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JKhi^agöz.
Török ramazáni bohózatok.
A Karagöz (Fekete-szem), más néven Hajai (Képzelet), egyike
a török főváros legkedveltebb népjátékainak. Bábtánczoltató mu
tatványok ; akár a németek Kasperlja, az olaszok Pulcinellája, akár
a mi Paprikajancsink. Csakhogy a hajalbeli báboknál elmaradha
tatlan az árnyékvetés, mely mint eredetre a sinai marionett-játékra
vall. Maga az itteni néphagyomány egy Karagöz nevű udvari
törpéhez fűzi e játék keletkeztet, noha a Prologu=, a közönség figye
lem-ébresztője, a persa nevű Sah Küsterit vallja a hajaijátékosok
pirjénék, ősmesterének. Bizonyságul arra, hogy az árnyjáték,
régibb török nevén cadér hajal-baz (sátoros árnyékjátszó), persa
úton jutott Sinából a törökökhez.
Az oszmanli népnek e játék úgyszólván farsangi bohózata.
Nem mintha vallásos vonatkozásai volnának, a pór Karagöz effélét
meg se tűrne, hanem mert legalkalmasabb betöltője a török far
sangi éjjeleknek. Ha a ramazáni szent hónap beköszöntött és a
harmincz napon át folyó nappali nagy böjtöt éjjeli víg farsang
váltja fel, cseneg a zil (csengő), pereg a dajre (dob) a hajaldsik
(hajaijátékosok) zászló díszítette bódéjából és szórják szójátékai
kat, szókimondó tréfáikat a hajai két legünnepeltebb vitéze:
Hadsejvat meg Karagöz.
A színtér valamely fedett helyiségnek egyik szöglete. Egy
átlátszó kis fehér lepel van a köse (szöglet) elé kifeszítve, melyen az
előadás kezdetéig egy kép, az előadandó játék egyik főhőse vagy
tárgya pótolja a színlapot. E fekete szélű fehér lepel egyúttal a
színpad. Belül a szögleten egy deszka van a vászon alsó részéhez
erősítve, a mécses számára, mely a bábokat kellően megvilágítja
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és árnyékukat a függönyre vetteti. A megnyitás kezdetéig e mécses
csak halványan világít.
A megnyitás azzal veszi kezdetét, hogy a kösebeli két zenész
egyike rákezd egy kamué (nád) nevű fuvó-hangszeren valami jára
tos danára, miközben a hajaidéinak láthatatlanul működő keze
leemeli a függönybeli képet, gyújtja a mécset és akasztja le a
szegről az est bábjait. A megnyitó zene elhangzott, kezdődik a
játék.
Nagyot ugratva pattantja elé az ügyes hajaldsi a minden
játékok megnyitóját Hadsejvat apót és hajlogtatja, árnyékát is
hozzá illően libegteti a gazelhez, melyet a kösebeli másik zenész
énekeltet vele zil meg tef (csengős féldob) kísérettel. Hagyományos
szokás, hogy minden újonnan fellépő alak iarkivaX, türkwel vagy
bármiféle más dallal kezd szerepéhez. A gazel elhangzott, követ
kezik a Prológus. Ünnepélyes mozdulatok közt, válogatott kifejezé
sekkel kezdi meg erre Hadsejvat a mondókáját, melyben a közön
séget szép látni valókkal kecsegteti, árnyékokkal biztatgatja. De a
ravasz Karagöz, ki megkezdi már a fészkelődést, közibe csap oly
kor-olykor a beszélőnek, elébukkan, el-eltűnik és alighogy vége a
hivatalos megnyitónak, már nevetteti közönségét a torzonborz
főbábu jellemzően tompa hangjával, szót nem válogató élczeivel.
És folyik e szójáték meg a tréfa, lebben és tűnik az árnyék meg a
bábsereg egész a hajnali étel idejéig, mely a farsang berekesztője
és a nagy böjt előhirdetője.
A ramazáni bohózatok tárgya rendesen a török népéletből
van merítve. Sokat veszített ugyan jellemzetességéből, a mióta az
európaias tiatoro is tanyát ütött mellette, de még mindig hű visszatükrözője a török nép szellemi, különösen pedig nyelvi életének.
Egységes tárgyat, kerek egész mesét hiába keresnénk benne. A meg
választott tárgy is csak a keretet képezi, melyben a török népélet
nek tarkánál tarkább genre-képei mozaikszerűen illeszkednek
egymáshoz. Mily különfélesége a mindennapi élet apróbb esemé
nyeinek, mily találó alakjai a fővárosi társadalom külömböző réte
geinek. A kupolás török fürdő ezernyi apróságaival, keleti kényel
mes berendezésével, a díszes nászmenet gangos handabandájával,
csengő-bongó kőcserével (zenész-gyerek), a vendéglátó kavedsi
(kávés) rigmusba szedett mondókájával, fénylő sor nargiléjével a
keleti életet varázsolják elénk, melyet a lépten nyomon felhangzó
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dalok édes bús melódiája a valódi kelet költői fényével ara
nyoz be.
És megjelennek a typusok, a fővárosi népélet leggyakoribb
és mégis legérdekesebb alakjai. Elükön Karagöz az egyszerű, de
furfangos, és Hadsejvat a mesterkélt, de együgyű török. Az a
ravaszkodó, gúnyoló, ez a kigúnyolt fél. Bajtársak a nélkül, hogy
hűséget esküdtek volna egymásnak, ellenfelek a nélkül, hogy
egymás vesztére törnének. Karagöz nyersesége a török nép
humoré, Hadsejvat naivsága az európaiaskodó töröké. Egymás
nak úgyszólván kiegészítői és együttesen sajátságos vegyüléke
az ó meg az új töröknek. Ok indítják meg a cselekvényt, ők
szövik fonják a többiek sorsát, és nem egyszer egyesülnek is, ha
mások kijátszásáról, közös ellenségről van szó. És ilyenkor Kara
göz a nyers erő, Hadsejvat meg az eszesség képviselője. Megjelenik
továbbá az uraskodó efendi, az önkénykedő és könnyen megvesz
tegethető rendőr, a fürdő- meg a kávés-személyzet typikus alakjai,
a gyámoltalan türk, a hanem (nő) efendi és a tarka nemzetiségek
jellemzetes képviselői.
És mind e sereget a hajaldsi igazgatja, a hajaldsi beszélteti,
miközben még értelemhez illő árnyékot libegtet, az alakokhoz illő
hangokat hallat. De nem is ez még az ő virtuozsága. Kell, hogy
időhöz és közönséghez mérten szólaltassa apró táborát, hogy
egyéniségüket improvizálva domborítsa ki és hogy azt a sok finom
apró vonást, melyek összeségéből képet teremt elénk, a saját ész
leletéből, a maga környezetéből válogassa össze. Színészi képesség
nek költői tehetséggel kell benne párosulnia. És ez a hajaijátékok
nak külső, de nem kevésbbé fontos jelentősége.
Volta képi sajátsága, mintegy belső jelentősége a Karagöznek
a török nép n y e l v i viszonyain alapul. Az oszmanliságnak tudva
levőleg nemcsak nép-, de nyelvosztályai is vannak. Más az úgy
nevezett e f e n d i n y e l v , az iskolázottak, az úri emberek nyelve,
más ismét a k á b a ( d u r v a ) n y e l v , a tanulatlan alsó néposz
tály beszéde. Amaz természetellenes keveréke az arab, persa és csak
legkisebb részében a török nyelvnek, emez a tiszta, és az idegen
elemektől jóformán mentes oszmanli-török nyelvjárás. Amazt a
műveltek, a szalonbeliek, sőt a Korán mellett iskolázott köznép
legtöbbjei beszélik, emez a megvetett csapkin (hnnczut) beszéd,
mely csak az alsóbb néposztály, a kajkdsik (csónakos), hamalób
l*
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(hordár) és azanadoliai türkök szavajárása. Az efendi nyelvet beszé
lők ez utóbbiakét szégyellik és megvetik, ezek pedig amazok
beszédét meg sem értik. Kóros tünemény, elölője a nyelv szabad
fejlődésének és gátolója a nemzetiségi tudatnak is.
Ennek a megvetett, számba se vett nyelvnek a szószólója
Karagöz, míg az úribb nyelvnek — de nem a tiszta efendi beszéd
nek — Hadsejvat a képviselője. A valóságos efendi nyelv, az egy
Prológust kivéve, száműzve van a hajaldsik bódéjából. Ebben az a
szójátékokban és eleven népies fordulatokban bővelkedő népnyelv
uralkodik, melyet úgyszólván csak eme játékok és a kihaló fél
ben levő türkük (népdalok) őriztek még meg. Innen a hajaijátékok
nyelvi fontossága. Az iskolázatlan Karagöz nem érti meg olykor Hadsejvatot, a Mekkába is elzarándokolt hadsi (Hadsi-Hajvat) számos
kifejezéseit, fogja és magyarázza a maga módja szerint, hol népetymologikus úton, hol meg szándékos furfanggal. E játékok pár
beszédei, a szójátékot szójátékra halmozó feleselések meganynyian szó-megnemértósből, szó-felremagyarázásból keletkeztek. Az
ósdi Karagöz harcza a neológus Hadsejvat ós társai ellen. Eme
táborból valók még az első játékunkbeli Rezaki-zade a gazdag
fürdő-tulajdonos, a második játék költői, a kiknek zagyva nyelvű
sarfcijait ugyancsak kába szavú türkiikkel veri vissza főhősünk.
A török nő, a ki szintén hozzájárul a fővárosi nyelv jellemzésére,
inkább ez utóbbi felé hajlik; noha sajátságos kifejezései, csakis
nők használta szavai emettől is megkülömböztetik.
Egy másik czéltáblája Karagöz gúnyjának a zagyva nyelvű
nemzetiségek. Egy nyelvet se beszél tán annyi más fajtabeli mint
a törököt és sehol se együttesebben mint a főváros népei közt.
A hány a nemzetiség, annyiféle a szólása, a kiejtése. A sémita
a r a b a maga nyelve hangjait köhinti belé, a dzs-i zs-re, s-re
változtatja; a j a h u d i (zsidó) az ő spanyolja módjára nótázza
a szó meg a mondat végét, a szókezdő g-t eljésíti, a mélyhangú t-t
ugyancsak magasra csapja át; nem különben a g ö r ö g> a ki nagy
ellensége a cs, dzs, zs, s hangoknak és következetesen ez, dz, z, sz-re
selypíti őket; továbbá az ö r m é n y , a kinek nem egyes hangjai
ból, hanem az egész hangsor petyhüdtes kiejtéséből rí ki az indigena. És hányféle a hangsúlyozás, mily törökellenes a szóelhelye
zés. Hogy ne sértené mind ez Karagöz nyelvérzékét, mely még
saját nyelvében is talál megütközni valóra; hogyne fordulna ellene
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erős gúnyjával, mikor egyúttal az idegent is bánthatja benne.
Ugyanolyan lélektani processus szüleménye ez a nyelvhumor
is, mint az efendi nyelv ellen való, csakhogy itt még szándéko
sabb, még malitiosusabb a pórul járatás. Amaz a hajaijátékoknak
nyelvi, ez meg a nyelven alapuló nemzetiségi harcza.
Ennyit röviden a ramazáni bohózatok jellemzetességeiről.
E nemből valók az itt közlendő játékok is, a F ü r d ő - meg a
V e r s e n y - j á t é k a hallottam darabok legjobbjai. Amaz a török
fürdői életet tárja elénk belső berendezésével, kónyelemadó szol
gáival, tarka vendégseregével; ez meg ama költői mérkőzést örö
kíti meg, melynek színtere a kávéház, hősei meg Karagöz és a
poéták. Mindkettőben a Karagöz megjelenése, az ő burlesk komi
kuma a központ, melyhez csak keretképen jelenik meg egyrészt a
fürdő ezernyi változataiban, élénk eseményeiben, másrészt az ideá
lis poéták, kiken teljes diadalt arat Karagöz vastag realismusa.
De minthogy e gyűjteményemmel főleg nyelvi érdekekre czóloztam, az volt főigyékezetem, hogy egyéb játékokból is beleválogas
sam a mi eredeti szólást, jellemző nyelvalakokat és ízlésünkkel
össze nem ütköző szótréfákat csak hallottam. A sztambuli nyelvjárásnak törekedtem benne hű rajzát összeállítani. Es nem jelen
téktelen érdeme van e munkában az én tiszteletreméltó bará
tomnak *Ürfi bej efendinek, a kivel nem egy ramazáni estét
töltöttünk el, loppal jegyezgetve a hajaldsik bódéjában, és kinek
kitűnő népnyelvismerete különben is megközelítette a hajaldsik
nyelvértő talentumát. A nagytudományú Szilágyi Dániel, a ki
folyvást a legszívesebb figyelemmel és érdeklődéssel kisérte török
nyelvtanúlmányaimat, nem egy drága óráját szentelte e népies
szöveg megértetésére és magyarázására. Ezért hálával, fájdalom,
már csak emlékének adózhatom.
A játékok leírását illetőleg, melyről a szöveg végéhez csato
landó ,Tárgyi és nyelvi magyarázatok' közt bővebben lesz szó, az
élő kiejtés hű visszatükrözésére igyekeztem. Sztambuli, de meg
egyáltalában oszmanli népnyelvi szöveg, tudtommal legalább,
nincs kiadva,1) és így egyes nyelvhangok megfigyelésérőlés meg
jelöléséről számot kell adnom. A mélyhangú i jelölésére I helyett az é
jegyet használtam, mely az élő kiejtésnek még legjobban megfelel.
*) A Bálint Gábor Török nyelvtanában közölt vígjátékban (((Szín
darab, a stambuli tájbeszédek mintaképe*)) csak jó oszmanliasságot találtam.
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A betű felibe helyezett vízszintes vonallal jelöltem azokat a
hosszú hangzókat, melyek két vagy három hang összeolvadásaból keletkeztek. Ertem az ilyeneket mint döru, sora, orenmek,
ölum, melyek irodalmi átírással doyru, sonra, öjrenmek, oylum.
A három hangból összeolvadtaknál megint más esettel állunk
szemben. Jelöltem cogü, asd, dá, btddüm, zűrt alakokat, melyek
emilyen teljes alakokból olvadtak: coguyu, arnya, daha, bulduyum,
zühürt, tehát egészen a fentebbiekhez hasonlóan. Jelöltem azon
ban ilyeneket is: az, Vaz, d'rlék bá'rmak, kula'na a teljesebb
ayéz, boyaz,ayérlek, bayérmak, kulayéna alakok helyett. E szókban
nem ugyanazon ket magánhangzó közt állott az eltűnt consonans,
a mely hehezetté gyengíílve. az összeolvadásból való hosszú ma
gánhangzó mellett még némileg hallható, ilyenformán : boza%ane
(bozagayéné), kulana (kulayéna), ajama (ajayéma), ccCrmak (cayérmak) stb. De ha az összeolvadandó hangzók egyike a szóvégre
esik, akkor a hehezetfóle articulatio csak a mássalhangzót pótolja,
pl. soka'é (sokayé), ellenben soká'na (sokayéna) ,• kélé'a (kéléya),
ellenben kélé'na (kéléyéna) ; sarélé'a (saréléya), ellenben sarélé'né
(saréléyéné) ; saca'é (sacayé) ellenben saca'm (sacayém). —
E játékok egyéb sajátságairól a Magyarázatok közt lesz bőveb
ben szó.
Sztambul, 1885 november havában.
Dr. KUNOS IGNÁCZ.

Ebül haklaka
(»a ghain c ós kaf J betűket törve ejti ki»), Batak
Esze
és Atak Kösze, a mennyire az arab irásií textusból ki lehet olvasni, anadoliai nyelven beszélnek.

Hamam

ojunu.

(Evvela bir gazel söjlijerek ,Hagejvat( perdeden görünme baskír,
ve gazel bittikte) :
Off haj hakk jetiétik, cok sükür bezmi irfane (Ka ragoz
per-1
denin üstünden: ,aferim koga cingjane'J. — mesiret gjahi uésaka
bunun gibi mekjan olmaz, bu Ha^ejvat kuliaréna Karagöz gibi i%van
olmaz; eli a'zéna ujgun, elfazi düzgün, musahabeti tatlé bir jar olsada derdi derunum söjlesem, o söjlese ben dinnesem, her ikimiz-de söjlesek, hazér olan jaran maettenezzül dinnese-de, safajab olsa.— evvela
resm ejledim resmi zülal,perde kurdum sama jaktém gösterem zilli hajai, —jani dünja kesretile aidanép itme mejjal, pirimiz Sah Kii éteri
dir annatmasé emri mahal, perdeji bezden ahubbaje idüp arzi $emal,
diririz her titredikce zeüki kemal. — o demek dejl efendim ben bendenize ben dua§énéza olsa bir jaré kafadar, (Karagöz
jine perdenin
üstünden: ,dur agele itme, aéd inersem kafan darsa bollatérém
kerata') — bir parca itsek haspé hal, bakalém ajineji devran reraji
perdeden ne suret ejler ajan (dijerek Karagözün kapusu önüne
gidüp) Karagöz a Karagöz !
Karagöz (bir bo'uk sesle): ha?
Ha,5. olan külhane, nerede sin nerede ? sesin derinden gelijor.
Kar. kuju dibindejim, kuju dibinde.
Ha5» olan, kuju dibinde ne japijorsun ?
Kar. cogü terletijorum, C03Ü.
Ha3. olan, kuju dibinde coguk terler-mi ?
Kar. a zené kapadénnan öjle bi terler ki hamam gibi.
Ha^. jok jok, döru söjle, nerede sin ?
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Kar. taván araséndejim, taván arasénde.
Ha,5. olan, taván arasénde ne japijorsun ?
s Kar. jarelerle taula ojnadém, delije kasdélar-da onnaré beklijorum-ki
kumar paraséné alajém.
Ha5- olan, taván arasénda hic taula ojnanér-mé ?
Kar. nije ojnanmaz ? ste ojnijorum.
Ha5« jok jok Karagöz, döru söjle nerede sin ?
Kar. kömürlüktejim, kömürliikte.
Ha5. olan, kömürliikte ne japijorsun ?
Kar. camasér dejistirijorum, camasér.
Ha5- olan, kömürliikte camasér dejistirilir-mi ?
Kar. neje dejistirilmejor? pek ala dejistirijorum. — ne japajém eve
müsafir geldi ben-de onun iciin kömürlükten ejijer bulamadém.
4Hag. olan budalalék istemez;— külhane burája gel bir dejegem var.
Kar. jijegen varsa, ascé dükjanéna.
Ha5. olan gel sene, bir isim var.
Kar. cisin varsa soka'é sapténnan burnunun dörusénda ajak jollaré var.
Ha3. ganém Karagöz, gel sene bir iki lakérdém var.
Kar. jö, evde müsafirler var, takérté-makérté istemez.
Hi)3. ganém, bir iki sözüm var.
Kar. üzüm varsa je.
Ha5. ganém gel burája.
5 Kar. gelijorum (dijerek birden bire jokardan bas asa aséla kalup)
— aman Agejvat, kuzum Agejvat, ölmüs tauklarénén basé icün,
ganém. Agejvat, aman, barsaklarém a'zéma gelijor.
Ha5. aman Karagöz, nerde sin, asa gel sene.
Kar. Agejvat gelemejorum, gelemejorum, ajajajaj aman.
Ha3. $aném bilader, ne tarajda sin ?
Kar. jokarda-jém jokarda, jokara bak.
Ha3. aman bilader jokarda isin ne?
Kar. cisim-misim jok, sindik baséna kusagám.
Ha5. ne olijorsun Karagöz, ne olijorsun ?
Kar. ne olajam, ajcCma kujunun ipi dolasté, aséla kaldém.
6 Hasj. aman bilader deme.
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Kar. kuzum Agejvat, ujuz eseklerinin gané icün, beni asá indir.
Ha5« ö bilader jok, ben basémdan korkarém.
Kar. Agejvat ben bitijorum, aman aman barsaklarém a'zémdan furlijagak; — ne olur be, indiri ver beni surdan.
Ha5. aman bilader sora benim-de basém belője girer; — ejer ben seni
indiregek olursam, evvela burdan Londraja telgraf vurmalé, sora
Parisé sora Portugize sora Italije sora Junaiia sora burája
%aber gelmeli, ondan sora bana indir demeli, o vakét seni indiririm.
Kar. o vakéta kadar iplerim cürür-de ben kendi kendime inerim;i
— aman Agejvat ajajajajaj, bittim Agejvat.
Ha5. olan jine eski joldasém sen, sana agédém indirem, ama bir da
bana el kaldérmazmésén?
Kar. válla Agejvat tekmejlen vúrurwm.
Ha5- olan bir da bana sömejegejine jemin et bakajém.
Kar. kuru-kuru érmaklarda bolajém, ölmüs kargalar gözümü ojsun,
dilim et olsun, disim kemik olsun, iki kaurulmus ratélukum sekeri
a'zéma dolsun, feddeni sansar bösun ki, sinsilenden baska kimsene söversem.
Ha3. olan külhane, gel bas enseme bakajém (dejüp Karagözü omu- 9
zuna alér ve sora Karagöze der) : in bakajém.
Kar. lakin negüzeljer ohhh ;— kara deniz b'ázéndan dórt babaié, üc
bandéralé bir gemi gelijor ; ama b'áz icine bak b'az icine, tauklar
bir birini kovalijor; hele hele Hajérséz adaja bak Hejbele adajlan kouga edijor.
Hag. Karagöz omuzum cürüdü, in dijorum.
Kar. jö bilader, ben basémdan korkarém, sora baséma bir bela gelir;
— burdan pesin Londrija tel vurmalé, ondan Parisé, Portugize,
Italije, Junana, ondan sora bana in dije yaber gelmeli ki ben
in éjim.
Ha3« Karagöz atarém.
9
Kar. ben-de catarém (derken Hagejvat omzundan Karagözü .ataratmaz savusur gider ve Karagöz arkasé üstü düser) — vaj belim
vaj kuskurdak-kemijim (dijerek aj a kalkar) seni gidi,ücü bir okká
gelir, mum bagaklé, zémba sakallé kerata brrrre gidi, anagcC-
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zené sallajép sérdéménén brrrre gidi; — bana Karagöz dbefendi
derler, Billa öjke topümdan asá indi, elime gecme kerata hakk
(derkenHagejvat gelirjptvh... (derken Hajejvat kacar) — brrrre
gidi iki baslé, sip sivri, dibi delik idare fitil kéléklé kerata. — ulan
hic sorú sual jok-mu, Köragöz abefendi argén-mé-dér dargén-médér joksa jorgun-mé dér joksa karésile zémbéré-zémbéré? (derken
Hajejvat gelir).
10 Hag. aman bilader ne dir o, deminden berü bir patérté bir kütiirtü
bir vavejla dir kopár.
Kar. nerden kopár ?
Hag. kim ?
Kar. mor lejlak.
Hag. olan ben sana mor lejlak dedim var-mi ? (dijerek Karagőze
urur.J
Kar. ulan ben-de sana kérmézé zambak dedim var-mé? (dijerek o-da
ona urur).
Hag. olan sen-de hic edeb erkjan dedikleri jok-mé-dér ?
Kar. gördüm.
11 Hag. kimi gördün ?
Kar. gebe dükjané.
Haj. olan gebe dükjan olur-mé? (dijerek jine vurur).
Kar. Agejvat cat-pat urup durma; bejnimde ates ojunu olijor sanijorum.
Hag. Karagöz, sen bilirmisin ilmi hikmetten í
Kar. ne bilejim be, kilimi kim caldé mektebden ?
Hag. Karagöz sen hic mürekkeb jalamadén-mé ?
Kar. a1 éré acék buldümda jaladém.
Hag. neji?
Kar. merkebi.
12 Hag. haj külhane haj. — olan sen musiki falán bilirmisin ?
Kar. mum siki olsun, samdan siki olsun ne isimé ?
Hag. olan külhane, ben sana meram annatamigám-mé ?
Kar. ne annatagan ? annat bakajém.
Hag. dinné kopek.
•;
Kar. söjle saskén pezevenk.
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Hag. olan külhane, babanén adé ne ?
Kar. babamén até jok; — gecen gün senin gibi bir sija merkebi
vardé, satté.
Hag. sus edebúz seni; — olan senin adén jok-mu í
Kar. benim-de jok, babamén-de jok.
Hag. olan sen hic ana ra'/inine düsmedin-mi ?
isKar. dün a%sam düstüm.
Hag. neje ?
Kar. jolda giderken fenerim söndü; bir bűjük ana lamé vardé, karanlékta düstüm.
Hag. olan ismin ne dir ismin ?
Kar. ispirim-de jok, bir ev usaé vardé ona-da izim verdik.
Hag. olan, validen sana isim tesmije kélmadé-mé?
Kar. hajr, validemin ispiri testiji kérmadé.
Hag. kücükken senin kulana ezan okumadélar-mé ?
Kar. ulan benim bejnimde guma namazé-mé kélagaklar?
i±
Hag. olan sen nerden céktén ?
Kar. jérden.
Hag. olan seni kimse dörmadé-mé?
l£ar. do-do-dördu.
Hag. kim dőrdu ?
Kar. ben dördum.
Hag. anané kim dördu ?
Kar. onu-da ben dördum.
Hag. babané kim dördu ?
Kar. onu-da ben dördum.
Hag. halané kim dördu ?
Kar. onu-da ben.
Hag. co$ünu kim ?
Kar. onu-da ben.
Hag. olan bir insan kendi kendisini sinsilesini döra bilir-mi 1
isKar. biz sinsile^e züm-zürt oldumuzdan ebe paramez joktu, anin-icün
hepsini ben dördum.
Hag. olan sana kim derler ?
Kar. minderler, jastéklarén kardasé.

