. halltie, siejétie.
sauáca, sauáca, plur. $auea' juh | schaf; — s.-koahtie, 1. koahtie.—
L. ftauca (sk. saudr).
sáhka, plur. sáká' hír; mese | gerücht; márchen; — outo-s. csodás
esemény, csoda | wundertat, wander. •—L. sak, saka (sv. saga).
sahkanét, -nit fogamzani | empfangen werden (concipi utero); —
sahkanem p. praet. — L. sakkanet.
sahkanem fogamzás | empfángniss. — L. sakkanem.
sahkkieHit, sakketét foganni, fogantani | empfangen (concipere). —
sahkketam, sakketam p. praet. — L. sakketet.
sahkkus, plur. -sa' utódok, fajzat | nachkommenschaft, geschlecht.
— L. sakkus.
sáhkidac bűnös | schuldig; -— s. japmiemí halálra méltó | des todes
schuldig. — L. sakkolac.
sagga, Arv. sagka igen, nagyon, fölötte | sehr; — sagga puoriep
sokkal jobb | um vieles besser; mari s. p. mennyivel jobb | um
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wie viel besser; — s. ednaput sokkal v. jóval inkább | viel mehr,
v. eher. — L. sagga.
sadd'ie, sad'e, Arv. sajjie, plur. sajie"1 (all. s. sad'd'ai v. sad'di) hely |
platz, stelle; — sajin pp.: ahces Herudesá sajin atyja H. helyett |
anstatt, an der stelle seioes vaters H., M. 2, 22. — id'd'a-sad'die:
1. id'd'a ; — oqtiem-x., orrom-s., koqhtie- v. koqt-s., kitd-koqt-s.,
cakca-koqt-s., hauetie-s., cohkahém-s., muorra-s. — L. saije, saje.
sad'd'iet, sdd'det vetni | sáen, besáen; — sdd'demán, sad'dímdn ger.;
— sad'd'im p. praet, — sád'dietufifiát pass.; — sad'd'etum, sadd^etum v. sád'd^etuSSum p. praet. — L. sajet.
sád'díecit id., inf. fin. — M. sajicit.
sadíduo, sad'uo, plur. sajuó' vetés | saat; — s.-olrnaj magvető | sáemann. — M. sajo.
sankartét, -tit megbánni | bereuen, sich gereuen lassen. — sankartam p. praet. — L. sangertet, M. sangartet.
sankartes megbánás | reue — s. sattai sund'i megbánta | es gereute
ihn. — L. sangertes, M. sangartes.
sdnkartepmie, gen. -temie v. temie v. timie id., bűnbánat | id., busse.
— L. sangertem, M. sangartebme.
sahtan, sáhtán sátán | satan. — L. satan (sv.).
satnasikt, Arv. valóban | wirklich, in der tat. — L. sadnasit.
satnies, plur. sadna^ v. sddna' igaz | wahr. — L. sadnes (BV. sann).
saddie, sadded homok | sand. — L. sadde ('sv. sand).
saddiet küldeni | senden, schicken. — L. saddet /sv. sanda).
sadncC V. sddna'', 1. satnies.
sadnan adv. valóban, bizony, igazán | wahrlich, fürwahr, in der tat.
sankartét = sankartét; — sdnkartéd'die bűnbánó | reuig, bussfertig; — L. sangerteje.
sapiek, plur. sapieka' hótalp | schneeschlittschuh. — L. sappek.
sahppie, sappie, plur. sahpie' epe | gallé. — L. sappe.
sapmie, plur. sdmie' lapp, lapp ember | Lappé, Lapplánder; lappisch (sdmien hoallat lappúi beszélni | lappisch sprechen); —
sámie-olma id.; — tuottar-s. hegyi lapp | fjáll-lappe. — L.
sabme.
sapmielac, plur. -lacca' lapp | Lapplánder, lapplándisch. — L.
sdbmelac.
sabbata, sabbdhta szombat | sonnabend. — L. sabbat (sv.), M.
sabbata.
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sabmaláhkai, Arv. sammalahkai, 1. seábma.
sdrenie, plur. sarrhtnie mondás, beszéd | rede, das sprechen; —
outol-s. jövendelés, jóslat | vorhersagung. — L. sardne, sarne.
sarönuot, sardnuot v. sarrhtnuot, sarrhnuot mondani | sagen (mon
sarrhtnuou, son sdrönu, Íj son sarrhtnuo) ; — outol-s. jövendölni J
prophezeien; — sárönum, sárqnum p. praet.— h.sardnot.
sarönuom mondás | das sagen. — L. sardnom.
sarává rénbika | ein unverschnittenes renntier; s.-coarvie rénbika
szarva. — L. sarva.
sarrhnuo, sarrhtnuo-, 1. sarönuot.
sarrhtnuotet, -üt, sdrhtnutit prédikálni, hirdetni; elmondani, elbeszélni | predigen, verkünden; erzáhlen; — outol-s. = outol
sarönuot; —sarrhtnuotuvvát, sarrhnuotufiftat pass.; —sarrhtnuotum p. prast. — L. sardnotet. sarnotet.
saluk boldog | Beiig. — L. salog (&Y. sálig).
sálukvuot boldogság j seligkeit. — L. salogvuot.
salhtie, saltie só | salz; — s.-cohkie, 1. cohkie. — L. salte (sv. salt).
saltit sózni j salzen. — L. saltet.
saláma zsoltár | psalm; s.-kiredíe 1. kiredíe. — (sv. psalmj.
sarranit Arv. szétválni | von einander gehen (— jiegnd sdrranij).
— L. sdrranet.
sedhkai pp. közé | zwischen, nnter (cohketíj svajenasi s. a szolgák
közé ült | er setzte sich unter die diener M. 26, 58.). — L. sekai,
M. sdkkai; — v. ö. siehkie.
seákuohtit, sedkuotit keverni, összekeverni, összezavarni, vegyíteni,
elegyíteni | mischen, vermengen, verwirren; sedkuotuvvdt pass.
— sedkuotuvvum p. praet. — L. sdkotet, M. sákotovet.
sedkuotis keveredés, zavarod ás J mischung, verwirrung. — M.
sdkotis.
sednka, plur. sédnka' ágy | bett. — L. sdngo.
sednap mustár | senf; — s.-korénie (Y. korrhtnie), 1. korenie. —
L. senap (sv.).
seabmd, sedbmá v. sedmmd v. seamma ugyanaz, ugyanez | derselbe;
(tau s. ugyanezt) — sedbmaláhkai v. sedmmaláhkai v. sedbma,
Arv. sammalahkai hasonlókép | ebenfalls, gleicher weise. — L.
sdbma, M. sdmma ; sdmmalakai.
sedrranes különös, kiváló | besonder, sonderlich. — L. sdrranes,
M. serranes.
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sedllie, plur. sedlie"1 = soqllie.
sejépai (állat. 8.); Arv. seipiu (acc. s.), 1. siejepie.
stjelit lepecsételni | siegeln, versiegein. — M. seilet.
sebrülac, plur. daccá' részes, társ | teilhaftig, teilnehmer, genosse.
— L. sebrolac.
semldhkai = sedbmdldhkai.
si, 1. síj.
sidlluo, 1. sielluo.
siejétie, plur. sieUie' különös alakú kövek, melyeket a pogány lap
pok bálványképpen imádtak | absonderlich geformte steinblöcke,
weiche die heidnischen Lappén als götter verehrten. — L. seite;
— v. ö. sajdva, halltie.
siejepie, sieipie, Arv. seipie, plur. sieipie^ Arv. seipie1 fark | schweif,
schwanz. — L. seipie..
sieipiek, plur. sieipieka' farkas | wolf.
siejéviet mutatni vmire | zeigen auf etwas (mon sieivau, son siejéva,
ij son sieivie). — L. seivetet, seivelet.
siehkie, plur. siekie' kevert | gemischt, vermengt; — iness. siekien
pp. között | zwischen, unter (hedrvastallejij s. a dicsek vők között |
zwischen v. unter den prahlern, M. 24, 51.); — állat, sedhkai
pp. közé | zwischen, unter, 1. — L. seke, seken, sekai.
sieta, 1. sijeta.
siettuotet megnyugtatni | beruhigen. — L. sdddotet.
sieuaköka = sinaköka.
siebrie, plur. id., társaság | gesellschaft. — L. sebre.
sieratit = siratit.
sierra adv. külön, egyedül, félre, magában | abgesondert, besonders, für sich alléin. — L. sárra.
sielhties, plur. sielhtie', sieVtie1 v. sdlta borzasztó, iszonyatos, félel
mes | schrecklich, gráulich. — L. seldes, M. sieldes (plur. sieldeh).
sielluo v. sidlluo, plur. sieluo\ siáluo' lélek | seele; — s.-vajevie
lelki gyötrelem | seelenqual. — L. sidlo, sdlo, M. sielo (BY. sjdl).
sijékie: sieuniet-sijékien sötétség oszlásakor, virradatkor | in der
morgendámmerung.
sijeta, sijeta, sieta, sieta, plur. sijta', sita' (állat. sing. sijátai) falu;
lakóhely j dorf; wohnort; — s.-adnie, 1. adnie. — L. sita.
sij, si, sid'da, sid'd'd, sid'de, side, Arv. sije ők | sie (acc. sijdu, sijáit;
gen. sija; com. sijdin, sijain, sijdi ; iness. sijdn, sijdsnd; elat.
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sijast, sijás; állat, sid'dij, sidd'ij, sid'Jj, sid'd'i, sid'í, sidUtslj,
sid'ita ; abess. sijátaka).
sicak szunyogfajta a lappmarkokban, (vizén v. viz közelében tar
tózkodik) | eine art mücke.
sít a, 1. sijeta.
sihtat akarni | wollen (mon sitau, Arv. mon sitau, son sihtá, Jj son
sita, Ij síta) ; sihtam p. prset. — L. sitet, sittet, M. sittat (sita-).
sihtakoqhtiet, -köhtiet id., vb. inch.
situot, gen. situota akarat | wille. — L. situd.
sis : siskdptie 1. káptie.
sisa, Arv. sisa adv. és pp. bele, be; -ba, be- | binein, heréin; in
(Jiesus rieta sisa J. reitet hinein, M. 21, 1.; iédnie kuottat
káunit . . . koatie sisa az anya a holmikat a sátorba hordja | die
mutter tragt die sachen in das zelt). — L. sis, sisa.
sistá, siste adv. ós pp. belülről; belül; -bői, -bői | von innen;
inwendig, innen; aus, von (pö°tlj s. belülről jött | er kam von
innen; s. led' ta tievasd' rieftfíatusast belülről, belül tele vannak
rablással | inwendig sind sie voll raub, M. 23, 25.; mannin hautíj
s. ulhkos kimentek a sírokból | sie gingen aus den grábern
heraus, M. 27, 52). — L. siste.
sisná, sisne adv., Arv. bent, belül | innen, inwendig. — L. sisne.
sisnielest, Arv. sisnelist belül | innen, inwendig; — sisneli, Arv.
befelé | einwárts. — L. sisneld, M. L. sisnelest.
sinaküka, sinaköka, sienakpka, plur. id., zsinagóga | synagoge. —
M. synagoga (sv.).
sinihtahtiet, sini'tahtiet lepecsételni | versiegein. — L. signetet.
sinnd, sinn pp., -ban, -ban, -ben | in (tü s. benned | in dir). —
L. sisne, sinne, sinn.
sihppie v. sihppi, sihppe, plur. sihpie', sihpe'', sihpi' mély álom,
kábultság | fester schlaf, betáubnng. — L. sippe.
sivva, sifySa (sibva) ok | schuld (ursache). — M. sivva.
sirátit, v. sirratit elválni; elválasztani | sich scheiden, sich trennen ;
scheiden (trans.) — L. siratet.
siratim válás, elválás | scheidung; — s.-kiredíe válólevél | scheidebrief.
siretiet egy helyről a másikra hordani, szállítani; költözni, lakó
helyet változtatni | von der stelle schaffen, transportiren; anderswohin ziehen, wandern; — iecas siretiet odább menni |
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weiter gehen, sich fortmachen; —sirrhtie iecat tappielt hordd
el magadat innen | packe dich fórt von hier! M. 17, 20. (mon
sirrhtau, sori sirétd, Íj son sirrhtie). — L. sirtet, sirdet.
silapa ezüst | silber; — plur. silhpd1 ezüst pénzek, ezüst neműek (
silbergeld, silberne sacben. — L. silba, silb (&k. silfr,- sv. silfver).
sülit szűrni, megszűrni | seihen, durchseihen. — L. silet.
silluot elfáradni | ermüden (müde werden), (mon siluou, son sillu0,
ij son siluo). — L. sillot, silót.
soqj, soi ők ketten | sie beidé (acc. sunnuit, sudnu gen. sudnu,
sunnu ; com. sunnujn, sunnvjtí,sunnui ; mess. sunnusnd, sunnun ;
elat. sunnust; állat, sunnui, sund'ui, sunnuita ,• abess. sunnutakd).
— L. sáj.
soqjie, plur. id., szárny | flügel. — L. sdje.
soqtie, soqte méreg | gift; — s.-kedrámahd vipera | viper. — sodem,
sudhem, M. sudhe.
soqhppat elrágni, lerágni | abnagen. — L. sdppet, M. sáppat.
soqpatet kiegyezni, kibékülni | sich ausgleichen, sich aussöhnen.—
L. sdpatet.
soqpatahties meghasonlott, egyenetlen | uneinig. — M. sdpatattes.
soqpalac békülékeny, engesztelékeny | versöhnlich. — M. sdpalac.
soapmasa', sopmasa': 1. soamies.
soqbbie, plur. soqppie' bot | stáb, stecken, stock; — vuod'd'iem-s.
hajtó-bot (3—4 láb hosszú; a szánkóba fogott szarvast bökdö
sik vele) | treibstock, triebel (für schlitten-renntiere, 3—4 fuss
láng); — riekkas-s. id. (csakhogy a közepén egy vas fogan
tyúra több drót- v. vaskarika van erősítve, melyet megrázva
a rénszarvast megijesztik és a szán előtt gyorsabb menésre ser
kentik | id. (in der mitte mit mehreren draht- oder eisenringen, durch derén schütteln das renntier geschreckt wird). —
L. sabbe.
soamies, sömies valamely, valaki, némely, egy j ein, irgend ein, ein
gewisser; plur. soqpmdsa' némelyek, néhányan, egynehány | gewisse, einige. — L. sámes, sdbmaseh (M.. sabmasah).
soqröd'uot, 1. soröduot.
soqrevie, plur. soqrvie' száraz, kiszáradt fenyő | dürre, vertrocknete
fichte. — L. sdrve.
soqllie v. sedllie, plur. soqlie,) soqliV v. sedlié nemzedék | geschlecht
(generation). — L. sale.
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sojehtiet történni | geschehen, sich ereignen (muhtin sojáhta néha
megesik | manchmal kommt es vor, ereignet es sich). — L. sáitet.
sohkko, plur. sohko' nemzetség | geschlecht (familie, stamm). — M.
sáká.
sohkkor, sohkor, Arv. czukor, édesség | zucker, süssigkeit. •— L. sok
kor (sv. socker).
son, sonn, sotno, Arv. sonnq ő | er, sie, es (acc. sü, süu ; gen. sü;
com. suina, sun ; iness. sühsnd, sü"nd ; elat. sühstá, süst; állat.
süni, sund'i, sund'dn ; abe&s. sühta). — L. sodn, son.
sopmasa', sömies = soqmies, soqpmasa.
soröduot, sóqröduot megfogni, megragadni, megkapni | ergreifen,
anpacken (mon sorduou v. sóqrduou, son sorödu v. sóqrdu, íj son
sorduo v. sóqrdiio).
sü, süu, 1. son.
sujöhtuo, plur. suihtuo'' gondviselés, őrizés, felügyelés | wartung,
obhut, aufsicht; — suihtuotaká őrizet nélkül | ohne aufsicht.
suojenie, gen. suoinie széna | heu; — s.-piláka, s.-vierra. — L.
suoine.
suoivan, plur. suojávana' árnyék | schatten. — L. suoiven, M. suoivan.
suojevánastiet beárnyékolni, árnyékot adni | beschatten, schatten
gebén. — L. suoivenastet, M. suoivanastet.
suoknat bújni, mászni | kriechen (mon suonau, son suokna, ij son
suona). — L. suognet intrare.
suoksa féreg | wurm. — L. suoks, suoksa.
suognuo leánykérés | das freien, die brautwerbung. — L. suogno,
sogno.
suognotit leányt megkérni | freien, um ein mádchen anhalten;
suognutahcat vb. inch. — L. sognotet.
suod'd'ie, gen. suojie takaró, ernyő | hülle, decke, schirm. — L. suoje
(a vento tutus).
suonier, plur. suoniera' karókból készült állvány (melyre a lappok
különféle holmikat aggatnak, hogy kutyák, ragadozó állatok
hozzá ne férjenek) | gerüst vor dem zelte (die darán aufgehángten sachen vor hunden u. raubtieren zu schützen). — ~L.suonger.
suotiet, 1. süwtiet, sütiet.
suoddiet levágni | abhanen. — L. suoddet.
suosskat rágni, megrágni | kauen (mon süosskau, son suósska, ij
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son süosska) ; — suósskam p. prset.; su°sskakoqhtiet, susskakoqhtiet vb. inch. — L. suoskei.
suohppiet, suohppuPt elvetni, eltaszítani | wegwerfen, verstossen;
— s. vuokkau, vierhmieu horgot, halót kivetni | die angel, das
netz auswerfen ; — suohppam, suohppum p. prast.; suoppátuvvat
pass. — L. stioppet.
suohppahtes, -pates, -tas haszontalan | unnütz, nichtsnutz; s. rassie
gyom | unkraut. — L. suoppates.
suoftfia (suovva, suobva), gen. suova füst | rauch. — L. suova.
suoSpot (suovvat, suohvat) füstölögni | rauchen (mon suovau, son
iuojftá, ij son suova). — L. suovatet.
suoSated'd'ie (suovated'd^e) vízesés | wasserfall(tkp. füstölgő,raucher).
suovas, plur. suovasa' tömjén, füstölő | weihraucb. — L. suovas.
suov.astet füstölögni; füstölni | rauchen; ráuchern. — L. suovastet.
suora\ suorase\ 1. sürieé.
suorakanit, -net megijedni | erschrecken (intr.). — L. suorgenet, M,
suorganet.
suorekie, plur. suorhkie' ág | ast, zweig. — L. suorge.
suorhmas, plur. iuorámata' gyűrű | ring, fmgerrmg. — L. suor mas
suol, suola, suolak v. suollak, plur. suola' v. suollaka tolvaj | dieb.
— L. suol, suola, suolek, M. suollak.
suolatit, -tét lopni | stehlen; — s. ierit ellopni | wegstehlen. — L.
suoladet, suolatet.
xuolavuot tolvaj ság | dieberei. — L suolavuot.
su°llet, súoWet adv. titkon | heimlich. — L. suollet.
suőllie, plur. súolie' titkos, rejtett | geheim, verborgen. — L. suollc.
suoluo, plur. suollu1, su0llu\ sullu1 sziget | insel. — L. suolo.
suhkat evezni | rudern (mon sukdu, son suhkd, Ij son suka); —
suhkam p. prset. — L. sokkét.
sukahtallat vb. pass., mozgattatni, ringattatni | bewegt, geschaukelt werden. — M. sokotallat, L. sokkatet.
süni, Arv. = süni, 1. son.
suhtie, Arv. több | mehrere.
sutiét, süHiet, suotiet vizén szállítani j zu wasser führen, überführen (mon sütau). — L. sutét,
suhttat, suttat v. suhttiet megunni; boszankodni, mérgelődni |
überdrüssig werden; sich árgern (mon suhtau, son su'tta, ij son
suhta v. suhtie) ; — suhttam p. pnet. — L. süttet.
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suddatit olvasztani | schmelzen (trans.); suddatam p. prset. — L.
suddetet.
suddar, plur. suddani bűnös | sünder. — L. suddar (sv. syndare).
sudduo, plur. suttuo bűn, vétek | sünde; — s.-kahccem bűnbeesés |
sündenfall; — s,-tulevie vízözön | sündflut; — arépie-s. öröklött
bűn (eredendő b.) erbsünde. — L. suddo (sv. synd).
sudduokes, suduokés, -kis bűnös, vétkes | sündhaft, sünder.
susskakoahtiet, 1. suosskat.
sudnu, sunnu, sunnui, sunnu.it stb., 1. soqj.
supcas, Arv. supcása, supcesa, supcese, plur. supcasa\ Arv. supcesa'
mese, elbeszélés | márchen, erzáhlung. — L. supces.
supcastet, -tit mesélni, elbeszélni J erzáhlen (son supcast); — supcastam p. prset. — L. supcestet.
süries, plur. suora', suoráse' savanyú | sauer ; — süries tájékán.
L. sures (sv. sur).
süruot megsavanyodni | sauer werden. — L. surot.
süruotes savanyítatlan | ungesáuert. — M. surotes.
surkhkulac, plur. -lacca'' szomorú | betrübt. — L. surgolac. (v. ö.
sv. sorg).
sullu, 1. suoluo.
skahttie, ska'ttie, plur. skdhtie, skahtie'' adó | steuer, tribut; —
s.-pietnik adópónz | zinsgroschen. — L. skatte (&v. skatt).
skahppuo, skahppu, skappu0, plur. skahpuo szekrény, skatulya;
véka; fából faragott sajtformáló edény | schrein, schachtel;
scheffel; holzgescbirr zum káseformen. — L. skappo (sw. skáp);
— v. ö. tájevuo.
skeapcasvuot, skedpcesvuot, 1. siepsesimot.
skedlámutit hunczutságot, gazságot elkövetni | einen schelmstreich,
bubenstreicb verüben.
skidláma, Arv. skidlmuo, plur. skidlma' hunczut, kópé, gazember |
schelm, spitzbube. — L. skdlbma (sv. skdlm-).
skiehkie, plur. skiekie' kurva J hűre. — L. skeke (sv. sköka).
skiekies feslett, buja | unkeusch, unzüchtig; — s. ielliem. — L.
skekes.
skiekiesvuoht, -vuot paráznaság, feslettség | unzucht, unkeuschheit.
— L. skekesvuot.
skiepéies, skiepciesvuot, 1. siepcies.
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skieréma, skieráma, plur. skierrhma', skierhma, sánta, béna | lahm.
— L. skárbma, skarma, M. skerbma.
skielépit reszketni, remegni, rengeni | zittern, bében. — L. skelbet
fsv. skálfva).
skielépem, gen. skielépema reszketés, remegés, rengés | das zittern,
bében; — eatnam-sk. földrengés | erdbeben. — L. skelbem.
skihppi, plur. skihpi', skihpi' hajó | schiff. — L. skipp fsv. skepp).
skuollat zörögni, ropopni, csönögni | klirren, krachen, klingen,
schellen (mon skuolaii son skuolla, íj son skuola). — L. skuolet
(sv. skálla).
skuolaitahtiet zörgetni, csöngetni | klingen v. klirren lassen. — L.
skuolatet.
skürie koponya | hirnschale; — oqjévie-sk. id. — L. skure.
staihkét, stai'két, Arv. megállni, megállhatni | fest stehen, stehen
können; — son icci staVka cahkat nem tudott megülni | (r
konnte nicht sitzen bleiben. — L. staiket (v. ö. sv. stá).
staipartet nagyon beteg lenni | sehr krank sein. — L. id., M. staipardet.
staura, staura bot | stecken, stock. — L. staura. (sv. stör, sk. stajr,
E. staur).
stahkkie, plur. stahkie' farkas | wolf. — L. stakke.
státa város | stadt; — oajévie-st. főváros | hauptstadt. — L. stad(sv.).
starrhtak, starrhtek nyakas, makacs | halsstarrig. — L. startek, M.
startak.
stalépie, stalepie plur. stalhpie\ stalhpii,} stalpie* farkas | wolf. —
L. stalpe.
stalluo, plur. staluó' óriás j riese. — L. stalo.
stihkie: id'd'a-st. esti szürkület | abenddámmerung.
stihkkuo, plur. stihkuo' rőf | elle. — L. stikko.
stouluo, stoui0} stuoul o, stuoul o plur. stouluo stö>úoe stuou,luo' szék
stuhl; — tuobmuo-st. Ítélőszék | richtstuhl. — L. stol (sv.), M.
stuolo.
stujémie, stujámie zenebona | aufruhr, auflauf. — L. stuibme.
stuor, stuories, stuorra, stuorak, stuorahk nagy | gross; — comp.
stuorap (essiv. stuorápun); sup. stuorámus. — L. stuor, stuores,
-ra, -rak (sv. stor).
stuorranét megnőni, nagygyá lenni | erwachsen, gross werden. —
L. stuoranet.
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snuohttie gyönge fű, gyönge vetés | junges gras, junge saat. — L.
snuotte.
spajáhta gyorsan, hirtelen | hastig, schnell, plötzlích. — L. spaita.
spakkuok lándsa | spiess, lanze. — L. spaggok.
speáddat elrontani, földúlni | verderben, beschádigen (koqtieu sp.);
— mon speajau, son spedd'da, íj son spedja. — L. spiejet, M. spdjat.
spitálac, plur. -lacca' bélpoklos | aussátzig. — M. spittalac (sv.
spitelsk).
spitálacvuot bélpoklosság | aussatz. — M. spittalacvuot,
spraitnet Arv. ugrálni, ugrándozni, fölugrani | hüpfen, aufspringen. — Jj.spraidnet, sprainet.
spraitnestit, Arv. id., vb. mom. — L. sprainestet.
svainas, svainas, svain, plur. svdjánasa', svajánasd1, svajénasa',
svdinasd', svainasa\ Arv. svaitnasa' szolga | diener, knecht; —
kujemie-sv. szolgatárs | mitknecht. — L. svaines, svaidnes
(av. sven).
svajepuo, plur. svaipuo' spongya | schwamm. — L. svaipo (sv.
svarny).
svahka, plur. svaka iga; rénszarvasnyereg, (ennek két csúcsára
akasztják a kiesa-t.) J joch; renntiersattel (an dessen zwei spi
tzen das kiesa angehángt wird). — L. svaka.
svahccat, svahcat mozogni | sich rühren, sich bewegen. — L. svaccet, M. svaccat.
svaskuotit v. svaskuotit ostorozni, korbácsolni | peitschen. — L.
svaskot, M. svaskotet.
svaskuocit id., inf. fin. — M. svaskocit.
sván = svainas.
svaráhka, gen. svarhka' vmi falatozni való, harapni való | imbiss:
— itietis-sv. reggeli | frühstück; piejevie-sv., iehkietis-sv. ebédet,
vacsorát megelőző kis falatozás | imbiss vor dem mittagoaah.lt:
od. abendessen. — L. svargald.
svaráhkalit fólfrisíteni | erquicken, laben. — L. svargelet, M. svargalit.
svarhkietit egyet falatozni | einen imbiss zu sich nehmen. — L.
svargetct.
svarrut felelni | antworteu (mon svdruou, son svarru). — L. svarot
(sv. svára),
svallds, plur. -sa' czethal J wallfisch. — M. svallas.
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svallie, gen. svalie genyedtség | eiter; — sv.-cahcie lé (mely fából
v. más efféléből kicsepeg) | saft (aus báumen und dergleichen).
— L. svale.
Sverje, Arv., Svédország. — L. Sverje (sv. Sverige).
sviehkul, plur. sviehkula' kisértet | gespenst. — L. svikol.
svienie, plur. svlnie' disznó | schwein; — sv.-elilluo. — L. svine
(BV. svin).
.
svierhtie, svierhtie v. svirrhtie, svirhtie. plur. id., kard | schwert. —
L. sverde (sv. svdrd).
svintestit, Arv. csóválni; csapkodni | wedeln (mit dem schweife).
— L. svintestet.
smáhkit, frequ. smahkitet ízleni | schmecken, munden. -— L. smakot (sv. smaka).
smahkkut, smahkitt megízlelni | kosten. — L. smakot (sv. smaka).
smabva (smcififia) kicsiny | klein. — L. smava (sv. smá).
smald Arv., juh | schaf; — smalan ciuka bárány | lamm. — L.
smala.
smollit szétütni, szétzúzni | zerschlagen. — L. smállet, M. smállit.
slauáca, plur. slauca bögöly | bremse. — L. slauca.
slakta, plur. slauhta'' ölni, levágni való állat | schlachttier. — L.
slakt (BV. slakt-kreatur).
slaktit, leölni, levágni | schlachten. — L. slaktet (sv. slakta).
sladd'a, slada, plur. slája'' nem, faj | art, scblag; —viessuom-sl,
életmód | lebensart. — L. slaja, slaj (sv. slag).
sládalohk mindennemű, különféle | allerlei, allerhand. — L. slajalokk.
slaj = slád'd'a: fedrt-slaj = sládalohk.
slahtti havas eső | schnee mit regen. — L. slatte.
slapiek, plur. -ka1 a vuod'diem-soqhbie felső része (melyen apró réz
lemezeket szoktak a lappok alkalmazni, hogy ezeket megcsör
getve, a rénszarvast gyorsabb menésre ösztökéljék) | das obere
ende des vuoddiem-soqbhie, (mit kleinen messingplatten, die
man klirren lásst, um das renntier anzutreiben). — v. ö. riekkassoqbbie.
slapmat, slapmet összedőlni | zusammenstürzen (mon slámau, son
slapmd, ij son slamie v. sláma) ; slapmam p. praet. — coqsskom
slamij aktái, Arv., a gerenda összecsapódott | der balken klappte
zusammen. — L. slamet, slabmet (B,. sláma, sldmtna).
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slápmem összedőlés, esés | das zusammensíürzen, sturz, fali. —
L. slamem.
slábbuot föcskendeni | sprengen, spritzen, bespritzen; — paruo'
slabbu' kaitie vussti a hullámok a parthoz csapódnak | die wellen schlagen an das ufer. — L. slábbot.
slebbet kiönteni; ömleni | ausgiessen; sich ergiessen (paruo' slebbin
vatnasá pad'd'iel a hullámok a hajóra csapódtak, ömlöttek | die
wellen schlugen über das schiff M. 8, 24.). — L. slebbet; —
v. ö. slábbuot.
slihkiestit, Arv., nyalni | leckén. — sv. slicka.
slidda, gen. slija ólom J blei.
sloqhpuo, plur. sloapuo' pipatok | pfeifenfutteral.
slohttoa, plur. slohtoq' csapat, fajzat | haufen, brut.
dövvet, slö^Set ütni J schlagen (mon slövau, son slövvá, slöSfta, tj
son slövie). — L. slovet (sv. sla).
sluokas, Arv. sluokás, sluohkes ravasz | schlau, listig; — sluohkesláhkai, adv. Arv. ravaszul j listigerweise. — L. sluokes (sv. slug).
sluokásvuot, Arv. ravaszság | schlauheit, üst. — L. sluokesvuot.
sluogguo, plur. sluokkuo' barlang | höhle. — L. sluggo, M. sluoggo.
slukiestit tépni, hasítani, vágni | reissen, schneiden; — s. kasskat
széttépni | entzwei reissen.
sauánat, sauqniet rázni lerázni, lesöpörni, elsöpörüi | schütteln,
abschütteln, abfegen, wegfegen (mon sauríau, son sauqna, ij son
saunie v. sauna, imper. plur. 2. sauüúiet); — sauánam p. prset.;
— saunietuvvat pass. — L. saudnot, saudnet.
saunietet id , vb. frequ.
satta-, sattacit inf. fin., 1. saddat; — sattuo ~ sadduo.
saddat, saddat lenni (fieri); teremni, nőni; történni j werden (íieri);
wachsen; geschehen; — vb. aux. futuri (olmuon s. fölnőni, em
berré lenni | zum manne werden, vollstándig w.; mon saddiu
iehca isietin magam gazdájává lettem | ich wurde mein eigener
herr; — rássie sadclá a fű nő | das gras wáchst; pajas-s. föl
nőni | aufwachsen, erwachsen; — koqsse kaláka tat saddat mikor
fog ez megtörténni | wann wird das geschehen ? — sadda orruot
megeshetik, megtörténhetik, meglehet | es kann geschehen, es
kann sein; — nou sadda ai almaca parénie sijast kierátat így
fog az ember fia is szenvedi tőlük | so wird auch des menschen
NYELVTÜD. KÖKLEMÉNTEK. XIX.
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sohn von ihnen leiden M. 17, 22); — mon sattdu, son saddá, Íj
son satta; — saddam p. praet.; saddakoahtiet, vb. inch. —* L.
saddet, M. saddat.
sadddtahtiet növeszteni | wachsen lassen. — L. saddetet, M. saddatattet.
sadduo, plur. sattuo' gyümölcs; termet | frucht; leibeslánge, statur ;
ollies s. érett kor | reifes altér. — L. saddo.
süvuot csöndes, hallgatag | still; — s. orruot hallgatni | still sein,
still schweigen. — L. savót,
éallduo, plur. salduo' egyenes hely a lapp sátor körül, udvar;
piacz, köztér; mező | ebener platz um die lappische hütte, hof ;
marktplatz ; féld. — L. saljo.
salernie, plur. salmie1 lyuk (tün, fejszén vagy más efféle szerszá
mon) | öhr (der nadel, axt u. dergl. werkzeuge); — dimie-s.
tű fok | nadelöhr. — L. salme; — v. ö. calemie.
sárákuot megfeddeni, pirongatni, megfenyíteni | mit worten strafen, verweis gebén; züchtigen (mon sdrhkuou, son sdraku v.
sdrökuo, íj son sdrhkuo). — L. sargot, M. sergot.
seunetit, sdunetit, sieuné'tit sötétedni | finster werden. — L. seunetet.
seuneted'd'ie, sduneteddie sötétedés | das dunkelwerden.
séunds sötét | finster, dunkel. — L. seunes.
séundsvuot sötétség | finsterniss, dunkelheit. — L. seunesvuot.
semiutahcat vb. inch. = seunetit.
seunutipmie, gen. -timie = seuneted'die.
seunutuvvdt vb. pass. = seunetit. — M. seunotovet.
siakcat v. siaksat lelkesedni, lesni, meglesni | lauern, auf der lauer
sein (mon siduhsau v. siduhcau, son sidkcd v. sidksd, ij son siduhca v. siduhsa) ; — siduhsatin v. sieuhsatin ger. — siáuhsatallat vb. freq.u. — L. sdkcet.
sieuniet, sieurűet, sieunet, gen. -ta sötétség | finsterniss, dunkelheit;
-— s.-kiepmie, s.-sijekie. — L. seudned, seuned.
sieujíehtit, sieuné'tit; ger. sieunetin = seunetit.
siettet illeni, alkalmas lenni | passen, angemessen sein; — akti s.
összeilleni | zusammenpassen. — L. sdttet, M. settet. •.
siéttuoka'tties, -kahttes v. siéhttuoka'tfes herélt | verschnitten, castrirt. — M. settogattes.
siepcies, siebcies, siepsies, siepces, siepses, skedpcas, skedpces beteg |
krank. — L. skdbces, M. sebces.
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siepciesvuot v. skedpcasvuot betegség | krankheit.
siunatit, siunietit, sivunetit áldani | segnen; — puoris v. püorist s.
; id.; —- siunatuvvat v. sivunetuvvat pass.; siunatuvvum v. sivunetuvvum, siunetum p. prset. pass. — L. sugnatet, siunatet, M.
sivdnetet, sivdnedet.
éipmuo alak | gestalt. — sv. skepnad.
sivunetit, sivunetit, sudnietit teremteni | erschaffen; — sivuréetam
p. praet. — L. sudnetet.
soqvvat, soadfiat (soqhvat) nagyon esni | stark regnen (rassuo
soqi3(3a es regnet stark, es geht ein heftiger regen; ij rassuo
soqva). — L. savét.
soavuot = soqvvat.
;..•-,suonátet = siunatit.
,
. . I,
éuohpan, plur. suohpana' hajító kötél, melynek hurkával a rénszarvast fejés vagy szán elé fogás végett megfogják | wurfstrick
(lasso — zum einfangen der renntiere). — L„ suoppe?ia, suoppen.
éudnietit = sivunietit.
sudnietem teremtés | SGhöpfung, creatio. — L. sudnetem.
suvies, sufiies kész vmire, készséges, hajlandó | willig, geneigt. —
L. suves.
skauáca, plur. skauca' szakáll j bárt. — L. skauca.
skeápcas, skedpcasvuot, 1. siepsies.
stuorak, staora'k, stuorahk, stuories, (plur. stuorrása'), stuorra;
comp. stuoráp, sup. stuorramüs, 1. stuor, stuorak.
évaskuotit, svaskuocit, 1. svask*.
svaskuotattiet megostoroztatni | peitschen lassen. — L. svaskotatiet,M. svaskodattet.
na no | nun.
naulie Arv. szeg; ék | nagel ,* keil. — L. naule (sv. nagle).
nahkat bírni | vermögen, im standé sein (mon nakau, son nahka,
íj son naká) ; nahkakoqhtiet vb. inch. — L. nakkahet.
nakan, náken, ndkin valamely, némely; néha | irgend ein; manchmal; — n.piejvie egy (valamely) napon | eines tags; — n . áikien,
v. nakin aikij valamikor | irgend einmal; — ij ... náken soha
nie. — L. nagen (sv. nágon).
nahkár, plur. nahkara' álom | traum, schlaf. #i£ L. nakkar.
nahkkiei Arv. nahkie, plur. nahkie', Arv. nahkie' bőr | feli, haut í
27*
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pohcu-n., Arv. rénszarvasbőr | renntierhaut; — miessie-n» borjubőr | kalbfell. — L. nakke.
nakkiertuvvát elálmosodni | schláfrig werden. — L. nakkertovet,
M. nakartovet.
nqhkot, Arv. =s nohkot.
naggit, naggit kényszeríteni | zwingen. — L. nagget.
nátuot megtagadni | verweigern; nátuotufSfiát pass. — L. nadot.
natuoralac, natu°ralac természetes | natürlich. — L. naturelaé
(sv. naturlig).
nasstfe, nasstie, plur. nastie' csillag | stern. — L. naste.
nanoust, nanous adv. erősen, szilárdan | fest. — L. nannost.
nanuotas erősség | festigkeit, feste : ilmien n. égboltozat | himmelsgewölbe, firmament. — M. nannotas,
nann, nanna, nanná pp., -n (-an, -on, -en, -ön) | auf (eatnama n.
a földön | auf der erde). — L. nalne, naltne, M. nann, nanne.
nannos erős, szilárd | stark, fest. — L. nannos.
nahppie, plur. náhpie' fejőedény | melkgefáss. — L. nappe.
nappu, nappü, nappuo tehát | alsó, mithin. — L. nappo, M. nabbo.
naptastit elnevezni | heissen, benennen, beinamen (spitznamen)
gebén. — L. nabdastet, nabtastet.
riab = nou.
navva, nafifia (nabva), gen. nava pehely, finom szőr | flaum, feines
haar; — coqrvie-n. igen apró szunyogfajta | eine sehr kleine
mückenart. — L. nava, nav.
namma, plur. namci név | name. — L. namma.
nammatit említeni | erwáhnen; nammatum p. praet. pass.
nammatum nevezetesen, ugyanis | námlich. — L. nammatum
(nempe).
nalá pp. -ra; -n ( on, -ön) | auf (pied'á noatit hirhkie cavelka nála
teszi a terheket a rén hátára | er legt die last auf den riicken
des renntieres; — kedhccet liljerásit eatnama nalá nézzétek a
liliomokat a mezőn | betrachtet die lilien auf dem felde M. 6, 28.);
— nalás magára [ auf sich. — L. nal, nála.
nalt pp., -ról | von (táte cohko nalt ezen csúcsról | von dieser
spitze). — L. nalde, nalte.
nálli adv., alig | kaum (eá" nálli kulá alig hallják | sie hören kaum
M. 13. 15.). — L. nalL
najeka (ndjjeka, nejjeka) pp. -nek, felé | gegen, auf... zu, (pö°tij
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mü n. [egyenesen] nekem jött J recta ad me venit; —poahtd
kuoihka ndjeka vizesésnek [vizesés felé] jön | er kommt gerade
zu einem wasserfall; — n. sieunetau egész sötétig | bis zum
finsterwerden). — L. neiga, nieik.
ndld'át negyedik | der vierte. — L. neljad.
nedlákuot, ndlqkuot éhezni, éhes lenni J hungern, hungrig sein
!
(mon ndlhkuou, son nedlqku, íj son ndlhkuo) ; nedlakum p. prset.;
— nedlakuoman, ndlqkuomdn ger. nedlqkuokoqhtiet vb. inch. —
L. nelgot.
nedldatas, nedldatis negyedrész, negyed | viertel. L. neljades, neljates.
nedldkk négyen, csak négyen | viere, nur vier. — L. neljok.
nidkuo, plur. id., álom | traum. — L. ndko, M. nieko.
niaurie, niurie, niduries gyönge, hitvány | schwach, schlecht
(n. jahkkejed kishitű j kleinmütig). — L. neure, neures.
nidrra, plur. nidra? orcza, arcz | wange, gesicht. — L. ridra,
M. nera.
nidld'd = nield'e.
niéjeta, tfejeta, plur. nieita' leány | mádchen, tochter, — L. neita,
M. neida.
nielekie, gen. nielhkie, nieVkie éhség | hunger. — L. nelge.
nield'e, nielda, n{elde, nieldrie, nielje négy | vier; — n. lohk negyven |
vierzig. — L. nelje.
nield'i négyszer | viermal.
nield'ies négyen | viere (mij ledp n. wir sind unser viere). — L.
neljes.
nijepie, plur. nlpie' kés | messer. — L. nipe ('sv. knif).
niurie = niaurie.
nihkeven: n. aikai v. ajakai, 1. ihkeve.
niktet élvezni fölhasználni | geniessen, verbrauchen; — niktetuvvdt
pass. — L. niktet.
nikietuftftem élvezet, használat | genuss. — M. niktetovem.
nihttet fenyeget, fenyegetőzni | drohen; nihttam p. praet. — L.
nittet.
nittuotet üldözni | verfolgen; nittuotuvvet pass. — L. niddotet.
nidduo, gen. nittuo irigység, gyűlölet J neid, hass. — L. niddo.
nisü, nisuo, nissun, plur. nissuna' asszony feleség | weib, frau. —
L. nisu, nisun, M. nissun.
nö no | nun.
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noqitastallat varázsolni | zaubern, hexen. — L. náitastallet.
noqjetuot id. — L. náitot.
noqtie, plur. id., teher | last, bürde. — L. nádé.
noqtuotet megterhelni, terhet rátenni | belasten, eine bürde auflegen; noqtuotuvvum p. praet. pass. — L. nádotet.
nou így, úgy; aztán | so; — nouh ko úgy a mint, a mint | so wie;
— nou eatna annyi | so viel; nou kuhkieu addig | so lange;
n. k. ko addig, míg | so lange bis. — L. nau, M. náu.
nouhtá adv. ingyen | umsonst, gratis. — L. nauta.
nouhté, nöuhtie, nouhtie, nouhte, nouhti, nouhte így, úgy j so, alsó;
— n. ai szintúgy, hasonló módon | ebenso. — L. naute, M.
náute.
nouhton: kalémiet n. oqjvie = ouhton, 1. akta.
nohkiet, Arv. = nohkot.
nohkiem, nohktfm, nohkem vég | ende. — L. nokkem, nákkem.
nohkot, Arv. nqhkot, nohkiet végződni, véget érni, elmúlni | zu ende
gehen, enden, vergehen (mon noköu, son nohkö, ij son nokö);
nohkom, Arv. nqhkom p. praet. — L. nokket, M. nákkat.
nohkotit alunni J schlafen. — L. nokket.
nokkui (praet. s. 3.) = noköi, 1. nohkot.
nortíelac Arv. éjszaki | nördlich. — L. nuortac, nuortel.
norötotet taszítani | stossen; — n. iecas megbotránkozni | anstoss
nehmen; — norötotuvvet pass. — L. nortetet, nortotet, M. nárdátet.
norőtoset vb. refl., ütődni, zúzódni | sich anschlagen, sich zerschlagen; — n. cuouhkas összezuzódni | zermalmt, zerquetscht werden. — M. nárdáset.
nollitit levetkőzni | sich auskleiden. — L. nuolletet.
nuohttie, nuo'ttie, plur. nuohtie' nagy háló | grosses fischnetz,
schleppnetz. — L. nuotte, nuette (ev. not).
nuoberie, nuobdrie, gen. nuobrie : n.-piessie, l.piessie. — sv. náfver.
nuorr, nuorra fiatal | jung (comp. nuorüp, nuorap, plur. nuorapu1;
sup. nuoramus). — L. nuor, nuora.
nuorravuot ifjúság, ifjúkor | jugend, jugendzeit. — L. nuoravuot,
M. nuorravuot.
nuollat föloldani, eloldani, levetni | lösen, auflösen, losbinden, ausziehen, ablegen (mon nuolau, son nuolla, ij son nuola) ; — nuolatuvvet pass. — L. nuollet, nuolet.
•,