1á
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Ha3. nasl sormaié bilmem-ki seni ne dije carérlar (kendi kendine):
ben sunun bir türlü adéné söjletemije$ek-mi-jim ?
Kar. Karagöz, Karagöz brrrre...
Ha3« demek senin adén Karagöz.
Kar. ulan, amma sersem herif sene, atém Karagöz dejl, ben-im Karagöz.
16 Ha3« ha külhane, sindik bana-de lazém olan bu idi. — sindik Karagöz gel seninle adémézé dejistirelim.
Kar. dejistirelim amma, pesin mailedé bi tellal ba'rtmalé ki colukcoguk jine adémé örensin.
Ha3- ganém senin mailedé adén jine Karagöz olsun; bir birimizi
ca'rdéméz vakitte baska adla caWalém.
Kar. ej ja.
Hrt^. sindik Karagöz senin adén jumru bok olsun, benim adém mersin olsun.
Kar: nasé nasé ?
Ha3. senin adén jumru bok olsun, benim adém mersin olsun.
Kar. se, mersin ne demek ?
Ha3. efem, mersin gajet güzel kokulu bir cicek dir.
Kar. ej, jumru bok ne dir ?
17 Ha^. ste öjle fena bi sej.
Knr. haj kerata haj (kendi kendine): kendini mersin, bizi jumru
bok öjle-mi í (Hafiejvata) : jok jok jok, senin adén jumru bok,
benim adém mersin olsun.
Ha3- e hajdé, %atéréné kérmajém öjle olsun.
Kar. haj zevzek horoz akéllé haj.
Ha3- sindik adlarémézé ezberlijelim.
Kar. nasl ebzerlijelim ?
Ha3- ganém bellemek icün bi kac kerre sen benim adémé ve bi kac
kerre-de ben senin adéné cá'rérem.
Kar. e hajdé.
Ha3. sindi ben sana ,mersin baba Karagöz' derim, sen-de bana
.jumru bok Ha^ejvat' dersin; bi kac kerre böjle söjleriz.
Kar. hajdé bakalém.
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Ha5« (makamle) mersin baba Karagöz, baba mersin Karagöz.
is
Kar.
jumru bok Hagigaugau, jumru bok Hagigaugau.
Ha5mersin baba Karagöz, ne jer sin Karagöz ?
Kar.
jumru bok Hagigaugau, jumru bok Hagigaugau.
Ha3.
mersin baba Karagöz, baba mersin Karagöz
anan ne jer Karagöz, babán ne jer Karagöz ?
Kar.
jumru bok Hagigaugau, jumru bok Hagigaugau.
Hag.
halán ne jer Karagöz, tejzen ne jer Karagöz?
amgan ne jer Karagöz, dajén ne jer Karagöz ?
Kar. ju .. . ju . . . jum .. . (derken Hagejvata bir vurur) seni gidi i»
$umba kuka kijafetli kerata seni, bir az da isitmejejdim, sojuma
sopuma bok jediregekti.
Ha5« aman bilader olmadé-mé ?
Kar. jok jok jok.
Ha3- öjlejse senin adén ujuz tazé, benim adém baba hekim olsun.
Kar. ujuz tazé ne ?
Ha3. bazi ava götürürler, au köpeji.
Kar. baba hekim ?
Ha3- hekim demek.
Kar. jok jok jok, benim adém baba hekim, senin adén ujuz tazé.
Ha3. eh öjle olsun, hajdé ezberlijelim.
Kar. ebzerlijelim ama deminki gibi jumruk inmez, sora tekme sakaséna baslaréz.
Ha3. (makamle) baba hekim Karagöz, hekim baba Karagöz.
20
Kar.
ujuz tazé Hagigaugau, ujuz tazé Hagigaugau.
Hajj.
baba hekim Karagöz, babán kim Karagöz ?
Kar.
ujuz tazé Hagigaugau, ujuz tazé Hagigaugau.
Ha3.
anan kim Karagöz, babán kim Karagöz t
deden kim Karagöz, jengen kim Karagöz?
Kar.
ujuz tazé Hagigaugau, ujuz tazé Hagigaugau.
Ha3halán kim Karagöz, tezen kim Karagöz ?
Kar. uj ... uj ... uj ... (der jine vurur) seni gidi dibi cékmés
samdan suratlé kerata, seni azagék da isi cakmajejdém sinimisinselemi ujuz tazé japagakté.
Ha3. aman bilader olmadé-mé ?
21
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Kar. jok jok jok, ben vaz gestim, benim adém ej, senin adén-da dursun
jerinde.
Ha5« haj külhane haj, demek istemijorsun.
Kar. ö
ö
ö
Ha3. ganém nekadar hiddetlendiniz, meram o demek dejl efem, ahubba
ejlensin. — bu jakénnarda ganém cok tatlé istejor, nasé Karagöz
sen-de severmisin ?
Kar. ne tatlésé seversin bakajém ?
Ha5. hamur isine dajr olan tatlélaré.
Kar. kajmaklé jazsé kadajfé severmisin ?
Haz;. hajr bilader hajr, bir az zijadije jegek olarsam göjnümü
bulandérijor-da, onun icün pek sevmem.
22 Kar. iki katlé ekmek kadajfennan nasé sen ?
Ha5. hajr bilader.
Kar. kajmaklé baklavajlan nasé sen?
Ha5. vaka, üstü gevrek dir ama, alté hamur oldündan mejdede durur.
Kar. güllage ne dersin ?
Ha3< hajr bilader ondan hic oslanmam.
Kar. okkasé on altije-de onun icün kerata. — aman bilader bi tatlé
buldum. ki, bi tatlé buldum ki a zenén suju akar.
Has;, aman Karagöz nedir o, cabuk söjle.
Kar. kerata amma jutkunijor ha; — Hagejvat bi parce jemis olsan,
bajélérsén.
28 Haz;. aman bilader cabuk söjle ne dir o, ci'zémén sídar akijor.
Kar. — baséma limon sék-ta dibimi je.
Ha5> sus edebsiz külhane, seni gidi hatténé-hutténé bilmez seni.
Kar. ulan ne kézéjorsun ?
Ha3- nasé kézmam ; — zaten evden masraf kougasé ettim, o kézgénnékla burája geldim, sindi hérsémé senden alérém ha.
Kar. masraf dedin-de ben-de sindi evde karílen kouga ettim.
Ha3. aman sen ne dije kouga ettin ?
Kar. ganém piring almijorsun, ja almijorsun, eve hic bir masraf
gördümjok dijorlar.— bilader bundán zijade-de masraf olur-mé?
gecen ajde bir takém gijer aldém, gecen sene Ramazanda on iki
bucuk direm pirinc, sekiz direm ja, üc direm zejtin ja, jüzelli
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direm kömür, bir bucuk direm fasulje alméstém, cabugagék bir
sencnin icinde bitire vermisler; éjem dd bundán zijade masraf
ola bilir-mi ?
Ha?;. Karagöz sen céldérdén-mé, hic on iki bucuk direm pirinc, sekiz 24
direm ja, üc direm zejtin ja, jüz elli direm kömür, bir bucuk
direm fasulje olur-mé?
Kar. sen dinne-de ötesine karésma.— eve et almijorsun dijorlar, hic
et sulu jemek jedimiz jok; válla Hagejvat évin janénda ascé dükjané var, ascé dükjanéndan eve bir musluk ujdurdum, sindik
ascé etleri jékadi nekadar et suju varsa hepsi bizim eve gelijor.
Ha5- sen aklén-mé kacérdén ?
Kar. neje aklémé kacér aj ém be ?
Ha^. sen sahi céldérméssén.
Kar. céldérmadém be.
Ha5. seninle lakérdé etmeje gelmez.
Kar. takérdé etmeje gelmez ja.
Ha5. neme lazém, varajém gidejim, bakalém ajineji devran ne gösterir (der gider).
Kar. sen gidersin-de ben dururméjém ? varajém, ben-de gidejim, ba- 20
kalém ajnada duran ne gösterir (dijerek o-da gider).
(Evde Karésíle konusdü isidilür.)
Karé herif deminden berü nerde idin ?
Kar. Hagejvatle konusijordum.
Karé herif senin hic utanman jok-mé? eti kasabda, zarzavaté bay_cuvanda, parajé sarrafta görijoruz.
Kar. ulan sükür et sene ja, gözün kör olajdé-da görmejejdin ne japagaktén ?
Karé ben böjle lakérdé bilmem ; — surdan gitmeli bana üc okká et
almaié.
Kar. eh alajém be.
Karé efem bir okká piri?i$ almaié.
Kar. eh alajém (der giderken).
Karé ja hö !
26
Kar. üh?
Karé gelürken bi-de kepce al.

16

KARAGOZ, I .

Kar. eh alajém (der giderken).
Karé ja hö !
Kar. nüh ?
Karé bi-de sac mangal al.
Kar. eh onu-de alajém.
Karé bi-de ézgara al.
Kar. alajém (der giderken).
Karé ja hö !
Kar. nüh, ne dir o ?
Karé bi kac tane-de kebab sisi al.
Kar. alanén-da anasséné getürenin-de (der gider).
27
(Hajejvatin cékté malle döru bir hamam konulup bu sarkijle
Rezaki-zade
cékma baslar:
,Bahar oldu sular cálar
ben alarém bülbül dlar
meskjen oldu bana dalar
(Nakarat:) Ben alarém bülbül dlar.
Servi bója kéldém nazar
gemalini gören azar
kirpikleri name jazar
(N.) Ben alarém bülbül alar.
Kon^e acar har icinde
bülbülléri zar icinde
sevdijim djar icinde
(N.) Ben alarém bülbül dlar.'
sarki bitefáne jakén Hajejvat dahi cékar, ve sarki bittikce.)
28 H a 3 . vaj masalld gijer k'ósem, vakté serifler hajrlar
Eez. mezidi ömr olun

olstin.

ejendim.

H a 3 . efem böjle vakétié vakétséz sarki okijarak

ne tarafé tesrif

buju-

Eez. efem, malüm ja pederden kalma bir hamam var-dér, hajié

vakit-

rijorsénéz ?
ten berü bosta dir ve kimse-de

isletmedinden

gidejim-de

tamiri
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lazém gélen jerlerini öjrenem-de japtérám, zira boéduragana hic
olmazsa ajde bir parce hasilat olsun oradan-da alénér ja.
Ha3. haj haj efendim, pek ala olur.
Eez. lakin Hagejvat celebi, sindik maliim ja hendeniz her vakét bu
rada bulunamam, anén icün emnijetli bir adem isterim-ki, hamamén tamiraténa baksén.
Ha5- aman efendim sizin zaten hendeniz pederinizin eski refiklerin- 29
den-im bendenizden münasib kimi bula bilirsiniz ?
Eez. vaka öjle Hagejvat celebi (derken).
Kar. hu kim dir, ne görüW edijorsunuz burada ? (dijerek jokaredan
bakép sora asá iner) merhaha!
Eez. merhaha baba.
Kar. ölum ufakién var-méí
Eez. baba ne japagan ?
Kar. bi kac pára ödünc ver dijegektim.
Eez. baba sen kim sin f
Kar. (jokaré döru kalkarak Hagejvata) : Hagejvat bana kim derler,
kim-im ben ?
Haa;. olan edepsizlenüp durma.
Kar. ag gözlü sersem kerata seni, neme gerek (Rezaki-zadeje) : — 30
se ölum bana Ka.. Ka .. Karagöz derler.
Eez. baba ben bilmedim adama pára vermem.
Ha5. (Karagöze) Karagöz, def ol ordan külhane.
Kar. tef olurum dümbelek olurum, taf be.
Ha3. ulan onu sen bildin-mi ?
Kar. jö.
Ha,3. ona adlan-sannan Rezaki-zade derler.
Kar. a bildim budim, bunun bir-de kiicük bilader var-dér.
Ha3- kim 0 ?
Kar. se m'alebegi dükjanlarénda asuranén üzerine koduklaré kusüziimü dejl-mi? hattá bűjük kardasé-de vardé, o-da Izmir-sijahé
dejl-mi dir ?
Ha3- def ol dijorum.
31
Kar. tef olurum dümbelek olurum sana ne ? taf be ; — ben sana dedim
NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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ben bunu kücükten béri soj-sop bilirim; hattá bunun bir-de kéz
kardasé vardé cekrideksiz • bunnar üzüm sinsilesi dejl-mi?
Ha3- Karagöz basémézdan git dijorum, bu senin annadéklaréndan
. ,dejl-dir.
,:
Kar. ha öjle ja Ha^ejvat k'óse pen^eresinden gözetlijorum karésmam
(dijerek gider).
Ha.5. bakmajénéz efendim, me'gub dur.
Kar. (jokarédan baséné uzatarak) zérzob sen sin kerata, jedi helvaja
bak (dijerek cekilir).
, .
Ha3- efendim nasél, münasib gordünüz ?
Rez. evet Hagejvat celebi, sindi seninle gidelim ham ama gezelim,
nereleri tamir olagakse sejr ediniz ve anattaré size brakajém,
arték her ne lazémsa ifiabina bakarsénéz, — ste sana sindilik elli
altén.
82 Ha3. berekét versin efendim, — bendeniz sindi Hamamgéja ve SalléNatéra %aber g'óndürerim gelsin hamamé derlesinler toplasénlar,
, iéalla bir-iki güne kadar hejisini bitirerim.
Rez. pek ala Hagejvat celebi, zaten uzun uzadéja tamir olajak biéej
dejl-dir • bir badanajle silmeden oumadan ibaret biéej.
Ha3- evet efendim bujrun gidelim.
Rez. bujrun (dijerek hamamagiderler).
(Hamamén icinde)
Rez. ste Hafiejvat celebi pestamallar ste havlular. — iceri-de bujrun . .. ste halvetler, ste kurnalaré, biriíiin düsmüs ama 0 biéej
dejl, japélér.
, , •
Ha3. haj haj efendim.
Rez. ste göbek tasé.
• .
'
y '•
Ha3. masallá pe pe, bendeniz bir iki güne kadar her bir isini bitiririm.
, •>
. •;. / ;
Rez. eksik ólma Hagejvat celebi, ste alénéz anattaré, bendeniz gidijorum, arték size havaié.
Ha3. peki efem peki, siz hic merak etmejin (der savusurlar).
83 Hamarn^é h a n e m :

;
,Ge$e gündüz
bir mürada

intizarlan
ermedim,
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cok güzeller sevdim amma
bir vefasin görmedim.

"• iv,.v-).\svú
-v* '.•'.'•'••'• •

Oturmés göbek taséna
baálamés terlemeje
acmés basé döktü sacé
basladé taramaja.
Aj efendim a sultaném , .-.-•;
#wZ dibinde nar biter
jürejimde ates var-dér
'
herri janar ve hem tüter.'

.

..;'
\ ..<
:> \ '

, , ,
'".

,

(türküsünü söjlijerek cékmá baslar; — Hamamgé türkil söjlerken
Hagejvat dahi karsuséna cékar, türkü bittiktej.
Hag. vaj efendim vakté serifler hajrlar olsun.
s4
Ham. eksik olmajén Hajejvat celebi, beni ca'rmézsénéz, ageba mühim
bir emrinizi var?
.-..V,.,
Ha3- estafrulla kézém, carmamdan maksat surada bir hajié vakitten
berü islenmedik bir hamdm var, sahibi-de hamamé bana teslim
ittlnden ve isletmek icün sizin bósta oldünuzu yaber aldémden ve
sizin-de hamamgélékta olan sanaténézé zaten bildimden, ejer arzu
olunursa hamamé size teslim idejim güzelge isledüp ajdan aja
hisabéna bakaréz (derken Karagöz pengereden bakarakj.
Kar. bu kim t (dejüp asa iner ve kadéna) : se sizde ufaklék-félan
bulunur-mé?
Ham. ah ne japa3an ?
,*
Kar. se hané gecen gün benden bikac gurus ödünc alméstén.
Ham. ajol sen deli-mi oldun? sen kendini pabugu büjüje okút.
35
Kar. (jokaré döru kalkarakj se Hajejvat pabutflaréna bakajém.
Hag. Karagöz megublün sérasé dejl.
Kar. zérzob sen sin. ' \m'^yy, . . ,/ ;
Hag. Karagöz def ol gii dijorum.
Kar. tef ol dümbelek ol (dijerek gider).
Hag. annadénéz-mé kézém ? — bendeniz sindik Sallé-Natéra-da
-/a-

s-y.i.
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ber gönderirim o-da gelsin beraberge hamamé isledirsiniz ; zaten
sizin-de on onbes senelik refikaniz dir.
Ham. pek ala Hagejvat ama ben Sallé-Natérle dargén-ém.
Ha3. ejer isterseniz bendeniz sizi baréstérérém efendim.
Ham. benim ganéma minnet ama, barésmaz.
36 Ha3« siz o gihetge merak itmejin; — sindi hamama gidelim, hamamé
bir geziniz bendeniz-de ne japar japar gidüp gönlünü iderim ve
geldi vakitte siz-de bed m'ámelede bulunmejim.
Ham. pek ala Ha^ejvat celebi.
Ha^. bujrun gidelim.
Ham. bujrun (dijerek hamama girerler).
(Hamamén iéinde.)
Haa;. ste kézém her sejsi tekmil; ste havlularé ste cekme^esi, ste hepsi
tamam dér. — sindi bendeniz gidüp Sallé-Natérén gönlünü ider
size gönderirim (der sörajine bu türküjle

(Nakarat:)

,Destemalémé kuruttum
sinemi sinend' ujuttum
adéné bildim unuttum.
Jarémén al janaklaré
asnamén bal dudaklaré.

Ah kézém sen djaur sin djaur
dilin söjler $évél jóul
kac g'úzel karsémdan sóul.
(N.) Jarémén etc.

(N.)

Ibrisim kusak kusanér
saca éjére düsenir.
kai kép öpmeje üsenir.
Jarémén etc.

Hanem güllerin cillelmis
dalinde bülbül ejlenmis
öper iken kederlenmis.
(N.) Jarémén etc*
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S all é-N at ér cékma baslar ve türkü söjlerken hamamgé-da
berü tarafdan karsélar ve türkü bittikten sora)
Ham. sefa geldiniz ejendim.
Sal. Álla emanet olun.
Ham. aferim aferim bukadar-da hakikatsézlék olur-mu ?
Sal. hakékatséz siz siniz (derken Karagöz asa inerek)
Kar. (Sallé-Natéra) sen kivi sin f
Ham. buna Sallé-Natér derler.
Kar. bildim su sallé katér; — se sallé katér sizin bir heméire vardé,
bazi gelin arabalaréna kosarlar, nerede o?
Sal. ajol sen céldérdén-mé, o nasé lakérdé?
Kar. neje céldérejim be f sen sallé katér dejl-mi-sin í
Ham. Karagöz, hajdé isine hajdé.
Kar. siz nereje gidijorsunuz ?
Ham. hamama.
Kar. beni-de götürseniz e í
Ham. a hic kádén hamaména erkek geldini isitmemistim.
Kar. neje gelmezmis, ben-de kádén olu veririm.
Ham. $aném da hamam acélmadé bile acélsén-da erkeklerin-de ajré
jeri var, o vakit sen-de gelür girersen.
Kar. ben kadénlarénkinede girerim (dijerek gider).
Ham. efem, sindi sizinle hamama gideriz, lazim olan sejlere bakaréz
ve Hagejvat celebile-de hamam anaséna yaber göndüreriz (der
giderler; — sora bu türküjle
,Arabadan atladé
mendilini katladé
pabuclaré pátiadé
donini dolaboni donini vaj.
Arabadan inisi
téramvaja binisi
tép és tépés jürüsü
donini dolaboni donini vaj.
Arabadan hopladé
ko$a karé catladé
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pabucu-da pátiadé
donini dolaboni donini vaj/
Hamam

anasé

cékar ; jine hamamgé).

39 Ham. sefa geldiniz Emeti Molla.
Ana Állá emanet olun kézém, beni cá'rmézsénéz, bisej-mi lazim fj
Ham. evet Emeti Molla bir hamam asték-ta seni hamam anasé japmak istijoruz (derken)
Kar. (kofa karéjé iki büklüm gőrünge asá inerek) : merhaba ! ,
Ana merhaba, ne istijorsun ?
Kar. (kofa karénén arkaséna vurarak) bu omzunde ki ne dir ?
Ana ulan bak bak ensemi sékésterijor, bak bak bak nasé dikkatlé
bakijor, galiba bana göjnül verdi.
Kar. haj sana mezargi Mamut göjnül virejdi; bisej-mi kajb ettin
ejilmis arijorsun (dijerek koja karéja bir jumruk urur).
Ana seni gözü kör olaséja seni, sindi toplu ineji cekersem.
Kar. jo jojó, öjle bőjük silálarlan saka edüp dur ma (dijerek gider).
40 Ana e kézém.
Ham. ste efem, size annatma haget jok, hamam analénén usuléné
bilirsin (derken).
Kar. (inerek) bu kim, bu kim ?
Ana jine-mi geldin ?
Kar. se bu hamamén anasé-mé? hamamébu-mu dördu ?
Ham. ganém öjle dejl, her hamamén bir anasé olur; bunu-da hamama
japagáz.
Kar. se kuzum, beni-de su hamama hamam-babasé jap sana.
Ham. ajol, hamamén babasé olur-mu ?
Kar. nije olmaz be, anasé olijor-da babasé olmaz-mé? — se (koga
karéjé türterek).
41 Ana nö olan ?
Kar. se, döru söjle, sen hamamén anasé-mé-sén ?
Ana zahir anaséjém.
Kar. demek hamam senin ölun, döru söjle kimden gebe óldunl
Ana seni basé gözü jarélasé seni, vállá sindi seni zaptijeje vererim
há (dijerek Karagözü kovalar)
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Kar. (kacarak jokarédan) ama kezdé ha, ko$a karé eji fitile aldé
(der gider).
Ana kézém sen bilmijormésen ben elli sene dir hamam analé
edijorum, elbette her sejini bilirim.
Ham. evet Emeti Molla, bujrun gidelim.
Ana bujrun kézém, hajdé bakajém (der hamama girerler).
(Hamamda.)
Ham. ste Emeti Molla (dijerek hamamén icini Anaja gösterirler).
(Sora Aj v az Ser ki z bu türküjle cékar
42
, Uj mandél mandél mandél
kaldér kollárén endir
atém arab dér benim
icíim sarab dér benim
üc gündür icmemisim
kejfim harab dér benim
halém harab dér benim
uj mandél mandél mandél
kollárén bojnuma endir.'
hamamgé karsélar ve Karagöz-de bunun arkaséna takélarak beraber ojnijarak gelir).
Ajv. foá geja hanom ofondi, ásamon hejr ola.
43
Kar. Vazéné sansar bo'a.
Ham. %os geldin usta Serkiz.
Ajv. fos geja hanom ofondi, hos boldok.
Kar. Usta Sekiz, gecen gün seni Dokuz arijordu.
Ajv. fos geja Karjagoz gozmoni gafa indiriram volah, gjozen
ceka vlah.
Kar. fuski sen je, senin gözün céka vlah.
Ajv. volah ne hirlisen t
Kar. Usta Sekiz á'zéné topla, bes kardasa kausursén ha.
Ajv. fos geja ne barisen vah ?
Kar. foski ne söjlisen vah ?
Ajv. volah banemle eglenisen he?
, 44
Kar. volah evlenmirem he, vah, vah.
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Ajv. fos geja sindi gazma gafan jijisen.
Kar. foski vah (kendi kendine): ermeni amma kézéjor ha.
Ajv. volah gjet direm babangana.
Kar. senin babán genabet kerata ; — neme lazém savusur giderim
vah vah (der gider).
Ajv. fos geja hanom ofondi esettam ki bir hámom totmozsoniz, külhongilik etmoje gjoldem.
Ham. pek ala Usta Serkiz, hajdé gidelim-de sen-de külhana bakarsén
(derken Karagöz iner).
45
Kar. (hamamgéje) : ben ne vakét gidegem hamama ?
Ham. ganem dd hamama gélen joU; ne vakit gelirlerse sen-de o vakét
gelirsin.
Kar. (kendi kendine) : Ajvazén arkaséndan giderim.
Ham. (Usta Serkize) hajde Usta Serkiz gidelim.
Ajv. pokt hanom ofondi bojoron (der giderler ve Karagöz-de arkalarénda hamama girer).
(Hamámén icinde)
Ajv. fos geja Karjagoz, ne gelisen arkam sera, fos geja san kjolhan
jahmak blisan ?
Kar. volah bliram.
46 Ana olan Karagöz isin ne burada ?
Kar. sen sus be.
Sal. a bu sakallé kim ?
Kar. sokaidén ne istijorsun ? ben onu tras ederim.
Ham. Karagöz ganém, ben sana demedim-mi sora geldije ?
Kar. ben bu hamama girmezsem size-de ráhat vermem (hamam,gé
Karagözlen désaré cékarak)
Ham. ben seni bu hamama kojmam kojmam kojmam.
Kar. ben-de sana bu hamamda ráhat vermem vermem vermem (der
giderler ve sora Karagöz evine gidüp ,Abla' dije karéséne ca'rér).
Karé ne o herif?
Kar. su bizim bééi ver.
Karé a herif besi ne japa$a~n ?
Kar. sen ver, komsudan istijorlar.
47 Karé asada odunlün üstünde (derken Karagöz besi alup hamamén
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kapuséna gelerek kapujé calar ; — hamamén icinden ,kim var t*
dije sorarlar)
Kar. ben var-em (dijerek hamamén icine girer).
(Hamamda)
Kar. annem selarn etti hamama gelegekler besi gönderdi.
Ham. peki brakénéz besi-de gidin.
Kar. jö ben gidemem.
Ham. ajol sen erkek sin, senin isin ne burda ?
Kar. jok jok jok, ben burda co$ü sallijafíám.
Ham. biz cogü sallaréz, sen brak-te git.
Kar. hajr hajr annem merakli dir, cogü kimseje sallatmaz.
Ana herif senin isin ne burada ?
48
Kar. sus sen mezar düskünü.
Ajv. volah Karjagoz, borda ne gezisen?
Kar. sus ulan adémé söjleme.
Ham. atén désaré atén.
Kar. se atmajén be atmajén, ben cékijorum.
Ajv. volah seni gjozi cikasi kjopek, coh diram (dijerek Karagözü
désaré atarlar).
Kar. se besi verin.
Ham. atén atén sunun besini.
Kar. jok jok jok, besik-mesik atma, kérarsén be, sora alérém (der&
gider).
,Kediji kojdum torbaja
hasén é sokmés corbaja
jaurumu vermem zorbaja.
(Nakarat:) Hajdi lingo lingo
$aném lingo lingo
hahamén kézépapazén kézé.
Kedimi kojdum kojnuma
bilezik takmés bojnuna
sastéfareler ojnuma.
(N.) Hajdi etc.
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Kedimi kojdum ambara
eline almés on pára
, kedimiz olmus zampara.
(N.) Hajdi etc.
Kedimi kojdum kapana
kacmés gitmisti tavana
sicanlar düstü amana.
(N.) Hajdi etc.
Kedimi kojdum jorgana
sansaré urmus urgana
pisimi vermem korkana.
(N.) Hajdi etc.'
türküsünü söjlijerek Jaudi
taklasér őékar).

ce'kma baslar, Karagöz-de pesine

50 Jau. ej, kim dir arkalarimda ?
Kar. ben-im ben.
Jau. ej, Karajuz efendi ?
Kar. Jaudi, a?zené topla (dejerek bir tokát vurur).
Jau. ajajaj jok-mu bejaudiler be Álla icin bu muslumanlarin elinden.
Kar. Jaudi de sakala bak, bajramlék üc cift corab ceka$ak.
Jau. ajde ajde ne jelirsin jotumun sera, fakir fukara keneji ajde.
Kar. Jaudi a1 zen topla dejorum, bejnine bir jumruk indirirsem, sora
fakir fukara kenefini orenirsin.
Jau. ajde bicimsiz ölú bicimsiz, ajde kakavan ölu kakavan (dijerek
jüzünü Karagöze d'ónüp) ej surata bak, kaldirimi bozulmus tramvaj gadesi.
Kar. Jaudi sen belaja sokagán.
Jau. ande kakamena (al-de kakámé je).
Kar. kakané sen je kerata.
Jau. eh, bu nasi surat, bu nasi calim.
51 Kar. (Jaudije bir iki jumruk dá vurur) nasé sican-im ?
Jau. eh, ama űrsuz ölu ürsuz sin, ne kademsiz ölu kademsiz sin,

HAMAM OJUNU.