LL'LE- ÉS PITE-LAPPMAEKI NYELV : SZÓTÁR.

415

nuolqtit levetkőztetni | auskleiden; — nuolahtufl 3um, nuolatum
praet. pass. — L. nuolletet se exuere ; — v. ö. nollitit.
nuppdtest másodszor | das zweite mai. —L, mubbadest, M. nubbadest.
mibbie, gen. nuppie más, másik | der andere; — nubbie . . . nubbie
az egyik . . . a másik | der eine . . . der andere. — L. mubbe, M.
nubbe.
naddiet Ízleni | schmecken.
nattittet vb. frequ., id.
N'dvic-itnie, gen. -inie a nap leánya | tochter der sonne. — Düb.
N'avvis-ene, Friis N'avic-ddne ; — v. ö. Hdcic-itnie.
namahtet szoptatni, megszoptatni | sáugen, ein kind stillen; namahtam p. praet. — L. niammatet.
namdhted'die, namatedU'ie szoptató, dajka J sáugerin, amme. —
L. niammateje, M. namateje.
nammat szopni | saugen (mon úamau, son namma, íj son nama) ;
úammam p. praet. — L. niammet, M. nammat.
nammie csecsszopó, csecsemő | sáugling. — L. niammeje, M. namme.
nqlkok, Arv. édes | süss. — L. nialgok.
ndlemie, plur. iidlmie' (állat. sing. nálámai) száj | mund. — L.
nialme.
nallelit, Arv. vb. mom., 1. niellat.
niellat, Arv. niallat nyelni, elnyelni, lenyelni | schlucken, schlingen, verschlingen (mon nielau, son nielld, ij son niela) ; niellam,
Arv. nidílam p. praet. — L. ndlet, M. nellat.
niccie emlő | weibliche brust. — L. nidce.
noqlluot nyalni | leckén; — miesieu n. borjazni, elleni | kalben
(mon noqluou, son noqllu0, ij son noqluo). — L. nálot.
noovvuot, Arv. 1. nuovvat.
nuókcom, nuqkcom, nuokcom, nuóhcom, plur. -ma', Arv. nyelv |
zunge. — L. nuokcem.
nuovvat, nuofifiat (nuobvat) megölni, levágni, megnyúzni | tödten,
schlachten, schinden (mon nuovau son nuofifia', ij son úuova) ,•
nuoftflam p. prast, — L. nuovet.
nuo^um (nuobvum) megölt, levágott | getödtet, geschlachtet. —
L. nuovom, M. nuovvom.
nuorhkuotet önteni, kiönteni | giessen, ausgiessen, vergiessen; —
nuorhkuotufifiet pass. — L. norkotet.
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nuorranit szánni, sajnálni | mitleid habén, bemitleiden; — n. arámatallemest. — L. nuoranet.
u
ú olka, nuólka adv., Arv. édesen | süss. — L. nialget.
nuoláka adv., jól, igazán, helyesen | recht. — L. nuolga.
nuolákat egyenes | gerade. — L. nuolg, nuolga, nuolges, nuolgok, M.
nuolgad.
nunnie, ríunnie, plur. nunié, nunie,} iiunié orr | nase; — nunniekiehcie [a szán] orra vége | die spitze des vorderteils [am schlitten]. — L. nuone, nuonne.
•p encl. (áhcie-p, ietniep): 1. -pa, -pe.
pajáhka, gen. paihka szar | dreck (merda). — L. paik, paika.
pajáhkdt szarni | scheissen (mon paihkau, son pajáhka). — L. paiket
pajehkie, pajehkie, plur. paihkie\ pai'kie', pcühkie' (állat. sing. pajáhkai) hely; vidék, tájék | ort, stelle; gegend. — L. paike.
paikien, adv. körülbelül, mintegy | ungefáhr. — M. paiken.
p&jetie, plur. paitie' posztóból készült ingváll forma ruhadarab |
kurzes hemdartiges kleidungsstück von tuch. Friis baidde (baide).
— Düb. 160. fig. 53.
pajéhtiet, pajéhtiet fényleni, ragyogni, sütni (napról, holdról) |
glánzen, scheinen, leuchten (mon páihtau, son pájdhtá, íj son
paihtie), — L. paitet.
pauhcas, pauhcasa\ 1. pakcas.
pauhtie, 1. paktie.
pahkka, gen. pahka forróság, hősé^ | hitze. — L. páka.
pahka, pahkas forró | heiss (piejvie pahkasa vu°ssti a nap heve
ellen | gegen die glut der sonne). — L. pakes, pakas.
pakatit, Arv. pahkatit megbüntetni, megfeddeni; oktatni | strafen;
unterrichten, lehren; — p. sajieu v. keinuou vmely helyet v.
utat megmondani (róla eligazítani) | über einen platz, weg auskunft erteilen (son pákát); pakatuvvat pass. — L. pakkatet, M.
pakatet.
pahkiet, pdhkiet szakítani, tépni | reissen, ausreissen, abpflücken.
— L. pakkét.
pakiehtit, paláé'tit id., vb. frequ.; — pakiétu8t3et, pass. — M.
pakketet, pakketovet.
páhkuo, plur. pákuo' szó, ige | wort; — kohccu°m-p. parancsolat,
rendelet | befehl, gebot. — L. pako.

L U L E - ÉS PITE-LAPPMAEKI NYELV : SZÓTÁR.