27

nerde jiderim arkalarim sera jelirsin. — hamamlarda jide§ektim,
jotum sera jeldin ; eh sen nerelerde jidijorsun ?
Kar. sen nereje gidijorsun?
Jau. hamamlarda jidijorum.
Kar. Jaudi hamam bir tané.
Jau. eh, jelirsin benimle ?
Kar. hajdé hajdé (dijerek hamamdan iceri girerler).
(Hamamén icinde.)
Jau. eh, vakitlerin hajirlar olsun hamamgu hanum.
Ham. vakitler hajr olsun, Usta Zakariadi.
Jau. ej, isittim ki buralarda hamamlar tutmuzsunuz, gidejim de- 52
dim-de jeldúm.
Ham. o arkanézda kim dir ?
Jau. eh, bilmem Karajuz-mu olajak, arkam sera jeldi, bilmem.
Kar. (kendi kendine) haj köpőlu haj, demin beraber gidelim dejordu.
Ham. Karagöz ?
Kar. ha?
Ham. hajdé bakajém seni edebsiz seni (dijerek Karagözü döver).
Kar. vurma be ha vurma.
Ajv. vuj gjozen cika kjopolu, jine-mu gjeldin, jihul diram (dijerek
Karagözü désaré atarlar).
Ham. ben seni bu hamama kojmayn kojmam kojmam.
Kar. ben-de sana bu hamamda ráhat vermem vermem vermem (dije- 5a
rek gider ve sora bir Kasida okijarak Arabi
cékma baslar
ve Karagöz-de pesine taklasér).
Arab. ula sana bana selamin alejkum.
Kar. ötekine berikine alejkum salam.
Arab. ula san sindi nerde gidezek ?
Kar. sen nereje ise ben-de oraja.
Arab. ejva ben hamamda gidezek.
Kar. ajva felan jok, — sej Hagibaba sormak ajb olmasén ama, senin
adén ne ?
Arab. ula benim adi HaZi Kandil.
Kar. bildim, hané sizin kücük bilader vardé ha$i samandra^ bir-de
hemsire vardér ha^ifitil, sen onun kardas dejl-mi-sin?
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Arab. ulaja ganem sen ne sordun ?
Kar. usurdum jok.
Arab. ula ja sanem sende hamam-da gideseksin ?
Kar. esek sen sin, a1 zene topla.
Arab. ula ban sindi ham ámde gideZegim.
Kar. ben-de gidegem (dijerek hamama girerler).
(Hamamén icinde.) •
54 Ham. bujrun Hagi Kandil, sefa geldiniz.
Arab. ulaja sanem sefa bulduk.
Ham. Hagi Kandil siz kac kiéi geldiniz ?
Arab. ulaja sanem hanum efendi ben bir kisim geldi, arkamda birisi
da gelijordu.
Ham. Karagöz?
Kar. ha ?
Ham. jine-mi geldin t hajdé bakajém hajdé suradan, jelloz sürtük
sümüklü seni.
Kar. ulan sürtük-te sen sin, jelloz-da sen sin, sümüklü-de sen sin •
neje sümüklü olajém, sindi sümkürdüm.
Ana olan seni gözü cékasé seni.
Kar. seni gané cékasé seni.
Ana bak da laf söjlejor.
Kar. be be be be.
Ajv. vola sindi gozmon gofo indiriram, giné mo gjeldin í
£5 Ham. hajdé bakajém cabuk ol hajdé bakajém. — Karagöz ben seni
bu hamama kojmam kojmam kojmam (dijerek Karag'ózü désaré
atarlar).
Kar. (désardan) ben-de sana bu hamamda ráhat vermem vermem
vermem (dijerek gider ve
,Ba%ceje kurdum cifte saléngak
jar gelüp jar gelüp sallanagak
sat d'órten sora neler olajak.
(N.) Abalaba sippop sippop bop
imeta mimeta beberu hi.
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Hamamén kubbesi kiregden dir
kézlarén güzeli ilagdan dir
coguklarén güzeli trasdan dir.
(N.) Abalaba sippop sippop bop
imeta mimeta beberu hi.c
türküsünü dijerek Alté-kulac
cékma baslar ve Karagöz-de
arkaséndan gelür).
5&
Alt. selamin álejkum babalék.
Kar. alejkum salam kuru kalabalék.
Alt. isittim burada bir hamam varmés, hamama girmek icün burája
geldim; — nasé sin ejü-mi-sin %os-mé-sén, aj-mé-sén tok-mé-sén,
dolu-mé-sén bos-mé-sén, kuru-mé-sén jas-mé-sén, ne alemde sin,
nerden gelijorsun, nereje gidijorsun? — malümja bendeniz öjle cok
lakérdélardan yoslanmam; bir sen söjlemeli ben dinnemelijim,
bir ben söjlemeli sen dinnemeiisin; azagék-da bize rát vermeli,
jetismedi-mi arték ? hep siz söjlijorsunuz ? hic bizim söjledimiz
joktur, aza$ék susun-da biraz-de biz söjlejelim (dijerek cabuk
cabuk hem söjler ve hem-de kalgér, Karagöz-de beraber kalgér).
Kar. amma lakérdé kiipü, soluk-ta-mé almijor; — baba senin
adén ne?
Alt. bana adlan-sannan Alté-kulac derler.
Kar. valld bes bucü jalan, buruna bak buruna Dijar-bekir
cakmd;^
sen ajá kalkmazmésén f biraz-da ajakta söjleselim.
Alt. baba sen benden ejlenijormusun? ben senin ejlengen dejl-im,
sen nerden taklastén arkama, abalaba sippop.... (dijerek jine
kalgéma baslar Karagöz-de beraber).
Kar. aj bu deli.
Alt. nije deli olajém ? budala.
Kar. bu dala ö bür dala ; — sen sindi nerede gidegen t
Alt. annatmadék-mé'? evden gelijorum, hamama gidegem, sojunagüm, jékanafídm, gijinegem, eve gidegem, ujigdm sora kalkagám....
Kar. tornehet (kendi kendine) : vaj anasséne, lakérdé sorma gel- sa
mijor ki jedi jel evvel oldünu jedi jel sora olaga'né annadijor.
— (Alté-kulaca) : babalék beni-de götiiriirmiisün f
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Alt.

seni-de götürürüm, sen beni keselersin ben seni keselerim, sen
beni jékarsén ben seni jékarém, sora cékaréz birer kávé iceriz,
birer nargilé doldururuz, gejiniriz, kusanéréz, gideriz...
Kar. vaj lakérdé kumkumasé vaj kerata lakérdé kumkumasé-mé
dér ? ne dir, hic soluk-ta almijor; •— babalék hajdé gidelim hajdé
(dijerek hamama gireiler; hamamdanjine ,ben seni bu hamama
kojmam kajmam kojmam' dijerek ve döverek Karagözü désaré
üradérlar, Karagöz-de ,ben-de sana bu hamama ráhat vermem
vermem vermem' dijerek gider ve sora)
Í9

,Iki kasén arasénda .. . ,
var-dér bir elif nisan
bir görüste aldén aklém
ittin beni perusan,
a$eb ifla olur-mu ki
senin ile konusan.
(Nakarat:) Sevdim ne care ne söjlem
eller aréf dir
isterim ben jare gidem
hasmém galéb dir.
Günes dömus günes dömus
o hanémén köskine
devlet konmus devlet konmus
o hanémén baséna
doldur doldur ver icejim
jarém senin askéna.
(N.) Sevdim ne care etc/
sarkisini okijarak Kinn a p-z ade cékma baslar ve Ha$ejvát-dá
karsélar, Karagöz-de pengereden bakar).

60 Ha3. vaj efendi ölumuz masallá, böjle sabálajn sarki okijarak ne
tarajé tesrif?
. . •. >; . .
Kin. estafrullá efem, isittim ki sizin elinizin alténda bir hamam
varmés.
•
,

HAMAM OJUNU.

31

Kar. (jokarédan) Hagigaugau elinin alténdan hamamé kaldér (der
gider).
>
Hag. evet efendim.
Kin. efem, bir dünvmüz oldündan hamamé bu gün biz tutmak isteriz.
Ha 3. peki efendim bas üstüne ; siz gidin gelin hanéméfélan gönderiniz, bende gider hamamgé hanémlara tembi edüp iceri kimseji
kodurtmam (derken Karagöz asá iner).
i
Kar. merhaba ölum.
6i
Kin. merhaba baba.
Kar. se keseniz janénézda-mé?
Kin. ne japagaksénéz baba ?
>
Kar. sefukara-jém, bir iki Ura ödüng versenize? (kendi kendine) :
amma de istedik ha, nejse.
Kin. babalék ben lira-félan tasémam; hekimler sarélea urarsén
dijerek taséma izim vermejor.
Kar. öjlejse bes on tané megidi veriniz.
Kin. mefiidide tasédém jok-tur.
Kar. 0 neden ageba?
•.
Kin. záfé basardan.
Kar. sarrafén bozagá'né ben-de bilijorum. .
• v
Kin. babalék sarraf bozar demedim ; gömüs parlak oldündan böktem vakitte gözlerimi kamasdérijor-da anin icün megidi tasémijorum.
< > • • >•..
.
•.!
Kar. ölum metélik Sultan Mámud besli félan bulunmaz-mé?
,
62
Kin. hajr baba, ekseri bakkallar ve kasablar nfaklék dir dijerek böjle
pára kullandéklaré icün kimisi jalé kimisi kirli olijor-da bundan-da %oslanmijorum.
Kar. peki bakérfilan jok-mu?.,.
,u •}:, •,.•
Kin. babám maliim ja, d'ér pára oldündan taséniasé insana> a'rlék
verijor, anin icün bunu-da tasémam.
Kar. on pára versen a, köprüden gecejim.
• ' -K !
Kin. onlümjok baba.
:u-.A
Kar. bes pára ver-de bir suiéejim.
;
Kin. beslim de jok.
,-•' .»
Kar. avufféma tükür-de bujéna sicejim,. ,>t!.'. •-.'> ,
.. . ,1
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Kin. seni gidi hatténé-hutténé bilmez seni.
Kar. (kendi kendine) : lakin amma de miras jedije catték ha.
63 Haj. Karagöz sen hattéiié asma hasiadén, bu senin annadéklarén dan d"jl-dir.
Kar. ne olursa olsun, sej Hagejvat hu kim hu ?
Haj. huna adlan-sannan Kinnap-zade derler.
Kar. hildim, bűjük hiladeri gambaz ipi, habasé-da vapor haladé,
dejl-mi ? (Kinnap-zadeje) : se sizi gecen gün jorgan ipli arijordu.
Kin. nasé jorgan ipli ?
Kar. fanéin siz urgan sinsilesi dejl-mi siniz ?
Haj. (Kinnap-zadeje): bakmajén efendim bakmajén, bir az megubga dér.
Kar. zérzoh sensin kerata.
Haj. (Karagöze) : hajdé Karagöz def ol bakajém.
Kar. tef olurum dümbelek olurum ... neme lazém (der gider).
64 Haj. ste hendeniz simdi gider tembi ederim.
Kin. eksik olmajén Hagejvat celebi, bendeniz-de gider sindi gönderirim (derken ikisi-de giderler).
(Karagözün evinde karésile Karagözün arasénda.)
Karé herif jeni bir hamam acélmés, coktan dér hamama gittimiz
jok. — bir iki megidi ver-de hamama gidem.
Kar. nasé nasé?
Karé hamama gidegem, bir iki megidi ver.
Kar. táj be, sanké hamamé satén alának ; — ben hamama girdim
vakitte bir gurus veririm, cékarken-de bes gurus asérérém.
6o Karé ah ajol, bizimki erkek hamamé gibi dejl; — en asa bir megidi
lazém.
Kar. ganém bir megidl verdik, ne japagán bir megidile?
Karé iki gurusluk ot alagám.
Kar. otu ne japagán ?
Karé ah ajol, karéhrén adeti böjle.
Kar. táf be, kuzularé-da beraber-mi götüregen ?
Karé ah ama-de sorijorsun ha ; ganém otsuz hamama gidilmez.
Kar. peki iki gurus oraja ; üs (üst) tarajé í
Karé kirk paralék-te kirec.
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Kar. hamamé badana-mé édesen ?
Karé janém öjle dejl, siz hamamda ustura tutunmazmésénéz t karélarén-da usturasé kires-dir.
Kar. sora f
66
Karé bi kac gurus natéra.
: >
Kar. hamamda katérén isi ne ?
Karé $aném katér dejl, natér, natér.
Kar. peki, sora ?
Karé üc bes gurus-de anaja.
Kar. nash ana ?
Karé $a?iém, hamam anasé var-dér, ona verirler.
Kar. ühm bildim, su mezar gadéséna ha, jok jok jok, olmaz; — sen
sindi bana bak, ste sana bir gurus, bunu hamamjéje verirsin,
gelürken bikac me$idi asérér gelirsin.
Karé herif ne dir benim senin elinden cektim í
Kar. cekme be, neje cekijorsun ?
Karé ilahé herif, gözün kör olsun-da jetisme-emi ?
Kar. ben merdüven kurar jine jetisirim (derler lakérdéjé bitirirler).
(Sora
67
,Indim jarém ba'/cesine jol sandém
el uzattém koncesine gül sandém
el kézéné ben kendime jar sandém.
(N.J Bir a$aib kéza gönül verdim ben.
Keten gölmek gül vi$ude gijilmez
kasa gőze bakmajilen dojulmaz
sana gönül verdim gerü alénmaz.
(N.) Bir a$aib etc.
Evlerimin önü jol dér gecilmez
dar kafeste güzel cirkin seéilmez
sise dolu amberije icilmez.
(N.) Bir a$aib etc.'
okijarak önde gelin hanem, arkasénda üc dört tané aybablaréndan
bunlarén aralarénda Karagöz-de karé kéléklé cékarlar ve türkü
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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aralarénda iclerinden biri ,bir hos haléin var her kimé' dedikte,
ötekiler ,su gelinin askéna, ala ala he1 derler ve Karagöz dahi
,abu ganém abu' dijerek hamama girerler.)
> •'•<•
(Hamamén icinde.)
68Ham. (gelin halkéna): sormak ajb olmasén ama, siz kac kisi geldiniz t

' • • • •

Dün halkendan biri.- biz bes kisi gelirken jolda araméza bir karé
takéldé, lakin kim oldünu bilmejiz.
Kar. ,abu ganém abu'.
Ham. aj bu iri bir sese benzijor.
Kar. (jine) ,abu ganém abu1.
Ham; Karagöz t
Kar. ha ?
Ham. olan bu kélek ne ?
Kar. komsulara imbrendim-de bu kelé'a girdim.
Ham. Karagöz ben seni bu hamama kopnám, kojmam kojmam (dijerek ve Karagözü döverek désaré üradér).
Kar. bende size bu hamamda ráhat vermem vermem vermem (der
gider).
69
(Andan sora:
,Evlerimin önii marul
sular akar harél harél
inge bele pekce sarél.
(Nakarat: ) Gelin mi oldun gelin mi oldun
evveli benim jarém idin
sindik elin jaré-mé oldun.
Evlerimin önii asma
asmanén daline basma
benim jarém aslé josma.
(N.) Gelin mi etc.
Evlerimin önü kuju
kujudan cekerler suju
o hanémén eski hrju.
(N.) Gelin mi etc.

. .
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*:;

?

Evlerimin önü hárman2 ,--.
padisddari gelir ferman
"
\-.•",•• seftalesi derde derman*
- (N.)Gelin mi etc.'

iürküsünü söjlijerek ve zil calarak Köcek
öjnar• ve ara jerdeTo
: jine ,bir hos halém var her kimé, su hamamgénén askénatgibi bir
takém alajlar olduktan sora Köcek gider ; — bunun arkaséndan
Ki l §i gelir ,kil alán jok-mu' semajisini okijarak. — kil$i Baba
Himmet ve arkasénda eseji oldü halde cékar ve Karagöz-de gelir,
usul ile esejin üzenne biner — Baba Himmet semaji okurken—Kar. eseje: ,ddh, dehdehdeh' eseji sünnek ister.-— kilgi semaji bitirdikte eseji cekerse-de, esek pek javas jürüme baslar).
Kii. ulan neje jürümijön, gok gozlü donuz.
Kar. Baba Himmet fitile aldé, kabát esekte dejl (eseje) : —> deh hej
méret (der Baba eseji éekerek hamama girer).
(Hamam'la.)
Ham. hos geldin Baba Himmet.
71
Kii. hos bulduk, gozünii sevijim.
Ana ah 0 esejin üstündeki kazék kadar herif- kim ?
Kar. eji benzettin eji (kendi kendine): vaj köpölu ajé gibi Baba Himmeti hamama gir dijorlar-da, benim gibilerine kazék gibi dijorlar.
Ajv. volah foski Karjagoz, gino-mo gjeldi ?
Kar. sus be, ben Karagöz dejlim, ben kilginin jamajém.
Ham. Karagöz senin isin ne burada bakajém ? sen her vakit öjle
görültü-mü edegén? hajdé bakajém desaré ha, seni gidi sen,hajdé
bakalém, alimollahi senin a'zéna sindi biber doldururum ha.
Kar. jok jok jok, öjle zehirli sejlerlen pek ojnama.
Ajv. volah cik direm gjozin kjor ola (dijerek Karagözü jine üradérlar.
•.;•
Kar. (desaré cékarken) ben sindi merdüveni getürüp kubbeje céka-n
rém, gamé kérar hamama girerim (der gider. — evde karéséna):
abla, bizim merdüven nerde ?
Karé ne japagán ?
Kar. kavenin kiremitleri kérélmés-da onu aktaragám.
3
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Karé baycede durijor. (Karagöz merdüveni alép hamamén janéna
gelüp; merdüveni dajajép hamamén gubbesine cékar.
Kar. (gubbenin penfieresinden hamama döru bakarak) kofia karéja
bak, kurna basénda ot tutunijor; — hafii Kandile bak hafii Kandile
göbek taséna jatmés,- —lakin kofia karé hosuma gidijor; dur azfiék
sunu kézdérejim (dijerek fiamé urar ve Karagöz karéje) ,kofia
karé önü sáré, kandil jakar önüne bakar ; kofia karé önü sáré,
kandil jakar önüne bakar' (derken Karagözün ölu merdüvenin
janéna gelür).
ölu baba, baba !
vs Kar. ölum, ölum 1
ölu baba ben merdüveni alafiam.
Kar. brak ulan, pust.
ölu
alijorum, alijorum.
Kar. ulan brak (derken ölu merdüveni alép gider) aldé be, haj pezevengin ölu — ben-de fiamé kérar icerije girerim (dijerek fiainé
kér ép hamama düser).
(Hamamén

icinde).

Jaudi ajajajajaj nerde jeldi jine bu kademsiz-ölu ; ajajaj, sakaiimida cekijor, ej braksana de.
Kar. vaj köpölu jaudi vaj, da dokunmadan jajgaraja hasiadé.
Arab. ula ja saném sen nerde geldi burda ?
Alt. baba söjle dur, tasé devirdin, sabunumu calma.
74 Kar. aman aman sen sus, vaj köpollaré vaj calmadan ojnijorlar be.
(Hasélé karélarla erkeklerle bir hajié görültü ederler, sora bir.
türküjle:

(Nakarat:)

,Suja gider elinde dir bakérfiak
ne olurmés ölan kéza bakénfiak
iki gönnül bir olupta jaténfiak.
Sekerim ben sekerimi isterim
elmaz jarém kajmak ile beslerim.
Suja gider su testisi elinde
aller gijmis etekleri belinde
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seker hanem zampareler elinde.
(N.) Sekerim ben etc.
Suja gider su testisi doldurur
eve gelir gül jüzünü soldurur
sekerin bakésé adem öldürür.
(N.) Sekerim etc.'
Te k-buj ék hamamén kapuséna gelir.)
Tek. (kapujé calarak) hej, kim var orda bakajém, désaré cehén 75
désaré.
Kar. geldi.
Tek. ulan su hamamén alténdan bir ates-mi ver éjim, joksa birer birer
kollaréndan bud, gbjsünden pirzola, gerdanéndan kus basé-mé
japajém ,• lakin böjle jazék olajak, sunlaré birer birer külhana
kütük japajém.
Kar. vaj gidi merhamet vaj, insaf etti be (Jaudije) : hajdé bakalém, ziburgjan kurusu.
Jau. eh ne olijorsun be, disarda kim bWrijor? hamam-mi kapanagak1
Kar. ha ha hamam kapanagak, hajdé cék désaré.
Tek. ulan kim varsa gelsin dijorum, joksa sindi kuburu doldura^ám.7Q
Kar. jok jok jok, öjle saka istemez (Jaudije) : hajdé bakalém hajdé
(der Jaudiji cér-céplak désaréja üradér).
Tek. ulan senin karélar hamaménda isin ne ?
Jau. eh ben jélmijordum, Karajoz zorlan jetirdi.
Kar. (icinden) jalan vállá jalán, vaj köpölu Jaudi.
Tek. ulan senin sakaléna agédém, def ol suradan, bir da gözüm
görmesin (derken Hagi Kandil, Alté Kulac, Kinnap-zade, Baba
Himmet, Arabi hepsi birer birer cékép Karagözden sikajet ederler ve Tek-bujé'én elinden kurtulup giderler, sora) da kim var
bakajém ?
Kar. se kimse jok.
Tek. kulama bir ses gelijor.
77
Kar. hamam bögej dér, hamam böjej.
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Tek. ulan, cék dijorum, sindi cekerim ha.
<
Kar. jok jok jok, ceküp dunna, astaré jértarsén (derken Tek-bujék
görmeden kadar sora) ulan u$uz kurtulduk be.
Tek. asa in dejorum.
í . M
78 Kar. járna jok, inejim-de öldürürmüsün ?
Tek. sana dejorum, asa in bakajém.
.•
Kar. indim be, ben sennen korkar'mijein brrr . . . (dijerek asa iner).
Tek. babalék blűmXerden olüm bejen bakajém.
Kar. vaj anassini; — a§éba hangéséné bejenseml hic birini-de
fanem istemijor, ben bunlaré hic birini bejenmedim.
Tek. ulan m kelleni ej bakajém.
Kar. ne japa^an 1
Tek. ulan b'ojle durursan gömlejin kan olur.
Kar. jok jok jok, tatséz saka istemez.
Tek. ulan su jere bir mendil jaj bakajém.
Kar. o nicün ?
Tek. ulan kellen jere düserse toz olmasén.
Kar. pir ol be, ben óldükten sora benim kelliji düsünijor (derken
Hajejvat gelür).
79H-'5. (Tek buje'a) : aman efendim, bu sefeiiik kusurunu af edin-de
bir dá japmaz.
Kar. ha ha, aferim zémba sakallé kerata.
Ha5- (Tek buje'a) aman efendim, sinnine honnét edin bu seferlik
bendenize baZlajin.
Tek. peki, ste bu sefer senin hatirin iciín af ettim, birdá bu jollarda
görürsem isini bitiririm, ste ben gidijorum (der gider).
Kar. (Hagejvatin sakalini ösajarak) aferim benim kedi s akoli
Hagi^au^aum.
Ha5. ej benim Karagözüm.
Kar. ne dir sözün ?
Haz,. jarin aysam bir güzel ojnu ojni^akmésén í
Kar. ne ojnu istersin ?
Ha5. sajrlerle urusma ojununu ojnarmesén ?
-'•". ;•
80 Kar. isalla jarén aysam istedmden ala dedin ojunu ojnaréz (dejüp
ikisi bir a'zdan) :
-
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,0n herre dimedim-mi
kuzum sevme dokuz jar
sekizde vefajok amma
jedi-de zinhar
altile bes, dört ile üc
basa cikilmaz
üciin ikisin hasf ide gör
ta kala bir jar1 (der giderler).
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• I.

Fürdő-játék.
(Először egy gázéit énekelve Hadsejvat mutatkozik a függöny megöl.
A gázel bevégeztével elkezdi) :

Hej igaz isten ím megérkeztünk, hála a műkedvelők bizta
tásának (Karagöz a függöny felső részéről: ,dicséret a vén czigánynak'). — A szerelmesek sétaterén ehhez mérhető hely nincsen,
nekem szegény Hadsejvatnak Karagöznél külömb társam nincsen;
keze szájához illő, szólása sírna, társalgása édes egy barát; ha
keblem fájdalmát beszélném, vagy ha ő beszélne és én hallgatnék
vagy ha mindketten beszélnénk és a jelen levő jó embereink le
ereszkedéssel hallgatnának, örömük telnék benne. — Elébb lerajzol
tam élénk színnel, a függönyt előkészítettem, gyertyát gyújtottam,
hogy árnyékképeket mutassak — a mulandó világ bővségében ne
csalódj és ne kácsongj reá; ős-mesterünk Küsteri Sah, a kit meg
érteni lehetetlenség; vászon függönyre szépségeket tárván fel bará
taink előtt, teljes jó kedvet nyújtunk minden megreszkedésre (bábrezegtetésre). — De nem is az a fő uram, csak nekem szolgátoknak
és érettetek imádkozónak barátja és társa (kafadar) volna...
(Karagöz megint a függöny tetejéről: ,várj ne siess, ha leszállok és
ha szűk a fejed (kaján darsa), majd megtágítom én gézengúz') —
hátha kissé meggondolnók állapotunkat; nézzük csak, a világ forgá
sának tüköré a függöny háta megett minő képeket mutat fel (ezzel
Karagöz kapuja elé megy): Karagöz, hej Karagöz !
2 Kar. (Fojtott hangon) he ?
Hads. Ficzkó, hamúházi (korhely), merre vagy, merre? hangod
mintha mélyről jönne.
Kar. Kút fenekén vagyok, kút fenekén.
Hads. Ficzkó, kút fenekén mit csinálsz ?

a
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Kar. Gyermeket izzasztók, gyermeket.
Hads. Ficzkó, kút fenekén izzad-e gyermek?
Kar. Ha száját befogod úgy izzad, akár egy fürdő.
Hads. Nem nem, igazán szólj, merre vagy ?
Kar. Eresz alatt vagyok, eresz alatt.
Hads. Ficzkó, mit csinálsz az eresz alatt ?
Kar. Patkányokkal tavlát játszottam, lyukba futottak, most meg 3
várom őket hogy a játékpénzt megvegyem rajtuk.
Hads. Ficzkó, hát lehet-e eresz alatt tavlát játszani?
Kar. Hogy ne lehetne, ime játszom.
Hads. Nem nem Karagöz, igazán szólj, merre vagy ?
Kar. Széntartóban vagyok, szóntartóban.
Hads. Fiú, mit csinálsz a széntartóban ?
Kar. Fehér ruhát váltok, fehér ruhát.
Hads. Ficzkó. széntartóban lehet-e fehér ruhát váltani?
Kar. Hogyne lehetne, pompásan lehet; — mit csináljak, házamba
vendégek érkeztek és én a széntartónál jobb helyet se talál
hattam volna.
Hads. Ficzkó, bolondoskodásodra nincs szükség; — ide jer hamu- 4
házi, mondani valóm van (dejejem).
Kar. Ha ehetnóked van (jijején) van, ott a laczikonyha (főzöbolt).
Hads. Ficzkó, jer elő csak, dolgom van (isim) veled.
Kar. Ha szükséged (cisim) van, a mint az utczáról letérsz, orrod
irányában ott az árnyékszék.
Hads. Lelkem Karagöz, jer elő, egy-két pzóm (lakirdé) volna veled.
Kar. Nem, vendégeim vannak otthon, zörejt-zajt (takirté-makérté)
nem akarok.
Hads. Lelkem, valami mondani valóm (sözüm) van.
Kar. Edd meg, ha szőlőd (üziim) van.
Hads. Lelkem, jer hát elő.
Kar. Jövök no (ezt mondván egyszerre csak felülről fejjel lefelé 5
függve marad); jaj Hadsejvat, bárányom Hadsejvat, döglött
tyúkjaid fejére kérlek, lelkem Hadsejvat; jaj most mindjárt a
számba jön a belem.
Hads. ugyan Karagöz, merre vagy, gyere le már.
Kar. Nem mehetek Hadsejvat, nem mehetek, jajajajajaj.
Hads. Testvér, merre felé vagy ?
Kar. Fent vagyok fent, felfelé nézz.
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Hads. Ugyan testvér mi dolgod (isin) oda fenn?
'-1
v
Kar. Semmi olyasféle dolgom (éisini-misim), most mindjárt lei
okádlak.
,;
Hads. Mi lelt Hadsejvat, mi lelt ?
••
e Kar. Mi lelt volna, a kút kötele lábamra tekergődzött, függőben
maradtam.
;
.
Hads. Ugyan testvér ne mondd.
..-'.'•;
Kar. Lelkem Hadsejvat, rühes szamaraid lelkére kérlek, segíts le
innen.
. •
Hads. Oh testvér nem, én féltem a fejemet.
•'.•:.-.
Kar. Hadsejvat végem van, jajaj, mindjárt kiugrik a belem a szá
m o n ; — mi lesz hé, segíts le azonnal innen.
Hads. Jaj testvér, aztán még az én fejem is bajba kerül; — mielőtt
innen leszállítanálak, először innen Londonba, aztán Parisba,
aztán Portugáliába, aztán Itáliába és Junanba (Görögországba)
kell sürgönyözni, aztán még feleletnek kell ide érkezni és majd
csak akkor jöhetsz le, ha azt mondják, hogy bocsássalak.
7 Kar. Hisz addig a kötél is elrohad és magamtól is leszállhatok;
— jajaj Hadsejvat, jajajajjaj, végem van.
Hads. Minthogy régi czimborám vagy, megsajnáltalak ficzkó, lesegítlek, de fogod-e még valaha kezed rám emelni ?
Kar. Allahra Hadsejvat, rúglak (lábrugással ütlek) ezután.
Hads. Ficzkó, nosza esküdj meg, hogy nem fogsz többé szidni.
Kar. A. legeslegszárazabb folyóba fúljak; döglött varjak vájják ki
a szememet; nyelvem hússá, fogom csonttá váljék; kétszer per
gelt szultánkenyér czukra töltse meg számat; őseimet görény
fojtsa agyon, ha nemzetségedből még más valakit is szidnék.
8 Hads. Ficzkó, hamuházi, nosza lépj tarkómra (ezzel Karagözt vál
lára veszi és aztán azt mondja neki): nohát szállj le.
Kar. Beh szép föld a h h h . . . a fekete tenger torkából 1 ) négy kéményű, három zászlójú hajó j ö n ; de a torkolatba nézz, a torko
latba ; a tyúkok egymást kergetik; nézz csak a Hajrsiz2) szi
getre, mint verekszik a Hej béli 3 ) szigettel.
"-" .,:••
Hads. Karagöz, a vállam oda van, szállj le mondom.
Kar. Nem úgy testvér, féltem ám a fejemet, még bajba talál végűi
kerülni;— előbb még innen Londonba, aztán Parisba, Portux

) Bosporus. 2) Bulwer szigete. :i) Antigoné szigete.
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gáliába, Itáliába, Junanba kel] sürgönyözni (tel vurmaU); aztán
hogy leszálljak, még feleletnek is kell jönni, hogy szálljak le.
Hads. Karagöz, ledoblak.
»
Kar. Én meg felcsaplak (ezt mondván H. alighogy leveti Karagözt
elmenekül, Karagöz meg hátára esik); —jaj csípőm, jaj farcsokom (ezt mondván feláll), hej kurafi, te három egy okkájú gyer
tya lábú, két ágú szakállú gézengúz kurafija te, hogy láttam az
anyádat, 1 ) kurafi;—Karagöz aga bej efendi az én nevem, Allahra
mondom epém a bokámnál is alábbszállt, kezem közé ne kerülj
te gézengúz (ezt mondván H. jön) ptuh... (H. megint elszalad)
— hej kurafi, te kétfejű, hegyesx lyukas fenekű, mécsbél alakú
gézengúz; — hát ficzkó még azt se kérded, hogy Karagöz aga
bej efendi haragos-e, bosszus-e, fáradt-e, avagy a feleségével
csett-csatt? (míg ezt mondja, H. ismét jön).
Hads. Ugyan testvér mi lehet az, éppen csak egy pár percze, hogy 10
csattanás, verekedés, jajgatás (vavejla) támadt.
Kar. Honnan támadt ?
Hads. Ki?
Kar. A viola szinű virág (mor lejlak).
Hads. Ficzkó, mondtam-e én neked violaszinű virágot? (Kara
gözt üti.)
Kar. Ficzkó, hát én veres liliomot említettem-e előtted? (szintén
üti).
Hads. Ficzkó, te benned nincs már semmi emberi erkölcs (edeb
erkjan) féle?
Kar. Láttam. — Hads. Kit láttál ?
Kar. Egy vemhes boltot (gebe diikjané).
n
Hads. Ficzkó, lehet-e vemhes bolt? (ismét üti.)
Kar. Hadsejvat, csat-pat ne ütögess ; agyamban azt hiszem, tűzjáték van.
Hads. Karagöz, tudod-e mi az a természettudomány (ilmi hikmet) ?
Kar. Mit tudom én, hogy ki lopta el a szőnyeget (kilimi) az isko
lából (mekteb) ?
Hads. Karagöz, sohse nyaltál még tintát (miirekkeb) ?
Kar. Ha az istállót nyitva találtam, nyaltam.
Hads. Mit?
1

) Szószerint: a kinek én anyácskáját ringatván meggyűrtem.

44

KAEAGOZ, I .

Kar. Szamarat (merkeb).
12 Hads. Hej hamuházi, hej, — ficzkó, zenefélébea (musiki) jártas
vagy-e?
Kar. Gyertya fajzatja-e (mum siki), gyertyatartó fajzatja-e (samdan siki), mi közöm hozzá ?
Hads. Ficzkó, hamuházi, megértessem-e veled a czélzatot (hogy
mire czélzok) ?
Kar. Mit értetsz meg no, értess hát lássuk.
Hads. Figyelj kutya.
Kar. Beszélj gaz kurafi.
Hads. Ficzkó hamuházi, apádnak mi a neve (adé) ?
Kar. Apámnak lova (até) nincs; — a minap volt egy magadféle
fekete szamara, eladta.
Hads. Csitt,erkölcstelenje te; — ficzkó, neked nincs neved (adén)9
Kar. Sem nekem, sem apámnak (t. i. até).
is Hads. Gyerkőcz, nem anyaméhbe (ana raymine) estél-e ?
Kar. Tegnap este estem.
Hads. Hová?
Kar. A mint jöttem az úton, lámpásom elaludt; egy nagy pöczecsatorna (ana lamé) volt arra, a sötétben bele estem.
Hads. Ficzkó, a neved mi, a neved (ismin) ?
Kar. Kocsisom sincs (ispirim); egy házi szolgám volt, azt is el
csaptam.
Hads. Ficzkó, nem kaptál-e anyádtól nevet (isim tesmije kélmadé-mé)?
Kar. Nem, az anyám kocsisa nem törte el a korsót (ispir
testiji kérmadé).
Hads. Gyermekkorodban nem olvasott-e az ezán füledbe (ezan okamadélar-mé) ?
Kar. Ficzkó, az én agyamba még pénteki imát ($uma namazéné)
mondanak e ?
14 Hads. Ficzkó honnan kerültél elő ?
Kar. A földből.
Hads. Ficzkó, téged nem szültek ?
Kar. Szü... szű... szültek.
Hads. Ki szült ?
Kar. Én szültem.
Hads. Anyádat ki szülte ?
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Kar. Azt is én szültem.
Hads. Apádat ki szülte ?
Kar. Azt is én szültem.
Hads. Nagynénédet ki szülte ?
Kar. Azt is én.
Hads. Gyermekedet ki ? — Kar. Azt is én.
Hads. Gyerköcz, szűlheti-e ember önnön magát és egész nemzet- is
ségét ?
Kar. Minthogy mi nemzetségestül földhöz ragadt szegények va
gyunk, nem volt bábapénzünk és így mindet én szültem.
Hads. Ficzkó, kinek hívnak téged (kim derler) ?
Kar. A derékalj (minderler) a párna testvére.
Hads. Már nem tudom, mi módon kérdezzelek, hogy hogyan szólí
tanak ; (maga magához): hát nem tudnám-e valami módon a
nevét kimondatni?
Kar. Karagöz, Karagöz hé!
Hads. így hát neved Karagöz (adén).
Kar. Ficzkó, ostoba legény vagy ám t e ; nem a lovam (atéin) Kara
göz, én vagyok Karagöz.
Hads. Na hamuházi, éppen erre van most szükségem. — Karagöz i&
most jer, nevünket cseréljük meg egymással.
Kar. Cseréljük, de előbb egy kikiáltónak a tizedben ki kell hir
detni, hogy a sokaság és a gyerek-sereg (apraja nagyja) újból
megtanulja nevemet.
Hads. Lelkem, tizededben továbbra is Karagöznek maradsz t e ;
csak ha egymást szólítjuk, mondunk más nevet.
Kar. No jó.
Hads. Most hát Karagöz, ,ganaj-gombócz' lesz a neved, az enyém
meg ,mirtus'.
Kar. Hogy is, hogy is ?
Hads. A. te neved ,ganaj-gombócz', az enyém meg jinirtus'.
Kar. Izé, mi az a mirtus ?
Hads. Uram, a mirtus egy kitűnő jó szagú virág.
Kar. Jó, hát a ,ganaj-gombócz' miféle?
Hads. Az olyan rosszféle dolog.
Kar. Hej gézengúz, hej! (magában) ő mirtus, ón meg ganaj -gom-iT
bócz ? (Hadsejvathoz) nem nem nem, téged hívjanak ganajgombócznak, engem meg mirtusnak.

46

KAKAGÖZ, I.

Hads. Eh, rajta, hogy kedved ne rontsam, legyen úgy.
Kar. Hej te együgyű kakas eszű, hej.
Hads. Most hát tanuljuk be neveinket.
Kar. Hogyan magoljuk be ?
Hads. Lelkem, hogy jól megjegyezhessük, egynehányszor te fogod
az én nevemet, egynehányszor meg én fogom a te nevedet
kiáltani.
Kar. Ej, rajta hát.
Hads. Mostan én téged ,mirtus apó Karagöz'-nek szólítalak, te
meg engem ,ganaj-gombócz Hadsejvat f -nak mondj; egy'nehányszor így mondjuk.
Kar. Nosza lássuk hát.
Hads. (énekel): Mirtus apó Karagöz, mirtus apó Karagöz.
Kar. Ganaj-gombócz Hadsejvat, ganaj-gombócz Hadsejvat.
Hads. Mirtus apó Karagöz, mit eszel Karagöz ?
Kar. Ganaj-gombócz Hadsejvat, ganaj-gombócz Hadsejvat.
Hads. Mirtus apó Karagöz, apó mirtus Karagöz, anyád mit eszik
Karagöz? apád mit eszik Karagöz?
Kar. Ganaj-gombócz Hadsejvat, ganaj-gombócz Hadsejvat.
Hads. Nagynénéd (atyai n.) m;fc eszik Karagöz ? nagynénéd (anyai)
mit eszik Karagöz ? Nagybátyád (atyai n.) mit eszik Karagöz ?
nagybátyád (anyai) mit eszik Karagöz ?
Kar. G a . . g a . . g a . . (ezt mondván Hadsejvatra egyet ver), ej te
kurafi, erkély-fülke képű gézengúzzá te, ha még egy kiszé tovább
is hallgatom, egész nemzetségemmel ganajt etet.
Hads. Ugyan czimbora, hát nem sült el ?
Kar. Nem, nem, nem.
71
Hads. Ha úgy van, legyen hát ,rühes agárf a neved, az enyém meg
,orvos apó'.
Kar. Mi az a rühes agár ?
Hads. Néha vadászni viszik, vadászkutya.
Kar. Hát az orvos apó ? — Hads. Más szóval doktor.
Kar. Nem nem nem, én legyek a doktor, te meg légy a rühes agár.
Hads. Eh, legyen úgy, nosza tanuljuk be. .
Kar. Tanuljuk ám, de úgy mint az imént nem ököl száll le (rád),
hanem lábrugás tréfájába kezdünk.
Hads. (Énekelve): orvos apó Karagöz, apó orvos Karagöz.
Kar. Eühes agár Hadsejvat, rühes agár Hadsejvat.
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Hads. Orvos apó Karagöz, ki.az apád Karagöz? :
Kar. Eühes agár Hadsejvat, rühes agár Hadsejvat;
Hads. Ki az anyád Karagöz ? ki az apád Karagöz ? nagyapád ki
Karagöz? az ángyod (bátyád neje) ki Karagöz ?
Kar. Eühes agár Hadsejvat, rühes agár Hadsejvat.
Hads. Ki a nagynénéd (atyai) Karagöz ? ki a nagynénéd (anyai)
Karagöz?
-,-.-.; •:;,'•
Kar. E ü . . . r ü — r ü . . . (ismét üti), hej kurafi, te feneke kiesett,
gyertyatartóképű gézengúz; ha a dolgot... ki nem csiholtam
volna (ha kiütőre nem veszem a dolgot) egész nemzetségemet
rühes agárral készítteti el.
,
Hads. Ugyan czimbora, hát megint nem sült el?
:-.; , .
Kar. Nem nern nem, én lemondtam; jó az én nevem, a tied is 21
hadd maradjon.
Hads. Hej hamuházi hej, szóval nem akarod.
Kar. E . . . e . . .
Hads. De lelkem, mért hevülsz fel annyira, az nem volt szándérj; komban uram, csak hogy jó embereink mulassanak. — Mos
tanság nagyon kívánom az édességfélét, hát te Karagöz, hogy
vagy vele ?
Kar. Lássuk, miféle édességeket szeretsz ?
Hads. A tésztaféle édességeket.
Kar. A tejfeles lapos kadajfot szereted-e?
Hads. Nem czimbora nem, ha többecskét eszem belőle, gyomro
mat felkavarja, azért nem igen szeretem.
Kar. A kétrétű kenyér kadajfhoz mit szólsz ?
22
Hads. Semmit, czimbora.
Kar. Hát a tejfeles réteshez ?
Hads. A felseje ropogós ugyan, de mivel alulról tésztából van, a
gyomorban marad.
Kar. Hát a vékony tésztához mit szólsz?
Hads. Jaj czimbora, azt meg épen nem szeretem.
Kar. Mert okkája tizenhat (t. i. garas) úgy-e gézengúz; — hanem
czimbora, egy édességre bukkantam ám, egy édességre bukkan
tam ám, hogy a nyálad is elfolyna utána.
Hads. Ugyan Karagöz, mi az, mondd csak gyorsan.
Kar. Hej gézengúz, űgy-e hogy nyeldeklődzik (v, nyelhetnéked
van).; Ha egy kicsit ennél belőle Hadsejvat, elájulnál tőle.
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28 Hads. Ugyan czimbora, mondd hát szaporán, mi az, már a nyálam
(szám vize) is foly utána.
Kar. Fejemre czitromot nyomj, fenekem edd.
Hads. Csitt, erkölcstelen hamuházi, te végét-határát nem tudó
kurafi.
Kar. Ficzkó, mit tüzelsz annyira ?
Hads. Hogy ne tüzelnék ; — már odahaza is perlekedtem a kiadások
miatt, bosszúsággal jöttem ide, most meg még te bosszantasz.
Kar. Minthogy ép a kiadást emlegeted, én is éppen most perleked
tem odahaza a feleségemmel.
Hads. Ugyan miről perlekedhettél te ?
Kar. Lelkem azt mondják: rizst nem veszel, zsírt nem veszel, a
háznál semmiféle kiadásod nem látom. — Hát czimbora, képzel
hető-e ennél nagyobb kiadás? a múlt hónapban egy csomó
tüdőt-májat vettem, a múlt év ramazánjakor meg tizenharmadfél dram rizst, nyolcz dram zsírt, három dram olajat, százötven
dram szenet, másfél dram babot és mind ennek egy esztendő
alatt nagy gyorsacskán végére jártak; lehet-e már ennél uram,
nagyobb kiadás?
24 Hads. Karagöz tán megbolondultál, hát mi az, 13-adfél dram rizs,
8 dram zsír, 3 dram olaj, 150 dram szén, másfél dram bab?
Kar. Te csak ide hallgass, ne avatkozz a máséba. — Otthon azt
mondják: húst nem veszel, ho«y hús-leves ételt egyáltalában
nem eszünk; alláhra H. házam megett laczikonyha van, a laczikonyhából házunkig egy csapot szerkesztettem össze, úgy hogy
most a mennyi húst mosott hús-levese csak van a főzőnek, az
mind a mi házunkhoz jön.
Hads. Tán az eszed szalasztottad el ?
Kar. Már miért szalasztanám el az eszem, no ?
Hads. Igazán te megbolondultál.
Kar. Nem bolondultam meg, hé.
Hads. Te veled már szót (lakérdé) váltani se lehet.
Kar. Persze, hogy zajt (takérté) csapni nem lehet.
Hads. De mire való is nekem, nosza menjünk, lássuk mit mutat a
idő tüköré (ajineji devran) (elmegy).
25 Kar. Ha te mész, én meg tán maradok? nosza én is megyek, hadd
látom mit mutat a tükör előtt álló (ajnada duran) (ő is megy).
(Hallatszik a mint a feleségével otthon beszélget.)
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Fel. Ember, hol jártál az imént?
Kar. Hadsejvattal beszélgettem.
Fel. Ember, te benned már semmi szégyenérzet ? a húst a mészá
rosnál, a zöldséget a kertésznél, a pénzt meg a váltónál
látom.
Kar. Asszony, köszönd meg hé, hát ha megvakultál volna és nem
látnád, mit csinálnál?
Fel. Az ilyes szókhoz nem értek; — tüstént menj, három okká
húst hozz nekem.
Kar. Jó, veszek.
Fel. Efendim, egy okká rizst is végy.
Kar. Jó veszek (szól és a mint megy)
Fel. Hé hé ?
26
Kar. Nah ?
Fel. Merő-kanalat is végy.
Kar. Jó, azt is veszek (szól és a mint megy)
Fel. He ?
Kar. Nahh?
Fel. Pléh mangált is végy.
Kar. Jó, azt is veszek.
Fel. Rostélyt is végy.
Kar. Veszek (szól és a mint megy)
Fel. Hé hé ?
Kar. Nahh, mi az ?
Fel. Néhány darab pecsenyeforgató nyársat is végy.
Kar. Avevönek is az anyját meg a hozónak is (ezt mondván megy).
(Hadsejvat távozta helyén egy fürdőt állítanak fel, miközben 27
Rezaki-zade e sarkival lép elő:
«Itt a tavasz, patak cserged,
A rózsám sír, én kesergek,
A tanyáim hegyek lettek.
A rózsám sír, én kesergek.
Megnéztem cziprus termetét,
Arczát látó veszti eszét,
Szempillája ír levelet.
A rózsám sír, én kesergek!
KYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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Bimbó nyilik a tövisen,
Fülemile van keservben,
Szeretőm meg ellen kézben.
A rózsám sír, én kesergek.»
28 A dal bevégezte felé Hadsejvat is előjön, a dal bevégeztekor meg)

Hads. Ej isten hozott belsőm szeglete (szívem, lelkem), nagyra
becsült időd boldog legyen (jó napot).
Rez. Hosszú életű légy efendim.
Hads. Uram ilyen idejével idején kivül (idejében is nem is) sarkit
énekelve merre felé méltóztatik ?
Rez. Uram, tudva levő, hogy atyámról egy fürdő maradt rám,
jócska idő óta üresen áll és mivel senki se dolgoztatja, menjünk
hadd tudjam meg a benne kijavítani valókat, hogy megcsinál
tassam ; mert a helyett hogy üresen áll, legalább havonként
egy kis jövedelme legyen; hát onnan is cseppen valami.
Hads. Az ám uram, nagyon jó lesz.
Rez. Hanem Hadsejvat uram, tudni fogod, hogy én (szolgád) min
denkor nem lehetek itt, és ugyan azért egy megbízható embert
szeretnék, a ki a fürdő kijavításának utána lásson.
29 Hads. De uram, tulajdonkép én (az ön szolgája) atyjának régi ba
rátja vagyok, nálamnál (szolgádnál) alkalmasabbat kit talál
hatna ?
Rez. Valóban úgy van, Hadsejvat uram.
Kar. Ki ez itt, micsoda zajt csaptok itten ? (ezzel fentről le néz,
aztán meg leszáll): üdvöz légy !
Rez. Üdvözöllek apó.
Kar. Fiam, van-e apró pénzed ?
Rez. Minek az apó ?
Kar. Egy kis kölcsönt adj, mondanám.
Rez. Ki vagy te apó ?
Kar. (Felfelé szállva Hadsejvathoz): Hadsejvat, kinek hívnak
engem, ki vagyok én ?
Hads. Ficzkó, ne illetlenkedj,
só Kar. Éhes szemű együgyű gézengúzzá te, mire való is nekem. —
(R.-hoz) Izé fiam, K a . . . K a . . . Karagöznek hívnak.
Rez. Apó, olyan embernek, a kit nem ismerek, nem adok pénzt.
Hads. (K.-höz) Karagöz, pusztulj innen (def ol) hamuházi.
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Kar. Tef (csengős feldob), dob (dümbelek) leszek, különös.
Hads. Ficzkó, ismered-e őt?
Kar. Neeem.
Hads. Névvel-hírrel (becsületes neve) Eezaki-zade.
Kar. Ah tudom, tudom, ugy-e egy kis öccse is van ?
Hads. Ki az ?
Kar. Izé, nem ő az a madár-szőlő, a kit a tejes boltban az ,asurá -ra
szoktak tenni ? sőt még idősebb testvére is volt, a szmirnai
fekete (szőlő), úgy-e ?
Hads. Pusztulj mondom (def ol).
31
Kar. Tef leszek-e, dob leszek-e, mi közöd hozzá? különös, — én
csak azt mondtam, hogy kis kora óta ismerem egész nemzet
ségestül ; mi több, még egy lány testvére is volt, magvatlan;
nem a szőlő családjából valók-é ezek?
Hads. Karagöz, hordd el magad innen, mondom, ez nem a te
eszedhez való dolog.
Kar. Ha ugy van, Hadsejvat, a szögletbeli ablakból szemlélem,
és nem elegyedem belé (megy).
Hads. Ne gondoljon vele uram, féleszű (megub).
Kar. (Fentről fejét kinyújtva): sült bolond (zérzob) magad vagy
gézengúz, nézd mi édességet eszik (az ő ette helváját nézd).
Hads. Uram hát alkalmasnak talál-e?
Rez. Igen Hadsejvat uram, most együtt menjünk, járjuk be a für
dőt; vizsgálja meg a javitani valókat; a kulcsokat is önnél
hagyom és lásson utána a mire szükség lesz; — ime itt ezúttal
ötven arany.
Hads. Isten áldása uram, én most a Hamamdsinak (fürdő asz- 32
szonynak) és Sallé Natérnak (í'ürdőszolgának) hirt adok, hogy
jöjjenek és a fürdőt rendbe hozzák, rendbe szedjék; ha Isten
akarja (reméllem), egy-két nap alatt mindennek végére járok.
Rez. Nagyon jó Hadsejvat uram, hiszen voltaképpen hosszadal
mas javítani való nem lesz azon; egy meszelésből, törlésből
és dörzsölésből álló valami az egész.
Hads. Úgy van uram, tessék, menjünk.
Rez. Tessék! (a fürdőbe mennek).
A fürdőben.
Rez. íme Hadsejvat uram az előkötők, itt a törülközők. — Befelé is
4*
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menjünk... ime a külön szobák, itt a medénczék; az egyik ki
esett, hanem az nem baj, meg lehet csinálni.
Hads. Meg, meg uram.
Rez. íme a fürdő-patka (köldök-kő).
Hads. P o m p á s . . én egy két nap alatt mindent elvégzek.
Rez. Nagyot nőjj (hiánya ne legyen) Hadsejvat uram, íme vegye
a kulcsot, én megyek, a többi önre van bízva (az ön dolga).
Hads. Nagyon jól van uram, nagyon jól, ön ne aggódjék semmit
(ezt mondván elmegy).
83 Hamamdsi asszony (a következő dalt énekelve jön elé):
«Ejjel nappal epekedve
Czélomhoz nem értem el ;
Sok leányt szerettem, ámde
Hűség nincsen egybe se.
a

Fürdő patkán üldögélve
Izzadozni kezdett el;
Fejét fedi, haját bontja,
Fésülködni kezdett el.
Jaj efendim, jaj szultánom,
Eózsa tövén gránát női:
A szivemben erős tűz van,
Hol éget, hol meg füstöl.»

Miközben a hamamdsi énekel, Hadsejvat is jön túlfelől és a
dal bevégeztével):
84 Hads. Ej efendim, nagyra becsült időd boldog legyen (jó napot)!
Ham. Nem külömben (híjával ne legyen) Hadsejvat uram, engem
hivott, tán valami fontos parancsa van ?
Hads. Isten mentsen lányom, csak azért híttam (hívásom czélja az),
hogy itt jócska idő óta egy dologban nem levő fürdő van és
minthogy tulajdonosa nekem adta át a fürdőt, hogy dolgoztas
sam és mivel tudom, hogy ön faczér és voltakép hamamdsiság
a mestersége, hogy ha kívánja a fürdőt önnek adom át és szé
pen dolgoztatva hónapról hónapra összeszámolunk. (E közben
Karagöz az ablakból néz ki:)
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Kar. Ki ez ? (Leszáll és így szól az asszonyhoz): izé, van-e nálad
holmi apró pénz ?
Ham. Eh mit csinálsz vele?
Kar. Izé, a minap egy-két garast kölcsön kértél tőlem.
Ham. Ugyan fiú, megbolondultál ? ezt egy nagy papucsúnak a fejébe 35
verd (egy nagy papucsúval olvastass magadra).
Kar. (Felemelkedve) Izé Hadsejvat, had lám csak a papucsaidat.
Hads. Karagöz, nincs most sorja a bolondoskodásnak (megub).
Kar. Sült bolond (zerzob) te vagy.
Hads. Karagöz, pusztulj (defol), mondom.
Kar. Tej légy, dob légy (elmegy).
Hads. Megértette-e lányom ? — ón (szolgád) most Sallé Natérnak
hírt adok, az is hadd jöjjön, együtt fogjátok a fürdőt működ
tetni; — voltaképen ti tiz-tizenöt éves társak vagytok.
Ham. Nagyon jó Hadsejvat, hanem én Sallé Natérral haragba
vagyok.
Hads. Ha akarja, én önöket kibékítem.
Ham. Az én lelkemnek jótétemény, de ő ki nem békül.
Hads. Ön e részben ne aggódjék. — most menjünk a fürdőbe, járjon 36
egyet benne, én meg a mit teszek teszek, megyek, a szivét
meglágyítom ós jöttekor rossz arczczal ne fogadja.
Ham. Nagyon jó, Hadsejvat uram.
Hads. Tessék, menjünk.
Ham. Tessék. (Ezzel a fürdőbe mennek).
A fürdőben.
Hads. íme lányom minden dolog készen, itt a kendők, itt a kaszsza, minden teljes. — Én meg megyek, Sallé Natér szívét meg
lágyítom és önhöz küldöm. (Ezután a következő türküvel:
«Keszkenőm megszárítottam,
Keblén keblem elaltattam,
Nevét tudtam, elfeledtem.
A rózsámnak piros arcza
Szeretőmnek méz ajaka.
Oh leányka gyaur vagy, gyaur,
Nyelved így szól ndsivil jovufo,
Siess szépem, fuss előlem.
A rózsámnak stb.
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Sodrott selyem övet övez,
Bojtja a földön elterül,
Felkelve csókolni restéi.
A rózsámnak stb.
Leány rózsája kinyillott,
Bokrára fülmile szállott,
Csókolgatva szomorkodott.
A rózsámnak stb.
87