417

pakcas v. pauhcas, plur. pakcasa' v.pauhcasa' fájdalom, kín, gyötre
lem | schmerz, qual, pein. — L. pakces dolens; M. pakcas.
jpakti, paktij, paktu pp. által, folytán | durch, vermittelst; — vuorrönuot ... p. vmire eskünnni | auf etwas schwören. — L. pakti,
pakto.
paktie, plur. paktie'' v. pauhtie szikla, meredek hegyoldal | felsen,
steiler bergabhang. — L. pakte.
paksem, plur. paksemd1 ajak | lippe. — L. panksem, pangsem, M.
paksem.
pahá, pahds rossz | schlecht; — cotnp. pahap (ess. pahápun); sup.
pahámus; — pahá-tahkeje gonosztevő | missetáter, verbrecher.
— L. paha, pahas.
pahdvuot rosszaság | schlechtigkeit. — L. pahavuot.
pahákés, pahahkis, p'ur. paháhkasá' ördög, a gonosz | teufel, der
bőse. — L. pahakes.
páddat, padat engedni, hagyni | lassen, gestatten (mon pájau, son
páddá, Íj son pájá). — L. pajet, M. pajat.
paddánet, pad'ánet fölkelni, támadni, keletkezni | aufstehen, entstehen; padd'ánam, padanam p. praet. — L. paijanet.
pad'díen, pad'd^en adv. fönt | oben. — L. paijen.
padUiel, padiéi, padlel, padd'el pad'el pp. ós adv. fölött, fölé | über;
— p.-cála ; p.-kedhccat v. kiehcciet; p.-vaddiet. — L. paijel.
padiela pp. vmi fölött át, vmin át | über hin (kuodda várié nála ja
várié padielá er trágt ihn auf einen berg und über den berg). —
L. paijela super.
paddieU pp. fölé, -ra | über, auf. (tán mattuo p. ezen nemzedékre |
auf v. über dieses geschlecht, M. 23, 36). — M. paijeli.
paddielin, padelin adv. és pp. fönt, fölül; fölött | oben; über
(koktd p. juo nammatum led mint fönt már említve van | wie
oben schon erwáhnt ist; — mü oajvie p. fejem fölött | über
meinem haupte). — M. paijelen.
paddielt pp. fölött | über (éácie p. a víz fölött | über dem wasser).
— L. paijelt.
pajás adv. föl, fölfelé j auf, hinauf; —pajás-aniehtit; p.-cuodcielet;
p.-cuohppat; p.-cieggiet; p.-saddat; p.-valtiet. — L . paijas, M.
pajas.s
pajet, Arv. = páddat; pája-, 1. páddat.
pajietit fölemelni | erheben. — L. paijetet, M. pajetet.
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pajemus, pafemus legfőbb | der oberste. L. paijemus, M.pajemus.
pajiel, Arv. = pad'díel.
pajiltes fölső | obere; •— p. káptie felső kabát | oberrock. — L.
paijeltes, M. pafeltes.
pácetis, plur. -tisá' maradék | rest, überbleibsel. — L. pacetas, M.
pacetis.
pahciet, Arv. pakcit megmaradni, maradni, hátra v. visszamaradni |
übrig bleiben, bleiben, zurückbleiben; — kosö (v. kosi) pácij
hol maradt | wo ist er geblieben ? (mon pacau, son páhcá, ij son
pacié) ; páhcám p. prset. — L. pacet.
padcet fölbiztatni, izgatni | reizen, aufreizen. — L. padcet.
pahta, plur. pata' alfél, segg | der hintere, arsch. — L. pattá.
patán adv. el | weg, fórt; vuelékiet p. elmenekülni, elszökni | fliehen,
entfliehen.
pahtaret elfutni, menekülni, szökni | fliehen, entfliehen, davonlaufen. — L. páterét, M. pataret.
páhtarem, pahterem szökés, menekülés | Audit. — L. páterem, M.
patarem.
pahti, Arv., 1. poahtiet.
patnie, plur. pánié' fog | zahn. — L. padne, M. padne (pane).
paddie, plur. pattié' kötél, kötelék | strick, bánd. — L. badde
(BV. bánd),
pasatét vb. frequ., mosni J waschen. — L. passatet.
pasatehlée mosdatlan | ungewa schen. — L. passatek, M. pasateke.
pasié, 1. passie.
pasoana, pasoana harsona, púzon | posauna. — L. basun (sv.).
pasuohtet, passuotet megszentelni; ünnepelni, megülni | heiligen;
feiern; — ger. passuotemén. — L. passotet, M. pasotet.
passat mosni, megmosni | waschen (mon pasau, son passa, íj son
pasa). — L. passat, M. id. (pasa-),
passalit id. — M. passalet.
passie, plur. pasié' szent | heilig; — plur. passie' ünnep | feiertag.
— L. passe.
passiotum p. praet. pass. szentelt, szent | geweiht, heilig.
passti, pásti, plur. id., kanál | löffel. — L. paste.
pastielés éles j scharf, schneidig; comp. passtielap. — L. pasteles.
pánié' 1. patnie.
pára csak, csupán | nur, bloss. — sv. bara.
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paratis, gen. -tisa paradicsom | paradies. — M. paradis (sv.).
párotuvvet v. páruotuvvat megjelenni | erscheinen. — L. parotetr
M. parotovet.
páruo 1. párruo.
párákat dolgozni | arbeiten (monparhkau, v. parrhkau, son paráká,
ij sori parhka) ; parákam p. praet. — L. parget, M. pargat.
parékejie, v. parékejjea, v. parékejja, v. parekejjí, v. parékejjie, v. parékij, v. parekie. v. parékie, v. pareki munkás, dolgozó | arbeiter;.
eatnam-parékie földműves | feldarbeiter. — L. pargeje, M. pargeje, parge.
parekietit fonni | flecbten. — L. parketet.
parkaltit = parekietit.
parákuo, parökuo, plur. parMiud1 tett, dolog, munka | tat, arbeit;:
— p.-ossna teherhordó (dolgozó) szamár
lastesel, arbeitsesel; — outo-p., 1. outo; — parhkuotaka munka nélkül | ohne
arbeit. — L. pargo.
parénie, plur. parrhtnie, parrhnie, parhnie, parhtnie (állat. sing.
paránai) fiú | sohn; knabe; —p.-mánna fiúgyerek. — h.pardne,
parne.
parranit javulni, jobb lenni | sich bessern, besser werden (ij koqssacik párran soha lesz jobb [az alkalom] | es wird nie besser
sein [die gelegenheit]). — L. paranet; v. ö. puorranét.
párruo, plur. párud1 hullám | welle. — L. paro.
pala, 1. pallat; — pala, 1. pálliet.
pali, paliji, Arv. palién -kor, idejében; -szór, -szer | wáhrend, zur
zeit; -mai (kuossu°má pali a lakomakor, lakománál | wáhrend
[bei] der mahlzeit; mijá ajétiekij pali atyáink idejében | zur zeit
unserer váter; — moqdde pali sokszor | vielmal, oft; — kolmo
paliji három ízben, háromszor | dreimal; — Arv. muhtiem palién
egyszer, valamikor | irgend einmahl; — moqttie palién sokszor |:
vielmal. •— L. pali, palen.
páláká, plur. id., út, ösvény | weg, pfad. — L. palga.
páláhká, plur. paUika1 bér, jutalom | lohn, belohnung; —páláhkátaká jutalom nélkül | ohne lohn. — L. palka.
páláhkáhtet, páláhkátit bérbe adni; bérelni, bérbe fogadni | vermieten; dingen; páláhkátam p. prset.; -— páláhkátu(}(íum p.
praet. pass. — L. palketet, M. palkatet.
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paláhkácit inf. fin., bérelni, megfogadni | dingen; — 1. páláhkátit.
M. polkáéit,
palhkies = paláka • — palhkies-rajékie útcsapás | weggeleise. —
L. palges.
palhkiestet, palkiestet vetni, dobni, hajítani | werfen; — paíhkiestuvvet, -tűvet, palkiestuftftat, -tuSfiet pass. — L. palkestet.
palehkit bérelni | dingen, mieten. — L. palket; — v. ö. pálahkáhtet.
paltai pp., mellé | neben (kahcai muhtiem oqssie kdinuo paltai ein
teil fiel neben den weg, M. 13, 4). — L. palái, M. paldai.
palhtan, paltan pp., mellett | neben (áhkás p. neben seiner frau).
— L. paláén, M. paláan.
paltelen, pp. mellett el; nélkül | vorbei; ohne (p. tijakoatie an
eurem hause vorbei; — p. tija ahcie situotá ohne den willen
eures vaters, M. 10, 29). — L. paláelen.
palává, plur. palva' felhő | wolke. — L. palva.
pallat félni, megijedni | sich fürchten, erschrecken (mon palau,
son palla, ij son pala). — L. paliét, M. pallat.
pállét, pallit bírni, képes lenni | im standé sein, vermögen (ij niejeta palli). — v. ö. L. pallat (i le pallat).
palliet, Arv. paliét ásni | graben (mon palau, son palla, ij son palié
v. pali). — L. palet.
pallekötit, Arv. id., vb. inch. — L. palegátet.
palluo, gen. paluo félelem | furcht. — L. palló,
palluolac: jupmiel-p. istenfélő | gottesfürchtig. — L. pallolac.
-pá, -pe, -pe (erősítő szócska, affirm. partikel). — L. -pe.
páuátai (állat, s.), 1. pieuetie.
páhcca, peáhcca, piahcca, plur. peáhca' ficzkó | kerl.
páhttál, v. páhtál, plur. -la' hóhér | henker. — L. beáel (BV. böáel).
pá'ttuokes, páhtuokis csalárd, hamis, ál | falsch. — L. pettoges,
pettokes.
páhtuokisvuot csalárdság, hamisság | falschheit. — L. pettokesvuot,
M. pettogisvuot.
pássac húsvét | ostern. — L. passac.
párler, plur. pár elér a' gyöngy | perle. — L. peri, M. párler
(BY. pária),
pálltuo, peálltu°, plur. pálhtuo', páltuo', peáltuo' föld | féld, acker;
— pálltuo- v. pált-olmáj földműves J landmann, ackerbauer; —
sáduo-p. gabnaföld | acker. — L. pálto, páldo.
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peauátai, peduátai (állat, s.), 1. pieuetie.
pearákal, 1. pedrákal.
peallásis, 1. piellie.
pedhkdc, plur. -eV dim. darabocska | stüekehen, brocken. — L.
pekkac.
pedkkuotit említeni, szólni vmiről | erwáhnen, spechen von etwas;
pedkkuotuvvdt pass. — L. pdggotet.
pedheca, 1. paheca.
peahttd, pedhttd (praes. s. 3.); pedhttam p. praet. — 1. piehttiet.
pedhttuokes, pedhtuokes, 1. pdhttuokes.
pedssat szabadulni, kiszabadulni; jutni vhová v. vmihez; -hat,
-het | los werden, befreit werden, davonkommen; gelangen,.
kommen zu etwas; können (mon pedsau, son pedssd, ij sori
pedsa) ; pedssam p. praet. — L. pidset, pdset, M. pdssat.
pedssutahka, plur. -taká', 1. piesatahka.
pedsstd, 1. piestiet.
pedna, plur. pedtnaka', pednaka' v. pietnaka1 kutya | hund. — L.
pdn, pdna, piádnak, M. padnak,
pedrákal, pedrekal, pearákal, pedrkal, plur. -la' ördög | teufel. —
L. pdrkel.
, ,
pédrakuo, 1. pierákuo.
pedráhtuo, v. pedráhtuom, plur. pedráhtuoma1 v. pdrrhtuoma', pedihtuoma1 csapda | falle.
pedras méltó, megérdemelt, érdemes | wert, verdient, würdig. —
L. béres, M. bdras.
pedlltuo, 1. pdlltuo.
pedlldi, pedlldi, pedllai, 1. piellie.
pejistuot, peis,uot elromlani, megromlani | verderben (intr.) — L.
peistot; — v. ö. piejestiet.
pejevai, pejjevai, Arr. peivai (állat, s.), 1. piejevie.
peivdsac napi | táglich (fdrtp. lajepie). — L. peivasac.
pestilencd, plur. id., döghalál | pest. — M. pestilenca (sv. pesti- lentié).
pessie, Arv., 1. piessie ; — pele Arv., 1. piellie.
piarákuo, pidrákuo, 1. pierákuo.
pidkkatet fújni (szélről) | blasen (vom winde). — L. pidggatet, M.
pieggatet.

422

,

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I.

pidgga, plur. pidkka szél | wind; — p.-kalles, 1. kalles. -— L. pidgga,
M. piegga.
piddduo, plur. pidjuo' barlang | hÖhle. — L. pidjo, piejo.
pldhcca, 1. pdhcca ; — pidhttuot, 1. piéhttuot.
píasta, v. píastac, v. jnasstak, plur. pídstaca' bokor | strauch,
busch; — cieskes-p. tövisbokor | dornbusch. — L. pdstek, pást,
M. p'istac.
piasstiet, piestiet ereszteni, engedni, hagyni, elveszteni | lassen,
verlieren (son pedsstá).< — L. pestet, pidstet.
piabma-, pidbmuo-, pidpm-, 1. piebm-, piepm-.
piejestit, pieistiet elrontani | verderben (trans.); — son pdjistd v.
pejista v. peista. -— L. peistet.
piejevie, Arv. piejvie, plur. piejvie' (állat. s. pejevai, pejjevai, Arv.
peivai) nap | tag; — p.-svaráhka ebéd | mittagmahl; — ihkietis-p.; kasska-p., v. kasska-pej. — L. peive.
piejvies, plur. pejjevdsa' egy napi út J tagreise. — L. peivas.
pieuetie, plur. pieutie\ piutie1 (állat. s. peduátai, pduátai) asztal |
tisch. — L. M. peude.
piehkkie, piekkii, plur. piehkie' darab, rész | stück, teil. — h.pekke.
piejjet, pieja-, 1. pied'd'at.
,J.
piejatus, plur. -sa' rendelet | satzung, verordnung. — L. piejeius,
M. pijatus.
pied'd'at tenni vmire, helyezni; rendelni | legén, setzen, stellen
(wohin, auf etwas); festsetzen, verordnen — nieitaup.,
dhkkdnp.
leányt férjhez adni | ein mádchen verheiraten; — mállásán p.
a húst főzésre odatenni | das fleisch zusetzen; — piejai sü
oatácit lefektette | er legte ihn schlafen; — sis-p. behozni | einführen, einsetzen; — (mon piejau, son pied'd'd, ij son pieja);
pied'd'am, pied'amip.iprsBt.—piejahtum p. praet. pass. — h.piejet,
M. pejat.
;
pieheie, piehcie, Arv. fenyő | fichte. — L. pece.
pietak bolond | tor, narr. — M. piedak.
piehttiet, pie'ttiet, Arv. piéhttet megcsalni; elárulni | betrügen, verraten (mon pedhtau v. piehtau, son peahttá v. pedhttá v. pie'ttd,
ij son piehtie); pedhttam v. piehttam p. praet.; piehtietuvvdt pass.
— L . pettet, M. id. (son pdtta).
jpiehtdtallat id., vb. pass. — L. pettatallet, M. pdttatallat.
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piehttuot, pidhttuot eltiltani, megtiltani | verbieten (mon piehtuou,
son pidhttuo, ij son pidhtuo). •— L. piettot.
piehtuotit iá., vb. frequ. — M. piettotet.
- , ; ,pietnaka\ 1. pedna.
pietnik, gen. -ka pénz | geld. — L. pednig, pednik (sv, penning).
pietnikac, plur. -kacca\ iá. dim. :— M. pednikac.
piesutahka, piessütahka y. pedssutahka, plur. -taka' fűzfavessző |
weidenrute. — L. pidssotak.
piésstak, v. píestak = pídsta.
piestiet, 1. pid'sstiet.
piessiet = pedssat.
piessie, Arv. pessie, plur. piesie' fészek | nest. — L. pesse.
piessie, plur. id., nyirfakéreg | birkenrinde; — nuobdrie-p. iá.
piehpa, plur. pihpa' pipa | pfeife, tabakspfeife; — p.-rokkon pipa
szurkáló | pfeifenstierer. — L. pip, pippo (sv. pipa),
piebmat, pidbmat, v. -met etetni, táplálni | füttern, ernáhren; —
pajás p. fölnevelni | erziehen (mon piépmau, son piébmd, ij son
piépmie); piabmam p. prset.; piepmatuvvet pass. — L. pidbmet,
M. piebmat.
piébmuo, piabmuo, plur. piepmuo\ piá'pmuo' táplálék, eledel | nahrung, speise; p.-talhkas, 1. tdlhkas. — L. pidbmo, M. piebmo.
piera,kuo, pidrákuo, piarákuo, pédrakuo, pedrákuo: gen. pirhkuo,
pierhkuo, pidrhkuo (ace. plur. pierhkit) hús | fleisch. — h.piergo,
pidrgo.
pieréna, pierana, Arv. piertna, plur. pierrhna medve | bár. — L.
bire, berdn fsv. björn).
pierrat v. pierrit kelleni | müssen (mon pierau, son pierrd v. pierri,
ij son pieri) ; pierrim p. preet. i— L. berrit fsv. bora),
pielie, Arv. 1. piellie.
pielehkiH czivakodni, pörlekedni, versengni | zanken, hadern. —
L. pdlket.
pieljietepmie, plur. •temie\ siket | taub. — L. peljetebme (M. plur.
peljetemeh).
pielld'ie, plur. pieldie^ v. piel^ fül | ohr. — L. pelje.
piellie, pielie, plur. pielie' (állat. s. pedllai, pedlldi) oldal; fél |
seite; hálfte; — kitd pedllai tavasz felé | gegen das frühjahr;
-— kiehta-p. fél kéz | die e i n e h a n d ; calemie-p. fél szem | das
eine auge; — sapiek-piella (= piellie) az egyik lábra való hó-
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talp | der eine schneeschlittschuh, Düb. 90.; — puoláva-p. fél
térd, az egyik térd | das eine knie. — L. pele, M. pelle.
pielluo, plur. id. harang, kolomp J glocke, schelle. — L. bjállo
(BY. bjallra).
piuáta, piutácit inf. fin., 1. piSutiet.
piuhtas, piuhtastét, piuhtiet, 1. piktas, pikta .
piutar, plur. -ra' vadász | jáger : küollie-p. halász | fischer; piutaris
id. — L. pivtar, M. pivdar.
piutiet, piutuo, 1. pifíutiet, pifiutuo.
pihkuo, adv. nyilvánosan | öffentlich. — L. pikó.
pikuotet megjelenteni, kinyilatkoztatni, kinyilvánítani | offenbaren;
pikuotuvrdt pass. — L. pikotet.
pikuotem kinyilatkoztatás | offenbarung. — L. pikotem.
pihkusikt, pihkusik = pihkuo.
piktas v. piuhtas, plur. piktasa' v. piuhtasa ruha | kleid ; — piktasahtd ruha nélkül, ruhátlanul | ohne^kleider. — L. piktas.
piktiet v. piuhtiet v. pi;3uhtiet melegíteni | wármen (imper. s. 2.
piuhtie). — L. piktet.
piktastét v. piuhtastét id. vb. mom. — L. piktestet.
pihtác, plur. -ca darabocska, morzsalék | bissen, stückchen. — L.
bittac, M. pittac (sv. bit),
pisuotipmie, gen. -timie állhatatlan, bujdosó | unstát, unbestándig,
flüchtig. — M. pisotibme ; v. ö. pissuot.
pissuot, pissuut tartani, állhatatos maradni, épen maradni, meg
maradni | dauern, fortwáhren, aushalten (mon pisuou, son pissu,
ij son pisuo) ; pissum p. praet. — L. pissut, pisset, M. pissot.
pinástuSfiat, -tubvat vb. pass., szenvedni | leiden. — L. pinastovet*
pintiet kibírni, állhatatos lenni | aushalten, standhaft sein. — L.
pintet,
pinna csipet, egy kicsi | bisschen. •— L. binna ,• v. ö. pihtac.
pihpa, 1. piehpa.
pivas, gen. piftpasa (pibvasa, pivvasa) izzadtság | schweiss. — L.
piáves, piavas, pives.
pivástu(33at, -tubvat, -tuvvat (mon pivástuvau) izzadni j schwitzen.
— L. piavastet, piávestet,
pivaltahcat vb. inch. = pivaltit.
pivaltit melegebb lenni (időről), fölengedni (hóról, jégről) | warm
werden (vom wetter); tauen. — L. pivaldet, pivaltét.
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piftuhtiei, 1. piktiet.
piftutiet, pivutiet, v. piutiet fogni, megfogni (tőrrel, csapdával v.
hálóval); akarni, szándékozni, törekedni, igyekezni, rajta lenni |
fangen (mit schlinge, falle oder netz); wollen, bestrebt sein, beabsichtigen; — p. meárhkau jelt keresni | ein zeichen suchen,
M. 12, 39. (mon piutau, son pifiota v. pivata v. piuata, ij son piutie) ; piftotam v. pivatam p. praet. — L. pivtet, pivdet.
pifíutuo, pivutuo v. piutuo vadászás, halászás; vadászeszköz | jagd,
fischerei; jagdgerát; — p.-rejetuo vadászó vagy halászó eszköz |
jagd- oder fischergerát. — L. pivto.
piftfiat (pibvat, pivvat) melegen lenni, nem fázni | warm sein,
nicht frieren (mon piváu, son pi(3j3a, ij son piva). — L. pivet,
pivat.
piftfiakoqhtiet id., vb. inch. — L. pivagátet.
pirás, plur. pirrasa' környék | umgebung; tatnie-p., 1. tatnie. —
M. pirras
pirhkuo, 1. pierákuo.
pirtna Arv. = pieréna.
pirhtnies, plur. perana hely a hótalp közepén, a hová a lábat erő
sitik | stelie in der mitte des schneeschlittschuhes, wo man den
fuss befestigt. — Düb. 90.
pirra adv. és pp. körül, köré; -ról, -ről | um (circum); von. — L.
pir, pira, M. pirra.
piláka, plur. pilhká' csomó | bündel; — suojenie-p. — L . pilga,
pilka.
pilehkietit gúnyolni, csúfolni; szidalmazni | spotten; schmáhen.
— L. pilketet jocari.
poahcciet fejni | melken (mon poahcau, son poahcca, ij son poahcie).
— L. páccet.
poqcuj, plur. poqhccu1 v. pohccu1 rénszarvas | renntier; —p.-ealluo.
— L. páco.
poqhtiet jönni | kommen (mon poqtau v. pütau, son poqhta; praet.
s. l.mon pöhtiu, 3. son poqtij v.pö°tij; ij son poqtie). — L. pátet.
poqhtiejá, poqhtejed jövő, jövendő | kommend; künftig. — L.
páteje.
poqhtiem jövetel | ankunft. — L. pdtem.
poqdnie, plur. poqtnie' férj; gazda | mann (verheirateter); hauswirt. — L. pádne.
HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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poassie v. póqssuo, poqssuq, gen. poqMuo a lapp sátor hátsó része |
hinterteil des lappischen zeltes; p.-caggie a poqssuo-t tartó czölöp. — L. pásso.
póqnntá, plur. póqnta1 házigazda, sátorgazda | hausherr, zelteigenthümer; — poánta, (plur. póantd'), poqntas, poqntas gazdag,
jómódú | reich, vermögend; comp. poqntap. — L. M. banda
fsv. bonde).
póqntutahk, gen. -taka gazdagság | reichtum. — M. pándotak.
poqries, plur. poqrrdsd öreg, vén | alt; outo-poqrrása\ 1. outo. —
L. M. páres.
poqráhkit eltépni, leszakítani | abreissen, zerreissen. — L. parkét.
poqrrhtd : helveta p. a pokol kapui | die toré der hölle. — L.
port (sv.).
poqltiet égetni, elégetni | brennen, verbrennen (trans.) — L.páldet.
poqlhtietit vb. caus., fölgyújtatni, fölégettetni | anzünden, verbren
nen lassen (son poqlhtiet) ,• poqlhtietu§ fiát pass. — L. páldetet.
poqltiem égetés, elégetés | das brennen, verbrennen. — L. páldetet.
po°ntie = póqnntd.
poktet fölkelteni | wecken; p. pajas föltámasztani | auferwecken. —
L. pdktet; v. ö. puktiet.
pohcca v. pohcca v. pohcco, pohcco, plur. pohcd1 v. pohco' hosszúkás,
tojásdad alakú cső | lángliches, ovales rohr; ajemie-p., 1. ajémie.
— v. ö. Friis bocce cavum ossiculum, es quo bibitur.
pocuj, plur. pohccu', Arv. pohcu = poqcuj; pohcu-nahkie, Arv. rén
szarvasbőr | renntierhaut.
pöhtet (imper. plur. 2.), Arv.
pötit == poqhtiet; — pöhtejé = poqhtiejá.
potuitit elszéledni | sich zerstreuen — L. pádditet; v. ö. poddetét.
potto, 1. poddo.
pottoc dim., kis darab idő | kurze spanne zeit. •— L. páddac, páddec, páddác.
potniet fonni | spinnen (mon pondu, son potnö, íj son ponié, v.ponii) ; potnom p. praet. —• L. pádnet.
potnies == poqtniest (elat. s.).
podddnit elszóródni, szétszóródni | sich zerstreuen. — poddanet.
poddetét szórni, elszórni, szétszórni; tékozolni,pazarolni | streuen,
zerstreuen; vergeuden. — L. páddetet.
poddit = potuitit. — L. páddet dividere, partire.
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poddo, gen. potto idő | zeit; tan potton azalatt | unterdessen, wáhrend der zeit. •— L. páddá, pádd.
.
podövuo, plur. podvuo' tisztátalan, fertőzött | unrein, befleckt. —
M. pádvo.
podövuotét bemocskolni, meg- v. befertőztetni j verunreinigen, beflecken, anstecken. — L. pádvotet.
poskotéj szúró | stechend; — poskotéj v. pastielés rássie bojtorján,
bogáncs | distel.— L. páskáteje, pásketeje.
possuot fújni | blasen; piágga possu (mon posuou, son possu, ij son
pornó). —- L. pusset.
posstu, Arv. ál, hamis | falsch; p.-jupmel bálvány | abgott, götze.
5-T L . pásto.