Sallé Natér jön elő és a türkü éneklése közben túlfelől a hamamdsi jön vele szembe. A dal bevégeztével) :
Ham. Üdv hogy jött ön efendim (isten hozta).
Sal. Istennek legyen ajánlva.
Ham. Derék dolog, annyi igazságtalanság járja-e?Sal. Ön az igazságtalan. (Ezalatt Karagöz leszáll.)
Kar. (S.-hoz) ki vagy te ?
Ham. Sallé Natérnak hívják.
Kar. Tudom ez az a sálos öszvér (sallé katér); — izé sálos öszvér,.
egy testvéred is volt, néha a menyasszonyos kocsiba fogják
be, hol van az most?
Sal. Ugyan fiú, megbolondultál, micsoda beszéd ez ?
Kar. Már mért bolondulnék meg, nem a sálos öszvér vagy te?
Ham. Karagöz, pusztulj, dolgod után láss.
88 Kar. Hát ti hova mentek ?
Ham. A fürdőbe.
Kar. Engem is elvisztek ?
Ham. Oh, sohse hallottam még, hogy férfi nőfürdőbe menjen.
Kar. Miért ne ment volna, én is asszonnyá leszek.
Ham. Lelkem, a fürdő még meg sem nyilt; de ha majd meg is nyí
lik, külön helyük lesz a férfiaknak, oda te is bejöhetsz.
Kar. Én az asszonyokéba megyek (elmegy).
Ham. Efendim, most menjünk a fürdőbe, a szükséges dolgokat
nézzük meg és Hadsejvat urammal adassunk hírt a fürdő
anyának.
(Mennek. Aztán a következő dallal:
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A kocsiból kiugrott,
Kendőjót behajtotta
Papucsa szétpattagott.
Donini dolaboni donini vaj.
Kocsiból kiszállása,
Tramvajba beszállása,
Tipis tipis járása.
Donini dolaboni donini vaj.
A kocsiból megugrott,
A vén asszony megpukkadt,
Papucsa is szétpattant.
Donini dolaboni donini vaj.
a fürdő-anya jön, aztán a hamamdsi.)
Ham. Isten hozta, Bmeti Molla.
39
Any. Allahnak legyen ajánlva leányom, engem hívott, valamire
szüksége van ?
Ham. Igen Emeti Molla, fürdőt nyitottunk, önt szeretnők fürdő
anyának.
Kar. (Az öreg asszony két púpját látva leszáll): üdvözlégy!
Any. Üdvözlégy, mit akarsz?
Kar. (Az öreg asszony hátára verve): ki ez itt a hátadon ?
Any. Ficzkó, ni ni még a tarkóm szorítja, nézd el nézd, mily figyelme
sen vizsgál, talán a tetszését nyertem meg (szivét adta nekem).
Kar. Hej, hogy Mahmud a temetős nyerné meg a szívedet; tán
elvesztettél valamit, hogy meggörbedve keresed (egyet ver
öklével az öreg asszonyra).
Any. Hej hogy a szemed vakulna meg, most mindjárt előveszem a
gombostűt.
Kar. Ne ne ne, ilyen nagy fegyverekkel ne tréfálj (elmegy).
Any. Nos lányom ?
40
Ham. í m e efendim, önnel n e m is kell megértetni, a fürdő-anyasá
got jól érti. (A m i n t ezt mondja,
Kar. lejön): ki ez ? ki ez ?
Any. Megint előjöttél ?
Kar. Izé, ez a fürdő-anyja? ez szülte a fürdőt?
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Ham. Lelkem, nem úgy van az; minden fürdőnek van anyja; ezt is
eme fürdőének tesszük meg.
Kar. Izé, bárányom, engem meg fürdőapának tennél meg.
Ham. Ej fiú, lehet-e fürdő-apjáról szó ?
Kar. Már hogy ne lehetne ? anyja van, apja meg nincs ? — izé . . .
(az öreg asszonyt döfölgetve).
41 Any. Nos, ficzkó ?
Kar. Izé, igazán mondd, te vagy a fürdő anyja?
Any. Persze hogy az vagyok.
Kar. Más szóval a fürdő a te fiad; — igazán mondd, kitől vemhe
sedtél meg?
Any. Hogy a fejed szemed ketté hasadjon, Allahra mondom most
mindjárt a rendőrnek adlak át. (Karagözt kihajtják).
Kar. (Futva fentről): ugyancsak bosszankodik ám, a vén asszony
jól neki gyuladt (elmegy).
Any. Lányom, tán nem tudod, hogy én ötven év óta fürdő-anyáskodom, mindenesetre ismerem minden csinját-binját.
Ham. Igen Emeti Molla, tessék menjünk.
Any. Tessék lányom, hadd lássuk! (A. fürdőbe mennek).
— A fürdőben. —
42 Ham. íme Emeti Molla! (az anyának megmutogatja a fürdő belse
jét. — Aztán Ajvaz Serkiz jön és ezt énekli :
,Ej kendő kendő kendő,
Emeld karod, ölelj át.
A lovam arab fajta,
Italomul bor járja,
Három napja nem ittam.
Az én kedvem oda van,
Állapotom oda van,
Ej kendő kendő kendő,
Karoddal meg ölelj át'.
A Hamamdsi elibe megy és Karagöz is háta megé furakodva
[hozzá kötődve] tánczolgatva jönnek).
töAjv. Ejha (fos geja), úrnőm efendi, estéd boldog legyen (jó estét).
Kar. Torkodat görény fojtsa.
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Ham. Üdv, hogy jöttél (isten hozott) Serkiz mester.
Ajv. Ejha, úrnőm efendi, üdv hogy találtunk.
Kar. Nyolcz (Sekiz) mester, a minapába Kilencz keresett.
Ajv. Ejha (fos geja) Karjagoz, csákányt verek a fejedbe, voláh
fusson ki a szemed volah.
Kar. Lóganajt (fuski) te egyél, a te szemed fusson ki, volah.
Ajv. Volah, mit orditasz?
Kar. Sekiz (nyolcz) mester, befogd a szád, avagy öt testvéreddel
jösz mindjárt érintkezésbe (öt ujjammal).
Ajv. Ejha, mit óbégatsz vah t
Kar. Ejha, mit beszélsz vah ?
Ajv. Voláh, gúnyt űzöl belőlem ?
44
Kar. Voláh gúnyt űzök vah, vah.
Ajv. Ejha, most mindjárt csákány eszi a fejed.
Kar. Ejha vah (magához): az örmény ugyan csak pukkadoz.
Ajv. Voláh, menj mondom, az apád lelkére (babán §ana).
Kar. Fertelmes (genabet) az apád, gézengúz; — mit nekem, me
gyek el vah, vali (elmegy).
Ajv. Ejha úrnőm efendi hallottam, hogy fürdőt nyitottál, száritó
nak (hamuházas) jöttem volna.
Ham. Nagyon jó Serkiz mester, nosza menjünk : te is nézd meg a
hamuházat. (Ezalatt K.jön).
Kar. (H.-hoz): hát én mikor megyek a fürdőbe ?
Ham. Lelkem, még nem lehet a fürdőbe menni; ha mások men- 45
nek, te is akkor mész.
Kar. (Magában): Ajvaz háta megett bemegyek.
Ham. (Serkizhez): nosza Serkiz mester, menjünk.
Ajv. Nagyon jó úrnőm asszony, tessék! (Ezt mondván mennek,
Karagöz is utánok be a fürdőbe).
— A fürdőben. —
Ajv. Ejha Karjagoz, mit jösz a hátam megett, ejha tudod a hamu
házat befűteni ?
Kar. Voláh, tudom.
Any. Ficzkó Karagöz, mi dolgod itt ?
46
Kar. Hallgass hé.
Sal. Ki ez a szakállas ?
Kar. Mi bajod a szakállal? leberetváltatom.
Ham. Karagöz lelkem, nem megmondtam, hogy csak ezután jöjj ?
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Kar. Míg én ebbe a fürdőbe be nem megyek, neked nyugtot nem
hagyok. (A hamamdsi Karagözzel kifelé haladva.)
Ham. Én téged ebbe a fürdőbe be nem eresztlek, be nem eresztlek,
be nem eresztlek.
Kar. Én is neked ebben a fürdőben békét nem hagyok, nem ha
gyok, nem hagyok. (Ezt mondván mennek, — Karagöz pedig
haza megy és «Néne» szóval feleségét szólítja).
Fel. Mi baj, ember ?
Kar. A bölcsőnket add csak.
Fel. Ember, minek az a bölcső ?
Kar. Te csak add, a szomszédék kérik.
47 Fel. Odalent van a fatartó felett. (Ezzel K. veszi a bölcsőt és a
fürdő ajtajához menvén zörgeti az ajtót, — a fürdőből kérdezik
,ki az ?<)
Kar. Én vagyok (bemegy a fürdőbe).
— A fürdőben. —
Kar. Anyám tiszteltet, a fürdőbe fognak jönni, bölcsőt küldött.
Ham. Jól van; a bölcsőt hagyd itt, te meg menj.
Kar. Nem, én nem mehetek.
Ham. Ej ficzkó, hisz te férfi vagy, mi dolgod itt?
Kar. Nem nem nem, én itt gyereket fogok ringatni.
Ham. A gyereket majd mi ringatjuk, te csak hagyd és menj.
Kar. Nem, anyám óvatos, a gyermekét mással nem ringattatja.
48 Any. Ficzkó, mi dolgod már itt megint ?
Kar. Hallgass te temető szegénye.
Ajv. Voláh Karjagoz, mit járkálsz te itt?
Kar. Csitt ficzkó, nevemet ne említsd.
Ham. Dobjátok ki, dobjátok.
Kar. Izé ne dobjatok hé, ne dobjatok, kimegyek.
Ajv. Voláh, hogy a szemed fusson ki kutya, ki menj mondom
(Karagözt kidobják).
Kar. Izé a bölcsőt adjátok.
Ham. Dobjátok, dobjátok a bölcsőjét.
49 Kar. Ne ne ne, bölcsőt mit ne dobj, eltöröd hé, majd később elvi
szem (szól ós megy).
(Azután a Zsidó lép fel a következő türküt énekelve:
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«Macskát tettem tarisznyába,
Fejét dugta a levesbe,
Magzatom nem adom bajba.
Nosza lingo lingo, lelkem lingo lingo,
Eabbi leánya, papnak a lánya.
A macskámat ölbe vettem,
Ékszert tűzött a nyakába,
Patkány bámult játékomon.
Nosza stb.
Macskámat hombárba dugtam,
Tiz párást vett a kezébe,
Latorrá vált a mi macskánk.
Nosza stb.
Macskámat tettem egérfogóba,
Futott ment a ház hijuba,
Az egerek estek jajba.
Nosza stb.
A macskám paplanba tettem,
A görényt kötélre verte,
Macskám félénknek nem adom.
Nosza stb.»
Karagöz is nyomába kapaszkodva jön.)
Zsid. Ej ki az itt hátam megett ?
5»
Kar. En vagyok, én.
Zsid. Ej Karajuz efendi?
Kar. Zsidó, befogd a szád! (Nyakon üti).
Zsid. Ajajaj, nincsenek-e itt zsidók, az istenért, ennek a muzlumánnak a kezéből (t. i. szabadítsatok meg).
Kar. Zsidó, szakálladra vigyázz, ünnepre három pár harisnya telik
ki belőle.
Zsid. Ajde, mit jösz utánam, te koldusok árnyékszéke te, ajde.
Kar. Zsidó a szádat fogd be mondom, ha öklömet verem agyadba,
majd megtanulod a szegények árnyékszékét.
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Zsid. Ajde, faragatlan ficzkó faragatlan, ajde piszok nczkó piszok
(arczát K. felé fordítja), ej ábrázatját nézd, te megromlott kövezetü omnibus-út.
Kar. Zsidó, még bajba találsz rántani.
Zsid. Ande kakamena (ajde piszkomat edd).
Kar. Azt magad edd gézengúz.
Zsid. Ej milyen pofa, milyen arczkifejezés (nasé calém).
sí Kar. (A zsidót egyszer-kétszer még megöklözi): miféle egér
vagyok (sican-ém) í
Zsid. Ej boldogtalan ficzkó boldogtalan, milyen esetlen ficzkó vagy
esetlen, a merre megyek, hátam megett jösz; eh hova mész?
Kar. Te hová mész ?
Zsid. A fürdőkbe megyek.
Kar. Zsidó, a fürdő csak egy darab.
Zsid. Ej, jösz velem ?
Kar. Rajta, rajta! (A fürdőbe mennek).
-— A fürdőben. —
Zsid. Ej, időd boldog legyen (jó napot), hamamdsi asszony.
Ham. Időd boldog legyen Zakariás mester.
S2 Zsid. Ej hallottam, hogy fürdőt nyitottál, menjünk mondtam, ime
eljöttem.
Ham. Ki az ott a hátad megett ?
Zsid. Ej, nem tudom, Karajuz lesz tán, hátam megett jött, nem
tudom.
Kar. (Magában): hej kutyaházi hej, csak az imént mondta, hogy
együtt menjünk.
Ham. Karagöz?
Kar. He?
Ham. Kifelé csak szaporán, erkölcstelenje te (Karagözt üti).
Kar. Ne üss hé, ne üss.
Ajv. Vuj, fusson ki a szemed kutyaházi, ismét eljöttél, pusztulj
mondom. (Karagözt kidobják).
Ham. En téged ebbe a fürdőbe be nem eresztlek, be nem eresztlek,
be nem eresztlek.
Kar. En is neked ebben a fürdőben békét nem hagyok, nem ha
gyok, nem hagyok.
(Ezzel elmegy és aztán egy kaszidát elmondva az Arab jön elé,
Karagöz meg utána akaszkodik.),
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Arab. Fiam, neked is nekem is ,selam alejkum'.
ss
Kar. A túlsónak meg az innensőnek is ,alejküm salam'.
Arab. Fiam, hová mész most?
Kar. A merre te, én is arra.
Arab. Igen (ejva) én fürdőbe fogok menni.
Kar. Birsalma (ajva) féle nincs; — izé fíadsi apó megkövetem
(kérdésem szégyen ne legyen), mi a neved?
Arab. Fiam, az én nevem Hadsi Kandil (gyertyatartó).
Kar. Ugyebár kis öcséd van Hadsi Hajólámpa, meg egy lány
testvéred Hadsi Lámpabél, nem azoknak a testvére vagy te ?
Arab. Fiam meg lelkem, mit kérdeztél (sordun) f
Kar. Nem eresztettem (usurdum jok).
Arab. Fiam meg lelkem, fürdőbe mész Cgideseksin) ?
Kar. Szamár vagy jó magad (esek sensin), a szád befogd.
Arab. Fiam ón most a fürdőbe megyek.
Kar. Én is oda megyek. (A fürdőbe mennek).
— A fürdőben. —
Ham. Tessék Hadsi Kandil, üdv hogy jött (isten hozta).
54
Arab. Fiam meg lelkem üdv hogy találtuk.
Ham. Hadsi Kandil, hányad magával jött ön ?
Arab. Lelkem hamamdsi efendi, én egymagam jöttem, de utánam
is jött még valaki.
Ham. Karagöz ?
Kar. Hé?
Ham. Hát megint eljöttél, rajta csak kifelé, el innen te szemérmet
len csatangoló, taknyos te.
Kar. Asszony, a szemérmetlen is te vagy, a csatangoló is te vagy,
taknyos is te vagy; mért volnék én az, épen most fúttam ki az
orrom.
Any. Ficzkó, hogy a szemed fusson ki.
Kar. Hogy a lelked szaladjon ki.
Any. Nézd el, még szólani is mer.
Kar. Be be be be.
Ajv. Volá, most mindjárt csákányt verek a fejedbe, megint eljöttél?
Ham. Ki vele rajta, gyorsan csak kifelé. — Karagöz én téged ebbe 55
a fürdőbe be nem eresztelek, be nem eresztelek, be nem eresz
telek. (Karagözt kidobják).
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Kar. (Kívülről): én meg neked e fürdőben békét nem hagyok, nem
hagyok, nem hagyok (megyén).
«A kertemben dupla hintát kötöttem,
A rózsám ha eljön, hintókázhatik,
Négy óra multán még sok megeshetik.
Abalaba sippop sippop bop
imeta mimeta beberu ki.
A fürdőnek a kúpja mészből való,
Leányok szépsége szerektől való,
Legény szépsége beretvától való.
Abalaba sippop sippop bop
imeta mimeta beberu hi.»
(E türküt mondva Alté-hdac jön elé, Karagöz meg a háta
megett).
56 Alt. Üdv veled apócska.
Kar. Veled is üdv száraz csomóka.
Alt. Hallottam hogy itt fürdő van és én fürdeni jöttem ide;
— hogy vagy, jól vagy-e pompásan vagy-e, éhes vagy-e
jól laktál-e, tele vagy-e üres vagy-e, száraz vagy-e nedves
vagy-e, hányadán vagy, honnan jösz, hová mész ? — Tudvalevő
hogy én (szolgád) nem szeretem a sok beszédet; egyet te szólj,
én hallgatom, egyet én szólok, te hallgatod; kissé hagyj hát
békét, nem volt még elég? mindent csak te akarsz mondani?
Még semmit se mondhattam, hallgass el egy kiísé, én is hadd
szóljak egy keveset (peregve beszél meg ugrál, Karagöz is vele
ugrál).
Kar. Ejnye a szó edénye, még lélegzetet se vesz; — apó, hogy hív
nak téged?
Alt. Engem névvel hírrel Alté-kulacnak (hat öl) hívnak.
57Kar. Istenemre hatodfele hazugság; — orrát nézd csak orrát, Dijarbekir aczélnyi; nem maradhatsz talpadon ? beszélgessünk
kissé lábon állva is.
Alt. Apó, csúfot űzöl belőlem? nem vagyok én a te játékszered;
merről akaszkodtál a hátam megé ? abalaba sippop sippop . . .
(ismét ugrálni kezd Karagözzel egyetemben).
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Kar. No te bolond.
Alt. Már mórt volnék b o l o n d ? ostoba
(budala)!
Kar. Ezen az ágon (bu dala) vagy a másikon (öbür dala);
—
merre mész ?
Alt. H á t n e m értettem még meg veled ? H a z u l r ó l jövök, fürdőbe
megyek, ott levetkezem, megmosakodom, felöltözködöm, aztán
haza megyek, lefekszem, aztán felkelek . . .
Kar. Tornehet ( m a g á b a n ) : jaj az a n y j á t . . . m é g utoljára azt is meg- 58
teszi, hogy a h é t évvel ezelőtt t ö r t é n t e k e t m e g a hét évvel
ezután történendőket is meg akarja velem értetni. — (Altékulac-hoz): apó n e m vinnél-e el engem is ?
Alt. Téged is elviszlek, te engem kensz meg a tarisznyával (tarisznyázol meg) én téged kenlek meg vele, te engem mosdatsz én
téged mosdatlak, azután kijövünk egy-egy kávét iszunk, egyegy . nargilét töltetünk meg, felöltözködünk, felövezkedünk,
elmegyünk . . .
Kar. Hej ebadta szó butykossa, hej gézengúz szó butykossa ? mi
lesz, még csak n e m is lélegzik — nosza apó gyerünk a fürdőbe.
(Ezzel a fürdőbe m e n n e k ; — a fürdőben m e g i n t K a r a g ö z t e sza
vakkal: «én téged a fürdőbe be n e m eresztlek, be n e m ereszt
lek» ütik m e g kiteszik, Karagöz meg azt m o n d v a ; «én pedig
neked e fürdőben békét n e m hagyok, n e m hagyok» elmegy).
(A következő sarkit énekelve:
Szemöldökid közepette
Ott vagyon ,elif jeled,
Egy látásra eszem vetted,
Tönkre tettél engemet.
Vaj lesz-é szabadulása
A veled beszélőnek.
É g t e m , hiába, mit mondjak,
Másé m á r a szeretőm ;
E l a k a r n é k hozzá m e n n i ,
Az ellené a győzelem.
A n a p fölkelt, a n a p fölkelt
A szeretőm köskjére;
Szerencse ült, szerencse ült
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A szeretőm fejére;
Töltsed töltsed, hadd igyunk hát
Eózsám egészségedre.
Égtem hiába stb.
Kinnap-zade lép elő, Hadsejvat elibe megy, Karagöz meg az
ablakból néz alá):
60 Hads. Hej fiam uram, isten hozta, ilyen jókor reggel dalt énekelve
merre méltóztatik ?
Kin. Isten mentsen uram, hallottam, hogy kezed alatt egy fürdő
volna.
Kar. (Fentről) Hadsejvat, emeld csak fel kezed alól a fürdőt (ezzel
elmegy).
Hads. Igen efendim.
Kin. Uram, minthogy lakodalmunk van, le akarnók mára a fürdőt
foglalni.
Hads. Nagyon jó uram, szívesen ; csak küldje a menyasszonyt; —én is megyek, a hamamdsi asszonynak hírt adok és senkit be
nem bocsátok (Karagöz lejön).
6i Kar. Üdvözlégy fiam.
Kin. Üdvözlégy apó.
Kar. Izé, nálad az erszény?
Kin. Mi dolgod vele apó ?
Kar. Izé szegény ember vagyok, egy-két lirát kölcsönöznél-e?
(Magában): ugyancsak kértem ám, de h á t . . .
Kin. Apó, én lirát-mit nem hordok magammal; — az orvosok azt
mondják, hogy sárgaságot kapok és megtiltják, hogy hordjam.
Kar. No, ha úgy van, adj hát öt-tiz darab medsidijót.
Kin. Medsidijét sem hordok magammal.
Kar. Azt meg vájjon miért?
Kin. Rövidlátóság (v. szemgyengeség) miatt (zafé basardan).
Kar. Én is fel tudom a váltónál váltatni (sarrafén bozagd'né).
Kin. Apó, nem azt mondtam hogy a váltó váltja; mivel az ezüst
fénylik és hogy néztemkor szemeimet ne kápráztassa, medsi
dijét se hordok magamnál.
62 Kar. Fiam, olyan Mahmud szultán-féle érez ötös nincs-e nálad ?
Kin. Nincs apó, a fűszeresek meg a mészárosok rendesen azt mond-
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ják hogy apró pénz és minthogy ilyen pára nem használatos
és mivel némelye zsíros némelye piszkos, ezt se igen szeretem.
Kar. Jó van, hát holmi réz van-e nálad ?
Kin. Apó, az is tudva levő, hogy az ilyen nehéz pénz hordozása
az embernek bajt okoz, azért ilyet se hordok magammal.
Kar. Adj hát tíz párát, hogy a hidon át menjek.
Kin. Tízesem sincs apó.
Kar. Öt párát adj, hogy vizet igyam.
Kin. Ötösöm sincs.
Kar. Köpj a markomba, hogy a bajuszodra tegyek.
Kin. Hej kurafi, határt mit nem tudó te.
Kar. (Magában): ugyancsak örökség-evőre találtam, hm.
Hads. Karagöz, már megint kezded a határt átlépni, ez nem a te 68
eszedhez való.
Kar. Bánom is én (a mi lesz legyen), izé Hadsejvat ki ez ?
Hads. Ezt névvel-hirrel Kinnap-zadenak (madzagfi) hívják.
Kar. Úgy-e bár, a bátyja kötéltánczos kötél, apja hajó istráng?
(Kinnap-zadehoz): izé a napokban paplan-fonál keresett.
Kin. Miféle paplan-fonál ?
Kar. Lelkem, te nem a kötél nemzetségből való vagy-e ?
Hads. (Kinnap-zadehoz): oda se nézzen uram, oda se nézzen, kissé
bolondocska (megubga).
Kar. Sült bolond (zerzob) te vagy kurafi.
Hads. (Karagöznek): el innen K., pusztulj csak (def ol).
Kar. Te/leszek, dob (dümbelek) leszek, mit nekem! (megy).
Hads. íme én (szolgád) most elmegyek és intézkedem.
64
Kin. Híjával ne legyen, Hadsejvat uram, én is megyek ós azonnal
küldöm őket.
(Karagöz beszél otthon a feleségével).
Fel. Ember, új fürdő nyilt meg, rég nem voltam már fürdőben; —
adj egy-két medsidijét, hogy fürdőbe menjek.
Kar. Hogyan hogyan ?
Fel. Fürdőbe akarok menni, egy-két medsidijét adj.
Kar. Csodálatos, mintha el akarnák a fürdőt adni; — ha én a für
dőbe megyek, egy garast adok, mikor meg kijövök belőle, öt
garast elsuttyantok.
Fel. Ugyan ember, a miénk nem olyan mint a férfi-fürdő, leg- 65
alább is egy medsidijóre van szükségem.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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Kar. Lelkem mondd hogy adtam egy medsidijét, mit csinálsz azzal
az egy medsidijével?
Fel. Két garasért füvet veszek.
Kar. Minek az a fű ?
Fel. Ugyan ember, már ez az asszonyok szokása.
Kar. Csodálatos, a bárányokat is magaddal viszed-e?
Fel. Ugyan te is megadtad neki (te is kérdezel ám); asszony nem
mehet fű nélkül a fürdőbe.
Kar. Jól van no, két garas erre; hát a többije ?
Fel. Negyven páráért meszet.
Kar. Tán ki akarod a fürdőt meszelni ?
Fel. Nem úgy lelkem, nektek nem kell a fürdőben beretva ? asszo
nyoknak mész a beretvájuk.
66 Kar. Aztán ?
Fel. Aztán egy-két garas a szolgának (fiatéra).
Kar. Mit keres a fürdőben öszvér (hátér) ?
Fel. Lelkem nem öszvér, hanem szolga, szolga.
Kar. Jól van, hát aztán ?
Fel. Három-öt garast az anyának.
Kar. Miféle anyának?
Fel. Lelkem, a fürdő anyának, annak kell adni.
Kar. Uhm tudtam, annak a temető boszorkányának, nem nem
nem, olyan nincs. — Most ide vigyázz, ime itt egy garas, ezt a
hamamdsinak adod, jövet pedig néhány medsidijét elsuttyantasz.
Fel. Ember mi mindent nem kell nekem tőled szenvedni.
Kar. Ne szenvedj hé, miért szenvedsz ?
Fel. Istenemre, hogy vakulnál meg ember és ezt se érd el; úgy-e?
Kar. A létrát készítem elő, mégis elérem (ezzel a beszélgetést be
fejezik).
. . • - - •
• ? • • •
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(Aztán a következő türkü éneklése közben:
«Mentem rózsám kertjébe, útnak hittem,
Kezem nyujtám, bimbót rózsának hittem,
Más rózsáját magam társának hittem.
Különös lánynak adtam a szívemet.
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Bózsa testre len inget nem ölthetni,
Oldok- s szem-nézéssel be nem telhetni,
Szívem adtam, vissza már nem vehetni.
Különös lánynak adtam a szívemet.
Házam előtt út van, de nem járható,
Szűk kalitban szép a rúttól el nem választható,
Bosólis^al telt palaczk nem iható.
Különös lánynak adtam a szívemet.»
jön elől a menyasszony, aztán három-négy barátnője, köztük nő 68
ruhában Karagöz is, és a dal közben az egyik azt kiáltja, jó ked
vem van, kinek rá mi gondja', egy másik meg ,a menyasszony
egészségére', Karagöz pedig «ez ni lelkem, ez ni» kiáltva mind
nyájan a fürdőbe mennek.)
A fürdőben.
Ham. (A násznéphez): megkövetem (kérdésem szégyen ne legyen)
hányan jöttetek?
.
Egy a násznép közül: Mi öten jöttünk, de útközben egy asszony
fúródott közénk, hogy kicsoda nem tudjuk.
Kar. ,Ez ni lelkem, ez ni'.
Ham. Nagyon vastag hangnak tetszik.
Kar. (ismét) ,Ez ni lelkem, ez ni£.
Ham. Karagöz ?
Kar. H e ?
. *
.
Ham. Mit jelentsen e ruha?
Kar. A szomszédnál kedveltem meg, hát felvettem.
Ham. Karagöz, én téged ebbe a fürdőbe be nem eresztlek, be nem
eresztlek, be nem eresztlek (ezzel Karagözt üti és kihajtja).
Kar. En is neked e fürdőben nyugtot nem hagyok, nem hagyok,
nem hagyok (elmegy).
.'

•

. .

: ; . ; . . . :

,

"
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•

'

•" <

:

-

-•

-

Aztán «Házam előtt saláta van,
Folyó folyik egyre egyre,
Termetét ugyan megragadd.
Menyasszony lettél, menyasszony lettél, •" '
Előbb az én rózsám voltál,
.
Mostan másnak társa lettél.

-
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-
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Házam előtt ott a lúgos,
Lúgos ágjára ne taposs,
Az ón társam igen bájos.
Menyasszony stb.
Házam előtt ott van egy kút,
Kútból merítik a vizet,
Ama lány régi szokása.
Menyasszony stb.
Házam előtt ott a szérű>
Padisáhtól jő a parancs,
Csókja ír a fájdalomra.
Menyasszony stb.»
70 e nótát énekelve és zilen játszva a Köcsek tánczol elé és azután
meg ,jó kedvem van, kinek rá mi gondja, a Hamamdsi egészségére*
kiáltásokkal nagy tömeg kíséretében ismét eltávozik. — Utána a Kildsi (agyagos) jön ,ki vészen agyagot' ez. szemajit énekelve; — az
agyagos BabaHimmet szamarat vezet és úgy jön, Karagöz meg
ügyesen a szamárra ül. •— Miközben Baba Himmet a szemajit énekli
Kar. Doh, deh deh deh (a szamarat hajtani akarja. — Az agya
gos a szemaji bevégeztével vonná a szamarat, de nagyon lassan
kezd járni).
Kii. Ficzkó, mért nem mész, kék szemű disztó te.
Kar. Baba Himmet tűzbe jött, pedig nem a szamár az oka; (a sza
márhoz) : deh, vén dög (ezt mondván az agyagos a szamarat
húzza és úgy megy a fürdőbe).
A fürdőben.
7i Ham. Öröm hogy jöttél, Himmet apó.
Kii. Öröm hogy találtunk, szeressem a szemedet (eszem a szemed).
Any. Hát az a karó formájú ember a szamáron kicsoda ?
Kar. Jól hasonlítottad, jól; (magához) hej kutyaházi, a medve ala
kú Himmet apót a fürdőbe beinvitálják, engem meg karó for
májúnak mondanak.
Ajv. Volá, ejha Karjagoz, megint eljöttél?
Kar. Halgass hé, én nem vagyok Karagöz, hanem az agyagos cse
lédje.
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Ham. Karagöz, megint mit keresel itt, te már mindig ilyen lár
mát fogsz itt csapni ? azonnal ki innen, rajta, hej kurafi hej,
kifelé csak; Allahra mondom, a szádat azonnal borsóval töme
tem meg.
Kar. Ne ne ne, efféle mérges dolgokkal ne igen tréfálj.
Ajv. Voláh kitakarodj mondom, vakulj meg he (Karagözt ismét
kiteszik).
Kar. (Kifelé mentében): Most meg hozok egy lajtorját, felmászok a 72
kúpra, az ablakot betöröm és úgy megyek a fürdőbe (elmegy;
— otthon a feleségéhez): Asszony néne, hol a létránk ?
'Fel. Minek a ?
Kar. A kávéház cserepei letörtek, újra kirakom.
Fel. A kertben van. (Karagöz fogja a lajtorját a fürdőhöz megy;
a létrát megtámasztja ós felmegy a kúpra.)
Kar. (A kúp ablakán át a fürdőbe egyenesen belátva): Nézd csak a
vén asszonyt nézd, a medencze főnél használja a füvet; —
Hadsi Kandilt nézd, Hadsi Kandilt, a fürdő-patkára heveredett;
— hanem az az öreg asszony megtetszett; várj csak ezt egy
kissé megbosszantom (ezzel az ablakra üt és kiáltja be az öreg
nek) : ,öreg asszony eleje sárga, lámpást gyújt, úgy nézi magát;
öreg asszony eleje sárga, lámpást gyújt, úgy nézi magát'. (Ez
alatt Karagöz fia a létra mellé jön).
F\ú. Apa, apa.
Kar. F i ú ,

fiú.

Fiú. Apám, elveszem a létrát.
Kar. Hagyd ott, kölyök.
Fiú. Elveszem, elveszem.
Kar. Ott hagyd! (Ezzel a fiú veszi a lajtorját és megy) Nem elvitte ?
hej gazember fia, hej — én meg az ablakot betöröm és beme
gyek. (Betöri az ablakot és bepottyan a fürdőbe).
A fürdőben.
Zsidó. Jajajajaj, merről jött megint ez a szemérmetlen ficzkó ;
jajajaj, a szakállamat húzza, ej hagyj békémet.
Kar. Ej kutyaházi zsidaja, alig hogy hozzá nyúltam, már is jaj
gatni kezd.
Arab. Fiam meg lelkem, merről jöttél ide?
Alt. Apó hagyd, az edényt felborítottad, a szappanomat ne lopd el
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74 Kar. Ugyan hallgass hé, — hej kutyaháziak hej, zenélés nélkül is
tánczolnak.
(Utóvégre éktelen lárma támad a férfiak meg a nők közt,
aztán a következő türkü kíséretében:
«Vizért megyén, bográcska van kezében;
Mi van abban ha legény a leányra néz,
Két szív hogyha egyesül és lefekszik.
Édesem, ón édesemet akarom, í
Gyémánt társam tejfellel táplálgatom.
Vizért megyén vizes korsó kezében,
Pirost öltött, ruha alja övében,
Édes rózsám a latroknak kezében.
Édesem ; én stb.
Vizért megyén, vizes korsót töltöget,
Haza megyén, rózsaarczot festeget,
A rózsámtól embert öl egy tekintet.
Édesem, én stb.»
Tek-bujék [Fél-bajusz] jön a fürdő kapuja elé.)
75 Tek. (A kaput zörgetve): hej, ki van ott lássuk, kifelé csak kifelé.
Kar. Megjött.
Tek. Ficzkó, tüzet rakjak a fürdő alá, avagy egyenként karjaidból
sonkát, melledből rostélyost, álladból pecsenyét (madár-fejét)
csináljak; hanem így kár volna, ezekből egyenként hamuház
tőkéjét csinálok.
Kar. Hej kurafi könyörület hej, ugyancsak emberséges vagy; (a zsi
dóhoz) : rajta csak kereskedő száraza.
Zsidó. Mi lelt hé, ki kiabál kívülről ? a fürdőt zárják be ?
Kar. Az az, a fürdőt zárják be, lódulj csak kifelé.
76 Tek. Ficzkó, a ki ott van jöjjön mondom, vagy most mindjárt
megtöltöm pisztolytokomat.
Kar. Ne ne ne, ilyen tréfát nem akarok. (A zsidóhoz): rajta, csak
rajta (a zsidót azon meztelenül kilódítja).
Tek. Ficzkó, mi dolgod asszonyfürdőben ?
' .
Zsidó. Ej én nem jöttem, Karajuz hozott erőn erővel.
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Kar. (Belülről) Hazugság, Allahra hazugság, hej kutyaházi zsidaja.
Tek. Ficzkó, csak szakálladat sajnálom, távozz innen; szemeim
még egyszer itt ne lássanak (Hadsi Kandil, Alti-Kulac, Kinnap-zade, Himmet apó és az Arab egyenként kijővén, Karagözt
bepanaszolják és Tek-bujék keze alól menekülve elmennek);
— Ki van még benn ?
Kar. Izé, senki más.
. v <"'
Tek. Füleim hangot hallanak.
77
Kar. Svábbogár az, svábbogár (fürdő féreg).
Tek. Ficzkó, gyere ki, mondom, azonnal előveszem [t. i. azt, a
mivel elverlek].
Kar. Ne ne ne, ne vedd, mert a béllést elszakítod. (Ezzel a nélkül.
hogy T. látná, elfut, aztán): no én ugyan olcsón megszabadult am
Tek. Leszállj, mondom.
78
Kar. Nincs vásár, hogy megölj, h a majd leszállok ?
Tek. Még egyszer mondom, szállj le, rajta.
Kar. Leszálltam hé, ón még félnék is tőled ? brrr. . . . (leszáll).
Tek. No apó, most kedvelj meg egy halálmódot a halálok közül,
lássuk.
Kar. Hej hogy az anyját, vajjon melyiket szeressem meg? egyiket
se kivánja lelkem, egyet se szerettem meg közűlök.
Tek. Ficzkó, nosza hajtsd csak le a fejed.
Kar. Mit akarsz véle ?
Tek. Ficzkó, ha így állsz, véres lesz az inged.
Kar. Nem nem nem, Ízetlen tréfát nem akarok.
Tek. Ficzkó, erre a helyre meg kendőt teríts, rajta.
Kar. A meg miért ?
Tek. Ficzkó, ha földre esik a fejed, be ne porozódjék.
Kar. Hogy vénülj meg, halálom után az én fejem fáj neki (még
gondoskodik a fejemről). — (A mint ezt mondja Hadsejvat jön). 79
Hads. (T.-hoz) Ugyan uram, ezúttal bocsásd meg vétkét, többé
nem teszi.
Kar. Ugy úgy pompás, kétágú szakállú gézengúz.
Hads. (T.-hoz): Ugyan uram, tiszteld éveit, ezúttal nekem (szol
gádnak) ajándékozd.
Tek. Jól van, ezúttal hát a te kedvedért megbocsátottam, de ha
még egyszer ez úton látom, a dolgot bevégzem (végére járok).
íme megyek (elmegy).
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Kar. (Hadsejvat szakállát czirógatva): Pompás, kecske szakállú
Hadsejvatom.
Hads. Ej Karagözöm.
Kar. Mi a szavad (s'özün) ?
Hads. Holnap este fogsz-e valami szép játékot játszani?
Kar. Milyen játékot akarsz ?
Hads. Játszod-e a költőkkel való versenyezés játékát?
80 Kar. Ha Isten is úgy akarja (reméllem), holnap eete a mondott játé
kot, még jobban mint a hogy kívánod, fogjuk játszani. (Ezzel
mindketten egyszerre):
Tízszer nem mondtam-é neked :
Kilencz leányt ne szeress,
Nyolczában sincsen hűség ;
De a hetet is kerüld,
Hat meg öt, négy meg három
Sem okoz még fejfájást;
Hármát kettejét is hagyd,
Míg az egynél megmaradsz. (Ezzel elmennek).

SVED-LAPP SZÖVEGEK.
ii.

Jemtlandi lapp nyelv.
<Fölinge-, Undersáker- és Herjedal-lappmarki nyelvjárások).
Az 1 8 Í 4 . óv július havának legnagyobb részét és augusztus
nak majdnem egész első felét Svédország Jemtland nevű tartomá
nyában töltöttem, hogy az ott élő lappok nyelvét tanulmányozzam.
A jemtlandi lappok legdélibb részét lakják azon több mint 7200
mérföldnyi területnek, melyen lappok találhatók. Az éjszaki szé
lesség 65. fokától dél felé a 62. fokig vannak szerte szórva és egy
két koldus kivételével ott élnek a svéd-norvég határon emelkedő
hótakart hegységekben. Nomád életet folytatnak és rénszarvasaik
kal a külömhöző évszakok szerint külömböző helyekre vándorol
nak. Végső telepük Herjedalban a Kut hegységben van és ettől
délre már egyáltalában nem akadunk lappokra. Számuk csekély és
alig üti meg a nyolczszázat. Egészen elszigetelten élnek és a többi
lappsággal századok óta nem érintkeznek. Ezen elszigeteltségnek
tulajdoníthatjuk jó részt, hogy nyelvük rendkívül eltér a többi
ismert svéd-lapp dialectusoktól, annyira hogy egymást meg sem
érthetik.
Keveset is gondoltak eddig a jemtlandi lappsággal. A többi
lappok számára a svéd kormány gondoskodik papokról, tanítókról^
a kik értik nyelvüket és ezen hirdetik az isten igéjét és a tudás
elemeit; lefordíttatta lapp nyelvre az egész szentírást, a zsoltárokat
és számos más erkölcsi művet; a jemtlandi lappok ellenben csakis
svédül tudó papokkal érintkezhetnek, a részükre fölállított iskolá
ban a tanítás svédül folyés nyelvjárásukon egyetlen egy munka se
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látott napvilágot. Egyedül Donner Ottó «Lieder der Lappén» czímű
művében találunk két verset, melyekben a herjedáli nyelvjárás több
sajátsága tükröződik vissza. Az egyik a aPdive neita (nap leá
nya))), a másik a 124. lapon «varin (a hegyekben)» czímű négy
soros versecske. Az, a kitől följegyezte, az öreg Fjellner András
sorselei pap, Herjedálban született, Karesuandóban és Jukkasjárviben káplánkodott és Sorseleben pap volt. Három olyan külöm
böző vidéken töltötte tehát az életét, a melyek mindegyikében egy
mástól teljesen eltérő és egymás előtt érthetetlen nyelvjáráson
beszélnek a lappok. Ezen külömböző nyelvjárások keverékét tün
tetik föl azon szövegek is, melyeket Donner tőle lejegyzett. Egy
tisztán herjedáli töredéket is találunk Donner gyűjteményének
12-ik lapján. Ez azonban úgy van közölve, hogy majdnem telje
sen érthetetlen.
Az alább közlendő szövegek a jemtlandi lappok nyelvéből a
legelső mutatványok. Véletlen szerencse folytán olyan helyre jutot
tam, a hol nem csak egy lappmarknak a nyelvjárását tanulmá
nyozhattam, hanem a Jemtlandban élő összes nyelvjárásokból
gyűjthettem mutatványokat. Július 6-án értem magister Jaakkola
Károly finn útitársammal Stamgárde nevű kis községbe és ott
beszállásoltuk magunkat. Értesültünk róla, hogy onnan nem meszsze Edsásen községben lapp gyermekek számára iskolát tart fönn
a svéd hittérítő társaság. Ez iskolába Jemtland legkülömbözöbb
vidékeiről való 12—17 éves lapp tanulók jártak, nagyobbára
Undersaker-lappmark külömböző hegységeiből. Volt azonban ott
egy 17 éves lány Frostviken vidékéről, a Fölinge-lappmarkból is,
és egy 16 éves fiú Herjedalból, a tánnesi hegységből. Ezek segít
ségével Jemtland legéjszakibb és legdélibb nyelvjárásaiból is sike
rűit mutatványokat gyűjtenem. Kezdetben más nyelvjáráson már
följegyzett lapp meséket dolgoztam át velük. A frostvikeni 1—-4.
számú mesék mind ilyenek, valamint ilyen a Tánnes hegységbeli 1. számú mese is, mely Friis «Lappiske Sprogpröver»-ében
«Jetanasa hággat) czím alatt fordul elő. A 2. számú mesetöredók
Hyltén-Cavallius gyűjteményebeli Prinsessan pá glasberget-nek
szabad átdolgozása. A többi eredeti. Július 8-án az Anaris és Hittingsfjállek tövében levő lapp kápolnába tettem nagyobb kirándu
lást. Ott nagyobbára grammatikai följegyzéseket tettem, azon kivül
egynehány mondatot írtam le egy Snaasa csúcsok vidékén született
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legény, s egy Frostviken tájékára való lapp tollba mondása után.
A kápolnából való visszatértem alkalmával egy Herjedálba való
ember csatlakozott hozzám és ettől is jegyeztem le szókat és
néhány mondatot. Az edsáseni iskolában az említetteken kivűl
még két fiúnak vettem hasznát. Az egyik Norvégiába, a Meraker
hegységbe való volt és vele, minthogy maga mesét nem tudott,
szintén a Friis gyűjteményében levő «Jetanasa hágga-t mondat
tam el a saját dialectusában; a másiktól pedig több érdekes szöve
get kaptam az Undersáker hegységben divatozó nyelvjárásban.
Stamgárde-ben létem alkalmával egy 18—19 éves lapp leány is
odavetődött az Anaris hegységből. Ettől valók a mondatok és a
mesetöredék, mely a herjedali dialectusban megkezdettnek folyta
tását képezi. A többi Anaris hegysógbeli szövegeket a leánynak
később szintén Stamgárdebe jött anyjától, egy 50 éves asszonytól,
jegyeztem le. A Tranris hegységből is köszöntött be egy szép
napon egy lapp ember és két érdekes kis mesét és két kis elbeszéllést mondott el.
Július 29-én odahagytam Stamgárdet, elmentem a norvég
határon élő lappokhoz és nyolcz napot velük együtt élve sátruk
ban töltöttem. A Skaltugu hegységből való mind nyelvileg mind
tartalmilag igen érdekes szövegeknek legnagyobb részét egy értel
mes lapp szolga mondta tollba. Csak a két utolsó elbeszéllést kap
tam másoktól. Az elsőt egy 35 éves lapp, a masidikat pedig egy
lapp vándortanító elmondása után jegyeztem föl. Ugyancsak e
hegységben egy Oviken hegységből való szolgáló is volt. Ettől kap
tam a mesetöredéket, mely a herjedali dialectusban megkezdettnek
második folytatását képezi és a kis elbeszéllést. — Augusztus
10-én éjszaki Undersákerba, a Kálásen hegység vidékére indultam,
a hol szintén volt a lappok számára isteni tisztelet. Összefüggő
szöveget itt nem sikerűit szereznem. Azon pár mondaton kivűl,.
melyet a Sjácker hegységből közlök, csak még néhány nyelvtani
följegyzést tettem.
Ezzel számot adtam, hol ós kiktől gyűjtöttem. A gyűjtemény
tartalmát huszonnyolcz mese és meseszerű elbeszéllés, tizenkilencz, a mindennapi életből vett történet, három mesetöredék ós
hat vers képezi. A gyűjtemény úgy van rendezve, hogy a rokon)
dialeetusbeli szövegek egymás mellé kerüljenek. A frostvikeni szö
vegek a legéjszakibb, Fölinge-lappmarki, a Tánnes hegységbeliek.
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a legdélibb jemtlandi nyelvjárást, a herjedali-t, tüntetik föl. Az
Undersáker-lappmarki szövegek következőleg vannak rendezve: a
Sjácker hegységbeli pár mondat az éjszaki, a Meraker, Skalstugu
és Snaasa hegységbeli szövegek a nyugati, a Tranris, Undersáker
és Anaris hegységbeliek a déli, az Oviken hegységbeliek pedig a
keleti undersákeri nyelvjárás bemutatására valók.
A jemtlandi lappok nyelvében igen gazdag a magán-és más
salhangzó-rendszer. A Lule-és Pite-lappmarki szövegek közlésében
fölemiitetteken kivűl itt még kővetkező új hangok találhatók: ÉP
(középhang o és ö között); az észt o (e és ö közti hang) is meg
van. — w = angol tv (majdnem w-nak hangzik és sokszor h spi
ránssal j á r ) ; y (ezzel a német ich szóbeli ch-t jelöltem két magán
hangzó között); c (középhang c és i között); l (középhang s és s
között); 5 (középhang j és g között); r (poroszos r : uvularis r ?);
r s v. r* (itt a r ejtése mellett röviden hallható s v. s rezdül); l
(hasonlít az orosz vagy lengyel Z-hez, csakhogy a nyelv még job
ban begörbül és a torokhoz közelebb érintkezik az ínynyel). —
A ff, t, p, é, c jegyek azt jelentik, hogy illető mássalhangzó akár
keményen k, t, p, c, c-nek, akár lágyan g, d, b, 3, 5-nek ejthető.
Ez a váltakozás ugyanazon szóban és ugyanazon beszéllőnél szó
elején majdnem mindig, szó közepén pedig igen gyakran előfor
dul; pl. kampul vagy gambul; tuhte v. duhte ; piene v. biene; cálemie
v. galemie; ulumuce v. ulumuge; cedpkih v. gedpkih; liencie v. lien$ie stb. A frostvikeni legkevésbbé, a herjedali leginkább használja
a lágy hangzót, a férfiak is inkább mint a nők. A szövegben nincs
következetesen megjelölve, valamint az l sincs mindenütt föltün
tetve, a hol hallottam, mert általában igen gyakran előfordult.
Csak ott jelöltem, a hol igen föltűnően hangzott. A r főleg az
Undersáker hegységbeli fiúnál hallatszott gyakrabban; r = rj
csak egy szóban, a riewo-b&n fordult elő s ezt is csak a Skalstugu
hegységben hallottam.
Az undersákeri és herjedali nyelvjárásban általános, hogy n
elől a t kiesik és helyébe magánhangzó jön, pl. tatna, utnih, vitnima, lótni' helyett] így is mondják: taana, uunih, viinima, looúi'.
Ezekben az aa, uu, ii, 00 élesen elválasztott külön szótagokként
ejtendők.
A Lule- és Pite- lappmarki szövegekben van egy rövid magán
hangzó (á, e, 1, ő, ű), mely erősbítő b, d-t pótol vagy két egymásra
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következő mássalhangzó kiejtésének könnyebbítésére szolgál.
Ugyanez megvan a jemtlandi lapp nyelvben is, de a szövegben
általánosan nem jelöltem, mert ép oly világosan hangzik, mint a
többi rövid magánhangzó. Csak ott illesztettem a magánhangzó
fölé a - jelét, a hol alig volt hallható. A hol a jemtlandi lapp egyéb
esetben mond ki igen röviden, alig hallhatólag egy hangzót, ott
fölemelt kis betűvel irtam, mint jfra v. gar, akcen (= aktsen),.
Ilikédé, fualih stb. — Az n, l, t után fölemelt kis i-vel kezdődő
ikerhangzó az említett mássalhangzóknak ;-s színezetet ad, vagyis
muriie, aPe', kukte stb. úgy hangzik mintha munnje, aljé', kuktje
volna.
HALÁSZ IGNÁCZ.

I.
Fölinge-lappmarki nyelvjárás. Frostvikeni hegység
(Frostuka v. Frostekaicdrie).
A) B e s z é l g e t é s e k ,
u

egyes

mondatok.

Mah k oráka' satuién kielum? érted-e a lapp nyelvet? —
monna kuérhkah kann, mam tptne jiehta1 nem értem, a mit mon
dasz. — monna juo matam kuerkqt már értem (bírom érteni); —
lidhtdkq lie kuérqkat (kuérkat) könnyen érthető (könnyű meg
érteni). — mije kuruksesien értjük egymást.
Jiehtfe', kuktie tihte sámien ? mondd, hogyan van ez lappúi ?
— monnq nigiktie' kqnnq nem jut eszembe (nem emlékszem). —
tah sdmien kieV tömnie lantsne jeh tüppen urte (v. tüppene tiin^e)
lantsne iVe' ko' siema plieresne a lapp nyelvek ezen a vidéken és
amott azon a vidéken nem egyformák (tkp. nem mint azon alak
ban levők). — tappene fentié1: könáhtet (köunat!), jéh nurHene
j^htie1: nönö! itt (emitt) azt mondják: elbúcsúzni (isten veled !),
és éjszakon azt mondják: nönö! — monna váhtst tairam, atte
nümtie bizonyságot teszek (bizonyítom), hogy úgy van. — tihte
mata kuq,rákat, mam liem monnq, jiehtema ez (ő) bizonyíthatja (erő
sítheti), a mit én mondtam.
Monna kalkam (kalákám) supcstet mesélni fogok. — monna
jiehtam autne, jéh totna jiehta minnesne én előmondom, te meg
utánam mondod. — tihte svöruq mü kicHemiem ő felel kérdésemre.
— jiehtie' munen (mun^en) nümtie mondd nekem azt (tkp. úgy).
Mah taira', kuktie tihte daron ? tudod-e, hogyan van ez své
dül? — hogjá, monna matam daron supcstet igen, tudok svédül
•beszélni. —munna jahkam, atte nümtie azt hiszem, úgy van.
cieketn lakdria' tegyétek el a könyveket!
kuktie jiella' v. jiella' hogy vagy? hogyan érzed magadat

JEMTLA.NDI LAPP NYELV.