••

.

ponöu, ponie, 1. potniet.
,.'•:.
ponta, pontas, pontas = poanta, poqntas.
pontié = póqnnta; —pontuotak = póqntuotahk.
poroqtahkies falánk, harapós | gierig, gefrássig, bissig. — L. párrátakes, M. párádakes.
pöröhk, poröhkehta étlen, étlenűl | nüchtern, hungernd, ohne gegessen zu habén; —porolik t.rruot böjtölni | fastem — L. pár
rak, párrák, M. párák, páráketta.
porostuvvat éhes lenni, éhezni, megehűlni | hungrig sein, hungrig
werden; poröstuvvakoqhtiet vb. inch. — L. párrástovet, M. párástovet.
pöra'kísidt, porálikistat füstölni, füstölögni | rauchen (son pörehkis
v. pőrahkista). — L. párgestet, párkestet.
porjostit, pordbstit vitorlázni, hajózni | segeln, schiffen ; porjostimie ger. — L. párjestet.
porőtiet helyezni, tenni vhová | setzen, stellen, legén. — L. párdet.
porrie evő J essend^ esser. •— L. párreje, párráje, M. párre.
porrot enni | essen (mon poröu, son porrö v. porrá v. porroq, Ij son
porö). — L. párret, M. párrát.
porrokoqhtiet id., vb. inch. — L. párrágátet.
porromus, Arv. porromas, plur. -sá' (iness. porromussan) enni való,
étel | was zu essen ist, speise. — h.porremas, párrámas, M.párrámus.
poltij v. pö°ltij (prset. s. 3.); polhtietum, 1. poaltiet.
puejétie,\. puojétie.
puejetuotum hizlalt, hizott | gemástet. — L. puoitotum*
28*
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puerietepmie, gen. -temie, 1. puorietépmie.
puelletit, puelliehtit, puellihtit, 1. puolíie'tit.
puojetie, plur. puojtie' háj, kövérség, kövér részek | das fett. — L.
puoite.
puojetie, puejétie v. puoities kövér | fett; sup. puoitiemus. — L .
puoite, puoites.
puokna, plur. puon^ kebel | busen. — L. puogna.
puoggie apró négy czölöpön nyugvó kis épület, melyben a lappok
ruhájukat, húsukat és költözködő szereiket tartják j kleines, auf
vier pfáhlen ruhendes gebáude zur aufbewahrung von kleidern,
fleisch und gerátschaffcen. — v. ö. puorána, luoptie.
puó'ccie v. püocas, plur. puo?ccie1 pu°hccie' v. puohcasa1 beteg |
krank. — L. puoca, puoces.
puohccat, puohcat beteg lenni | krank sein; — son lai puohccamen
v. puohcamén er war krank. — L. puocet.
puocalvas, plur. -vasa1 v. visa' betegség | krankheit. — L. puocelvas,
M. puocalvas.
püohta pp. szemközt, szemben, átellenben | gegenüber. — L. puott,
M. puodta.
puotuot bedugni, betömni, bezárni | zustopfen, schliessen; puotum
p. praet. — L. puodot.
puossuot megkeményedni | hart werden. — L. puosot, M. puossoU
puossuotet keményíteni, megkeményíteni | hart machen, hárten;
puossuotuvvdt pass.; puossuotüvum p. prset. megkeményedett,
megátalkodott | verstockt. — L. puosotet.
puonuostit vb. mom., belemártani | eintunken. — L. puonostet.
puorak = puorrie.
puorahkit, puora''kit, puor•akit adv. jól | gut. — L. puorakit.
puorátus javulás | besserung. — M. puoratus ; 1. puorietus.
puorástahttiet üdvözölni köszönteni | grüssen; puordstahtietuvvet
pass. — L. puorastattet.
puorana egy czölöpön nyugvó kis tárház | auf einem stützpfosten
angebrachter verschlag; v. ö. puoggie. — L. bűre penarium
(sv. bur). Düb. 36.
puorietét javítani; meggyógyítani | verbessern; heilen. — L. puoretet,
puorietépmie, gen. -temie, -Vernie v. -timie javulás | besserung. —
L. puoretem.
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puorietus, (állat. s. -tussal) id. •— M. puoretus.
puoriep, puoriemus, 1. puorrie.
puoris, puorist 1. üdvözlő formula találkozásnál (jó reggelt, jó na
pot, jó estét) | grussformel bei der begegnung (guten morgen,
guten tag, guten abend); — 2. adv. jól | gut, wohl; comp. puorieput; sup. puoriemusat, puoriemust; — puorisft] siunietit v. suonatet, 1. siunietit. — L. puorest, puorist.
puorranét, pu°rranit javulni, megjavulni j sich bessern. — L. puoranet, M. puorranét.
puorranepmie, gen. -nemié, -nimie javulás | besserung. — M. puorranebme, L. puoranem.
puorrie, pu°rrie, purrie, puorri, pu°rrie, plur.puorie 1 jó | gut; comp.
puoriep, plur. puoriepü?, sup. puoriemus. — L. puore, M. puorre
(plur. puoreh).
puolhkac, plur. -ca\ Arv. egy kis darab idő | eine kleine zeit (sije
lijen vuortam puolhkacu vártak egy darabig). — L. buola, puola,
puolac frustulum.
puolta, puHta Arv. domb, halom | hügel, anhöhe. — L. puold.
puoldnat, v. -net hervadni, elhervadni, elfonnyadni | welken, verwelken (mon puolnau, son puolldna, ij son puolna) ,• puolldnam
p. pröet. — L. puoldnet, puolnet.
puoláva, plur. puolva' térd; nemzedék, nemzetség | knie; geschlecht,
generation. — L. puolva.
puólliet, Arv. púollet égni, elégni | brennen, verbrennen (intrans.);
— puollikohtit, puHlikohtit vb. inch. Arv. — L. puolet.
puollie'tit, puelliehtit, puelWtit, puelletit (son puellit) gyújtani, meg
gyújtani, égetni, elégetni | anzünden, brennen, verbrennen
(trans.). — L. puoldet; v. ö. poaltiet.
puktiet 1. hozni | bringen; 2. bírni, képes lenni | können,im standé
sein (jus akták puktiet lülui káuanat ha valaki meg birná találni);
3. ajekalási p., ollast v. ollösi £>., 1. ajékalasi, ollast; 4. pajas-p.
fölkelteni | wecken. — L. puoktet; v. ö. poktet.
pühtau (mon p.), 1. poahtiet.
puhti (praet. s. 3.) = pukti, 1. puktiet.
puhtietit jutni, érni vhová | wohin gelangen. — L. puoktetet.
pütit, Arv. meghívni | einladen. — sv. bjuda.
puddie, plur. puttie1 font, talentom | pfund. — L. pudde (sv.pund).
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pufi fiié (pubvie, puvvie), plur. pufiié, puvie' marha | vieh. — Jj.puve
(v. ö. sv. bo-skap).
purisf, Arv. === puorist.
purása v. purüsa, plur. purhsa erszény | geldbeutel. — L, purs
(sv. bors),
purópur bíbor | purpur. — L. purpur (sv.).
purrie = puorrie ; p. oqssie, 1. oqssie.
pulehkie, plur. pulhkiey félig nyitott szán | halb offener schlitten.
— L. pulka, pulke,- Düb. 104., fig. 25.
pulti: pulti tupahka, 1. tupahka.
predsta, predsta, presta, priesta, plur. id., pap | priester. — M.
prdsta (sv. prést),
pretihkuo, pretiehkuo predikáczió | predigt. — L. prediko, M. pradiko (sv. predika).
pretiehkut, prdtiehkut, Arv. prádihkuot prédikálni | predigen; pretiehkuotuvvát pass. — L. predikot, M. pradikot (sv. predika).
proseluota prozelita | proselit. — M. proselyta.
profehta próféta | prophet. — L. profeta, profét (sv.).
.:•<
pruhkut, Arv. szokni | pflegen. — L. brukot (sv. bruka).
plassa szikla, szirt | fels; — varrie--p. id. — L. plassa.
fauata adv. inkább | lieber: / . ednaput sokkal inkább, jóval inkább |
vielmehr. — L. faut, M. fauta.
fauruo szép | schön. — h.fauro (sv.fager,
sk.fagr).
főkkel, Arv. öröm | freude.
fahkalit Arv. örülni | sich freuen.
fahkistakd adv. hirtelen, egyszerre, tüstént | plötzlich.^—L.fakket,
M. fakkistaka.
faggie, gen. fakkie birkózás, küzdelem | ringen, kampf. — L. fagge
(sb.fang).
fdhta: nalmie-f., 1. nálmie.
fatmastet ölelni, átkarolni | umarmen. — L. fatmestet,
M.fatmastet (sk.faőmr amplexus).
fasta adv. erősen, szorosan | fest, stark. — sv.fast.
fasstuo, gen. fdstuo böjt | das fasten. — h.fasto (sv. fasta).
fdika, plur. id. fogoly,rab j der gefangene. — h.fanga
(sv.fánga).
fankét, -kit elfogni, rabbá tenni | gefangen nehmen. — h.fanget.
fankituvvdm elfogatás verhaftung. — M. fangitorem.
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fapmálas, fapmálas, v. -lis, plur. -lasa', -Hsa (essiv. -lassan) erőt
len, inaszakadt | schwach, gebrechlich. — L. fabmales.
fapmuo, plur. fámuó' erő, hatalom | kraft, macht. — h.fabmo,famo.
fapmuolac, plur. -laééa' erős, hatalmas | kráftig, stark. — L.
famolac.
fámuotuvvát elerőtlenedni | kraftlos, schwach werden; fámuotuvvum p. prset. — Jj.famotovet.
farruo, plur. fáruo' költözködő csapat, társaság | wanderschaar,
gesellschaft; —fdruon együtt | beisamen, zusammen; fáruonis,
fáruonisá magával, magukkal | mit sich. — L. faro
(sk.forj.
fdskuo, plur. faskuo' dohányzacskó fókabőrből | tabakbeutel aus
seehundsfell. — Düb. 188. lap.
fedrá kuhti, Arv. fára kutté mindegyik, mindenki | jeder; feárákedsak (állat, s.) mindenkinek. — h.fára kutte ; fára kdsek.
fedrt, feárht, fdrht, fart, fáft, fdrht, fdráhta minden | jeder,
all; — / . sláj mindenféle, mindenfajta | allerlei; feárt lahkai
minden módon, mindenképpen | auf jegliche weise. — L. fárta,
M. fart, fárta (sv. hvart, norvég, hvert id., neutrum).
fiehkun v.fihkun plur. -na? füge | feige; fiehkuna- v. fihkuna-muorra
fügefa | feigenbaum. — L. M.fikon (sv.).
fiesstit, -tét összeesketni | trauen, copuliren. — h.fástet
(sv.fásta).
firéhWetit rázni | schütteln. — L. firketet.
fuovva, fuojSfia (fuobva), plur. fuova sereg, csapat, tömeg j schaar,
haufen; toarruo-f. hadsereg | heerschaar. — L. fuova.
fu°rstá, fúorsta plur. id. fejedelem | fürst. — Jj.första,
M.fursta
('sv. förste).
fuolehkie, fuHe'kie, plur. fuolhkié, fuHhkie' v.fulhkió nép, embe
rek | volk, menschen; koqhtie-f. háznép | hausgesinde; poqnti-f.
id. — h.fuolke (sY.folk) ; v. ö. huléhkie.
frufiftá, frubvá, Arv. früva, fruvva, früuva, früa plur. id. asszony |
frau. —
Jj.frua(sY.fru).
vai, vái, [Sai, Arv. vaja 1. hogy | dass, damit; 2. vagy | oder
3. váimo = vai mon bár én | dass ich (möchte ich); — váipema
v. -mo — váipe mon oh mivel (talán mivel) | ach, weil ich. —
L. vai, vaitna, vaipe, vaipema.
vaikuo, vaihku, váihku, conj. ámbár, jóllehet, noha | obgleich,
obzwar.
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vajétiet kérni, kívánni | begehren, verlangen, wünschen (mon vaitau, son vajeta, Íj son váitiej; vajétiekoqhtiet ( vaitiekoqhtiet)
inch. — L. vaitet.
vajénuotit id.; — vainuocit inf. fin. — L. vainotet, M. vainocit.
vajápat, vajápat elfáradni j müde werden, ermüden. — L. vaipet,
M. vaipat.
váipemq v. -mo, vaimo, 1. vai.
vájémuo, vajámuo, vajámuo, plur. vaimno', vaimuó' szív; a mellnek
azon része, hol a szív van; anyaméh | herz; herzgegend; mutterleib. — L. vaimo, M. vaibmo.
vaivastuvvat v. vaivástubvat kínoztatni; kínlódni, bajlódni | geplagt, gepeinigt werden; leiden, sich plagen. — L. vaivastovet.
vajevastuvvem kínoztatás | peinigung. — M. vaivastovem.
vajevie, vajévie, gen. vaivie baj, kín, vesződség, gyötrelem | not,
elend, qual, plage; sieluo-v. lelki gyötrelem | seelenqual. — L.
vaive.
vaivietit kínozni, gyötörni | plagen, quálen; vaivietuvvet pass.;
vaivietuvvum, vaivietum p. praet. — L. vaivetet.
vaiviesvuot bánat, baj, nyomorúság j sorge, kummer, not, elend. —
L. vaivesvuot.
vájéluot hiányozni | fehlen, mangeln. — L. vailot (v. ö. sv. fela;
E. fajl-vorden fehlerhaft).
vahkkuo, plur. vahkuo' hét | woche. — L. vakko (sv. vecka).
vákuotit inteni, meginteni j ermahnen. — L. vakotet.
vahak, plur. -ka' kár, veszedelem | schade, gefahr. — L. vahak,
M. vahag.
vahakahtiet megkárosítani, veszedelembe ejteni | schaden, beschádigen, in gefahr bringen. — M. vahagattet.
vájaltuhtit v. vajaltuhtiet elfelejteni | vergessen. — L. vajaldattet,
M. vajalduttet.
vacca-, vacci-, 1. vadciet.
vaccahta, vacca ta, plur. -taká' járóút, gyalogút | weg, fussweg. —
L. vadsatak.
vaccie gyalog | zu fuss. — M. vadse.
vadciet, vadciet, vadcat menni, járni | gehen (mon vaccau, son
vadca, ij son vaccie) • ger. vádcieten, vadcien, vadciemán v. vadcemen; vadciekoqhtiet id. inch. — L. vadset.
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vadcielit vb. mom., kissé menni v. elmenni | ein wenig gehen od.
weggehen. — M. vadselet.
vatt ismét, megint | wieder. — 1. vast.
vattaltak, plur. -taká- v. -toka' adomány | gabe. — L. vaddaltak.
vattiet, vattit Arv., vatta-, vatti-, 1. vaddiet.
vatna: v.-mielak esztelen | töricht; v.-jahkkuo, 1. jahkkuo. — L.
vadna, vana.
vatnas-, 1. vanas.
vaddás, plur. -,<?»' adomány | gabe. — L. vaddas, vaddes.
vaddám, plur. -ma id., alamizsna | id., a l m o s é n . — M. vatam,
L. vatek.
vaddiet, Arv. vattiet, vattit adni | gebén (mon vattau, son vaddá, ij
son vattie) ; vaddam, vaddám p. prast.; vattietuvvet pass.; vattietum p. prast. — L. vaddet.
vastietit, vastetit felelni | antworten. — L. vastetet,
vasties rút, csúnya | hásslich; — vastiesvuot rútság | hásslicbkeit
— L. vastes, vastesvuot.
vast, vass ismét | wieder. — L. vast; v. ö. vatt.
vássat mellette elmenni; elmúlni | vorbeigehen od. fahren, vorübergehen; vergehen (von der zeit) (mon vásau, son vassá, ij son
vasa) ; vássám p. prast. — L. vasét, M. vassat.
vasuotet gyűlölni | hassen; vasuotuvvát pass. — L. vassotet, M.
vasotet.
vasolac, vassolac, vasulac, vasstdac, vasulac, vasulac, plur. -lacca1
ellenség | feind, gegner. — L. vassolac, M. vasolac.
vanás, plur. vatnasa' csónak | boot, kahn. — L. vadnas, M. vanas
(plur. vadnasah).
vána, vane, vánie pp. nélkül | ohne (mánái vána ohne kinder;
vane v. vánie huksuotaká ohne sorge; v. aukietaká: 1. auhkie). —
L. vana, M. vane.
vánies nem elegendő, kevés | unzureichend, wenig. — L. vanes.
vara-, 1. varra; — várié-, 1. várrie.
varaká adv. mindjárt, azonnal, hamar, gyorsan | gleich, alsbald,
schnell. — L. varga,
varedelit, varádalit oltalmazni, megóvni, őrizni | bewahren, beschützen (imper. s. 2. varjele).
— L. várj elet.
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v'árátahit nézni, szemlélni | schauen, beschauen, betrachten. —
L. vártakat.
varra, gen. vara vér | blut. •—• L. varra.
varrasmufiftát, -muvvdt, v. varriesmuvvet, varruosmuvvát meggyó
gyulni | gesund werden. — L. varrasmovet, M. id. és varrosmovet.
várrie, plur. varié' hegy | berg; — v.-cohko • v.-plassa. — L. varé.
varries, plur. varrása? v. varr eset egészséges | gesund. — L. varres.
varritok óvatos, vigyázatos | behutsam, vorsichtig. — L. vahrok,
M. varok (v. ö. sv. var-sam).
varruotet, váruotet, varuohtit óvni, vigyázni; meginteni; vélni, gon
dolni | hüten, in acht nehmen ; warnen; meinen (son vamot) ;
várruotuvvát pass. — L. vahrotet, M. varotet.
vala Arv., 1. válla.
válás, plur. vallása' tarisznyaszij v. szalag | trageband am tornister. — Düb. 97.
valld'ie, gen. valdie bőségesség, fölösség | überfluss (vaddin . . .
valdíeu silapa pietnikljst nagyon sok ezüstpénzt adtak, M. 28,12).
— L. vallje, vallje.
vald'ies, Arv. valljies bőséges, untig elég | reichlich, in überfluss.
— L. valljes.
vald'iesvuot bőség j überfluss. — L. valljesvuot.
valdít, valld'it választani | wáhlen; valdituvvet, vald'etuvvát, valjetuvvdt, pass. — L. valjet (ÖV. válja).
valtiet, valtiet (mon valhtau v. valtau; imper. s. 2. valhtie v. valtie
v. valhti) venni, fogni | nebmen; nissunau, v.v. csak valtiet meg
házasodni | heiraten (soaj valltika férj és feleség lettek | sie heirateten 94. 1.); kitta v. elfogni | festnehmen, gefangen nehmen;
valhtácit inf. fia. valhtietuvvet v. valtietuvvet pass. — L. valdet.
valtiem vevós, elvevés | das nehmen. — L. valdem.
valtut házasodni, egybekelni | heiraten. •— L. valdot.
valtam házasság | heirat. — L. valdom.
vall csak, csupán | nur, bloss; válla tie csak ekkor; nehezen,
bajjal, alig | erst dann; mit mühe, kaum; — tossu v. tossuo v.
tossa vall v. kvoruos vall csupán csak] bloss nur. — M. vall.
válla de, hanem | aber, sondern. — L. válla.
.
v:
vállak majd, majdnem, csaknem | beinahe, fást, schier (vállak iéciu
vuohsie majdnem hánytam | ich habé mich beinahe erbrochen.
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vauét, -lit hirtelen fölkelni | schnell aufstehen. — L. vallet (quidquid facere incipere aliquo cum nisu et vehementia).
valluot siránkozni, jajgatni | jammerm. — L. valót, M. vallót.
vallum siránkozás, jajgatás | das jammern, geheul, wimmern. —
L. valóm, M. vallom.
vdl, vall, 1. vlel, vili; — vdlkulac, 1. vedlkulac.
vdllahit feküdni | liegen. — L. vdllahet, vellahet.
veaga v.vedka Arv. út'| weg; v.-raikie útcsapás | weggeleise, wegspur. — sv. vág.
vealákuokes, 1. vedlákuokes.
vedhkkai 1. viehkie.
vedd'd'dt v. veddU'ájit (vb. inch.) fölfrissülni erőhöz jutni | frisch
werden, zu kráften kommen. — L. vejajet; v. ö. vied'd'iet.
vednak, plur. -ka' barát | freund (vednahkam barátom). — L. vdnak
(sv. van),
vedrámus sup. legrosszabb | der schlechteste, schlimmste. — L.
vdrrámus (SY. vdrre, vdrst).
vedralt, veardlt, plur. -tá' világ | welt. — L. varaid (&Y. verld).
vedráhkuot sátorhelyet elkészíteni, sátrat fölütni | zeltstelle herrichten, zelt aufschlagen. — L. vdrkot.
vearranét megbotránkozni, bosszankodni; rosszabbá lenni | anstoss
nehmen (an etwas), sich árgern. — L. vdrranet.
vedrránem, v.-nepmie botránkozás, botrány; rosszabbodás | árgerniss; verschlimmerung. — L. vdrranem.
vedrrdnus id. — M. vdrranus.
vedrruo, v6dmw, plur. vedruo' áldozat | opfer; — v.-kisstuo, v.-sad'díe. — L. vdro, vidro tributum.
vedrruotak,vedrru°tak tisztátalanság, piszok | unsauberkeit,schtnutz»
— M. verrotak.
vedrruotit, vedrruotit áldozni | opfern; vedrriiotémdn ger. — L.
vdrotet.
vedl, 1. vili.
vedlákuokes, vealákuokes adós | schuldig (mauhsie muni, mau tori
led' vedlákuokes zahle mir, was du schuldig bist). — L. vdlkogesy
vdlkokeS) velkokes.
vedlhkulac, vedlhkulac, vdlhkulac, plur. -lacca? icl.; vétkes | id. —
L. vdlkolac, M. velkolac.
vedllahit = vdllahit.
, •'[
.'
,
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vejéhta, g^n. veihta búza | weizen. — L. hveit, M. hveita (sy.hvete).
vei, vett, 1. vili.
velqkuokes, 1. veálakuokes.
véljie Arv., 1. viéllda.
viejehtuo szabadjára, őrizet nélkül (a rénekről mondják, midőn
nincs velük pásztor) | ohne hut, ohne aufsicht (wenn die renntiere ohne hirten sind). — L. veito, váito.
riehkat, viáhkat, Arv. viéhkat, viéhket futni, szaladni J laufen. —
L. vidket.
viekahtét, viekastét id., vb. mom. — L. viakatet, M. viekatet.
viehkalit id. — L. vidkelet, M. vickalet.
viehkkie, gen. viehkie (állat. s. vedhkkai) segítség | hülfe. — L.
vekké,
viehkietit segíteni, megsegíteni | helfen. — L. vekketei.
vied'd'iet bírni, képes lenni | vermögen, im standé sein (mon viejau,
son vied'd'd v. vedd'd'd, %j son viejie). — L. vejet,
viehcier, -ra' kalapács | hammer. — L. vecer, veccer.
viedcat, viedciet hozni, menni vmiért | holen (mon vieccau, son
viedca, íj vieccie); viedcam p. praet.; vieccacet, -cit inf. fin. —
L. vadcet, vedcet, M. viedcat.
viedcam hozás, vmiért menés | das holen. — M. viedcam.
viettie plur. id. vessző, gyökérszál | rute, wurzelzweig; v.-karrie
kosár, vesszőkosár | korb, geflochtener korb. — L. veddé,
viessuo, gen. viesuo lakás, ház; élet | wohnung, haus; das lében.
— L. vieso.
viessuot élni | lében (mon viesuou, son viessu, ij son viesuo); viessum p. praet. •— L. viesot.
viessufe, viessuje élő, eleven | lebend, lebendig. — M. viesoje.
viessuom élet, élés | das lében; v.-sldd'd'a életmód | lebensart. — L.
viesom.
viessuok, -ka lakó, lakos | wohner, inwohner.
viesies gyönge, erőtlen | schwach, kraftlos. — L. vesés,
viena, vina, víjna bor, pálinka | wein, branntwein. — L. vin, vina
fsv. vin).
viepsi, viepsie Arv. darázs | wespe; v.-pessie darázsfészek | wespennest. — L. vepsa, (B,. váffse).
vieraHit, vieratit levágni, ledönteni (fát) | fállen, umhauen (einen
baum). — L. verdét.
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vierietet, vierrietet botránkoztatni | árgern (skandalisiren). — L.
várretet.
vieráhka, plur. vierhka' rövid balta, kis fejsze | handbeil, hacke.
vieréhca, plur. vierhcd' ürü | hammel. — L. várca.
vierehtie, gen. vierhtie árdíj | preis. — L. verte (sv. varde).
vierehtiet, vieretiet kénytelen lenni, vkinek kell | müssen. — L.
virtet, M. vertet,
vierahtuo, vierehtuo gen. vierrhtuo jó, tiszta idő | gutes, heiteres
wetter. — L. várto.
vierémie, plur. vierhmie\ vierhmie\ virhmie' háló | netz. — L.
verbme.
vierra, plur. viera\- suojénie-v. szónatekercs | heurolle. — Düb. 152..
vieries, plur. vierrása,' idegen | fremd. — L. veres, M. vierrasah (plur.).
vierrie hamis, nem igaz, ál | falsch, unrecht; v. vihtenastiem. —
L. vére.
vierriet adv. id. — L. veret.
viel, 1. vili.
vielákat fehér | weiss. — L. veiket, M. vielgad.
vielekie, plur. vielhkie' tartozás, adósság | schuld (debitum). — L.
velke.
vielhkuk = vielákat. — L. velkok, válkok.
vielhkuotahttiet fehéríteni | weiss machen, weissen. — L. velkotattet, velkodattet.
viéllétit, viellitit fekünni, lefeküdni, leheverni | sich niederlegen. —
L. velletet.
viélld'a, plur. víeld'a', vielja' fitestvér, atyafi | brúder; vield'acd', vieljaca' id. plur. (kuokte v.) — L. velja, M. vielja.
víelltie, gen. viHlhtie hatalom | macht. — L. velde (BV. váld).
vihkie, plur. vikie1 ok, bűn | ursache, schuld. — L. vikke.
vikietepmie. gen. -temie v. -timie ártatlan | unschuldig. — L. vikketebme, M. viketebme.
viggat igyekezni, törekedni | sich bestreben, sich bemühen. — L.
vigget, M. viggat.
vitát ötödik j der fünfte. — L. vitád.
vitatás ötödrész, Ötöd | der fünfte teil, fünftel. — L. vitades.
vitátis ötödször | das fünfte mai. — L. vitadest.
vitás, v. vituk öten | fünfe, fünf zusammen. — L. vitás.
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vihtan, vihten, plur. -na tanú | zeuge. — L. vitten (sv. vittne).
vihtanus, vihtenus (eesiv. -tanussan v. -nüsan) bizonyság, tanúság |
zeugniss. — L. vittenus.
vihtenastiH tanúskodni, bizonyítani | zeugniss ablegen, bezeugen.
— L. vittenastet.
•
vihtenastiem, vihtenastem = vihtanus.
I
vihti ötször | fünfmal.
vihtta öt | fünf. — L. vit, vita.
. •..•
vitnek győzelem | sieg. — L. vidnek, vidnig (sv. vinning gewinn).
vitnlek kiváló, jobb | mehr wert, besser, übertreffend; comp. vitriekubbuo. — L. vidnek, vidnekub.
vidnit nyerni, megnyerni; győzni, legyőzni | gewinnen; besiegen,
überwinden; vidnim p. prset. — L. vidnet.
visak, vljsak v. vitssak, v. visies bölcs, okos | weise, klug. — L.
visak, vises (&y. vis).
visiesvuot bölcseség, okosság | weisheit. klugheit. — L. visesvuot.
vissast, vissas, Arv. vissies adv. bizonyára, bizonnyal; bizonyosan |
alierdings, fürwahr; gewiss. — L. vissast fsv. viss).
vina, 1. viena.
••- •
vihpat, vihpiet késni, odamaradni | sich verweilen, sáumen (mon
vipau, son vihpá, íj son vipa). — L. vippet, vipet.
vlmak, varnak adv. végre | endlich. — L. vimak.
virruo, plur. viruo' vihar, szélvész | sturm, sturmwind. — L. viro.
vili, v{el, vei, vett, vál, vall, veál Arv. viliié, adv. még; ismét | noch;
wieder. — L. viel.
vittek ismét J wieder, abermals.
vgutie, 1. vuoutie.
vuarápátallat, 1. vuorápatallat.
vualáká, vualákam, 1. vuolekiet.
vueinatahcat, vueinastahcat, vb, inch. = vueinatét, vueinastit;
1. vuoi ...
vueifianis = vuoinánis.
vuejéniet, vuájéniet, vuejenuot, 1. vuoj...
vuejiehtit, vuejiehtahccat, 1. vuofehtit.
vueréhkit, vuerétiet, 1. vuor...
vuerépie, gen. vuorhpie sors; szerencse | loos; glück. — L. vuorbe.
vuelekiet, vuálekiet, 1. vuolekiet.
vuini, vuinau, 1. vuojeniet.
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vuóijaj ! | weh!—- M.vuoi.
vuoiknastet, vuoiknastus, vuoiknastus, 1. vuoin... •
vuoigen, vuojegen, vuoifien, vuojefien, vuoigenás, vuojegenis, vuoinenás, vuojefienis, vuoinanis, vueifianis, vuojenas lélek | geist. —
L. vuoigenes, vuoigen, vuoignes.
vuoin, vuoin ime | siehe. — M. vuoin,
vuoinatit, vueinatét pihenni, nyugodni | ruhen. — L. vuoignetet,
vuoignatet respirare.
vuoinastahcat, -taccat, vueinastahcat id., vb. inch.
víioifiastit, vueinastit, vuoiknastet,
vuoigenastiet,id.,vb.mom.(dim.).
vuoinastiis, vuoiknastus, vuoiknastus pihenés, nyugalom | ruhe, rast.
— M. vuoignastus.
vuoifien, vuoinanis, vuojenas, 1. vuoigen.
vuoitas, gen. vuojetasa, vuojátasa kenőcs | salbe. — L. vuoitas, -tes.
vuojetat megkenni, bekenni | salben, schmieren (mon vuoitau, son
vuojetd, ij son vuoita) ; vuoitahtum p. prset. pass. — L. vuoidet,
vuoitet, M. vuoidet.
vuoitndt, vuoidnet Arv. = vuojeniet.
vuoindcit inf. fin. = vuojeniet.
vuojeniet, vuéjeniet, vuajeniet v. vujéniet látni | sehen (mon vuoinau,
V. vuinau, son vuejena v. vujená, ij son vuoinie v. vuHnie); vuejenam, vudjenam, vuejánam v. vujenam p. praet.; vuoinietin ger.
— L. vuoidnet.
vuojenie, -nije v. vuejeni látó | sehend. — M. vuoidne.
vuoinietus látás, látomás | gesicht, erscheinung. — M. vuoidnetus.
vuojönuot, vuojénut, vuejenuot, vuejönuot, látszani, láttatni; meg
jelenni | scheinen, gesehen werden; erscheinen; vuojönum p.
prset. — L. vuoidnot.
vuoinum das gesehen werden. — M. 6, 1.
vuoutie, vwoutie, vgotie, plur. id., erdő | wald. — L. vuoude, vuovde.
vuokas, plur. vuohkasa' alkalmas; méltó | passend, geeignet; würdig. — L. vuokas, vuokes.
vüohkie, gen. vuokie alak, kinézés; állapot; mód | form, gestalt,
aussehen; zustand; art; olhkuoltds v. külső, külalak, külszín |
das áussere, schein; ieca vuokin más módon, máskép | auf eine
andere art, anders; tan vuohkai ehhez hasonló, ilyen | dessgleichen, derart; sedbma vuohkai hasonlókép, hasonló módon |
auf dieselbe weise; mon láu tü kedhcastam moaresie vuohkai
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menyasszonyképpen (menyasszonynak) szemeltelek ki tégedet |
ich habé dich als braut uusersehen. — L. vuoke.
vuókksa, plur. vuóksa1 v. vuohsa ökör | ochs. — L . vuoksa fsv. oxe),
vuoksiet, vuohsiet hányni, okádni | sich erbrechen. — L. vuokset.
vuogga, plur. vuokka' horog | angel. — L. vuogg.
vuoje, vuqjie, Arv. vaj j butter; v.-laipie vajas kenyér | butterbrod.
— L. vuoj, vuoja.
vuojacit inf. fin. úszni | schwimmen = vuod'dat.
vuoji-, 1. vuod'díet.
vuofehtit, vuojietit, vuijiehtit, vuejiehtit, Arv. vuojetit hajtani | treiben; vuofehtimie v. vuefehtimie ger.; vuejietahécat v. -taccat
inch. — L. vuojetet.
vuojiehtid'd'ie hajtó | treiber. — L. vuojeieje.
vuod'd'át v. vuod'd'iet menni (kocsin, szánon); hajtani | fahren; treiben (mon vuod'd'au v. vuojau, son vuod'd'a, ij son vuod'd'a v. vuojiej;
vuod'd'djit inch. — L. vuojet, vuojajet.
vuod'dat úszni | schwimmen (mon vuojau, son vuod'd'a, ij son vuoja).
— L. vuájet.
vuod'd'iem menés (kocsin); hajtás | das fahren; das treiben; v.-soqbbie, 1. soq,bbie; vuod'dbm-labecie gyeplő, fék | leitseil, zügel. —
L. vuojem.
vuod'díelit vb. frequ. = vuod'díet.
vuod'uot elmerülni | sinken, versinken; — vuoduotuvvet, -tuvvut
pass.; vuod'uokoqhtiet inch. — L. vuojot.
vuohciet, vuohcat lőni | schiessen (mon vuocau, son vuohca, ij son
vuocie) ; vuohcetuvvet Arv. pass. — L. vuocet.
vuohéijá lövő | schütze. — L. vuoőeje.
vuohtuo fenék | grund, boden. — L. vuodo.
vuotuotet alapítani, alapot vetni | grundén, grund legén; vuotuotuvvet pass. — L. vuodotet.
vuotuotepmie, -tem, gen. -temie v. -timie alapítás | gründung. — L,
vuodotem.
vuotta v. vuottak plur. vuoddakd czipőszalag | schuhband. — L.
vuodda, vuoddek. — Düb. 153.
vuótnam, plur. -mai napa | schwiegermutter.—L. vuodna, vuodnav,
vuone, vuonnau, M. vuodnam.
vuosiehtet, vuosietit, Arv. vuosatit, vuosiátit mutatni, megmutatni |
zeigen. — L. vuosetet.
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vuossa zsák | sack. — L. vuoss, vuossa.
vuossta sajt J káse. — L. vuosta (BV. ost).
vuosstai, vu°sstai, vu°ssti, vuosti, vúossté, vussti pp. ellen, -nek, felé f
gegen. — L. vuost, vuoste.
vuosstak adv. először, előbb j zuerst. — L. vuostek.
vuostas, vuosstas, vuostac, vuosstac első | der erste. — L. vuostes,
M. vuostas.
vufstalastiet, vuostalastiet ellentállni | sich widersetzen, widerstand
leisten. — L. vuostalastet.
Vuona Norvégia | Norwegen. — L. Vuon, Vuona.
vuonie, vuoniu = vuótnam.
vuónca, vuónca tyúk | henne; — v.-orries; vuoncan ciuk, Arv.,
1. ciuk. — L. vuonca9 vuenca.
vuopta, vuoptha haj | haar; v.-coqMie. — L. vuopt, vuopta.
vuopti-, vuoptie-, 1. vuobetiet.
vuoptiestét megtudni, észrevenni | erfahren, gewahr werden. — L.
vuoptestet.
vuohppa, plur. vuohpa' ip, ipa | schwiegervater. — L. vuopp, vuoppa.
vuopmie, plur. vuomie'' erdő | wald. — L. vuobme, vuome.
vuobétét, vuobetiet eladni | verkaufen (mon vuoptau v. vuobetau, son
vuobetá v. vuobátá, ij son vuoptie v. vuobetie) ; vuobetiemán v.
-min ger.; vuoptietuvvet pass. — L. vuobdet.
vuóbénie, plur. vuópnié' (állat. s. vuóbánaij kályha, kemencze. —
L. vuobne, vuobdne (sv. ugn).
vuoras, plur. vuorrasá' öreg, vén | alt (bejahrt); sup. vuorrásumus
v. vuorasupmus, vuorrasupmus. — L. vuoras, vuores.
vuoráhka, gen. vuorhka eltevés (megőrzés végett); hely, a hová
vmit eltesznek | verwahrung; verwahrungsort; v.-tavier éléstár |
vorratskammer. — L. vuorka.
vuorehkit, vuerehkit eltenni vhová, elrejteni | verwahren, verbergen.
— L. vuorket.
vuorehkietit, vuorhku°tit id., vb. frequ.; — vuorehkietuvvet pass.;
vuoréhkietum p. pass.
vuorádat bántani, megsérteni | beleidigen. — M. vuorjat.
vuoretiet, vueretiet, Arv. vuortiH várni | warten (mon vuorhtau, son
vueréta, ij son vuorhtie) ; vueretam, Arv. vuortam p. praet.; vuortiemen, Arv. ger. — L. vuordet.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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vuoránas, vuorránas, gen. -ndsa eskü | eid, schwur. — h.vuordnas,
vuordnes.
vuorhnietit leselkedni | auflauern, auf der lauer sein. — L. vuorgnet.
vuorönuot, vuorrönuot esküdni | schwören (mon vuorrhnuou, son
• vuorönuo v. vuoröno, ij son vuorrhnuo). — L. vuordnot.
vuorönuom = vuoránas. — L. vuordnom.
vuorhnuotit megesketni, esküvel kényszeríteni, minden szentre
kérni | schwören lassen, beschwören. — L. vuordnotet.
vuorápátallat kisorsolni, sorsot vetni | loos werfen. — L. vuorbatet,
M. vuorbatallat.
vuórhpalis szerencsés | glücklich.
vuorhpie, 1. vuerepie.
vuorrostuvvat, Arv. megöregedni | alt werden; vuorrostuvvum p.
prset.; vuorrqstuvvumán ger. — L. vuorastovet.
vuorruo, gen. vuoruo: kohciem-v. őrváltás, őrszak | wache (wachenwechsel, wachzeit) M. 14, 25 és 24, 43. — L. vuoro vicis.
vuollie, plur. vuolie dal | gesang. — L. vuole.
vuollie, gen. vuolie al (alj), vminek alja | das untere; tuoddari vuolita a hegyek aljára | zu den untern regionén des gebirges;
oqjevie-v. fejalj, vánkos | kopfkissen. — L. vuole.
vuolietet leszállítani, megalázni | herabsetzen, erniedrigen. — L.
vuolletet, M. vuoletet.
vuolieii, vu°lien, vuHln, vuolin, vuollin, Arv. vuollien alatt | unter
(almié v. unter dem himmel); vuolienettie alattatok | unter euch.
vuoliemus sup., legalsó | der unterste. — M. vuolemus.
vuolus, Arv. vuolos adv. le, lefelé | hinab, nieder, hinunter. — L.
vuolos.
vuolhkatit elvinni, elvezetni; terjeszteni (hírt) | wegführen; verbreiten (ein gerücht); vuolhkatuvvet pass. — L. vuolgatet.
vuolhkatepmie, gen. vuolhkatemie, -teme elvitel, elvezetés | wegführung.
vuolekiet, vuelekiet menni, elmenni | gehen, weggehen (mon vuolhkau v. vuHhkau, son vueleká, v. vudláká, v. vuoláká, v. vualaka,
Íj son vuHhkie, v. vulhkie, v. vuolhkie) ; vudlakam, v. vualákam,
v. vuolákam p. praet. — L. vuolget, vuolket.
vuollai, vuHlai, vuHlai pp., alá | unter (mü juolkie v. lábam alá |
unter meinen fuss). — L. vuolai.
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vuollelac, Arv. alsó, lent levő | der untere, untén befindlich; vuollelaccen(essivus) lejebb j weiter untén. — L. vuollelac.
vuolliekac, vuolliekes alázatos | unterthánig, demüthig. — L. vuollekac, vuollekes.
. .
vuollielin, adv. lent, alul j untén. — L. vuollelen.
vu°lltie pp. alól; elől, -tői | von untén; vor weg (páhtaret . . .
moqrie v. harag elől menekülni, M. 3, 7). — L. vuolde.
vud'ielaccat inf. fin. = vuod'díelit.
vussti = vuossti ; — vusstie : v.-piagga ellenkező szél | gegenwind.
— L. vuoste-piágg ; v. ö. vuosstai.
vulhki, vulhkie, 1. vuolekiet.
ma (kérdő szócska, fragepartikel) vájjon | ob. — v. ö. makk.
mai, maina, mainas, maite, maitek, maitás, 1. mi.
mái, mai, Arv. maje ugyan | zwar; ihka mai, 1. ihka.
májetie, gen. mattié kapocs | schnalle. — Düb. 158.
majestiet, maistiet kóstolni, megkóstolni | kosten, verkosten (mon
maistau, sori majesta, ij sori maistiej. — L. maistet.
mainietes ártatlan | unschuldig. — L. mainetes.
mainietépmie, gen. -temie v. -térnie, v. -timie id.; együgyű | id.;
einfaltig — L. mainetebme.
majénuo, gen. mainuo dicséret j lob. — L. maino.
makk, mak (kérdő szócska, fragepartikel) ugyan, vájjon J wohl, denn.
— L. makko.
makkar, makkér. makkir, gen. makkara milyen | was für ein, wie
beschaffen. — L. maggar.
maksiet fizetni, megfizetni | zahlen, bezahlen; maksietuvvet pass.
— L. makset.
maksiem fizetés | das zahlen. — M. viaksem. .
maksuo, Arv. maksu gen. mahsuo, mauksuo v. mauhsuo fizetés | bezahlung. — L. makso.
mahksuot, Arv. = maksiet; — maje, máj Arv. = mái.
mafias adv. hátra j zurück; m.-pied'd'at hátratenni, mellőzni, nem
követni | zurücksetzen, nicht befolgen. — L. mangas.
manien, manten adv. és pp. után, hátúi, mögött, felé | nach, hinter,
hinten, nach . . . zu; mü m. nach mir; sita m. a faluba v. falu
felé | nach dem dorfe, dem dorfe zu; talá m. mindjárt rá v.
utána gleich darauf. — L. mangen.
29*
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mafdep, mankiep utóbbi, későbbi | der spátere, darauffolgende;
maifemus, manemus (essiv. -mussan) utolsó | der letzte. — Lmangeb, mangemus.
maniemustá, manniemustá, Arv. maniemus, manemusti adv. utol
jára, végre | zuletzt, endlich. — L. mangemust, mangemusta.
rnaniel,manniel,mannM,manielá,mannielá
adv. és pp. után | nach;:
hernach; — taste v. tán m. azután | nachher, hernach; — maniela aská, 1. aská. — L. mangel, mangelen, M. mangela.
manielaccen: taste m. mindjárt rá, kevéssel utóbb v. azután | gleich
darauf, ein wenig spáter. — L. mangelacen, M. dacán.
manelt, manielt, mankielt adv. és pp., hátulról, hátul | von hinten^
hinten; — cuovai sü m. követte őt hátul | er folgte ihn nach
M. 26, 58. — L. mangelt.
mafáeltis utána levő, következő | folgend; m. puolva' utódok | die
nachkommen. — L. mangeltes.
mafikieti, mankiep = manien, maniep.
marinai adv. és pp. után | nach. — L. mangai.
macálit v. massátit elfordítani, eltéríteni | abwenden. — M. macatet..
mahccat, máhccat v. mahccuot térni, fordulni, visszafordulni, vissza
térni | sich wenden, zurückkehren (mon mahcaa, son mahccá,
íj son maiica) ; mahccakoqhtiet inch. — L. macet, M. macát.
matá, mate, maié adv. mennél, mennyivel | um wie viel; — m.
eanaput, 1. eánapuht. — L. matté.
mate (elat. s.), 1. mi.
mahtie olyan, akkora | so wie, so gross wie; seánapkorenie-calmie
mahtie so gross wie ein senfkorn, M. 17, 20. — L. matté.
máti, 1. mahttiet.
máhtietis, -tes lehetetlen | unmöglich. — L. mattetes, -tis.
mahttakvuot tehetség, erő | fáhigkeit, kraft, macht. — M. mattakvuot.
matti, 1. madárét.
mahttiet, mahtit tudni, birni, -hat, -het | können, im standé sein
(mon máhtau, son mahttá, ij son mahtie) ,- mahttam p. prset. —
L. mattét.
mahttieles, mahttielac lehetséges | möglich. — L. matteles, mattelac.
mattuo, 1. madduo.
máddak, plur. -ka' törzsök; gyökér | stamm; wurzel. — L. maddek,
M. maddak.
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maddíét, maddiet kérni | bitten, begehren (mon mattan, son inaddá).
— L. maddet, madtet.
madduo, plur. mattuo' nemzedék, nemzetség; eredet | geschlecht,
stamm; ursprung. — L. maddo.
másakén: Ij . . . másakén semmire sem | zu nichts. — 1. mikie.
masas miért, mi végre | warum, zu was. — L. massas, M. masas.
mastd, maste, mastds adv. honnan, a honnan; miért | wovon, woher; warum. — L. maste, mastes; 1. mi.
massatit = macátit.
massiet elveszteni | verlieren. — L. masset.
massat, massiet türtőztetni, visszatartani magát vminek tevésétől,
abbanhagyni vmit | sich abhalten, etwas bleiben lassen (mon
maian, son mássá, ij so mása) ; mássam p. praet. — L. maset.
man: man kidura milyen erős | wie stark; man eatna mennyi | wie
viel; man tajávai mily gyakran | wie oft; man sagga puoriep
mennyivel jobb | um wie viel besser; man kuhkieu meddig j wie
lange. — L. man; — 1. mi.
maná-, 1. mannát,
máná, mánác, 1. manna,
manáhtit menetni, hajtani, terelni | gehen lassen, treiben; manahtimie ger. — L. mannetet, mannatet.
mankiep, mankel, mankield, mankela = mafáep, maniel, manielá.
manna, plur. mana, gyermek | kind; oqhpetes-m. tanítvány | schüler, jünger; — párenie-m., niejéta-m.; — mánác, plur. -ca* id.,
dim. — L. mana, manac.
mánnálac gyermekes, tudatlan | kindisch, unwissend. — L. manalac.
mannát menni | gehen (mon manáu, son manna, ij son mana);
paddiel-m. áthágni | übertreten; pirra m. körüljárni | herum
gehen. — L. mannet, M. mannát (mana-).
mannám menés | das gehen; — outo-m. szarv, mely a rénszarvas
nak a homlokából nem fölfelé, henem előrefelé nő | nach vorn
zu stehendes geweih des renntiers. Düb. 62. -— L. niannem.
manna, manne, mannás, mannes miért | warum. — L. manne,
mannes.
mannie menő | gehend, gánger; — outo-m., 1. ontó. — L. manneje,
M. manne.
mánnuj dim. == mánnuo.
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mánnuo, gen. mánuo hold, hónap | mond, monat; — m.-tihpie
holdfény | mondschein; m.-puo'ccie holdkóros | mondsüchtig.—
L. manó.
mannie, plur. manie meny | schwiegertocbter, schnur. — L. mane.
máfiurit, máburit zúgni | tősen; páruó' máburi', — L. mavoret.
máreji v. máraduo adv. talán | vielleicht. — L. marja, marje.
malies, gen. mállása főzet hús | fleisch (welches man auf einmal
kocht). — L. males coctio.
maliestit főzni, megfőzni | kochen; maliestimie ger. — L. maiestet,
málejie. gen. maljie ezüst czifraságok a pajetie-n | silberne verzierungen am pajetie. — Düb. 160.
mállás-, 1. malies.
mállás, mállás, mallas, plur. -sa' ebéd, lakoma | mahlzeit, mahl;
iehkietis m. — L. mallas.
mállie, gen. málie vér (állatoké) | blut (von tieren); — m.-coajevie.
— L. male.
máhccai, máhccai, 1. miehccie.
máhtta, 1. meáhtta.
mádduo, plur. máttuo, hiba, bún, vétek | fehler, sünde. — L. máddo.
másso, mássu Arv. mise, isteni tisztelet | messe, gottesdienst. —
L. másso, messo (sv. mássá),
mán de, hanem, azonban | aber, sondern. — sv. men.
márhka, 1. meáráhka.
márhkat, Arv. jelenteni | bedeuten. — L. markét (sv. márka),
márrai: tá márrai (addig) míg . . . | (so lange) bis . . . — v. ö. L.
mere limes, terminus.
meáhcus adv. messzire, messze | weit weg (son vu°lhki m. ierit er
ging weit weg, M, 14, 13.). — L. mecos.
meáhccai, meáhccai, 1. miehccie.
meá'tta, meáhtta, máhtta, gen. meahta mérték | maass. — L. mát,
mát (sv. mát).
meáddiet vétkezni, hibázni | sich verschulden, sündigen, fehlen. —
L. meddet, M. máddet.
meáráhka, meáráhka, plur. meárhká', márhka' jel | zeichen; tobötom-m., 1. tobötom. — L. mark, M. márka (sv. márke).
meárra, plur. meára^ tenger J meer; m.-olmáj. — L. már, mára
(sk. mar, maer).
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médiákat messze | weit (m. led tü heima? ist deine heimat weit?
wohnst du weit?). — L. midlkat, midlget, maikat satis multum.
méhti, méhte, Arv. pp. 1. tan merietuma m. azon föltét alatt | unter
dieser bedingniss; — 2. veaga-raikie, mari méhtie kalkien pö'tit
az útcsapás, a melyen kellett jönniök | das weggeleise, auf welcbem sie kommen sollten. — L. mete.
merkit = n^erhkit.
merietum, gen. -ma Arv., föltét | bedingniss.
melhte, mélhties, 1, milhte, milhties.
mi, mi mi, a mi, ki, a ki | was, welcher, wer (acc. mau, gen. man ;
com. maina; elat. maste; állat, mása, ma sas • plur. ma', gen.
mai, acc. maite). — L. mi.
mi gen. miai mi | wir; 1. mij.
miehkkier, mie'hkier, plur. -ra' fejsze foka | axthelm.
miehccie, miehccie, plur. miehcie' (állat. s. mdhccai, medhccai, medhccai) erdő | wald; m.-lanta erdő^idék | waldige, bewaldete gegend.
— L. mece.
mieta méz | bonig. — L. midd, M. mieda (BV. mjöd).
miehta, v. miehtái, p p . : obbo tan lanta m. az egész országban, or
szág szerte | im ganzen lande, über das ganze land, M. 9, 26és 14, 35. — L. mete, metán, M. mietta.
mietiehtit, mietie'tit beleegyezni, megengedni; elengedni | einwilligen, einverstanden sein, erlauben; erlassen. — L. metetet.
miettfet, miehttiet, miehtiet mérni | messen; miehtietuvvet pass. —L. mdtet, M. mettet fsv. mdta).
mieddiel adv. mellette el | vorbei; m. mannát mellettel el menni |
vorbei gebén M. 20, 30 és 27, 39. — M. mieddel.
mieska gyönge | scbwacb; — v. ö. mieskas.
mieskas, plur. miesskasa' rotbadt | verfault. — L. máska, M.mieskas.
miessdtahk, plur. -takd' borjúbőr.— L. mesak.
miessie, plur. miede1 borjú | kalb; m.-nahkkie. — L. mese.
mierhkit, merkit, Arv. észrevenni [ merken, bemerken. — L. markét
(BV. marka),
mierrietét meghatározni | bestimmen; mierrietum meghatározott |
bestimmt. — L. meretet, M. merretet.
mielak kész, hajlandó | geneigt; pu°rrie-m. barátságos | freundlich;
pu°rri mielakvuot barátságosság |freundlichkeit; riektes-m. igaz,
igaz elméjű | rechtschaffen. — L. mielak.
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mieléhkie, miHehkie, geu. milhkie tej | milch. — L. melke, milke
(&v. mjölk).
mielhtiesa, 1. milhtie.
miella, gen. miela elme, ész, értelem; kedv | sinn, verstand; behagen, lust; mielastisá, v. -tissa szívesen | gerne. — L. midi, miála,
M. miela.
miHluo malom | m ü h l e ; m.-kierekie malomkő | mühlstein. — L.
mill, milla, M. mello. (R. mölla, sk. mylna, molna).
mikie valami, valaki | etwas, jemand (acc. plur. maitek valamit);
i . . . mikie semmi | nichts. — L. miké.
mihkkel, plur. -la'' = mie^kkier.
mij, mi mid'd'a, mid'd'a mi | wir (acc. mijdit, mijáu; gen. mija;
com. mijdin, mijái; iness. mijdsne, mijan; elat. mijast, mijas;
állat, mid'd'ij, jnidUísij, mid'ita; abess. mijdtakd. — L. mije,
M. mii
mintfeles nőstény | weibchen (von tieren); m. ossna n. szamár | eselin. — L. mingeles.
minta, minta menta | münze (eine pflanze). — \T. minta fsv. mynta).
mites, mijtas, mis mi | was (interrog.); com. mainas; acc. plur.
maitas. — L. mites.
missie Arv. sárga réz | messing; — m.-karpie; — sv. messing.
mirram, gen. -ma mirrha J myrrhe. — M. mirrham (sv.).
mila mérföld | meile. — L. mii, mila (sv. mii),
miit, milht, milhtá, milhte, milhtie, milta, milhted, melhte, pp., adv.
szerint, után; mentében, hosszában, szerte, -on, -en; -val, -vei |
nach; lángs, entlang, auf; mit (ijtakátáim.
nem cselekszik
ezek szerint | er handelt nicht darnach, M. 7, 26; mannát jaurie,
káiniio rn. a tavon, az úton [a tó, az út mentében] menni J auf
dem see, auf dem wege [entlang des sees, des weges] gehen ;
tij edhpdt led m. valtam láipit ibr habt kein brot mit eucb genommen, M. 16, 8.; — milhties, mélhties magával | mit sich
milhtiemd magunkkal, velünk | mit u n s ; milhtiesa v. mielhtiesa
magukkal J mit sich. — L. melte, mell, M. mielde.
milla malom j mühle; = mielluo.
moqj mi ketten | wir beidé (acc. munnü ; gen. munnu ; com. mnnnujn v. munnujn v. munnui; iness. muunusnd, munnun; elat.
munnust; állat, munnui, mund'ui, munnuit, munnuita ; abess.
munnutakd). — L. mái.
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moatties, (cas.) moaddás- sok, sokan | viele (viele zusammen). —
M. máddes.
moqddd, moqdde, moqdde, Arv. moqttie sok, sokan | viel, viele (gen,
moqtti, acc. moqttit) ; moqdde páll sokszor | oft. — L. mádde.
moqdduot visszafordulni, megfordulni, visszatérni | umwenden,
zurückkehren. — L. máddot.
moarahtuvvet, moqráhtuovet, moarratuvvat megharagudni | bőse
od. zornig werden. — L. máratovet.
moqrrie, gen. moqrie harag | zorn. — L. máre.
moqresie, plur. moqrsie' [moqrsie / (állat. s. moqrásai) menyaszszony | braut. — L. márse.
moqlhkietit mondani, szólni | sagen, sprechen. — L. máigetet.
mojevie, gen. moivie por | staub. — L. máive.
mojjes [v. mojje'?], Arv. mosolygás | das lácheln. — h.mojos, mojus.
mojjetallét, Arv. mosolyogni | lácheln. — L. mojotallet.
mohkkie, plur. mohkie' ügy | angelegenheit, gescháft. — L. mákke.
mosskuos zárt, bezárt, geschlossen, versperrt. — L. máskos.
mostuos szomorú, bánatos, borús | tranrig, betrübt, trüb (alemie
led mostuos M. 16, 3). — L. mostos.
inon, monno, Arv. monnq én | ich (acc. mii; gen. mü; com. múlna,
muri v. mun; iness. mühsná, müund; elat. mühstá, must; all.
muni, mund'i, mundi, mund'an; abess. muhta). — L. mon.
moröstét búsulni, aggódni, szomorkodni | sorgen, sich kümmern,
traurig sein. — M. márástet, L. márrátet.
morroha v. morraha v. morrohem gond, gondoskodás | sorge. — L.
márraha, márrahem.
molhkietét = moqlhkietit.
molsuotuvvát vb. pass. átváltozni, elváltozni | sich verándern. —
L. málsot, frequ. máhotet mutare.
mü, 1. mon.
mujehtajet, mujáhtajit vb. inch. = mujéhtiet. — L. muitajet.
mujéhtalit id. = mujéhtiet. — L. muitelet.
mujéhtiet vmire emlékezni | sich erinnern an etwas (mon muihtau
v. mujehtau, son mujehtd, ij son muihtie); mujehtiekoqhtiet inch.
— L. muitet, muitegátet.
muihtuo emlékezet, emlék | erinnerung, andenken; — m.-cála. —
L. muito.
muihtulas, plur. -lásd' id. — L. muitulas, muitolas.
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muistiet = mujehtiét.
muokir, plur. muohkira' szunyogfajta | eine art mücke. — L. muoker, muokker.
muohcie, plur. muocie v. rnnociV moly, nyű | motte, made. — L.
muece, M. muoce.
muotuo kép, hasonmás | bild, ebenbild. — L. muoto.
muotuok hasonló | áhnlich. — L. muotok.
muotuotét hasonlítani, összehasonlítani, példázni | vergleichen;
muotuotuvvdt pass. — L. muototet.
muotolas, muotuolas, muotulas, muotulis, v. muotulvas, muotuolvis,
plur. -sá,! hasonlat | vergleich, gleichniss. — L. muotolas, muotolvas.
muohtta v. muohttie, muo'ttie, gen. muohttaka hó | schnee. — L.
muot, muotta, muottek, muottek, muotek.
muohttiet havazni | schneien. — L. muottet.
muonds (v. miwná?), Arv. sejtés | vermutung. — L. muonem.
muored'a v. muoredíe, plur. muord'a, muordie* bogyó, gyümölcs
beere, frucht; vína-m. — L. muorje, muörje.
muorra, plur. muortC fa | baum, holz; aidie-m., 1. aulie; — m.-\
kdrrie ; fiehkuna-m.; viena-m. — L. muor, muora.
niufú, Arv. = muni, 1. mon.
muhtiem némely, egy, valamely | irgend ein, einer; plur.muhtiema*
néhányan | einige; muhtiem palién, Arv. egyszer, valamikor |
irgend einmal. — L. muttem.
muhtuo conj., de, hanem | aber, sondern. — L. mutto.
muttin, muhttin néha; egyszer | manchmal, bisweilen; einmal,
einst. — L. muttemin.
mudduo, gen.muttuo 1. mérték j mass; 2. akcat irma muttuo kilencz
óra tájban | gegen die neunte stunde; coasskiema muttuo dikie
hideg idő tájba | um die kalte zeit. — L. muddo.
mühstd, mühta, mund'i 1. mon.
munnü, munnuit, 1. moqj.
muhbie, muppie == nubbie.
murhkiestit zúgolódni, morgolódni | murren. — L. murgestet.
muröhkuo, gen. murhkuo köd | nebel. — L. murko (v. ö. sv. mörk),
rajekie, rdjékie, plur. raikie', rdikie' lyuk, nyilas | loch, öffnung; — uksa-r.; veaga-r. Arv.; palhkies-r. id.; johko-r.