79

(tkp. hogyan élsz) ? —- hoaja meglehetősen (tkp. igen); hievenlikke
jól. — mü jelkie pokcoka fáj a lábam; pokcoka toroja, v. altéin
(v. altéin f'őr) pokcoka nagyon fáj (tkp. a fájdalom dolgozik). —
mü rqvvq (v. ravo v. rovó) pokcoka fáj az alfelem.
Manna varrim tan vuraka, sata manna mdta hievie possuqt
olyan gyorsan futottam, hogy alig bírok lélekzeni. — monna liemq
numta ainest lélekzet nélkül voltam (elállt a lélekzetem).
Mü tan stuor vaivoa; monna liem alovds vaivot nekem igen
nagy bajom (szomorúságom) van; igen szomorú (betrübt) vagyok.
^— tihte klökote fenem ez sokat panaszkodik. — kossie mije neurosne, corvojdpie jupmelem (jüpmelem) mikor bajban vagyunk,
istent hívjuk (wir rufen an).
Monnq liem juo kaihkenq nügüta én (már) mindennel elége
dett vagyok. — tutna matie' kqn nügüta arrat nqmtd (v. nomtet)
ti ketten semmivel sem bírtok elégedettek lenni.
Munnan koppaseks acVi' skimc mind a kettőnk atyja (atyái)
beteg. — munna jidlldm kuktie mü dff'd úgy élek mint atyám. —
tihte ff'draje ceraka tann jicse jdmeme itnem, (itriem) ő nagyon
siratja meghalt anyját. — koh jece (v. jece-pontd) lie jdmqmq, ülje
sturra aitiestimie suttqmq tdnnid kuotsne mikor (a mint) a házi
gazda meghalt, nagy búslakodás támadt ezen házban.
Jhktiié mwűen, mam totne joktan (tan pijen) tarejajeJ ? mondd
nekem, mit csináltál tegnap (ma) ? — munna cúöccelim tan dredn,
kamatem ja warjaH cákijim, állta' puhcejim, pöpmatim,, karé1 pésséjem, ivarja'' tuomim, cacie ku°ttijem, sena monna porrta waccejem
kiis^e koqika fölkeltem ma reggel, czipőt húztam és fölöltöztem, a
teheneket megfejtem, ettem, az edényeket megmostam, ruhát varr
tam (tkp. készítettem), vizet hordtam, aztán elmentem látogatóba
(tkp. idegenekhez). — mam tü viélla tarejaje ? mit csinált a férfi
testvéred ? — muor' cuhpoje, ruonca stellije, slarrd stelladie kuöiluka, skuoksu vuofei ruoncina; te [le] juo sküksna fát (tkp. fákat)
vágott, a lovat megetette, elkészítette (rendbe hozta) a járó művet
{fuhrwerk; svédül: ha,n stdllde ákdon fdrdig), az erdőbe ment a
lóval; hát már az erdőben van.
Monna berrpm tqtnqm, att ih kqlqk niimtie taréjét kérlek, ne
tedd azt (tkp. úgy). — EQrq tam aktám taréja1 csak ezt az egyet
tedd! — iem monnq tam torojoma, jis tan jenim fihkima nem ten
ném, ha [még] annyit kapnék [is]. — tihte pqrakgq monnom cqr-
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rqkq sejeluqti ez a dolog engemet nagyon kifárasztott. — monna
kelopotom cdrrdká nagyon fáradozom (iparkodom). — monna liem
juo kuwjluka mü pqrqkoma (v. vitnesemiem) én már elkészítettem
a munkámat (tkp. készen v. készszé [csináltam!).
£iV tqtnd mqnn stuore Werra, sat acam cuovoret tienasatet
nem vagy oly nagy úr, hogy [tégedet] szolgálnom kelljen.
Totna kalok vetnaset aluvoroka komolyan dolgozzál! — jis tle
tan pijen W&mpslike vitnas', tHj acam totnom makset ha ma szorgalmasan dolgozol, meg foglak jutalmazni (tkp. fizetni).
tihte karra lie tan alovas stelletejá ez az ember igen nagyon
dolgos (szorgalmas). — tahfuolk' fenum vitnesejá' ezen emberek
nagyon iparkodók (tkp. sokat dolgozók). — tihte stállata kaihkumt
mie porq nohtsne tánnie kuotsne minden elvégez [besorgen], a mi
csak szükséges e házban. — tah fuolk'1 j{enom utnije1 wttnesahtet
ezen embereknek sok dolgozni [valójuk] van. — tah skuttie' cáráka,
kosso lies torojoma tani watnam kuwjluka ők nagyon iparkodnak,
míg ezen munkát elvégezték.
Munná' cuovorien ruktilakan taréjét tqm q>tam kettőnknek jól
kell csinálnunk e dolgot. — im ráunna' mdhtie1 tam piejet prdnokosa ketten nem bírjuk ezt rendbe hozni.
Mije cuovorien kuhcet kuotiem őriznünk kell a házat. —
jece kiettiem tarejaje a gazda kerítést csinált. — monnfq] ai aktn
aikien tarejajim én is csináltam egyszer.
par akta mdta (yar tah matie'J j^elet tánnie vidrádsne, mij
vitnesa (mah vitnesie'J csak az élhet (azok élhetnek) a világban,
a ki dolgozik (a kik dolgoznak).
Monna karavám (v. káckám) tam moqrám szétharapom ezt
a csontot. — monna cuohpm kirrqm muoreste levágom a héjat (kér
get) a fáról. — monna h'órnam piecketam tahtid warjeste levágom
(ollóval) a csúcsot (sarkot) ezen ruháról.
Akta kármánejd tiitfem kiesie egy ember húzta a bőrt.
Monna nuolijem (v. luihtiejém hirkie' (hirkiem) stalliste ki
eresztettem a lovakat (lovat) az istállóból. — herra raji jicse tréánkuite hireketa weccet sküksta az úr megparancsolta szolgáinak,
hozzák [haza] a lovakat az erdőből. — tiht atná jien tfenár* (v. tienesejd) sok szolgája van.
Kie poqtá ? ki jön ? — mgnnq pö°tijim miehcete teppete meszsziről (félreeső helyről, szó sz. messziről onnan) jöttem. — munna
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tfékie puqtam mü äcéna atyámmal jöttem ide. —• puotie* kickiepsa
fv. kiáckarí) jöjj közelebb (v. közeledjél)! — jis lie' tqtne hieven, so
tlje poqta' mijjéne sküksa ha jó vagy (leszel), velünk jösz az
erdőbe.
Juo monna tqiram, atta poqta reméllem (tkp.már én tudom),
hogy eljön. — poqta twppete mu autelen onnan elém jön. — monna
lienktaioin, jus tihte p ara ca puotet kívánom, bár csak eljönne (om
han bara skulle komma). — nu lie poatqmq mijen (munnun)
koqika, jis fv. ar?-) mije corvope (jis lien corvoma) eljönne hozzánk
(kettőnkhöz), ha hívjuk (ha ketten hívnók). — ficirhnen fv. firfnm)
pijjen poqtä mijjén fv. mijenJ koqika minden nap eljön hozzánk. —
munen lie jlehtoma, atta mö kierahkomis poatä jirrotn nekem mondta,
hogy jó barátom (kedvesem) holnap eljön (jön). — tihte poqtä
munnuna kuktsne ő (v. ez) kettőnkkel jön. — tuhta fv. tuhte) poqtä
tonn luihtie mü koikä (mü pielese) %>% tőle hozzám (mellém) jön. —
pötien munnun koika fv. koqika) kaiks tüwnis eljöttek kettőnkhöz
valamennyien. — tuh lien ai poatqmq, jis litie tije ai waccema ők
(azok) is eljönnének (v. eljöttek volna), ha ti is mennétek (v. men
tetek volna). — jeaca alamucd poatä más ember jön. — muppie
qlqmac' puotie' más emberek jönnek.
Monna mähtie' konn snqrrta wuértet tü puotemes fv. puotemesem) alig bírom várni a te jöveteledet (megérkezésedet).— koktemtie aé' wuértió monnam joktan mért nem vártál engemet tegnap ?
— monna ásta? (asth) kana nem értem rá. — kossie kqlqk' asstat 9
mikor érsz majd rá? — monna mieV kqnä nem tudom. — monna
mahtie' kqn riehta jiehtet, kossie kqlkqm puotet nem tudom eldön
teni (tkp. igazán megmondani), mikor fogok jönni.
Munna? utnléjin uhcemiem kettőnknek látogatásunk volt. —
kiem kalkien uhcedet tan pijjén kit fogunk (ketten) ma megláto
gatni? — munna wacciem fv. ivacciejém), acam uhcedet jHcena
äitikitie szüleimet mentem látogatni (elmentem, hogy szüleimet
meglátogassam).
tuhta cqhkqsa pqltq monnom ö (az) mellettem ül. — mije
kglomos koqtsne cahk&en fv. cqhkäsien v. cahkq,n) mi hárman a
szobában (házban, sátorban) ülünk.
Monna cuoccajém nwtsne oldalt (félre) álltam. — cocca mü
tuéksne mögöttem áll. — tuhta coccä puortsne (v. pu°rtien nálenie)
az az asztalon áll. — tihte cocaje (v. cotcajé) äln vuostokomus te i
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK- XX.
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muppije ő legelői (legelső) állt a többi között. — mü tuokän cócHe
mögém áll. -— mü autelen lie előttem van.
Monna wäcam uluksa jih kiähcedet plrjerkan kimegyek, hogy
körülnézzek (att bese omkring). — monna waccam ulukse pocc
oijjen (pocc jilkien) kimegyek hajadon fővel (mezítláb). — munna
waccam pöstolen (v. püonnose) hátra (hátrafelé) megyek. — munna
puorrta mü aclen lü'tie • talie wäcam pöstota mü äcen kuoika
el[mentem] az atyámtól; most visszamegyek az atyámhoz. —
manna kuqtete (v. koatete) wacam jeh tatna skuokata (v. sküksa)
waca'; nu liem monn[a] ai waccema sküksa, jus liem karnak atnama
én haza megyek, te az erdőbe mész; én is elmennék az erdőbe,
ha czipőm volna. — manna tvaccecam tqtnqnq v. totnqnq (tutnana
kuktsne) sétálok veled (kettőtökkel). — mqnnq wäcam numta totnot
(numta tutnot, numta tijjet) nélküled (kettőtök nélkül, nélkületek)
megyek. — mqnnq waccam tijjena kaiksne pejjese stuorra paktiem
mindnyájatokkal fölmegyek a nagy hegyre. — monna kalakam
ivaccet teinie (v. toiniä v. tuiniä) sküksa muorum jdkkieltet (v. vierétet) el fogok vele menni az erdőbe fát vágni. — iem lie' monna
höukana ken waccet teinie nem vagyok hajlandó vele menni. —
monna waccijim mohtse (v. ruonese) félre mentem.
Waccie' porta mü palta (luihtie), mü ruccen tuökste (v. tuwkste)
menj el mellőlem (tőlem), hátam megöl. — numta mijjet (n. mijén
kaiks) ih kalak' kopp waccet nélkülünk (mindnyájunk nélkül)
sehová se menj! — mali lie' tqtna waccema pirjesa, jis ih lie^ nahkaren elmennél-e a hegyre, ha nem volnál fáradt? — kossie uktuk
wacca í mikor mész egyedül ? — jirrotn (muppien piejjen) holnap
(holnapután). — qppq> almoka kärhkgsa ivaccä az egész nép a
templomba megy.
Munna' [kuoppok] waccebe autná (autená) jeh muppie kuékts
minnesne puatie' mi ketten elől megyünk és más ketten utánunk
(hátul) jönnek. — munna lien ai waccema, jis litie totna' waccema
mi ketten is elmennénk, ha ti ketten elmennétek. — mije mötie'
konna (Y. konn) waccet nem tudunk menni. — kossie kqléken kuotéte waccet ? mikor fogtok ketten haza menni ? — mije kalken
snarrta kuotete waccet nemsokára (mindjárt) haza megyünk majd.
— tije kaiks hemsa (v. hemata) waccete ti mindnyájan haza
mentek.
Tqnn lusto waccet qlakqnq käineinä olyan kellemes menni
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künn az országúton. — tann muotolk fiar*nen pijjen tiekie puotet
nagyon nehéz (beschwerlich) mindennap idejönni.
Kopp kommá iviwlkama f hová ment az öreg asszony ? —
cdakana lie kunt van. — ju koatan (koatien seise) puota már a szo
bába jön. — wuélká porHa mü autelste (luhtie v. luihtie; mü pielestie) elmegy előlem (tőlem; mellőlem). — mije lipie wuélkama kerkuse,jts lie tan pijen aileke elmennénk (v. elmentünk volna) a tem
plomba, ha ma vasárnap volna. — tije litie ai poqtama, jis mije
kerhkusa lipie wuélkama ti is eljönnétek, ha mi templomba men
nénk.
Waltije ávseem (v. kaunátiem) búcsút vett, elbúcsúzott.
Ietie kalkko ivarretet muppieje kuotine ne szaladjatok mások
nak házába[n]!
Kusne le puorapa, waresne el tásne ? hol jobb, a hegységben
vagy itt ? — waresne a hegységben. •—• kuktömtie ? mért ? — tásná
le lustipa; mü á&á ai tdsniá ott kellemesebb (mulatságosabb);
atyám is ott van. — tálie munna aimona suttam tdsniá most itt
maradok.
Tihte pöjje cappepq stálliesne án tuhte muppie ezen falu szebb
helyen van, mint ama másik. — tihte stlella kuhkene mohtsne ez a
hely messze (félre) van (weit weg, abseits). — tánniá sfellesne
mátié' kan hölltstet azon a helyen nem lehet lakni (tartózkodni). —
tánniá püjisne hölltstie, jin folk? azon faluban sok emberek laknak.
— monna thuhcem tasniá hiáven orrot szeretek (jó nekem) itt lenni
(vélem itt jó lenni).
le kuhteken (v. miken v. kieken v. aktaken) tasnie (v. tásniá,
tásnlá) ; monna liem oktok kuotsne (kuotfen sisnie) senki sincs itt ;
egyedül vagyok a házban (szobában, sátorban).
Tihte sotnun (Y. teijje kuktsie) ácien kuotie ; monna vuesetam
aktám rummum tánriá kuotsne ez (az) az ő kettejük atyjának a háza;
mutatok egy helyet abban a házban. — stuorra jehc (v. staima)
orroma tánnle pöjesne nagy lárma volt e faluban.
Tálie akta, tulie muppie (muppie) itt az egyik, ott a másik.
Alakana akté cohá, seitá kacket tumm jeh tám qlqmucem kunt
egy kutya [van], meg akar harapni minden (tkp. azt és ezt az)
embert. — kruhtera koqtqtq a marha legel. — pajet koqtat kruhtieretie hagyjátok legelni a marhákat. — munná' acien kiesastahkum (v. tvuejestahkum) piejet ruoncsa mi ketten rá fogjuk tenni a
6*
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kötőféket a huzórénszarvasra. —puoce mahtie kann tvaccet, munna*
cuovoró' konn éeloatalitet fmum a rénszarvas nem bír menni, nem
kell (kettőnknek) annyira megterhelnünk. — akta karmaneje puocom mqratie ih tüllem nüowij (v. nuowij) egy ember megölte a rén
szarvast és bőrét lenyúzta. — totna kaik cuoltet tejitie puocete, mah
koulohtie' (v. horahtie ) tisse válaszd el azon rénszarvasokat, me
lyek ide tartoznak. —juökietet puordcemus tahtie sámstemust válasz
szátok el a legjobbakat a legrosszabbaktól.
Plárie' kqhcié poskste a levelek lehullnak (leesnek) a fáról
(bokorról). — opro oppo pijjem egész nap esik. — rairije dörög
az ég. — anska alká (w. alkste) nohkotet a hold kezd fogyni. —
kgssie jdmkelta satta, ülje luöjsie' poltajáhtie' mikor sötét lesz,,
gyertyákat gyújtanak. — snarrta kalkien oqrajet mindjárt lefek
szünk majd. — munna juo nahkarén én már fáradt vagyok. —
mann vqrqkq cuocelitie pejjese ? milyen korán (mikor) keltetek föl ?
monna cuocelem vgrokd dretn je örejem (oqrejem) siento iehketn
reggel korán kelek föl és este későn fekszem le.
Tqllo puolla a tűz ég. — tan pejvqlq kuotsne nagyon meleg
ven a szobában.
Frua kahcelq paresielesa az asszony megszaporodik (tkp. gyer
mekágyba esik).—tata niccie- nomoje mana ez szopós (csecs-szopó)
gyermek. — taréja1 paam (v. pasam) kuwjleke tann uhce mánuse
készítsd el (tkp. csináld készen) a fürdőt ezen kis gyermeknek.
Toh mana1 tann ajév' azon gyermekek az ő unokái. — tah mü
nianai mana' ezek az én unokáim (tkp. gyermekeimnek gyerme
keit). — tuhte mü sliákta az rokonom. — kién mana lie tihte ?
kinek a gyermeke ez? •— koktemus niéjta tasnia? milyen lány volt
(v. van) itt ? — numtemes niéjta olyan leány.
Mqnn jlén mana' skoulusnd ? hány gyermek van az iskolá
ban? — jlén mana tvaccie' skoulusa sok gyermek jár az iskolába.
— mam skuule tar ej aj e mit csinált a tanító. — skglam qtnqmq isko
láttartott (tanított).—skuule (skule) toacciji sömies pöjjisajih kdllie
qnkqrí fulekien (v. vV'seihtien) tomm káind (v. véjje) nille a tanító'
egy faluba ment és néhány tanítvány elkísérte (követte) őt az:
útra. — totna kalok' kuéhts orrot skuolesne figyelmes légy az iskolá
ban. — mana? kdleks kaikén aikien kiémpa (v. heávan) qrrqt
a gyermekek mindig jók (szorgalmas) legyenek. — koh tatna liéh
tan kiamps, tlje thuhciem tqtnum minthogy nagyon szorgalmas.
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vagy, megdicsérlek. — mana? kdihpijé' muppie folhkie mietie a gyer
mekek majmolnak más embereket (tkp. más emberek után). —
tihte mana tan «o rucceros, sqt aca cuovoret kqrrqdet kidf pionnose
[ez] a gyermek olyan nyughatatlan, hogy kezeit majd hátra kell
kötni. — tihte mana tann aktn rucceres ez a gyermek folyvást
(egyre) nyughatatlan. — tihte mana atnd kdrvd ossolmos, cuovorom
tqm mdnan ossolmos pösteln laikit ezen gyermeknek rossz tulaj
donságai (szokásai) vannak, e gyermek szokásait vissza kell for
dítanom (? = le kell szoktatnom). — keinie lie' töroma í kivel
verekedtél (birkóztál)? — manna tqtnqm skaikalam (v. skaikalum) megverlek. — tihte mana thuhcie jicemse ez a gyermek dicséri
magát.
Kuktemtie monnom mi'rqht3 ? mért csúfolsz engemet ? — tihte
nalsuata kaihketa fuolhketa ő minden embert bolonddá tesz (ki
csúfol).
Tihte fej jené waltiejé tomm az ellenség elfogta őt. — cuohpstin aramujen folksle oijjem levágták a gonosz embernek a fejét. —
tihte fqnksne, men tlje fralsűtien tqmma ez (ő) fogságban volt, de hát
kiszabadították.
Seavot arra légy -csendesen (hallgass)! — ih kalakko cdpkét
üvá ne törd le !
Mam kalkam mátqdet v. pidbmotet ? mit egyem ? — iem
nxonná tairie' nem tudom. — munnusne küktssne (kükcsne v. koppaseksne) jin mai, mind a kettőnkben sok étel van. — kwf (v. prih•cok) stürka (v. salakká) a kávé keserű. — iete le' tije tam pijjem
kaskapijjém mátademq ü nem ettetek ma ebédet. — cuohpd stuhcum laipste vág egy darab kenyeret (tkp. kenyérből). — totna
p^ápmotahtd aktám mcindm te egy gyermeket etetsz. — monna cuo
vorom vuostak teitie manate pöpmatet, sena mahtam, (v. matam)
waccet tei kuimie előbb ezeket (azokat) a gyermekeket kell meg•etetnem, aztán velük mehetek.
Monna fliáktim jívena warja bepiszkolom (bepiszkoltam) a
ruháimat. — jirrotn •aileka, jéh munna waltam jicena urru (orro)
marjam holnap vasárnap [lesz] és új ruhámat veszem [rám]. —
munna' kü°kts lahpien vnunnan linie1 kuotsne ketten kendőinket otthonn hagytuk.
Man jienum tihte karra qltorosta (v. utnehta) ? mennyit bír
(besitzt) ez az ember? — tihte skoffuta jicse kaikslaks unuhtuka
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kaunie' ő mindenféle haszontalan holmikat szerez magának. —
po°rijen munien fin pednak' kínáltak (anbieten) nekem sok pénzt.
— monna spörohtam jlen petnek' sok pénzt takarítok meg. — mü
(mg) raihko alká nohkot fiar*nen pijjen gazdagságom kezd minden
nap fogyni. — monna wattam tütnen nqkata petnek, men monnq
jiehtam tütnen, ac1 Irúavenlike teje kuimie taréjét adok neked némi
pénzt, de mondom neked, jól fölhasználd (tkp. jól csinálj azokkal).
Monna cuovorom makset stqrqse skqhtam meg kell fizetnem
az adót (v. adót kell fizetnem az államnak). — monna máhtam
makset jicen laiku°m meg bírom fizetni az adósságomat. — tihte
maksiejle (Y.maks^e Y.mqksqma Y.mqksuohtomalie) jicsa (Y.jicsá)
laiku°m ö megfizette adósságát. — monna máhtam pörret tqm kér
hetem ezt.
Kiem totna wuéina' poqtet kit látsz jönni? — manna wuéinam teitia kuktsete (Y. sntnam, sgtnam) kettejüket látom. — mqnnq
wuéinam tijjem kaiksum mindnyájatokat látlak. — monna wuéinam
kaikslaks ék; tommu kqrrqm ; jeaca karrom; jeácam v. jeácam min
denféle dolgot látok; azt az embert; másik embert; mást, egy
másikat. — monna juo tqtnqm (tutnam) kiáhcetema már tégedet
(kettőtöket) megnéztelek. — seni im lel manna wuéinqmq totnqm>
ecemna rüqm utnle mióta nem láttalak, nem volt nyugtom. —
monna qlqkqnq tvuíjnijem fokolom fv. láttiem), tHje muolátam lát
tam kunt egy madarat, hát leföstöm (lerajzolom). — monna vielie
vuinie' kqnn nem látok már (többé). — ih Heh tatna alterq tqkkqrum folkum wuéinqmq ? soha sem láttál ilyen embert ? — tihtewuéina mijum (munnum v. mgnngm fkuktsj) ez lát bennünket (ket
tőnket). — tuhta wuertsa tütnien (tütnen) az rád néz. — mije (mie)
máhtie' kanna ívuinesatat mi nem láthatjuk egymást.
mam tqtne seit' (séitf) mqnnqste (monnqste) ? mit akarsz
tőlem ? — atfe'ko postote (Y. postota) jiroka jicet örodejam mw
luihtie ne fordítsd el tőlem arczodat! — kuttie' muffen aktám glásum cácstie hozz egy pohár vizet (tkp. vizből)! — mam tuh séitie'
mijesta mit akarnak ők (azok) tőlünk? — tihte kaihkiá, mije kálkien luwqtei (Y. tápötet) ez száraz, meg fogjuk nedvesíteni
(v. nedvesítsük meg).
Monna seihtwm, ac waccet uktuk numta monnot megengedem
(akarom), hogy egyedül menj nélkülem.
Mam hellste (hollste) seihf í v. mam túovpt' í mi kell neked f
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mire van szükséged ? •— munna mamkqn tuorpt' nekem semmi sem
kell, semmire sincs szükségem. — monna jenem tuorptien ket
tőnknek sokra van szükségünk.
Mi tihte mi ez? — tihte tann ruonoleks ata ez nagyon külö
nös dolog. — tqta (tqHa) koh uce veine-tqtnd ez [olyan] mint egy
kis boros (pálinkás) hordó. — tihte solopsta ez ezüstből [van]. —
tunn artoka komota az ő válla széles.
Tihte monnom lukonestahta, atta monna liem sealddamd tdstie
tomm ő vádol engemet, hogy tőle azt elloptam. — tihte seihtd
vuisehtet (vuésiehtit), atta redkta lie meg akarja bizonyítani (meg
akarja mutatni), hogy igaza van. — ei lie' tihte voinusámq ken ez
nem bizonyíték (beweis).
Monna thiekqnqhtam tqmq, sat acem tqmtejet megjelőlem ezt,
hogy majd megismerjem. — totna mata monnom trékeldet, jis seihtf
megcsalhatsz, ha akarsz. — tusnid trékelteja (v, drageles folka)
amott [van] egy csaló (v. csaló ember).
Mah tqmtie' jicset jeliem ! ismerd el hibádat! — iem rnonnq
tqmm tamtié' nem ismerem el. — tutna~' acetn dlskadet jicemtitie
szeressétek ketten egymást! — tah ac^es kiampa (\. heivdn) arrat
kaskomis ők jók legyenek egymáshoz! — mám tihte aitestá tutrien ?
mit törődöl ezzel (was bekümmert das dich) ? — monn aitestam
j^num tan peira nagyon törődöm vele. — ei tihte tütnen (tütrien)
koarat' kan semmi közöd hozzá. — tihte murién mahtie' kann koaradet nem lehet közöm hozzá (das kann mich nicht angehen). — ei
tihte mijjise koarat1 kan semmi közünk hozzá (das geht uns
nichts an).
*
Monna mdhtam kuhkiem funtaret (Y. jirmostallot) ; im monna
mqihtie' kan sokáig gondolkozhatom (besinnen); nem jut eszembe.
— alie' vielie kuhkebm funtar' ne gondolkozzál tovább ! — tihte lie
tan ossoles (v. -l°s) karra (v. rienie) ez (ő) nagyon megfontolt ember.
— mije dcen (v. mijecen) vele tairet tqmm q,tam majd jól megfontol
juk e dolgot (v. fontoljuk meg jól e dolgot). — muihtsem piejet, sat
é kaluk tejjese nan puosark puotet vigyázzatok, hogy valami bajo
tok ne essék (tkp. vmi rossz ne jöjjön nektek). — laikuq stittije,
kuktie monna ussotijem a dolog [úgy] történt, a mint én reméltem
(gondoltam).
Mi tü cuomotumie (v. -tümie, v. éuomotes) ? mi a te kívánsá
god? — monna cuom'' mamkqn totnostd semmit sem kérek tőled. —-
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monna cuomom mamkan kérek valamit. — monna tqm lüehkstom
(Y. lüehkom) ez tetszik nekem. — koktemus plidrom (N. pliára)
milyen a külseje (arczszine)? — altéin fór höföliks nagyon (rend
kívül) szép. — totna mahtö? süttet cappies te szép[pé] lehetsz. —
monna, tatnqsq vuökotum hajlandósággal vagyok irántad (ich bin
dir gewogen).
le tihte mufC'en tqmuts kana ez nem ismerős nekem, ezt nem
ismerem (das [er] ist mir nicht bekannt). — kiese lie tqmuts ? kinek
ismerős, ki ismeri? — monna stuora tamutsom qtnam nagy isme
retségem van. — ih kaikkor tqm pqltet ne ijeszd el (abschrecken) őt.
Tunnle stilliná kqunose jin hantié1 (v. hantié) azon a helyen
sok gödör (árok) van. — aliehko tahtie keinoste seik'/ ne térj le ezen
útról! — monna kalákám ruokat tqtnqm tasnid jil Ejsosne találko
zom majd veled (előtalállak) itt vagy Edsásenban. — mije mahtien
seiket mi letérhetünk [az útról].
Munna liem pqtdtoma jidndsne megfürödtem a folyóban. —
tdnnid mükaik prouhkoq tdnnld lantsne ott (itt) általános szokás az
országban.
Monna cuovorien thuhcet jicseniem (v. jicsemiem) dicsérnünk
kell [kettőnknek] magunkat. — kuktfemtie thuhé' jicemt? mórt
dicséred magadat? — kuktemtie tutna jicsemtie thuhcetn mért
dicséritek (ketten) magatokat? — mije kaihks mdttepa thuhcet
jicenesiem (v. jicemem) mi valamennyien dicsérhetjük magunkat.
— tije tüuna kaik mdhtietie thuhcet jicsesie ti valamennyien dicsér
hetitek magatokat. — tuh ai ciehtie' thuhcet jicenesie azoknak is
dicsérniök kell magukat.
*
Kiesnie kaunose (v. kaunesa) sldloq (v. sidlo, siálg) kiben
van (találtatik) lélek ? — mijesne kaiksne höltstá s^loq mindnyá
junkban lakozik lélek.
Monna piejem tamm purtan (v. purtien ndlld v. itallá) én ezt
az asztalra teszem. — tuhta kahcd woulusa yurtste (v. pu°rtien
ndltie) az leesik az asztalról — nipie jeácah skuopsne a kés a má
sik szekrényben van. — monna seihtqm piltum tupriehtet vieksa
a képet a falhoz akarom erősíteni.
Munna calam pennena (numta pennát) tollal (toll nélkül)
írok. — calet jicset thidnkuiste írj gondolataidból! — kqmmd miela
kaihkum, mam mije tarejepd; tata (tuhta) alomace jiehta tossa
a vén asszony mindent tud, a mit mi csinálunk; ezen (azon) em-
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ber megmondja neki. — akta fejléc (fejlets) poqtd kanakán luihtie
parancs jön a királytól. — tqtnanqskás (y.nuskds) hierra te nyug
hatatlan úr [vagy].
Kiesse kqlkqm tqm wqttet ? kinek adj am ezt ? — paf monnum
wottet tunn onatejese almokostem (y. skidnkgm) hadd adjak annak
a koldusnak alamizsnát! — mqnnq ivottam tijjesa kaiksa ldram
mindnyájatoknak adok ajándékot. — monna, wattie1 kqnn kiesa
senkinek sem adok (v. adom). — munna ivqttam tan karrase
aktám tálam adok ennek az embernek egy krónát. — tihte ivottá
mijjesa vuoj' ivasta' ez nekünk vajat, sajtot (tkp. vajakat, sajtokat)
ad. — tihte wotta munnusa (mgnngsa) ko°ppasekse Idipidstuhcum
mind a kettőnknek ád egy darab kenyeret.
Kiestie fihkV kitől kaptad ? — monnq fihkijém tgstie (tuostie)
tőle (attól) kaptam. — tastie ettől. — monna kiestie kann fihkima
senkitől sem kaptam. — munna uóccajem (y. oqccajém) mü ácste
(jeacasta) atyámtól (mástól) kaptam. — mam Heh occoma (y. fihkema) skiankana? mit kaptál ajándékul? — im liefm] monnq
fihkemq ken mam nem kaptam semmit. — im lie* monna fihkimq
kan arpiem mü áihtikistie nem kaptam örökséget szüleimtől. —
monna nöikem kaihkom, mqm pqrq wgttié muffen megelégszem
mindennel, a mit csak adnak nekem.
Mqnnq tvaltam tijjéste (y. tijesta) tam warjam elveszem
tőletek ezt a ruhát. — tihte fqhtuka alamuca covustüvije ezen sze
gény ember megraboltatottt. — tann fqhtuka folkste covustein
kaik ek ezen szegény embertől minden holmit elraboltak. — tdnnlá
kuotsne stuora föhtitoma azon házban nagy szegénység van.
Monna ivacam porta ; nö nö ! elmegyek ! isten áldjon meg !
Egy másik Frostviken vidéki embertől csak a következő pár
mondatot jegyezhettem l e :
Sámien kiella tan kdrvac a lapp nyelv nagyon nehéz. —
mqnnq Paulusta wuólkim klqhka ^elje joktece léhkedn oijje ; pö°tim
klqhka pielje véitete tan artan Pauluból tegnapi este kezdetén
(tkp. fején = délután) négy órakor indultam el; megérkeztem
(jöttem) ma reggel fél öt órakor. — tan jijjin ndlkieslékkid öurejim
az éjjel jól (tkp. édesen) aludtam. — tan piejjén kerhkusa mijje
waccem ma templomba megyünk. — kuktie trqjjit'' tasnid hogy tet
ézik itt [neked] ? — hievenlikkid jól.
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B) Mesék.
1. No qitie-kqmmá

j éh Jijcá

(jicd).

Puóries alamuca aktn aikien urrie wuociemienie jeh cqjanij^
sat écie kaunh (kanna') kqna kuotete. tHje poatie kampl kuotien
koqiká, mi őo^ccaje uhce pliáhcukan ndlnie sküksne. tasnie canie
kgqtán acca gqret tasnie tan jijjén. tqllom piejie jeh alkstie tu°ltotet
nqkatum,maitie lie tan piejjeca wuocecemie, (v. nqkqtum tan pijecste
ivaócecem matsta v. ívuocecemusta), uhce kiepenien sisnie, mam méatan uttfefe. tqlla canie koatan sömies n°qtie-kqmma jih kihéije :
nkuktie tü nummah) — «mü numma Jijcá», svörui tihte qlqmucq,.
men tHle ivaltiji tám jicse slievum (Y. leivuum) tievas tahtie tu°ltejen
cácste jeh sleáppije tan n°qitien konimán öratejete. tihte alkije skrolet jeh hgjhkietet jeh cuorvqjé : «Jece monnom poltama ! jlece monnom poltama !» — «jis lie' jicomt poltama, oqéca'jica cakret tan
autsta», svöruje kieckdms pirjesta tann n°qitien-komman siálska.
titíe numtie slühpui (Y. slnohpui v. piasie) tihte alamuca
fqruqn luihtie. men koh n°qitie-kommd wuílkiefe, jiehtijejie : aJijce
tqmqtie monnom, Jíjca poqltieje jeh Jijca (jieca) kalká oqccet uoret
muppien japán.
kuh lie tle matátq,mq, tilje alamuca uörafe • men koh tlafqhkaji jicse nqhkdristie je' alkejie kruohkot jicse máta-vuissesne (Y. niesties-vuíssesne), tHje kaunie jicse mát kuohpgma (kaunie sü vuissom
tievos kuohpend) jeh matsta porrá rökonoma smqjuqhkq\ eccenq
máhtie kuqrekát (Y. kuerket) kqnn, kuktie tihtá koqrádama, mán
koh tla puotie folhkle (fuolhkie) koHká, tilje fihkije koullot, atta porrtd
lie grruma qppq jápiem.
A b o s z o r k á n y (tkp. v a r á z s l ó a s s z o n y )

ésMaga.

Egy öreg ember egyszer eveteket lőtt és eltévedt, úgy hogy
nem talált haza. Hát jött egy régi házhoz, a mely egy kis dombon
állt az erdőben. Ott belépett a házba, hogy majd aluszik ott az.
éjjel. Tüzet rakott és elkezdett főzni valamit, a mit az nap lőtt
(azon nap lövött ételből, lövésből) egy kis üstben, a mely vele volt
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(tkp. a melyet magánál tartott). Egyszerre belépett a házba egy
boszorkány és kérdezte : «Mi (tkp. hogyan?) a te neved?» — «Az;
én nevem : «Maga», felelte az ember. De ekkor a főző kanalát tele
vette a forró vízzel és a boszorkánynak az arczába öntötte. Ez
elkezdett ordítani és jajgatni és kiáltá: «Maga égetett meg engem!
Maga égetett meg engem!» — «Ha magad égetted meg magadat,
hát magadnak kell (tkp. magad kapsz) szenvedned érte», felelt a.
legközelebbi hegyből a varázsló asszonynak társasága.
Hát így megszabadult az ember a veszedelemtől. Hanem mikor
a boszorkány elment, azt mondta: «Maga ismert engemet, maga
meg égetett és maga aludni fog (tkp. fog kapni aludni) a másik évig.
Mikor evett volt, hát az ember lefeküdt; mikor azonban föl
ébredt az álmaiból és elkezdett kotorászni a tarisznyájában (tkp..
étel vagy útravaló zsákjában), hát a maga eledeleit elpenészedve
találta (zsákját tele találta penésszel) és ételéből csak rothadt dara
bokat (falatokat, morzsákot). Nem bírta megérteni, hogyan tör
tént ez; hanem mikor emberekhez jött, hát meghallotta (tkp. kapta,
hallani), hogy egy egész évig oda volt.
2. Stq-luqn

prür

esa.

Aktn aikien staluq soanqtie aktn sámien nleitsa. n{eitn ahc%e
cuovorie luhpiedet tan staluse nieitom, jeh keihtiefe tan autste tan
iardn Weltie, mam wuéinesie. mán jicse sistie tqmqtie, atte l kalak
numtie süttet kqnn. ko tihte thijje süttije, tilje suomqsetin tam piej"
jeni, ko^ssie staluq aca (v. kaláka) puotet jeh prürösöm (v. prürosom) viaccet. tihte piejje puotije (v. süttije), ülje staluq poata. tan
thtjjen ívuolesne ivaltqmq lie muorqm jih steállátqmq kuarjluka
(\. kubjluka) jeh cakqmq tassá nleitn tvarjoq'; waltqmq lie avöre
urruq koptqm, grrg$ cghpm, sillpq peáltom piera kruohpm, urrifl'
kqmak' jeh urru wuóttok\ koh liela kaihka kuwjlnka tgrgjgma, tilje
piejemq, (cihketema) lie somies ruonese krukneka ciehta lienena
pijjeln oijjem, kuktie sámien prürgsa (v. prüresq) prüuhkie iitnet.
kofs] stqluq poqtá koqtan jih wuiniejie prüresam cahkan ruo~
nesne, karvoltahksne jicse puorems warjoi kuimie, tille kerjená süttijejeh waccie ulukse jicsá vuohpiná jleh toqstahtet teitie puohcéte, mam
aca Jihket heimosta. tűnnie thtjjen wuolesne qrrajie (v. orrajie)1
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taktera ciekot kallie puöhcie kuimie cahkacen tiivksne (Y. tuöksne),
palta kuotiem. koh tle stalu fíhkema jicse puöe* jih seihtie aktám
teistie mqrrq'tet iehkets pualqse (Y. puelqse), ülje icacciejie (éidvo'tie) alamace jicse tqktqren koHká, jleh tilje ívuélkien vorroka pqjqnqn wdrien koqiká.
koh tle stalua lie mqrq torna pouhcem, tilje wacciejie (wacciejé)
koqtan jicse kéárahkan köqika. — «no mu kiárahkav, jiehtije stqluq, iipiej' kruohtam tqllose/» — kiárahkopa eccene svihc' kennd. —
«ö, mü kiárahka skamásetá», ussote staluq; monnd fihkém tarajet
jica». — koh tle kruohta tuHtoma qhcece,jiehtd: «no, mü kidrahkomis, tellec (Y. tü%e ac) luottat jirromq-mgaram !» — eccie tihte kidrakkomis svihch kand. — nmu kidrahka skamdsatd, monna fihkém jicd taréjét», jéhtie staluq. — koh pidrkd tuoltoma, j^htie : «mü
kidrahkomis, poatie' tdllie, koiva' pidrka pejjese!'» — tihte kidrdhkqmis skamasátie tall ai, jeh eccie (dccie) svihch kend. — «so telje
fihkém, taréjét jicai>, ussoti staluq. koh tilje koivaje pejjese pidrka',
tilje puorijé kidrdhkomisom, poqtet ece (Y. aca poqtet) mdtddet;
mdn kidrahkomis skamats. tlje matdtie uktok. koh liele kalhkoma,
pirrie tamm, aca siankam kaojluka taréjét, koh ecie kidrahkomis
svihch kand, cuovorije jica stelldret siankam. — <mo mü kidrahkomis, puotie1 tdllie uorV». — men dntö lie skqmats (skamasetemienie).
— «monna fihkim jica ivaltet totnumr>, ussoti staluq jeh waccije prürusen koqikd. men mam tilje kaunie ? koh tilje aca waltét tam jicse
kidrahkum, tilje arvletije, atta tihte lie m,uora-klüoppd.
tilje suttije puqsqrkq (Y. puesarka) [moqrrahtüviej tann pijjelen jih varresti ulukse pqrrq suórtind je' varrestie alamacen minnesne pijjeln poskai je puHtie. mdn eccie mqnnq kan nqhtse sutt\
ívuósties (Y. wuqsties) dlemie ai suttije, lupma jeh cövekemé, jéh tilje
alkejé stalua kqrqvonet je svilkstet koh piene. tilje alekieje asska
jeihtet dlemesne. kuh staluq- tam wuiniejie, vientie attd sdmie tihtd
tqllom piejema jeh vorokd varrestie, altmdn (Y. eltmdn) hoisaje.
mdn eccie mqssqse kqnn ; nqhkqrén suttije, f'órenu puotije frqmmq
jéh pqktdtet tdnnie tollosne. tilje kuocije pejjese kieraksa muorqsa
(kuosasa) jéh tdsnie kqrqvonije.
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menyasszonya.