LULE- ÉS PITE-LAPPMARKI NYELV : SZÓTÁR.

451

folyó mente | der weg, welcben ein fluss fiiesst. — L. raiker
M. raige.
rájétuo, plur. ráituo' sor (szánhúzó v. tehervívő rének sora) | reihe
(reihe od. zug von schlittenziehenden od. lasttragenden renntieren). — L. raido (sv. rad?).
ráinas, rainds, ráinies (essiv. rájánasen, rájanásén, rájenásin)
tiszta | rein. — L. raines, raina, M. rétinas (sk. hrein, E. rain).
rainetet, rajénetet tisztítani, megtisztítani | reinigen; rajénetuvvet
pass. — L. rainetet.
rajáhpuo, plur. raihpuo' takaró-bőr (a lapp bölcsőn) | fell-decke
(der lappischen wiege). — L. raipo mantile. — Düb. 202.
rajerie = lajérie.
rauáhkat esni, leesni, rogyni, lerogyni j fallen, zusammenstürzen
(mon raukau, son rauáhká, ij son rauka) / raukai jdmas, 1.
jdmas. — L. rauket.
rákká, plur. raka : ciepiet-r. gallér | kragen, halskragen. —- Düb.
156. (ev. krage).
rdddat küldeni | schicken, senden (man rajau, son rdd'd'd, ij son
rája) ; rád'd'am p. praet.; rdjatuvvet pass.; rdjahtum p. praet. —
L. rajét, M. raját.
rdd'die, gen. rajié határ j gránze; — elat.. állat, (pp.) rajiest v.
ráfest, rajies, rájist, rájis, rájes -tői fogva, -tői kezdve j von . . .
an, seit (táte áikie r. azon időtől fogva | seit jener zeit); —
ráddai, rad'ái -ig | bis, bis zu (iehkiet-r. estéig | bis abend);
kitta . . . ráddai id, (kitta v. kitt almié r. az égig, egész az égig |
bis zum himmel). — L. rajé.
rahciet törekedni vmire, iparkodni | streben nach etwas, sich bemühen, sich befleissen (mon racau, son rahcá, ij son racáj. —
L. raccet.
rátie tanács; szándék, megállapodás | rat; absicht, übereinkunft.
— L. rade (ev. rád),
rátuhét, frequ. rátuohaddet, rátuhaddét tanácskozni j sich beraten^
ratschlagen. — L. radohet, radohaddet.
rádna, v. raddna, plur. rátna\ rátnaéd' társ, pajtás, czimbora [
kamerád, geselle; sijeta-r. helytárs, szomszéd | platzkamerad,
nachbar. — L. radna, kradne, kradna (v. ö. sv. granne nachbar)..
ratnuo, plur. rawiíö' pokrócz, takaró | kotze, decke. — L. rano*
krano (R. kran, rana).
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rasta adv. és pp., át, által, keresztül | durch, hindurch, über. —
L. rasta.
rassie, plur. rásie' fű | gras; lilje-r. liliom | lilie. — L. grase (sv. grás,
R. gras).
rassuo, plur. rásnó' eső | regen. — L. raso, M. rasso.
rassuotet, rassuotet, rásuotet esni
regnen. — L. rasotet, M.
rassotet.
rahpat kinyitni | öffnen (mon rapáu, son rahpd, ij son rapa). —
L. rappet, M. rappat.
rahpasit megnyílni, kinyílni | sich öffnen. — L. rappeset, rappaset.
rahpatuvvet vb. paes., geöffnet werden. — M. rappasovet.
rapástét = rahpat. — L. rappestet, M. rapastet.
rahpuk bőrkesztyű | lederhandschuh. — L. krappok, rappok,- —
v. ö. kista winterhandschuh.
rappsa, plur. rapsa' gyermekruha, pólya | wickelzeug, windel (für
kinder. — v. ö. R. rejv id.; sk. reifr hülle, kindermantel.
rabáta, gen. rapta szól, vég | rand, ende. — L. rabd, rabda.
rafifíak, rabvak, plur. -ka' küldött, követ | gesandte, boté. — M.
ravvag.
rafíftiet, rabviet (ravviet) parancsolni, rendelni | befehlen; rabvim,
rafífíim (ravvim) p. prset. — L. rávet, travet, M. ravvim.
ráfié béke, nyugalom J friede, ruhe. — L. rafe.
ráfelac, ráfielac, plur. -lacca' békességes | friedfertig, friedsam. —
L. rafelac.
raráhkát v. rárehkiet elválasztani, különválasztani | absondern,
sebeiden (mon rarhkau, son ráráhka) ; raráhkám p. praet. — L.
ratket, rarket.
raina, rdjenaliit, rdinuohimie ; 1. rejena, rejenuhit.
reantuo, red?ituo nyereség, kamat | gewinnst, zinsen. — M. rdnto
fsv. rdnta).
rejetit. 1. rxejétit.
rejetuo, plur. reituo' eszköz, szerszám | gerat, werkzeug; —johtiem-r.; piutuo-r. — L. reido (sv. red-skap, R. rede; sk. reidi).
rejena, rejena, plur. reina? raina' rénszarvas | renntier. — sv. ren;
— v. ö. poqcuj.
rejenohaccat, rejenu°haccat, reinohaccat inf. fin., 1. rejenuhit.
rejenuhit, rájenuhit, rejenuohet őrizni, legeltetni | hüten, weiden
(trans.); reinohimie, rdinuohimie ger. — L. reinohet.
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rejenuohdd'd'ie v. -hid'd'ie, reinuohed'díe, reinohed'díe pásztor, örzö \
hirt, hüter. — L. reinoheje.
rejjévat ütni, verni | schlagen, prügeln (mon reivau, son rejjeoa,
ij son reiva v. rieivie); rejjevam p. praet. — L. reivetet, M.
rdivat.
reivét, Arv. elrabolni, elragadni | rauben, gewaltsam wegtragen. —
L. revet (sv. röfva).
réutatit elváltoztatni | verwandeln (slj réutaté' calmitisa, elváltoz
tatják arczukat, szemeiket forgatják M. 6, 16). — M. reudatet.
riáhka, riehka, riáhka, ríehka, rijáhha, plur. rihka\ rihka' ország j
reich, land; — olökuo-r.; almie-r. — L. rik, rike (sv.).
riejetit, rejetit bekészíteni, készíteni, elkészíteni | zubereiten, zurichten, anrichten; fertig machen; riejetim p. praet. — L. reidet
(sv. reda).
riekdtahtiet vb. caus. nemzeni | zeugen (kinder). — M. rdgadattet.
riekatet szülni | gebáren ; riekdtuvvet pass.; riekátuvvum v. rieka^
tum p. praet. — L. ragatet.
riekdtcim, -tem születés | geburt; r.-piejevie születésnap | geburtstag. — L. ragatem.
riekta, riakta igazi, igaz; igazán | echt, recbt. — L. rekt, adv. rekto
(m. rdtt).
riektas v. riuhtas, plur. riektasa' v. riuhtdsa' jog, ítélet | recht,
urteil. — L. rektas, rekte ('sv. rdtt) ; v. ö. riekties.
riekties, riuhties helyes, igaz ; jobb (dexter) | recht, richtig, gerecht:
riektie?fdrbtuk, riektesfdratuk, -fdrtuk, -fártuok becsületes | recbtfertig; riektiesfárötukvuot becsületesség | rechtfertigkeit; —
riektes-mielak igaz elméjű, jámbor | aufricbtig, gradsinnig, fromm.
— L. rektesfdrdog (sv. ráttfárdig).
riekkas = rikkas.
rietalet czivakodni, pörlekedni | zanken, streiten. -— L. ritelet, M.
ritalet.
rietét nyargalni | reiten. — L. ridet (sv. rida).
rletuo, ríHuo czivakodás, pörlekedés, veszekedés | zánkerei, zwist,
hader. — L. rito.
riessa, plur. riesá': tiuoka-r. csöngő-szíj | schellenriemen. Düb.
101., fig. 19.
riehpie, plur. riepie róka | fuchs. — L. repe (sv. rd/J.
riehpien: r.-rajekie tetönyilás a lapp sátron, a hol a füst megy ki |
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rauchloch (im dache der lappischen hütte). — L. reppen, reppen-raike.
riefíftatus, riebvatus ragadomány, préda | raub. — M. rievadus.
rieftftár, riebvdr (rievvar), plur. -ra rabló | ráuber. — L. revar,
M. rievvar (av. röfvare).
riefifíit, riebvit, rievvit, riebvuot rabolni, elrabolni | rauben (mon
rievau v. rievuou, son riefifta v. riefifiuo) ; riefifiam, rievvam v. riefíftum, riebvum p. praet. — L. revet, M. rievvit. (av. röfva)
rierehtie, lieréhtie bőr | ledér. — L. rerte (av. Icider).
riuhties, plur. riuhtasa' jobb (dexter) | recht; — 1 . oqlhkies; =
riekties.
rihka, 1. riáhka.
rikkas, riekkas karika | ring; — r.-soqbbie. — L. rigges annulus
(av. ring). — Düb. 103.
rikkie láncz | ketté (rikkie, konnci kiebénie kahcaj ketté, woran der
késsel hángt). — L. rigge. — Düb. 115.
rihccuot mezítelen | nackt. — M. ricot.
rissie vessző, galy | rute; reis. — L. risse (av. ris).
rissit megvesszőzni, megostorozni | mit rutén schlagen, peitschen.
M. rissit.
rihpa, Tplxir.ripcV szálka; polyva; porszem | splitter; spreu; stáubchen. — L. ripa, ripa.
rihpe, rihpie, rihpa, rihpa Arv. = riehpie.
roqkka, plur. roqka' teknő | trog, mulde; — karat-r. — L. trukke
(av. trdg).
roqhkkie görbe | krumm. — v. ö. L. krognot, krdgnot curvus
(av. krokig).
roqhkku°t görbülni, meggörbülni | krumm werden; roqhkkum gör
bült, görbe | gekrümmt, krumm.
roqhcas, roqhccasa'' = ruohcas, ru.ohccasa\
routie, routie, rpgtie, rootie vas | eisen. — L. route, ruoute.
rohkotallat (mon rohkotaldu) imádkozni, imádni, kérni, könyörögni |
beten, aubeten, bitten, flehen. — L. rdkkotallet, M. -lat.
rohkolaccat id., inf. fin. — M. rdkkdlaccat.
rohkoles, rohkolvas, rohkolvis imádság, könyörgés | das gebét, bitté:
rohkoles-koqhtie imádkozó ház J bethaus. — L. rdkkeles, rdkkdles,
rdkkdlvas.
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rákkon kaparó, vájó eszköz | gerát zum ausscharren, auskratzen
pieparokkon, 1. piepa. — L. rdggána, rdgkáú.
roggie, plur. rokkie' (all. s. roggai v. roggoi) gödör, verem | grube.
— L. rágge.
rogget ásni, graben (mon rokkan, sori rogga, ij son rokkie). — L.
rágget, rágket.
rohttiet, ro'ttiet tépni, szakítani, [magához] ragadni | reissen;
rohtti svirhties er zog sein schwert; pajas v. ierit r. kitépni, ki
szakítani. — L. ráttet, ruttet.
rossuot fölkelteni | aufwecken, erwecken; rossuotuvvet pass. — L.
rássot.
ronco, Arv. rénökör, húzórén | renntierocbse, zugrenntier. — L.
ránco.
rohpie, plur. ropie' tető, ház teteje, csúcsa | firste, dachgiebel. —
L. ráppe (&Y. kropp-ds).
ruapuht, ruaput adv. gyorsabban, hamarább | scbneller. — L.
ruabut; — 1. ru;3^a.
rujáhta, rujehta, plur. ruihta\ ruihta', riiihta'' fazék | topf. — L.
gruto (kV. gryta).
ruohkuo, plur. ruokaó' nád | schilf, rohr. — L. ruoko.
ruod'dalit búslakodni, szomorkodni (vminek elvesztén) | sich gramen, betrübt sein (über einen verlust). — L. ruojalet, ruojelet.
ruohcas v. roahcas v. ruohtas, plur. ruohccasa'' v. rog,hccasa, v.
ruohttasa' gyökér | wurzel. — v. ö. sv. rot.
ruohttat gyorsan futni, rohanni | schnell Jaufen, rennen (mon
ruohtau, son ruohttá, ij son ruohta). — L. ruotet, M. ruottat.
ruohtastet vb. mom. fölszökni, fölugrani | aufspringen.
ruohtástét, Arv. = rohttiet.
ruossta, gen. ruosta rozsda | rost. — L. ruost (sv. rast).
ruoptuot, Arv. ruohptuot.
ruopsahet vörösleni, piroslani | rot scheinen, rot sein. — L.
ruopsahet.
rudnie, plur. rutnie' kút | brunn; cahcie-r. id. — L. brudne fsv.
brunn).
russalit fölkészülni | rüsten, sich rüsten. — v. ö. russtit.
russtit id. — sv. rusta.
ruvva, rufifta, rubva adv. mindjárt, gyorsan, csakhamar | gleich,
alsbald, schnell. — L. rua, ruoi, M. ruova; 1. ruapuht.
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rubma, rubme, rubmie, rubmea, v. rumaj, plur. rupmaha* v. rubmaha' test | körper. — L. rubmaha, rubme.
rulla göngyöleg | rolle, zusammengerolltes: r.-tupahka. — L. rull
(sv. rulle).
riiihta. 1. rujáhta.
-I ss led, 1. liehkiet.
lajekie, plur. Idikié' fonál | garn; — kinntal-l, 1. kinntal. — L. laige,
laike.
laihkies lusta, rest | fául, tráge. — L. laikes.
laihkuo adósság | schuld. — L. laiko, laigo.
Idjétit vezetni | leifcen, führen; (alie sislaite mijau kedhccalépmai
ne vigy bennünket kísértetbe M. 6, 13). — L. laidet (BY. leda).
lajetistiddis vezető j führer, leiter. — L. laidesteje.
lajepie, plur. Idipie"1 kenyér | brod; vuoje-l. Arv., 1. vuoje. — L.
laipe (gót hlaifs, sk. hleifrj.
lairie v. rajerie agyag J ton (argilla); lairie-lihtie agyagedény | tongeschirr ; lairie-lihtie-tahkie fazekas | töpfer. — L. laire ^sv. ler).
lauáhka, plur. lauhka' tarisznya, táska | ranzen, schnappsack. —
L. lauko, lauk. — Düb. 97.
lauqhkiet, v. lauhkit lépni | treten, schreiten. — L. lavket, M.
lauket.
lauluo, lauluotas, laulutas v. -tis dal, ének | lied, gesang; kiehtuo-l.
dicsérő v. hálaének | lobgesang. — L. laulo, laulotes, M. laulotas.
lauluot dalolni, énekelni | singen: laulum p. prset. — L. laidot.
lahka adj., pp. és adv. 1. közel | nahe, (stdta l. nahe zur stadt;
léd poqhtam lahka er ist nahe gekommen); 2. felé | gegen: kuolmuotimie l. alkonyat felé | gegen die abenddámmerung; — sup.
lakdmus. — L. lakká, lakk.
lahka, plur. laka' törvény | gesetz; — l.-ohpies, 1. oqkpies. —
L. laga (sv. lag).
Idhkai adv.: fedrt l. mindenmódon | auf jegliche weise od. art;
sedmmáláhkai hasonlókép, szintúgy | ebenso, auf dieselbe weise;
iecd Idhkai v. Idhkan külömben, máskép | anders, sonst, auf
andere art; pahd Idhkai gonoszul, gonosz módon | auf bőse art;
pedluta Idhkai félig-meddig | halb und halb; — russtit jöhttoom
Idhkai a továbbmenésre készülni | sich auf die weiterreise vorbereiten. — L. laké (állat, lakai) ratio, mos.
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lahkasac, lahkasac, plur. -sacca1 áhnlich; akt-l. egyforma, egynemű |
einerlei, gleich, gleichartig. — L. lakasac.
láhkan : juohkke-láhkan mindenféle | allerlei. — M. juokkelakan.
lahkanet közeledni | sich náhern. — L. lakkanet.
lakkui: manna-l. egymásután, egyik a másik után, sorba | eins
nach dem andern.
láhciet ágyat vetni, alvó helyet elkészíteni | bett machen, eine
lagerstátte bereiten (mon lácau, son láhcá, íj son lácie). — L.
la cet.
lácuo ágy, alvóhely | bett, lagerstátte. — L. laco.
lahtas tag | glied. — L. lattas.
láttak (rubus chamaemorus) | sumpfbrombeere. — L. laddek.
láddie, Arv. lattie, plur. lattié v. lattié" v. lattiV major, tanya |
maierhof, landhaus; lattien heima, Arv. bauernwohnung; lattien
ólma, Arv. paraszt J bauer; — lattie-sijeta falu | dorf. — L. ladde
(sv. landj.
latna, plur. laúa : paktie-l. hegyhasadék, keskeny út meredek
hegyek között | kluft, schmaler weg zwischen steilen bergen. —
ladna, laúa.
lasie'tét hozzáadni | hinzugeben, hinzufügen; lasietuvvet pass. —
L. lassetet, M. lasetet.
lasketét megegyezni, megalkudni | übereinkommen; lásketam v.
láskatam p. praet. — L. lassketet, M. lasketét.
laskatallat id. vb. frequ. — L. lasskatallat.
lássa pzikla, sziklás part | felsen, felsiges ufer. — 1. plassa, halluo.
lassánit, frequ. lassánaddit szaporodni J sich vermehren. — L.
lassanet, lassanadddet.
lassta levél | blatt. — L. lasta, last.
lanta, lánta tartomány, ország, vidék | land, landschaft; ajehtiek-l.
szülőföld | vaterland; — miehccie-l., 1. miehccie ; —• landshárra
(lanchárra) tartományfeje | landesherr. — L. land, landa
fsv. land).
laúá, 1. latna,
lána, plur. id. hajtás, vessző | schössling, zweig, reis: cieskes
piestaki lánaist aus dornen (dorn-zweigen), M. 27, 29. — L. lane.
lahpiet, Arv. elveszteni; hagyni, elhagyni | verlieren; lassen, verlassen; lahpam p. praet. — L. lappét.
NSK1.VTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XIX.
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lahpietet vb. frequ. elveszteni; virhmieu l. hálót kivetni | ein netz
auswerfen. — L. lappetet.
lahput elveszni | verloren gehen, in verlnst geraten. — L. lappot.
laputit dobogni (szív) | schlagen (vom herzen): cohkie laput vaimuon a szív ver a kebelben | das herz schlágt in der brust.
labecie, plur. lapcie\ lapŐie' fék | zügel; — vuod'dem-l. — L. labce.
láfies, plur. laffa bolha | floh. — L. lapa fsv. loppa).
lam, 1. liehkiet.
lammpuo, lammpua, plur. lampuq lámpa | lampe, leuchter. — L.
lampo fsv. lámpa).
larhkas adv. agyon | todt (zu todt): capmi vield'as l. agyonütötte
testvérét | er schlug seinen brúder todt. — M. larkas.
Iá-, Iái-, lahk-, Idd'-, led-, leahk-, ledmac, 1. liehkiet.
ledrrat tanítani; tanulni | lehren; lernen. — L. laret (BY. Iára).
lei, leb, li, Arv., 1. liehkiet.
liejéhkit önteni, tölteni | giessen (mon ledjáhkau, son leájáhká, ij
son liejéhkie) ; leájáhkám v. liejehkim p. prset. — L. leiket, laiket.
liejehkem öntés | das giessen. — L. leikem.
liekie : liekie namma melléknév | beiname, zuname. — L. liké namm.
liehkiet, liehtfet, liekiet lenni | sein (prses. sing. 1. mon láu v. leáu,
Arv. leb, 2. ton led' 3. son led v. la v. Id v. -I; plur. 1. mij ledp v. lip,
2. tij ledhpát, lahpet, ledhpit v. lihpit, 3. sij led' v. la'; dual.
1. moqj ledn v. Un, 2. toaj lá'ppie, 3. soaj ledpd v. lapa ; prset. s.
1. mon lid'driu v. leddd'iu, lédd'díu, 2. ton Ud'dV v. leddUV, 3. son
Idi v. lij, lij, Arv. lei, li ; plur. 1. mij laimie v. lijmie, 2. tij Iditie
v. lijtie, 3. sij leád'dín, Idd'dln, lad'in, UedU'in, lid'd'in, Arv. lijen;
dual. 1. moqj laimie v. lijmie, 2. toqj Iditie v. lijtie, 3. soqj Iái ka
v. lika; — imper. s. 3. leahkus, plur. 2. leáhkét v. lahkát; —
neg. ij (son) led v. liekie; — conj. s. 3. ledé, licca, liccd; —
p. prset. lam v. lim v. ledmac, ledmac). — M. lekket, L. le- (mon
leb stb.).
liegga v. liekkas meleg, langyos | warm, lau. — L. lággas, lágges.
liagganit megmelegedni; fölengedni | warm werden; auftauen;
liágganaccat mi. fin. — L. lágganet.
lied'din, 1. liehkiet.
lienie, plur. linie\ lijnie' vászon, gyolcs; kendő j leinwand; tuch,
halstuch. — L. line fsv. Un).
lienies puha, gyöngéd | weich, zárt. — L. lenes fsv. len).
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liepma, gen. liemalé, leves | suppe, brühe". — L. lema.
lieréhtie, liárehtie = rierehtie; — l.-káma. — L. rerte (sv. ledér).
liehkuot, lijehknt, lijöhkut, líjjöhku°t tetszeni, kedvét lelni | gefallen,
behagen (mon liehkuu v. lljőhkuou, son llehku; prset. s. 3. sori
llhkui v. lljöhkui) ; son llehku sund'i kedvét leli benne, tetszik
neki, szereti | er findet ein gefallen an ihm. M. 27, 43, — L.
likot.
lljjőhkum tetszés | das gefallen, behagen. — L. likom.
liuksak, gen. -ka kihirdetés | verkündigung (der verlobten).
liksut kihirdetni (jegyespárt a templomban) | verkünden (verlobte).
lid'dak = Hsak.
lid'd'iu, lij stb., 1. liehkiet.
lijnié, linie, 1. lienie.
lihttie, lihtié, plur. lihtié' edény | geschirr, gefáss; —juhkam-l.;
klasa-l. — L. litte.
litnásit adv. puhán | weich. — 1. linies.
lissa, Hsak, v. lid'd'ak törékeny, törött | zerbrechlich, zerbrochen. —
L. Hsak.
linies, linuk = lienies. — L. lines, Unok, Htnos.
libba, plur. lippá* bárány | lamm. — L. libba, libbe (sv. lambj.
libbies szelíd | sanft, mild. — L. libbes.
liva (? v. livva, gen. liva ?) állatok fekvőhelye | lagerstelle (von
tieren). — L. liva.
Hm, 1. liehkiet.
lilje liliom | lilié. — L. ülje (BY. Híja),
loqjjies, Arv., 1. lod'd'ie.
loqdcie, gen. loqccie csendes idő, szélcsend | ruhiges wetter, windstille. — L. Iddée.
loqdcuot lecsendesedni, lecsillapodni (időről) | ruhig, still werden
(vom wetter); — taléhkie loqccui lecsendesedett az idő | das
wetter wurde ruhig. — L. ládcot.
loqssat zúgni | sausen, brausen (mon loqsau, son loqssa) ; loqssakoqhtiet id. inch.: loqssaköti obbo stata megháborodék az egész
város | die ganze stadt kam in aufregung. M. 21, 10. — L. láset,
lásegátet.
loqhpie, gen. loqpie engedelem; szabad | erlaubniss; erlaubt.^—
L. lappé, lappé ("sv. laf).
30*
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loqpietit megígérni, odaígérni, ígérni, megfogadni | versprechen,
geloben (son loapiet). — L. loppetet, M. láppetet,
loqptiet bevégezni, befejezni | vollenden, enden. — L. láptet.
loqptuo, loqptuq,, plur. loqptuo\ loqptu' padlás | boden, dach (eines
hauses). — L. lápt, M. láptá ('sv. loft).
loVtestét, loitostet lépni, szállni | treten, schreiten; loitosü son tála
éaciest pajás mindjárt feljőve a vízből, M. 3, 16. — L. láidestet.
louta, loutak, louto, plur. louta* v. loutaka1 ponyva (a lapp sátor
körül); födél | plache, zeltdecke; dach; outo-L, 1. outo. — L.
láuta, láutak.
loutahtet megtámadni j angreifen, anfallen; loutahti koqtieu, M.
7, 25. — L. láutatet, láutadet.
lókat, loköt tizedik | der zehnte. — L. lokkad.
lokatas v. -tis tizedrész; tizedszer | der zehnte teil, zehntel; das
zehnte mai. — L. lokkadest vice decima.
lohkása, 1. lokies.
lohkie, lokie, lohk, lokk, lok, lokiu tíz | zehn (lohkie ja akta v. akta
nuppie lohkai v. lohkoi tizenegy | elf; lohkie kuokte v. kuokte
nuppie lohkai v. lokoi 12; kuokte v. kuekte lohkie v. lohk 20.;
kuoktd l. akta 21 ; kolömo l. 30; kiehca lohkie kieéa 77 ; akcie l.
ja akcie 09; — vuosstas nuppie lohkai v. lohkoi tizenegyedik |
der elfte. — L. lokke.
lokies v. lokuk tizen | zehne, zehn zusammen; gen. lohkása v. lohkösa: aktán kuokte nuppie lohkásin v. lohkösin (com.), M. 26, 20.
— M. lákes (com. lákkasin).
lohkiek lapp szán (zárt) | lappischer schlitten (geschlossen). — L.
lákkek. — Düb. 104. fig. 24. — v. ö. kieris és pulehkie.
lohkot, olvasni; számlálni J lesen; záhlen (mon loköu, son lohkö v.
lohka); lohkom v. lohkam p. praet.; lokötuvvet pass. — L. lokket,
M. lákkát.
lohkie, lokkie olvasó j der leser. — L. lokkeje.
lohkuo, gen. lokuo számadás | rechenschaft; mattá v. madduo-l.
nemzetségkönyv | stammregister, stammbaum. — L. lokko, M.
lákko.
lohkko, plur. lohko' sáska | heuschrecke; rassie-l. id. — L. lakk,
M. lákko.
lognes, logenes magas; (hangról:) hangos, fönn | hoch; laut. — L
lognes, M. lágnes.
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logniet, logeniet, logniet fölemelni | erheben. — L. lognet.
lod'd'ie, Arv. loqjjies, plur. lod'd'ösa? szelíd | sanft, sanftmütig, mild.
— L. lájes, lojes, láje.
lotnás, plur. lotnása' v. lotnösa váltság, váltságdíj | loskauf, lösegeld. — L. ládnas, ládnes.
lotnuot cserélni, elcserélni, kicserélni | tauschen, vertauschen, austauschen (mon lonuou, son lotnu). — L. lodnot, ladnot. .
loddie, plur. lottie' madár | vogel; — tuvvuo-l. — L. ládde.
losietet nehezíteni, nehézzé tenni | beschweren, belasten, schwer
machen; losietuvvet pass. — L. lossotet, M. lássdtet.
lossát, lossot, lossis nehéz | schwer; losiep comp. — L. lossed,
losses, M. lássát, lasses.
lossuot nehezedni, nehezülni | schwer werden. — L. lossot.
loniestet megszabadítani, megváltani | befreien, erlösen. — L. ládnestet, M. lánestet.
lonuoted'd'ie, lönuotéd'díe pénzváltó | wechsler. — L. lodnoteje, M.
lonoteje.
lohpietit, Arv. = loapietit.
luejahtatit, luejáhtalit, luejehtiet, luiht-, lujéht- 1. luo . . .
luoihkas, luHhhas, luihkas kölcsön | geborgt, geliehen, auf borg. —
L. luoikas.
luojáhtátit, luojehtátit v. luejehtatit, luejáhtatit ereszkedni, bocsát
kozni, szállni | sich herablassen, sich bégében; l. vuolus le-e.,
le-b., le-sz., leborulni | niedersteigen, sich herablassen, niederknieen; luejehtátij vatnasest kiszállt a csónakból | er stieg aus
dem boote; luojáhtatemien ger. — L. luitatet, luitadet, M. luoitadet,
luojáhtalit, luejáhtalit, luejehtalit elereszteni; kifogni (állatot a ko
csiból v. szánból) | loslassen, freilassen, ausspannen; luejáhtalimie ger. — L. luitelet.
luojáhtaliin, luejéhtalim : l.-sad'd'ie pihenő hely (a hol húzó réneket
kifogják) j ruheplatz (ausspann-platz).
luojehtiet, luojáhtiet, luejehtiet, lu°jéhtiet, lujéhtiet ereszteni, bocsá
tani, elereszteni, elengedni, elbocsátani | lassen, loslassen, frei
lassen; antakas L, 1. antakas ; (mon luoihtau v. lu°ihtau v. lueihtau v. luihtau, son luojáhtd, luejéhta, %j son luihtie, lu°ihtie,
luoihtie, lueihtie) ; luojahtam, luejáhtam p. praet.; luoihtietuvvet,
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luHtietuvvát, lueiktietuvvct v. luihtietuvvet p a s s . — L. lukét,
luoitei.
luojehtiem, luejehtiem : antakas l. megbocsátás | verzeihung. — M.
luoitem.
luojetuo, gen. luoituo fekvő hely (ágakkal behintett föld bőrök nél
kül) | lagerstátte (mit reisern bedeckter boden ohne fellé).
luod'd'uot, luoduot panaszkodni, siránkozni | sich beklagen, wehklagen, jammern (mon luojuou, son luodU'u0). — L. luojot.
luod'd'om, luod'uom panasz, siránkozás | klage, das wehklagen, jammer. — L. luojom.
luottanet Y. luoddanet megrepedni, eltörni | bersten, zerbrechen. —
L. luoddenet, M. luoddanet.
luottanickoahtiet vb. inch.: turhkuma luottanicköhti1 az ágak kez
denek fakadozni, kihajtani | die zweige beginnen zu treiben (auszuschlagen). M. 24, 32. — M. luoddanickátet.
luottuotak, luottutak repedés, törés J sprung, bruch; taktl-l. csont
törés | beinbruch; t.4uottuotakás[t] famuotuvvum inaszakadt |
geláhmt ; gliederlahm. — M. luoddotak.
luottuot, Arv. hasítani | spalten; luottuomán ger.; luottum p. praet.
pass. — L. luoddot, luoddet.
luotnuok, lu°tnuok, lutnuok : 1.. .1. semmiképpen, sehogyan sem |
keineswegs, mit nichten, durchaus nicht. — L. ludnok, lodnog,
lodnok.
luósská, plur. lúoska1 ruha szegélye, széle | saum des kleides. —
L.luoska.
luohpatet elválni (feleségétől v. férjétől) | sich scheiden (von eheleuten). — L. luopatet.
luohpátem v. luohpatém válás, elválás | das scheiden, scheidung; —
l.-kirédie.
luoptie = puoggie.
luobbuot kiteríteni | ausbreiten. — L. luobbet, luobbot.
uofifia, luobva, luovva, plur. luovcC szérű | dreschtenne; saduo-l.
id. — M. luove fsv. loge).
luovas, plur. luo^^asá', luobvasá', luovvasa szabad j frei; luovas,
Arv. luovuos adv. szabadon, szabaddá, ki- | frei los. — L. luovas,
M. luovas.
luksa ad v - keletre, kelet felé | ostwárts, nach osten. — L. luks.
luhtá, luhte, v. lusta pp. -tói, -tői J von. — L. luste, lute, M. lutte.
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lutnuok, 1. luotnuok.
lusa pp. -hoz, -hez | zu; lusat magadhoz, hozzád | zu dir; lusás
magához, hozzá | zu ihm, zu sich. — L. lusa, lussa.
lunnd, lunna, lunne, lunne pp. -nál, -nél | bei. — L. ludne, M. lunne
lufidat, lubvat ázni, megázni | nass werden (mon luvau, son luftftd,
lubvd, ij son luvd). — L. luvat, luvet.
luftftatit, lubvatit megáztatni | nássen, durchnássen. — L. luvatet,
luvotet.
Luliejü Lule tava | Lule-see (eig. östlicher fluss).
lüli- lulu (mod. potentialis verbi liehkiet) jus mon tietalulü ha tud
nám v. tudtam volna | wenn ich wüsste od. gewusst hátte; ton
tietaluli, síj tietdlulin v. -lulun ; l kus son lulu... tahkat M. 6, 30.
— L. lulib etc.
lullie keleti | östlich. — L. lulle.
lulltie adv. keletről | von osten. — L. lulde.
lüjöhkuot (mon lüjöhkü, lüjökü) — liehkuot.

SAJTÓHIBÁK.
Lap
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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«
«
«
«

167, sor 14 al.: mahcat j helyett olvasd | mahccat
169, « 20 föl.: iehcieles || iehccieles
170, « 3 « kedhcalet [| kedhccalet
171, « 3 « éuovun || cuovvun
174, « 9 « kedhcet || kedhccet
174, « 3 al.: kedhcalépmai || kedhccalépmai
175, « 1 föl.: dn akas || antakas
177, « 9 al.: cieggi \\ cieggi
178, « 7 föl.: éuovun \\ cuovvun
179, (( 1 4 a l . : jahkejed \\jahkkejed'
182, « 8 föl.: kedhcet] kedhccet
185, « 7 al.: kedhcat \ kedhccat
186, « 17 föl.: edtna, \\ edtna
188, « 14 « cuouhkiet \\ cuouhkiet
192, « 1 al.: vedramusait || vedrranusait
195, « 4 föl.: puorrin || porrin
195, « 13 al.: kalhkhai \\ kalhkai
195, « 9 « maands \\ mannás
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Lap 196, sor 9 föl.: kndnietit || kudnietit
« 196, « 10 « ton || son
« 197, « 17 « petnaka^ || pietnaka
« 198, « 19 « ardvátallat j| árávátallat
« 199, « 8 « sárönnuopehtet || sarönvopehtet
« 199, « 13 « tan || Í«M
« 202, « 11 al.: cád'danan || cdd'd'ánam
« 209, « 5 « íimai || tund'i
« 210, « 14 föl.: riahhai || riahkai
« 218, « 19 « poaíi I;, «ZaA;a || poqtij, alá ka
« 219, « 16 « fWra \\fedrd
« 227, « 16 al.: kruoun aucieskes || kruounaii cieskes
« 235, « 4 föl.: veáruoti || vearruotl
« 246, « 3 « sliáju || slijáu
« 246, « 8 « stdlluo lu°i || stallu°i
« 246, « 6 al.: /ÍO || A;o
« 251, « 7 föl.: reinohacca1 || reinohuccat
« 258, « 9 al.: iehhiet || iehkiet
« 258, i
7 « reinat || reinait
« 259, «
1 föl.: sad'd'ái || sad'd'ái
« 262, a
9 al.: vdriee || ^5ri«
« 265, « 8 föl.: kierrisi joutost || kierrisij outost
« 265, « 16 « sieunlet || sieutfet
« 267, « 18—19 föl.: «a rénekre a szerszámot és a tehervivő edényeket rátenni» || a réneket
megfogni és a szán elé fogni.
« 268, « 7 al.: ma t || maii
« 271, « 10 föl.: vuojiehteidd'ie || vuojiehtidd'ie
« 342, «
1" al.: oqbba || oabba
« 345, « 10 föl.: oí\ || őí£
« 355, « 19 al.: kedhcatuvvat || keáhccaluvvat
« 365, « 19 föl.: koktes \\ kuoktes
« 384, « 8 al.: cudcalastiet || citodcalastiet
« 384, s
3 « fölkelni || fölkelés
« 409, « 4 föl.: kaitie \ kattie
« 411, « 19 « suvies j suvies
« 415, « 7 al.: nuofifiat \ nuofífiat
« 440, « 20 föl.: vuodd'om \ vuod'dem.

KISEBB KÖZLÉSEK.
J a k u t t e x t u s o k . — Érdekes adalékot a j a k u t n y e l v
ismeretéhez, melyet eddigelé csakis Böhtlingknek «Über die Sprache
der Jakuten: Grammatik, Text und Wörterbuch» czímü jeles mun
kájából merítünk, nem régiben nyertünk Kazánban kiadott ezen
három könyvecskében : 1. BoatecTBeHHaa JlHTyprm CBjrraro Ioaima
3jiaToycTaro H TpeÖHHifb Ha sKyTCKOMt H3HKÉ (Joannes Chrysostomus-féle liturgia és rituálé, jakut nyelven); —°2.KaHOHHHK'b Ha
AK. H3. (Énekes könyv); — 3. KaHOHi H qacH CBHTHH IlacxH Ha HK.
H3. (Húsvéti énekek); mind a három: Kazánban 1883. A czímek
is mutatják, hogy ezek orosz, illetőleg egyházi-szláv nyelvből való
fordítások; de az eredeti szöveg csak kivételesen van mellekelve
(pl. a Trebnik, azaz rituáléban a gyóntató kérdések jakut és egyh.
szláv nyelven vannak közölve; másrészt meg a liturgiának közben
közben csak az eredeti textusa van meg, fordítás nélkül). Tartalmuk
(külömböző rövidebb-hosszabb imádságok, énekek, elbeszéllő dara
bok az evangéliumokból, részletek sz. Pál leveleiből) elég változatos
arra, hogy bennük mindenféle jakut nyelvtani alak és mondat
szerkezet elé kerülhessen; a bennük találtató szókincs természete
sen valamennyire korlátolt s egészen új szót, a mi a Böhtlingkféle szótárban még meg nem volna, nem sokat kapunk benne. De
mind ennél, e textusok tanulságos voltára nézve, fontosabb az,
hogy e fordítások nem szolgai hűséggel az eredetihez ragaszkodók,
hogy nyelvük a Böhtlingk közölte eredeti jakut textusok nyelvéhez
mérve, szerkezetében törökös jellemén kivűl a különös jakut saját
ságot is láttatja.
Ezen érdekes és tanulságos textusokból néhány mutatványt
akarván közölni, előbb a bennük alkalmazott í r á s m ó d r ó l kell
szólanom, melynek megfelelő voltát a tüzetes nyelvészi gonddal
megállapított Böhtlingk-fóle hangjelölésből Ítélhetjük meg. Maga-
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tói érthető, hogy ez utóbbinak tökéletességét nem várhatjuk gyakor
lati használatra szánt írásban, melynek nem lehetett az orosz
(illetőleg egyházi-szláv) jegyektől nagyon eltérnie. De beérni még
sem érte be a Liturgia stb. jakut textusok írásmódja csupán csak
az orosz jegyekkel. Jelesen él néhány jeggyel, melyet egyéb altáji
nyelvek orosz-betűvel való írására a kazáni missionarius-társaság
újabb kiadványaiban divatba jöttek, ú. m.: n és </-(H-r)-ből alakúit
egységes jegy az n-re; d-£ (,n;-JK)-ből a j-re. Tökéletlen azonban a
j megjelölése, mely külön jegy nélkül, következő vocalissal kapcso
latos jegyekben nyer kifejezést (pl. baja: óae, uja: IOH, tojón: To'éwb;
M = -ji, -ji); nincs megkülömböztetve l és l (B. JI és l), a mi még
nem nagy baj, mert az utóbbi rendesen olvasandó magashangú
szókban és j előtt mélyhanguakban i s ; sem g és y (közös jegye: r,
melynek esetleg y értéke abból következik, hogy lágyulásképen
^-vel váltakozik). A 7-re sem levén külön jegy, még kevésbé vár
ható, hogy annak nasalis változata (J) legyen megkülömböztetve. —
Az egyszerű rövid, vocalisok jelölése, az altaji-orosz transscriptióban megállapodott értékek szerint, orosz jegyekkel a következő:
a, o, u, i = a, 0, y, H ; a, ö, ü, i = A (és a mint szókezdő), e, 10
(diphthongusban KJ, pl. üö = ióé), H. E mellett elismerendő, hogy
a vocalis hosszúsága is figyelemre van méltatva, a fölibevetett fekvő
vonalka gyakori, bár nem következetes alkalmazása által: á, ö, y,
KJ, e. — Az i-vógű diphthongusok másodjegyéül az orosz fi szerepel
(úgy mint j a magyarban); ezeken kivűl eléfordulnak még la, ia,
uo, üö. Minden nehézség nélkül jelöli Lit. írásmódja az egyszerű
vocalisjegyekkel az uo, üö-t = yo, ioe, szókezdő hangzókúl (pl. uol
fiú, uóran tanulni); szó közepén azonban a Böht. szerint való uo,
üö helyett csak ő, 0 (írva e-vel) fordul elé; szintígy a Bt.-féle iá
helyett rendesen e-nek írt hosszú hangzó fordul elé. (pl. ó é p = biár
adni). Ez utóbbinak iá-féle értéke abból tűnik ki, hogy ellentótben
vele az a-re A jegy van s az alapjegy e az orosz írásban amúgy is
je (ja) értékű. Az uo helyett álló ö-ról azonban azt tartjuk, hogy
az valóban hosszú 5 jelölésére szolgál, mert az wo-ra is rendelke
zésre voltak a jegyek; meg is kell jegyezni, hogy Böhtlingk is úgy
határozza meg a maga ia, uo, üö diphthongusait, hogy azokban a
túlnyomó súly az utórészre esik s hogy szinte csak egyszerű hosszú
vocalisoknak tetszenek. Ugyanez áll természetesen az o-ről = B.
üö. — Hátra van még az ia diphthongui, melyről Bt. meg azt
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mondja, hogy súlyos nem az utó-, hanem az előrésze; továbbá
hogy utórésze nem tisztán hangzik a-nak, hanem csaknem a-nek.
Ebből érthető, hogy Lit. írásmódja szerint a Bt.-féle m-nak iá (wa)
felel meg, szókezdő hangzóul; ezen kivűl pedig a-vei jelzett hosszú
hangzó is, mely nyilván az ia súlyos részének (I), vagy inkább az
ahhoz közel álló e-nek hosszúját jelöli (é; tekintve, hogy tiszta f-ra
az M jegy szerepel).
A jakut Lit. stbiben alkalmazott írásmódnak bizonyos töké
letlenségét könnyen meg lehet javítani a pontosabb Bt. szerint való
alak helyreállításával; de némi csekély eltérést a diphthongusok
jelölésében (uo, uó, ia helyett ö, o, iá és é) el kell ismernünk ejtésbelinek és^ meghagynunk. Némi ilyen eltérés külömben is fordul
elé: pl. bolan e h. buolan; sőt itt-ott hosszú vocalis is, hol Bt. csak
rövidet ismer (bás fej, sir föld,).
1. Liturgia és Rit. 92. (Máté 10, 1, 5—8.)
Bir kámná Jisus uon-orduga-ikki bájátin üöránáccilárin igiran ilan biürdá kinilárgá birtay tinnar ürdülárigár könülü, hatan
tasárarga kinilari, bari da iálgari, bari da möltürü ütortürga. bu uonorduga-ikkini Jisus itan ijbita kinilárgá, átán: omuk suolugar bariman, Samarjannar da guorottarigar kirimán; /ata barin Israil
giátin süppüt barannarigar. yanna kállá%kitiná uórátán átin: yál
lán carstvata cugasáta dián. iálgibittari ütörtan, prokazaláytart
trástáft; ölbüttári tillinnártán, abásilari batan tasártán; bosyo
illigit, bosyo dayani biárin.
Megjegyzendő szók: möltür (írva möltür) erőtlenség, HeMomt;
Böhtl. möltüö- (pr. 1. möltubün) schwach werden | omuk suolugar
wpogányok útjára», omuk tkp. «nép, nemzetség; népbeliw : Saya
omuk jakut ember, kitaj omuk ein Chinese | süppüt e h. sütpüt; sütverloren gehen | cugasa- = B. ucugasá- sich náhern; ucugas nahe,
náhe | irástá- (írva: bipacTa-) reinigen; ivás rein, sauber | abási
teufel, böser geist Bt. | tasártá- intensiv -tá, ta stb. képzővel való
(Böhtl. 488 §.): tasár- hinausführen, -bringen, -lassen; batan t.
hinaustreiben; szintilyen pl. turuortá- e mellett: turuor- hinstellen,
aufstellen.
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2. Lit. ós Eit. 93 (Máté 8, 14—24).
Bir kdmnd Jisus Pjotur gidtigdr kdldn kördö kini ifd-kinnin
gordckara sitarin, illa da kinini ilitittdn, gordcka da ydllarda kinini.
araj turan sluíi-gimmita kinidya. onton kidsd bolarin kitta arallildr
(sic) kinidya dlbay ábasilaytari ; kini da tílinan batan tasarda tlnnari ; bari da idltfibittari ütörtd. Isaja prorok dppit tillara kdllinndr
didn, kini dtdr: bisigi möltürbütün kini bdjdtigdr illa, idlfíarbitin da
ilttd. onton Jisus bdjdtin tulatigar dlbay %önu körön ijda bdjdtin
üördndccildrigdr unorgu öttügdr bardinnar didn. bir üördytdy
cugasan kdldn dttd kinidya: üördtdcci! min batisém kdnnigittdn,
yanna da dn barar bollaykina, Jisus dtdr kinidya: sasillar yoronnöytor yalldn da kötördörö ujaldytar; onton kisi uola bdsin sisarégin
sird suoy. bir kini üördndccildrtdn dttd kinidya: aji tojón ! könülla
mijidya, urut baran arabin kömöypün. onton Jisus dttd kinidya:
batis mijigin, yallar ölbüttdrgd bdjdldrin ölbüttdrin kömoytdrin. alga
da kirddrind üördndccildrd kinidnd batistilar kinini.
Megj. szók: ijd (Írva: ijd) mutter; i.-kilin (1. szem. raggal:
kinnim) napa, mutter der frau | araj Bt. «nur, erst» (pl. a. kidsd
erst am abend, a. occojo nur dann); itt jobban illik: «mindjárt,
azonnal* [fölkelt és szolgált) | sluü-gin-: orosz igének (sluzi-i)
átvétele, jak. segédigével: gin-= kin- tenni j kinidya : Bt. -yd;
meghagyom a rendes előfordulású -ya-i, mely abból is érthető,
hogy y mellett könnyebben ejtünk a-t, mintsem a-t | dppit e h.
dtpit | ilttd (írva,: iltd): üt- führen, tragen | ,förc, Bt. $on volk, leute |
unorgu túlsó: Bt. unuor jenseitig; gegenüber liegende seite | öttügdr
ettől: ötiin seite | batis- verfolgen Bt.; itt intr. «nachfolgen» | bollay
kina: Bt. így volna: buollayyina j yoron «barlang, vaczokw (Hopa),
ebben: yoronnöy : v. ö. Bt. yor- einen graben graben | bás fej: Bt.
bas j sisar- «lehajtani [fejét vhova], npHKnoHHTb: v. ö. Bt. sisiarnahebringen.
3. Lit. és Bit. 95 (Máté 25, 1—3).
Ajl tojón dttd bu ügdni: yalldnnayi carstva uon kiska yoloburddy bolöya, kinildr bdjdldri?i svetilndldrin ilannar, ojoy-ilacciga
tosuja tayistilar. bdstdrd kinildrtdn körsoldr, bdstdrd mdniktdr bal-
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lara. bu mäniktär svetilnälärin ilan barannar, mas-yajayin bäjälärin
kitta ilbatilar. onton körsölär illilar mas-yajayi isittärgä svetilnälärin Mtta. ojoy-ilacci utätayina barilara utuktannar, utujan yallilar. araj tün ortotugar üögülätilär: ccä, bu ojoy-ilacci isär, taysin
tosuja kinini. occoyo bari ol kistar usuktannar bälämnätilär bäjälärin svetilnälärin. onton mäniktärä körsölärgä ättilär: bärsin bisiäya
äsigi mas-yajaykitittan, bisigi 'bat svetilnälärbit umullan ärälär.
körsölär maneya ättilär: bisiäya da äsiäya da tijimaräj; yata ol
kärätä atiläccilarga barannit atilasan Hin bäjägitigär. kinilär atllasäri baran istäytärinä ojoy-ilacci källä, bälämnimmittär kirddär
kinini kitta bärgäsälänär sirigär ; ännar da yatannilar. yojukkutugar yälbit da kistar ätällär : tojommutf tojommut! asan kulu bisiäya.
onton kini maneya ättä kinilärgä: amin ätäbin äsiäya, bilbäpinn
äsigini. itinän bollayina utujuman; bilbäkkit äbäi künün casin
dayani, yajalarigar käliäya kisi uola.
Megj. szók: ügä példabeszéd, притча: Bt. nincs meg;
= mong. ügä szó, beszéd | ojoy-ilacci vőlegény, tkp. feleségvevő |
körso, Bt. körsüö klug | üögüla- kiáltani (раздался крикь): Bt.
»einen dumpfen ton von sich geben» | ccä, Bt. cä, cäj nun, wohlan |
usuktan, ettől: usugun- aufwachen | 'bat, teljes al. äbät «ugyanis,
mert» (яко) | umullan: umulan- угасать, elaludni; Bt. nincs meg |
atilasan il- megvenni, emere; Bt. atilän il-; atilas-, coopér. ettől:
atilä- verkaufen, handeln | bälämnin- = Bt. bälämnän- fertig ge
macht werden | bärgäsälänär sirä lakadalom, браки; tkp. «kontyosodás helye» : bärgäsäla- mit einer mutze versehen, bärgäsä mutze
(Bt. «eine verheiratete frau darf vor älteren personen nie ohne
kopfbekleidung erscheinen») | ännar ajtók, двери: Bt. an eingang |
yatan-: Bt. yatä- verschliessen | käliäya: Bt. käliäyä volna; v. ö.
kiniäya e b.. -yä.
4. Lit. és Bit. 87 (Lukács 10, 25—37).
Bir kämnä уаппгк-ärä ijari-biläcci yolön körörü kinini, turan
ijitta : üörätäcci ! barammat üjäni ülülänam isin tugu-giney tustäypinij t Jisus ijitta kinini: ijayka tuoy surullubutaj ? yajtay ayayin ?
kini maneya ättä: bütün süräykinän, bütün dusayinan, bütün
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böyöyünän bütün da öjgünän aji tojón tanáráéin taptä, onton báján
da iksayin bájágin kurduk. Jisus áttá kiniáya: könötük áttin ; siti
kurduk oloronnun tinnäy bolön. kini da kirdiktänayin bayaran áttá
Jisuska: ccá, min iksam kimij ? manéya Jisus áttá: bir kisi Jerusalimtan Jeriyonna baran isán, töküttárgá tübástá, kinnár sininnaytán bäsirdan da kinini, aricca tinnáyi yällarannar, baran yálbittara.
sol suolunan bir ayabit baran ispitá; körön da kinini ásan bar da,
levit dayani ol sirgä bar bolan cugasáta, körön da baran ásan barda.
onton bir samarjanin ásan isán, kini attigar kállá ; körön da kinini
asinna. cugas kälän arigilä/ arini kutan, bästarin bäjtaläta bäjätin
da osjolun ürdügär olordon gostinnicaya ayalla kinini, kisammita
da kini tusugar. sarslnnitigar baräri turan, ikki dinarij tijdä ,•
ßiälay da tojonno onu biärän turan, áttá kiniáya: kisanar bol kini
tusugar; mantan orduk da tutunnayklna min tönünnäypina tölöm
äjiäya. an sanäyar, bu üs kisittán töküttárgá tübäspit kisi iskata
yajalaraj? kini áttá: asinan abräbit kisitä. occoyo Jisus áttá kiniáya:
án da barannin sol kurduk onoror bol.
Megj. szók: yolön kör-, Bt.yoluon kör- «ermessen, versuchen,
erfahren» | ülülän- наследовать, erben: v. ö. mong. ülä- étre de
resté, übrig bleiben; ülägü le restant, superflu; üláburi le resté
du bien, l'héritage | surulun- seribi, suruj- scribere | kirdiktänоиравдать себя, sich rechtfertigen: kirdik richtig, wahr | töküttär
разбойники, rablók: Bt. tüökiin, plur. tüöküttár «betrüger» |
sininnaytä- = Bt. siginnaytä- entkleiden | aricca = Bt. aricéi,
arijda kaum | bájtalá-; -talá képzővel (Bt. 488. §.): báj- binden |
kisan- gondot viselni: v. ó. Bt. kisarij- sich um (tusugar) etwas
kümmern | tij- elévenni, kivenni (pénzt), вынуть; vájjon == tijanlangen, erreichen | sanáyar: imper. fut., Bt. sanár volna; a
sanäyar igazolja Bt. magyarázatát (516. §.), hogy az ilyen -ár, -ör
stb. végű egy. 2. imper. alaknak teljesen mása a kör- «láss» szó
val szerkesztett imperativus, a mellyel némely tatár nyelv ól
(pl. bola-kör «sieh zu, dass du seiest»).
5. Lit. és Bit. 61—66 (Gyóntató kérdések).
Bütün süräykinän ajl tanarani, svätoj trojica diáni ayani
uolu svätoj da tlni itäyajäyin du ? — Egész sziveddel hiszed-e
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úristent, a szent háromságot (a sv. trojica nevezettet): atyát, fiút
ós szent lelket?
taptigin du aji tanáraní bütün sürd%kindn ? — Szereted-e
úristent egész sziveddel ?
toloru ardndyin du aji tanaraya ? — Teljesen bízol-e úr
istenben (tkp. istenre, -nek) ?
itdydjdyin du tanara uola Jisus Xristos ajtlá%tari bisi dndqjduga kdlbitd didn ? — Hiszed-e, hogy istenfia Jézus Krisztus a
bűnösöket menteni a világba jött ?
aji tanara kini da svdtojdara aytillallarigar cerkvanan turorullar [turuor-J ikonalari itigiligin du? — Az úristen és az ő
szentjei emlékezetes dolgainak (tkp. emlékeződőinek) az egyház
által állított (tkp. állítódó) képeket tiszteled-e ?
ölbiittdr tilldlldrin, barammat üjdld% 3öllő% olöyu könö-kirdiksittarga, büppdt da munnanari ajildytarga itdydjdyin du ? —
A halottak föltámadásukat, az elfogyatlan örök boldog életet az
igazságosoknak (egyenes-, igaz-kedvelöknek) és végetlen (nem vég
ződő) kínszenvedést (kínlódást) a bűnösöknek hiszed-e ? (igazságo
soknak, bűnösöknek = az — ok számára, ^Jia npaBe^HHXT>,
rp'BDIHMXT.).

tanara gidtin prazdniktarin, kürana/ da künnari itigiligin du?
— Az egyház (istenháza) ünnepeit és böjtnapjait (száraz n.) tisz
teled-e ?
sil aji ajigin dtdyin du ? tanara da dsigar tiksáyin du ? —
Minden évben meggyónsz-e (bűnödöt mondódé)? s járulsz-e
úrvacsorához (isten-ételére rámógy-e)?
tanaraya ündyin du ? tillari da to% to% (tuo%) didn dtdn
ündyin kinid%a ? — Istenhez imádkozol-e ? és milyen szavakat
ejtvén (skp. a szavakat mi mi mondva ejtvén) imádkozol hozzája?
tanaraya kdrdtd dmdydttárgd ündrin boláraj ? — Ugy mint
istenhez szoktál talán bálványokhoz imádkozni (tkp. istenhez
[imádkozás] helyett) ? — (dmdydttdr, H^OJIBI : sing. -ydn; talán köze
van hozzá a mong. dmdgdn «vénasszony» szónak).
ojun kirarigar kittispitin bolaraj ? — Sámánságban vettél
talán részt? (BT. inaMaHCTBíi; Bt. ojun schamane, kir- zaubern).
simijanan andayajbitin bolaraj ? — Hamisan (hazugsággal)
esküdtél talán ?
aji tanaraya tugu-md [-amid/ bidrid% bolan baran %dllar-
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bitin boláraj, onu bütárimná ? — Istennek valamit adni Ígérvén
(tkp. adandó levén), talán elhagytad, azt nem teljesítvén?
süráydlgiánnin anna da aytimnayin baján suollargin, solofi
da giánnárin yállartábitin boláraj ? — Eestségedből és figyelmet
lenségedből (tkp. restelktdvéd, nem figyelvéd) a magad dolgait és
a hivatalodéit elhagytad talán ?
kárgánin ütötiigár simnanarigar kisanayin du? — Családod
javával nyugalmával törődöl-e ?
ayayin ifáyin itigiligin du, báskin da billáráyin du kinilargci ? — Atyádat anyádat tiszteled-e s aláveted-e magadat nekik ?
(tkp. fejedet tudatod-e velük = rajtad való uralkodást gyakorol
tatsz-e velük; Bt. basin bil- über etwas herrschen, walten; basin
billar- herrschen lassen, sich unterwerfen.)
kün irá'/tayini, bájdyinnagár kirgayastari,
basiliktargin,
üörátáccilárgin da söptöytük itigiligin du? — A császárt, a magad
nál öregebbeket, elöljáróidat és tanítóidat kellően tiszteled-e ?
bysübütün [üö](s-j, átispitin, ölörsübütün boláraj? — Vesze
kedtél, czivakodtál, verekedtél talán ?
ölörbütün boláraj kimi-má ? — Megöltél talán valakit ?
ojoykuttan urati atinna kirbitin boláraj ? — Feleségeden
kivül mással közösültél talán ?
küsülannin, uorannin,bitár aűn yannik-ámá albininan tugu-'má
kisi-gianin bdjáyár abcarijbitin boláraj ? — Erőszakkal, lopással
(tkp. erőszakolvád, lopvád) vagy más valamely csalással valami
idegen jószágot (vmi a [más] emberét) magadnak eltulajdonítottál
talán? — (albin csalás: Bt. betrüger; abcarij-: v.ö. mong. abciraapporter, atteindre Kow. 51.)
simijanan tosu bolbutun boláraj ? — Hamis tanúságot tettél
talán ? (hazugsággal tanú lettél; tuosuj.
kimi-'má yosulábitin boláraj? — Valakit elitéltél talán?
külünü onorbutun boláraj ? — Tréfáltál (nevetéet csináltál)
talán ?
simijanan áppitin boláraj ? — Hazudtál (hazugsággal szóltál)
talán ?
barbay tlllasarin boláraj ? — Hiába valót beszéltél (szólakoz
tál) talán?
gadanilari torattan da kömötö suoytari sirdnfiin atayastárifi
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bolaraj ? — A szegényeket, s az ügyefogyottakat (másunnan segít
ség nélkül valókat) lenézve sérted talán ?
barba% átirarin bitár ulutujarin bolaraj t — Hiába dicsek
szel-e vagy kevélykedel talán ?
balijtin bolaraj kimi-'maí — Megszóltál talán valakit?
künüliirün bayararin da bolaraj bájágár kisi-giániní —Irigy kedel és megkívánod talán magadnak a másét ?
kim-ámá utari %ara sanálanan turarin bolaraj ? — Valaki
ellen gonosz szándékod van (feketét gondolkodói) talán ?
ddlbi itirárin bolaraj? ddlbi asirin bolaraj? — Leszoktál
talán részegedni (nagyon v. szertelen részegedéi) ? torkoskodol
(nagyon étkezel) vájjon?
bigari bitár birtayi asábitifi bolaraj ? — Csúnyát vagy tisztá
talant ettél-e vájjon ?
atin yannik-ámá ajlni bilinárin bolaraj bájáyár ? — Más vala
mely vétket tudsz-e vájjon magadban?
kün-dji aji tanaraya ünáyin du ? — Naponkint (mindennap)
imádkozol-e istenhez ?
tugu-má ginari turan igirayin du tanár ani kömö bolarga ? —
Valamit tenni akarván hívod-e istent segítségre (segéd-lenni) ?
bájdyin to%-ámá soloyo atűgin du ? — Magadat valamely hiva
talra (szolgálatra) készíted-e ? (atűgin, npHroTOBjiHenib; igető :
and-, a mely Bt.-nél így : «anzeigen, angeben, bestimmen ; — v. ö.
csag.-tör. anik, anuk «készlet, kész».)
illan oloröykun afiga yolügun du ? — Dologtalan élned vétek
nek tartod-e ? (illán iipa3^,HO.)
tusa^dyka kicáján-turan üöránáyin du ? — Hasznost buzgóság
gal (buzgólkodva) tanulsz-e ?(kiéáj- sorgfáltig zu werke gehen Bt.)
törobiittárgin itigillgin du, mökküsárin da bolaraj kinilári
kltta 2 — Szüléidet tiszteled-e s ellenkezel-e talán ő velük ? —
(törobüttár po^HTejiH, szülék; Bt. töröppüttár, a töröt- «szülni» igé
től, míg törüö- intr. «gebóren werden»; v. ö. mong. törő- gebáren.)
kirgayastar tillarin istáyin du ? simnayas da bisilanayin kini
lári kittaí — Az öregek szavait hallgatod-e? és szelíden bánsz-e
ő velük ? — (bisilan- OŐXOAHTBCJÍ, umgehen mit einem, vele bánni;
•lan képzős denom.ige, ettől: bisi schnitt, gestalt, beschaffenheit.)
mökküsáfmin bnrita báján sanán yotu bolöyar bayararin bola
raj ? — Ellenkezve (tkp. -véd) minden hogy a magad gondolata
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK
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szerint legyen, kivánod-e vájjon? (tkp. mindennek . . . leendésére
vágyói).
kisirarin bolaraj f öysárin bolaraj $ — Haragszol talán ? szitkozódol talán ? (ö%s-, Bt. iíöys- sich einander schelten.)
baján dtisdrin bolaraj? bitar soroytoru kigdrin bolaraj onöya?
— Magad veszekedel-e vájjon? vagy másokat talán indítsz arra?
simijanan átárin bolaraj ? barbay andayajarin bolaraj ? —
Hazudol (hazugsággal beszélsz) talán ? kiába esküszöl talán ?
kisini odu-bisarin, bitar külü-ginarin bolaraj ? — Más embert
agyon beszélni (beszéddel levágni, iieperoBapHBaTb; odu-bis- tkp.
füvet vágni, kaszálni) vagy kigúnyolni szoktál-e vajj.on?
atinnar tillarin bisa-átdrin bolaraj ? — Mások szavait félbe
szakítani (keresztül beszélni) szoktál-e talán?
kisidya toyar-dmd künüliiriin bolaraj t — Valakire valamiben
irígykedel talán?
sanígin du, kisi üciigáj simdytdydr öjiindn ütő da suolunan
kidrgdndr didn ? — Gondolod-e, hogy az ember szép piperénél
[jobban] ész és jó cselekedet által ékesíti magát?
übtay bollaykina onu barbayka tuttarin bolaraj? — Ha jószá
god van, azt haszontalanságra használod-e vájjon ? (üb habé, vermögen; übtay b. tkp. jószágos voltodban; — tuttar- ettől: tutim«sich haltén a n ; gebraucheno).
6. Kanon sv. Pas/i 1.
Tillibit künd ! kilbdjidyin gönnor.' pasya — ajl tojón pasyata /
ajl tanarabit Xristos ölörtön tinndy bolar olöyko, slrtdn da yalldnna
tiriárdá bisigini, kidjar irétin illáccilari. — Föltámadás napja!
világosodjunk meg, népek! húsvét — úristen húsvété; istenünk
Krisztus a halálból lelkes életre, s a földről égbe vitt föl minket,
a győzedelem énekét éneklőket. — kilbdj- npocBBTHTbcs, Bt. aufglánzen, aufstrahlen | olöy, Bt. oloy \ kiaj- besiegen, überwinden |
iré, Bt. irta.
Xristos tilinnd ölbüttártán. — Krisztus föltámadt, (föléledt) a
halottakból.
irdstiárin bilár-bilílárbitin bisigi d% tilldr ucugusammat sirdiginan kilbájár Xristosu köroypüt ,üörün' da didni, ild istidypit
kinittdn kidjar irétin illi-illibit. — Tisztítsuk meg érzelmeinket és
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a föltámadás közelíthetetlen fényével ragyogó Krisztust fogjuk
látni, s a mint mondja, hogy «örüljetek*, tisztán fogjuk tőlük hal
lani, míg a győzedelem énekét elénekeljük. — bildr-bili xiyBCTBÍe,
tkp. «tudó-tudás».
yallánnar söbtoytük körülatinndr, sir da iiördün, bari köstör
köstiibdt da án-dojdu prazdniktátin, Xristos tilinnd 'bdt didn, barammat körülür bolan. — Az egek illően vigadjanak, s a föld örüljön
s az egész látható és láthatatlan (látszó, nem látszó) világ ünne
peljen, mert Krisztus föltámadt, az örök (el nem fogyó) vigadás
levén. — körüld-, Bt. köridüö- sich vergnügen, sich belustigen.
aya, uol, svdtoj da tin, dn dergavan, da da carstvan küsün
ikki, slavan da bar dbdt, ani örütün üjaldr da üjdldrin tuyyari. —
Atya, fiú és szentlélek, tiéd az birodalom (^epacaBa) s tiéd az
ország és hatalom, és a dicsőség, most és mindenkor (npncHo) és
örök időkön át (BO BBKH BÍJKOBT), per sseeula saeculorum). —
örütün: Bt. Őr lange zeit | tuyyari = Bt. turyari wáhrend.
7. Kanonnik 42 (Miatyánk).
Xallánnayi ayabít bisidndf svdtojddnnin dtin djidnd • kdllin
carstvan djidnd; sir ürdügár könülün ajidnd % állán ürdügár kurduk
bollun ; bügünnü künndyi aslr aspitin bisidnin kulu bisiáya bügün ;
bisigi da idstdrbitin yállar bisiáya, bisigi da yállararbit kurduk
bdjábit idstdytdrbitigdr ; killdrimd da bisigini algaryajga ; yata bisá
bisigini albintan.
Közli: BUDENZ J.

Jelentés.
Lexicon Lapponicum eum interpretatione latina et norvegica,
adiuncta brevi grammaticse lapponicse adumbratione. Collegit et
elaboravit I. A. Friis, professor universitatis régise Fredericianse.
Kristiania 1885. (Fascic. I. II.)
A folyó évben az ugor nyelvészet művelői egy rég óhajtott
munka megjelenését üdvözölhetik. Ez Friis A. I. krisztiániai egye
temi tanárnak czímben megemlített szótára. Eddig két terjedelmes
31*
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füzet látott belőle napvilágot. 320 nagy oktáv formájú lapon az a,
b, d, e, f, g, h, i betűket foglalja magában és a j betű jalggestet
szaváig terjed. Három lapp nyelvjárást, a norvég, svéd-, és orosz
lappot és az eddigi lapp szótári munkálatokban előforduló összes
szavakat felöli, megtoldva saját gyüjteményebeli számos szóval. Fő
fontosságú ránk nézve a finnmarki (norvég) lappság teljes szókin
csének közlése, melyen az élő kiejtés is meg van jelölve. A lpF.
nyelvjárásról eddig két szótári munkálat jelent meg: az egyik Knud
Leem-nek «En lappesk nomenclator»-ja *1755-ből, a másik pedig
Stockfleth «Norsk-lappisk ordbog»-ja 1852-ből. Mind a kettő nor
vég-lapp szótár ós nyelvészeti czélra csak nagy fáradsággal hasz
nálható. Friis munkálata az első, a hol a lapp szavak vannak abc
rendbe foglalva ós magyarázva. A magyarázat kettős nyelvű, nor
vég és latin. A IpS. szavakra nézve forrásúi Lindahl és Öhrling
1780-ban megjelent «Lexicon Lapponicum»-ja szolgált, az orosz
lapp szavakat pedig maga gyűjtötte a kólái félszigeten való időzése
alkalmával.
Az egész mű mintegy ötven ívre fog terjedni és félévenkint
10 íves füzetekben jelenik meg. Az utolsó füzet egyszersmind a
lapp nyelv grammatikáját is tartalmazni fogja. A tüzetes ismerte
tést a mű teljes megjelenése idejére tartjuk fönn.
H. I.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó-hivatalánál Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál:
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 - X I V . köt.; szer
keszti B LI d e n z J ó z s e f , XV- X t X . köt. 1862—1885. A r a kötetenként
II—X-ig 1 íit 50 kr.. XI-tö'l fogva
3 frt.
N Y E L V E M L É K T Á R . R é g i Magyar Codexek éa 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 l á d y Á r o n . 1864—82. 8-adrét.

Egyenként:
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o 1 f G y . Ara 2 frt.
II. kötet. Weszpréini C. Peer C. W i n k í e r C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi : Vo 1 f G y. . . Ara 2 frt.
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik:
l v o m á r o r a y L. és K i r á l y P
Ara 2 frt.
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y
Á r a 4 frtVI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi : V o 1 f
György.Ara 2 frt.
VII. kötet. Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete.
Vitkovics C. L á n y i C. Közzéteszi V o l f G y
Ara 2 frt.
V I I I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. apostoloknak méltó
ságáról. Apor C. Kulcsár C. Közzéteszi V o 1 f G y. . . Ara 2 frt.
XI. kötet. DebreezeniC. G ö m ö r y C . Közzéteszi V o l f G y. 1882. Ára 2 frt.
XII. kötet. Döbrentei C. Gömöry C. Közzéteszi V o 1 f G y. . Ára 2 Irt.
R É G I MAGYAR K Ö L T Ő K T Á R A . (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i1 á d y A r o n. I. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványok. Ára 2 frt.
I I . k ö t e t : X V I . századbeli magyar költők
A r a 2 frt.
I I I . k ö t e t : Tinódi Sebestény összes müvei
Ara 2 frt.
IV. kötet: X V I . századbeli magyar költők (1510—75)
Ára 2 frt.
C O D E X CUM A N I C U S bibliothecae ad templum Divi Marci V<'netiarum. Jegy
zetekkel és glossariuinokkal kiadta gr. K u u n G é z a . Nagy 8-rét. Á r a 5 frt.
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlitásáboz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. Ára 60 kr.
II. sz. Zűrjén nyelv mutatványok. K ö z l i k B u d e n z J . és H a l á s z i . Ara 60 kr.
I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ára 60 kr.
IV. szám. Aiáté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. T y u m e n y e v fordí
tásából közölte B u d e n z J
Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják n y e l v m u t a t v á n y o k és nyelv
tanulmányok I
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. K.özleinéiiyek»-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.) Kiadta T o 1 d y F e r e n c z . Ára 2 frt.
R E G U L Y A N T A L H A G Y O M Á N Y A I . A Vogul föld és nép. Kidolgozta
Hunfalvy Pál . . '
Ára 2 frt.
MAGYAR-UGOR Ö S S Z E H A S O N L . S Z Ó T Á R . I r t a B u d e n z J . 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 VEI. 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 E V U J I T Á S óta divatba j ö t t idegen és hibás szólások bírá
lata. I r t a 1 m r e S á n cl o r
Ara 1 frt.
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. F o r d í t o t t a 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.)
Á r a 1 frt 20 kiI I . III. köt. (Az alárendelő kötőszók)
Ára 2 fit 40 kr.
K A Z Á 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. 1875. 8-rét. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár
szótár 1S7(>. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 160 lap 1877.
Egy-egy füzetnek
ára 1 frt.
É R T E K E Z É S E K A N Y E L V - ÉS S Z É P TUDOMÁNYOK 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 — V I I I . köt. 1867—1880. Ára 20 fit 20 kr. I X . köt. (1—12 sz.) 1882. Ára
3 frt 20 kr. X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. X I . köt. (1—12. sz.)
1883. Ára 3 frt 70 kr. X I I . köt. (1—12. sz.) 1885
Ára 4 frt 60 kr.
S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . Finn-magyar szótár 1884.
. . . Ára 3 fit.
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