Egyszer egy óriás megkért egy lapp leányt. A leány atyjá
nak oda kellett Ígérnie az óriásnak a leányt és megköszönte azon
tiszteletet (tkp. köszönt azért a tiszteletért), a melyben részesült
(tkp. a melyet kölcsönösen láttak?). Hanem magában gondolta
(tkp. magából érezte), hogy nem fog így történni. Mikor az idő
eljött (tkp. lett), hát megállapították azt a napot, a mikor m óriás
el fog jönni és a menyasszonyt elviszi. Az a nap eljött (lett), hát
jön az óriás. Ezen idő alatt a lapp ember fogott egy fát, elkészí
tette és felöltöztette a leány ruháiba (tkp. fölhúzta ennek a leány
ruháit). Vett vala egészen új kabátot, új sapkát, ezüst övöt a test
körül, új czipőket és új czipőkötőket. Mikor mindent elkészített
(tkp. késszé tett vala), hát odatette (odaültette) egy sarokba kupo
rodva, sűrű kendővel feje fölött, a mint egy lapp menyasszonynak,
szokott lenni. Mikor az óriás a házba jön és látta a menyasszonyt
a sarokban ülve, felöltözve a maga legjobb ruhájába (tkp. ruhái
val); hát megörült és kiment az ipával, hogy elfogadja (átvegye)
azokat a rénszarvasokat, melyeket hazulról kapni fog. Ezen idő
alatt a leány elrejtve tartózkodott néhány rénszarvassal egy kis
domb mögött, a ház mellett. Mikor hát az óriás megkapta a maga
rénszarvasait és ezek közül egyet meg akart ölni vacsorára, hát
elment (ellopódzott) az ember a maga leányához és aztán gyorsan
hajtva elmentek a hegyhez.
Mikor az óriás megölte a rénszarvast, bement a sátorba a
kedveséhez. «Na, kedvesemé, mondta az óriás, «tedd a fazekat a
tűzre!» — A kedves nem mozdult. — «Oh, az én kedvesem szégyenli magát», gondolja az óriás, magamnak kell megtennem.
Mikor a fazék forrott egy kissé, azt mondja: «No kedvesem, most
majd szétvágod a velős csontot». — N e m mozdult a kedves. —
«Az én kedvesem szégyenli magát, nekem magamnak kell megten
nem)), mondta az óriás, fiikor a hús főtt, azt mondta: ((Kedvesem
jöjj most, merd ki (tkp. merítsd föl) a húst!» — A kedves most is
szégyenlette magát és nem mozdult. «Úgy hát magamnak kell
megtennem», gondolta az óriás. Mikor kimerte a húst, akkor kérte
a kedvesét, hogy jöjjön enni; de a kedves szégyenlős volt. Hát
egyedül evett. Mikor jóllakott volt, kérte, hogy csinálja meg (tkp.
csinálja késszé, azaz vesse meg) az ágyat. Minthogy a kedves nem
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mozdult, magának kellett megvetni (tkp. fölállítani, rendbehozni)
az ágyat. «No kedvesem, jöjj most aludnia. De mégis szégyenlős
volt. — «Magamnak kell téged elvennem», gondolta az óriás és
•odament a menyasszonyhoz. Hanem, mit talált ekkor ? Mikor meg
akarta fogni a kedvesét, észrevette, hogy az fatuskó.
Ekkor mérges lett (megharagudott) e miatt és kiszaladt csak
egy ingben és szaladt az ember után bokrokon és halmokon át. De
nem használt semmit (tkp. nem lett semmi haszonra). Csúnya idő is
támadt, hó ós hideg (fagy) és hát elkezdett fázni és dideregni, mint a
kutya. Ekkor a hold kezdett feljönni (megjelenni) az égen. Mikor az
óriás ezt látta, azt hitte, hogy a lapp ember rakott (csinált, tett)
tüzet, és gyorsan szaladt, a mint csak bírt. De hiába (tkp. semmire
sem); fáradt lett, mielőtt oda jutott (tkp. előre jött) és meleged
hetett volna azon a tűzön. Ekkor fölmászott egy magas fára
(fenyőre) és ott megfagyott.
3. Stciluan
<•

liew o.
Í

Akta kqmmd kalldm ntrűej. kalld cléce jdpiem stáloina toarraj e (toarrajin). stdlua sihtije tan kqmmdn kalldm püivét, sat aca
mahtet tvdltet tam kqmmdm jicse früinq (v. früina, -ne), kuh c^éce
japie' juhtiejjén, tHje luhksi tam kalldm püwét (Y. tillle jü mdhtiejie
jdmiedet tam, kalldm). tihte kalld ih kqmmd dlekiem uW éjin. tihte ai
slhtiji jdmiedet (püwét) tam stqluam, muito tihte m°qrrdhtuovi,
juktie tihte stqlua püwuma sü d'clem, sat aca mahtet sü ietnlem waltet jicse früina.
pdhca jléhtie sü edtndn: ataira', kusrie stdluqn lieivo, juktfe
eccemjijca mdtie'jdmietet tqmmq? tqtnfqj ac kiehcet stqluqm, kusnie
tqn lieiüo. tHje iétnie kiehcejie stdluqm: «kusnie, stdluq, tü liewo ?»
— stdluq svörui: «kuktemtie kihc' (kih&e') numtie ?» — kqmmd
svörui stdlüum: nkussie monna poatam neurosne, suole' (sqta)
munna mdhtam vieldset tü prdkksne (v. limousne).)) — tHje supcsti
stqluq icse liewun pira jé' jehtieje: upuölijen hq,vqn tuöksne hoUóma
(v. sö°la) jéh tdnnle söHusne fuete jih fuetsne sauca (v. foqra),
jéh tdnnle foaresne hdnd jé' tdnnle hanesne munnie jeh tdnnle
munnesne (v. fueten, fuoron, hdnan, muntfen sisnle) mü liewq.
tiffle poatd tan poqrles früwn alekie tan sü iétiten koqikd jé'
l
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jeahtd : «juo oqccaje' küllőt, kusnie stqluqn lieivq f» — tilje svörui
iétnle sü (v. jicse) dlekan: amonna liem juo oqccomq küHlot (ku°l•lot), mü dlekie ! pueléjen haván tuöksne numtie supcstie stálua, sü
(jicse) lieivq ; tilje tdsnie (v. tuppen) akta sö°lo, jeh tdnnie sö°lusne
fuete, jeh tdnnie fuetsne fgqra, jeh tdnnie fgaresne hana, jeh hanan
sisnle munnie, jeh tdnnie mimnlen sisnle stáluan liewa.n — tHje
j^htie dlekie edtndsas (v. sü ceccan) : ntiWe monna cuovorom koulahtet jicsam tieneseja (v. tienasejjete v. ceanar* [munnum tienaset]),
keinie kalákqm waccet puölijen hqvqn tuqrest (v. cérra). tHje koulojle m°qtkqm je' seipékem je' sldpkiem (hapkiem) je'' taktakgm
(cd&e-lqttiem), tilje puorrta waccief^e. jice waccije skihpun séisa
jernd-thqken nuqlan (v. röutie riehpenen nuqlan) je hapkijem ja
cdcie-lqttijem waltiji jicsa koqika riehpenen nuqlan, sqtq tah ku°kts
iehpuelie^ (v. pu<plie,)jem°qtkqm je seipekem seihtije sühkqt. numtie
tam m°qtkq atnd röps je ceps (ceeps) ku°lk\ je seipeke ai atnd velks i
ceps i röps fliehk* (flie'k'') jicse kulkijne, koh tel wacciején (v. -jin)
<érra puölijen havum. tHje pötijin sö°lusa, kusnid stqluqn liewa lie,
jeh tHje waciejejjen (ivaciejin) pejjesa sö°lusa je pojtin fuetn koqika.
tiWe nfqtkq poqrkajén jicse auts-jilkie kuimie fueten pqttfem, jeh
tHje fuora voroka varrón (V. varrije) uluksa, tilje seipke (sepke)
varrii minnesne je waltfej^é fasta (v. cankstie) fuorom je porkaje.
fuoreste (fuoron sistie) hdletie hana ulukse ja hanan minnesne hdletie
hapkie, cükstii jicsa kuehperi kuimie je' por'kaje. tdnnie hanan sisnie
munnie (lie) je munnie kahclej'e cdcien silsa jeh pqtnan vuojdje. tlje
zvuojeje cdcie-lottije tdnn minnesne. koh cdcie-lottije vu°sts aikien
vuojeje munnien minnesne, tHje kuhkiem suttie (v. kdtuoi) cdcien
nüwlesne • je koh tle akin aikien eccle md'ie' cdcien miwlesne (v. nüwlesne) kuhkebm hoiset (arrat) ngmtd hieptom, tilje vuojeje mupp'
aikien jeh suttije dn kuhkebm, koh tan vuosts aiklen, men tHje eccie
kaunh kand. tilVe pötije urrusest pejjesa pgssu°htet je koh tle possuotqmd, tlje kolmaden aiklen vuojeje ja dn kuhkebm qrraje dn vuosts
ku°kts aikien. tHje kaunije munniem haván pqtnesne je pö°tijépejjesa
caciem. tHje ívuíjnije pdrnie munniem cacie-lottien nalmesne jeh
cdcle-lqttie kuttije munniem pdrnien koqika. tiWe pdrnie waltiejie
munniem, tqllom piejeje (tqllom poltajehtij) jé? munniem piejeje
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tqllossa, sataca puelet (puolijen tqllossa). koh tle alkeji puvlet, sühkaji pdrnie poqstqtd, send liele ühtd turujuma (v. kqlhkqmq), kukümtie poatqmq. tHje poatieje seammd stdlldn, kustie tqmm ívualkije
(v. wualkqmq) je wacceje tolla, kuh poatéjé kattan, stdluan koqika
jeh vuinieje: stqlua puilieje sedmma lakán, kuktie tihte munnie pui
lieje, mam liepiejema tqllosa tdnnie havqn söHosne. jé' pdrnie wacciefe jicse iétnlen koqika jé' ietnie tan kerjend siittije koh tle ívuiniejé,
atta süu (sü°) dlekie poqtd fréska (hidven) sü koika pöstdta, je' kerjd
sattd jienems (v.mestd) tan péjjeln, kukt tihte vantqtomd (v. vitnama),,
juktie lie hoisama püivit tam stq,luqm. flje keihtiejie tihte poqrlesfrüa
jicse dlekiem je jiehtiejie : ukdihtoq, mü dlekie (monna keihtam mü
dlekiem), juktie lie"1 vantqtomd (vitnama) tam staluan liewqm.» koh
tle tihte poq^es früa supcstie sü dlekend, tilje uhce liewo dnnu aimona
tanrid stqlosne jeh stdlua svöruje kommasa: ukukfemtie monna
supcstqmd tan poqries frügsd mü liewun piera /» tilje nillemtie std
lua tqllo-cérrqm je' kounum jicse sisa, tilje puolije (puelije) stdluan
nalmien kuoma jeh mgsksie, tHje nqhkeje dltse (dltse) kruohpa tqllosne koktfémtie ma'tiejie puelet (pucolet), je tiWe tqllo jamkafe je*
dltie liewq nqhkaje tqllqna (tqllona). tdllie juo nqhkqmq kaihka
tüwna.
3. Az ó r i á s é l e t e .
Egy asszonynak volt egy ura. Az ember hét esztendeig harczolt egy óriással. Az óriás meg akarta az asszonynak az urát ölni,
hogy az asszonyt feleségéül vehesse. Mikor hét év elmúlt, sikerűit
agyonütnie az embert (már meg birta ölni az embert). Ennek az
embernek meg asszonynak volt egy fiuk. Az is meg akarta ölni az
óriást, mert haragudott, hogy az óriás megölte az atyját, hogy
elvehesse az ő anyját feleségül.
A fiú azt mondta az anyjának: Tudod-e, hol van az óriásnak
élete, hogy én nem bírtam öt magam megölni ? Kérdezni fogod
(kérdezd meg) az óriást, hol van az élete. Ekkor megkérdezte az
asszony az óriást: «Hol van, óriás, a te életed?» — Az óriás
felelte: «Miért kérdezed?)) — Az asszony felelte az óriásnak: Ha
én bajba jutok, hát a te életedre támaszkodhatom (bízhatom maga
mat). Ekkor az óriás beszélt az életéről és mondta: «Az égő tenger
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mögött van egy sziget, azon a szigeten van egy hordó, abban a
hordóban van egy j u h ; abban a juhban van egy tyúk, abban a
tyúkban van egy tojás, és abban a tojásban van az én életem.»
Hát az öreg asszonynak a fia oda jön az anyjához és mondja: «már
meghallottad-e (tkp. kaptad hallani), hol van az óriás élete ?» Hát
felelt az anya a fiának: «már meghallottam, fiam! Az égő tenger
mögött*, így beszélte az óriás, «van az ő élete; és ott van egy
sziget és a szigetben van egy hordó és abban a hordóban van egy
juh és a juhban van egy tyúk és a tyúkban van egy tojás, és
abban a tojásban van az óriás élete». — Ekkor a fiú azt mondta
az anyjának: «hát néhány szolgát kell magamnak fogadnom (enge
met szolgálni), a kikkel át fogok az égő tengeren menni». Hát foga
dott egy medvét és egy farkast és egy ölyvöt és egy búvárt, aztán
elment. Maga a hajó közepére ment vas- tető alá és az ölyvöt ós
búvárt magához vette a tető alá, hogy ez a kettő el ne égjen, a
medvének és farkasnak pedig megparancsolta, hogy evezzenek.
Azért (tkp. így) van a medvének piros és fekete szőre és a farkas
nak is fehér és fekete és piros foltjai a szőrében, minthogy az égő
tengeren keresztül mentek. Hát jönnek a szigetre, a hol az óriás
élete volt, aztán fölmentek a szigetre és a hordóhoz jöttek. Ekkor
a medve a maga első lábaival szét ütötte a hordó fenekét ós a juh
gyorsan kifutott, a farkas pedig utána futott és megfogta a juhot
és széttépte. A juhból a tyúk röpült ki és a tyúk után az ölyü
röpült, megfogta karmaival és szétszaggatta. A tyúkban volt a
tojás és a tojás bele esett a vízbe és lemerült a fenékre. Ekkor a
búvár lemerült utána. Mikor a búvár először merült le a tojás után,
sokáig oda maradt a víz alatt; s minthogy nem bírt egyszerre
tovább a víz alatt maradni lélekzet nélkül, hát följött a vízrelélekzeni. Midőn lélekzett, hát másodszor alá merült és még tovább oda
maradt mint az első alkalommal, de hát nem találta. Ekkor újra
feljött lélekzeni és mikor lélekzett, akkor harmadszor alá merült
és még tovább oda volt, mint a két első alkalommal. Ekkor a
tojást megtalálta a tenger fenekén és feljött a vízre. Hát látta a
fiú, hogy a tojás a búvárnak szájában van, és a búvár odavitte a
tojást a fiúhoz. A fiú fogta a tojást, tüzet rakott (gyújtott) és a
tojást a tűzbe tette, hogy égjen (az égő tűzbe). Mikor elkezdett
égni, a legény visszaevezett, miután végrehajtotta amiért jött. Hát
ugyan azon helyre jött, a honnan elindult és azonnal, mihelyt a
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, XX.
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partra ért, az óriáshoz ment és látta: az óriás ugyanolyan módon
égett, mint a hogy az a tojás égett, melyet a tűzre tett a tenger
szigetén. A fiú elment az anyjához és az anyja nagyon örült, a
mint látta, hogy az ő fia egészségesen jött hozzá vissza és legin
kább azért örült, hogy ez győzött, mivel meg bírta ölni az óriást.
Hát az öreg asszony megköszönte a fiának (tkp. a maga fiát) és
mondta: «köszönöm, fiam, hogy az óriás életét meggyőzted*).
Mikor az öreg asszony beszélgetett a fiával, hát még volt egy kis
élet az óriásban és az óriás felelte az asszonynak : «miért beszéltem
én az öreg asszonynak az én életemről?» Ekkor az óriás parazsat
és hamut nyelt magába, hát elégett az óriás ínyje és megfuladt,
aztán elenyészett a teste a tűzben, a mint el bírt égni és aztán a
tűz elaludt és az ő élete elaludt (elenyészett) a tűzzel. Hát már
mindennek vége.
4. M o qr ah k a fr üq, jé h p q h h á.
Aktn aikien sömies moqrahka früq, mie tann moqrahka, att
eccie (Y. ecie) pqhhá kan pual' fássá (teinie, tástie) friáresne jielet.
aktn aikien kalla jih tihte moqrahka (v. muorrahka) früq waccijen
sküksa muorjié cokket. tilje akta hantié tánnle ékouksne. ussota,
kgssie tahká poqtá, tlje ca fécsa früwm tissa kahcetet. koh tlje poqtijjén (Y. -jin) tahká tann háutien (v. hantién v. háutien) koqiká,
ülje qtnálistie tqnim. jicse muorahka früum náhkielit (v. náhkielit)
tissa, jéh koh tlje muorjie'' cokkiemienie tissá, tilje nahkelie tamm
jicse moarahks früutn tann hantién seisa, sat ecine woina' kaná.
koatátá puotije, tilje thuhcéje tann kervá uktok arrat, tilje
sqrqksq suttije. thuhcema puerepe lie tamm jicse moaraks früum
atnema aimona, án ko uktok qrrqt. tlje posská' (Y. pössok') puknlei
(Y. pukfí'ei) riehpm (Y. riehpqm) tarajet. tam rouhkije tarajet kolumq jápie\ koh liela tgrojoma, tilje kqrrota kierkiem aktn káacan
jih tlje pqja kahcet ivoulose tam háutiem. tihte rouhkojé (Y. rouhkujin v. várada) kolumq piejje\ koh teWe tqmqtie, atta potniem joksqmq, tilje kiesá pejjesa. tqmqtá tann laulahkq. koh lie tilje kiesqmq,
pejjise, ívuéiná, mie tihte tánule kieriksne ? tlje wuainá plárkelesom.
tuhte párkelns jiehtije tun kallósé: «manna tqtnqm káihtám,jukte
lie' monnqm viáhktetqmq tan háutien sistie, tahtie muorahkas früuu
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luihfie. jéh manna mohiam totnom makset tan autste. monna cum
(z= monna acvm) waccet aktn oasies-nidrn koqikd, tani pheindtahtam.jéh tlje ac tqtnq waccet tann koqikd jéh fektet (jiehtet): ((monna
totnqm (v. tqtvqm) mdhtam viehkietet tahtie phejeneste, jis munn%en
wottö1 kúokto kantora tal\* — tihti juo silttije (suttije) kuktie tihte
pdrkelus lie jiehtoma jih wacciejé tanná oqsies (ösies)-nidrn koqikd
jéh viehkietie tqmmq pheindtomusta, jeh fihkije ku°kto huntorq. taV
tann autste. ko liele fihkima teitie huntorq tdlota, tHje pdrkele
fentije, satna ca (= satna aca) waccet muppien oqses (óses) niárn
koqikd jih tqmma pheindtahtet. tihte aca. wottet muppie kuloma
huntora taV. kuktie plarkel jléhtiji, tilje suttije. carana jmotije tunn
kqllqn koqikd jeh jiehtije, aca waccet tunn oqsles-nidru koqikd
jéh tqmmq viehkie'tet tann pheindtemiste, tllje cd kolumq huntorq
taV jihkét.
tihte suttije ai, kuktie tihte pdrkelps jiehtoma, jeh koh tHje
edrana puotije, tHje ivaccijji (ivacctefé) tahka jih viehkiehti tann
pheindtemiem. tHje tihte pdrkelus jiehtije, satna ca waccet kolmotn
ösies-nidrn koqikd, mi dn reihkqpq, tamm ai pheindtahtet. «tdstie
ac jihket konhto huntora tqV. mah tatne rióög tei (tdi) jifiie petnikie
kuimie, jukti lie' monnom kiesomq tann muqrqkqs früun luihtie?» —
((ja, monna liem nögötd numetie (tdinid)». — tlje earana pwoitii
tann oqsies-nidrn luihtie jeh jléhtie, aca puotet tamm oqsies-nidröm
viehkietet tann pheindtemien autste, kuktie lie teitie muppete oasiesnidrete viehkeitomq. kalld waccije tann oqsies-nidrn koqikd jih tamm
ai viehkie'tie jih fihkije tann autste kouhto huntorq taV. till (v. tdll)
ihte (= tilje tihte) parkéi jiehtie (jéhtie) tann kallósa : (aca waccet
kuotete) «wacc' tqtnd kuotete, monn acam orrot tdsnid jeh kuhkehm
pheindtahtet tqmm ?ddrom». — eccéne sejitf kann waccet kuotete,
kuktie tihte parkéi lie jiehtoma, juktie eccie sitf kqnn, aca tihte parkéi
kuhkebm qrrqt tdsnid jdh pheindtahtet tqm stqhkares nidrom. jeh
kuh tihte pohhd seihtije strqfftet tqmm kallam, jis eccie séjif kuotete
ivaccet, tlje tihte alamuca pqjet cönkitet kaihkata kannolota, mah
XdnrC-d lantsne jeh wuocet kaihkata uluksa aktn aikien. tHje kaunetij
pdrkelenid (v. pohhoina), jeh koh tlje tihte pohhd kihcij: «kuktemtie
lie' dnnu tdsnid)), tlje svörui tihte kalld: «ec' kouV, mije tpntqre
7*
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(v.tuntqrq) tie (= tilje) olokana ? mümoqrahka früq He luéihtama
(v. luéihtama v. luoicus piesie) tahtie hdütste (v. hdutste) jeh tlje
poata talie teinie stuora tuntarenid jéh aca, tqtnqm uhcedet. tilje tihte
pdrkelgs pUlöjie (v. pillöjij) jeh ivacciejle poqstqtq tan moqrahka
frűun koqikd tann hautan, jeh tdsnid He dnnii talie.

A gonosz (haragos) asszony és az ördög.
Volt egyszer egy gonosz asszony, a ki oly gonosz volt, hogy
az ördög sem bírt vele (v. tőle) békében élni. Egyszer a férj és a
gonosz asszony az erdőbe mentek bogyókat szedni (gyűjteni). Hát
egy gödör volt abban az erdőben. Azt gondolja [az ember], mikor
odajön, hogy majd a feleségét ebbe fogja bele taszítani. Mikor hát
odajöttek a gödörhöz, megfogta az ő gonosz feleségét, hogy abba
bele taszítsa, s mikor ott (tkp. oda) bogyókat szedtek beletaszította
a gonosz feleségét a gödörbe, hogy nem is látszott. Hazajött, hát
nagyon rossznak tetszett neki egyedül lenni és szomorú (aggódó,
búsuló) lett. Azt vélte, jobb volna, ha az ő gonosz feleségét élet
ben bírná, mint egyedül lenni. Ekkor vesszőket font, hogy kötelet
csináljon. Ennek a csinálása (tkp. ezt csinálni) eltartott há
rom esztendeig. Mikor megcsinálta, követ kötött az egyik végére
és aztán le ereszti a gödörbe. Ez három napig tartott. Mikor érezte,
hogy a feneket elérte, akkor fölhúzta. Nagyon nehéznek érzi. Mikor
fölhúzta, nézi, mi az azon a kövön ? Hát látja az ördögöt. Az az
ördög mondta annak az embernek : «Köszönöm neked (tkp. tége
det), hogy engemet kisegítettél ezen gödörből, a gonosz asszonytól.
Es én meg bírok neked (tkp. tégedet) ezért fizetni. El fogok menni
egy kereskedő emberhez, azt kínzom, s aztán menj el hozzá és
mondd: «én tégedet kisegíthetlek (meggyógyíthatlak) abból a kín
ból, ha nekem kétszáz tallért adsz». Úgy történt (tkp. ez már lett),
a mint az ördög mondta és elment a kereskedő emberhez és meg
gyógyította szenvedéséből és ezért kétszáz tallért kapott. Mikor
megkapta azt a kétszáz tallért, hát az ördög azt mondta: ő el fog
menni egy másik kereskedő emberhez és azt kínozza. Ez a másik
háromszáz tallért fog adni. A mint az ördög mondta, úgy lett.
Követ jött ahhoz az emberhez és mondta, hogy menjen a keres
kedő emberhez és segítse meg kínjaitó], akkor háromszáz tallért
fog kapni.
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Ez is úgy történt, a mint az ördög mondta, s mikor a követ
jött, elment oda és meggyógyította ennek a kínjait. Ekkor az ördög
mondta, ő el fog menni egy harmadik kereskedőhöz, a ki még gaz
dagabb, azt is kínozni. «Attól hatszáz tallért fogsz kapni. Vájjon
meg vagy-e elégedve avval a sok pénzzel, hogy engemet kihúztál
a gonosz asszonytól?)) — «Igen, én meg vagyok így (v. vele) elé
gedve ». — Ekkor követ jött a kereskedőtől ós mondta: Jöjjön,
segítse meg a kereskedőt kínjaitól, a mint azokat a másik keres
kedő embereket megsegítette. Az ember elment a kereskedőhöz és
azt is meggyógyította ós azért hatszáz tallért kapott. Ekkor az
ördög mondta az embernek, (hogy menjen haza) «menj haza, én
majd itt fogok maradni és tovább fogom kínozni ezt az embert».
Nem akart haza menni, a mint az ördög mondta, mert nem akarta,
hogy az ördög tovább ott maradjon és kínozza a szegény embert.
E s midőn az ördög meg akarta az embert büntetni, ha nem akar
haza menni, hát az ember össze gyűjtette mind az ágyúkat, a
mik abban az országban voltak és valamennyit egyszerre kilö
vette. Ekkor találkozott az ördöggel és mikor az ördög kérdezte:
«mért vagy még itt,» hát azt felelte az ember: «nem hallod, mi
lárma az oda künn? Az ÓQ gonosz feleségem kiszabadult a gödör
ből és most avval a nagy zajjal jön, hogy téged keressen*). Ekkor
az ördög megijedt és visszament a gonosz asszonyhoz a gödörbe
és ott van még most is.
5. Alamaci

jielleme.

Sömies alamuca sküksne hölltstemienie. akta sküksa wáccá,
flje mqtkqm (v. m°qtkqm) koulgje, tilje corvie : «poqtie,} puarastát t e ' / i m°atka wacca tan qlqmucen koqika je' puarastahtá. alamuca
aksuom atná, ivottá tan m°qttákse. séipke (seipéke) poatá tan mqtkan
vuéste,cöccte (v.éöccötá). alamuca cörvije: amatka tuostoVh mqtka
svöruq, aksuom, slierie [tuhká] tan seipken (seipxken) koqika, ala
muca minnesne,waltá jeh pouwiste. kierácam torqja jeh tilje seipkem
peaja tan nélle jéh koatan kédsa jeh tqllom poltajata. kqmmasa
jeahtá (jiehtá): «waZí' tamm (iám) seipékemjehpéssie tqllq (v. tqllo)mattekisnie». jléce lüualká skoukata, m°qtkam uhceta. tamm ai
waltá, ussota koatan kuimie, men teV'e (tilje) eccie hóqisáh kanná
(v. kqnnq) püwwit tqmm. cápmeste (cdpm-) óqijján, men ijjéne
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jámieh karina. teWe cápmesti vielie, téWe láhpa mqtkqm tásnie
(v. tasnie) jeli ivaccá kuotete. koatán poatá. kqmmqpq He pissiemlenie seipékem, till'e kallopa seitá féata. kqmmqpa wattá featá*
(v. featám). kqllopa kihciá kqmmám: «juo lie tHje péssemq h) —
kuina svöruq: avielie pott ái tállie».— kallqpa svöruq: «juo pott
telije nuékés (nuékie»)». — men teltté (\\ tiWe) kallopa ussota
skoukata waccet je' mqtkqm uhcedet (iveccet) teppete. poata tahká,
m°qtka wuélkqmq, tilje ivarrá voroka (vqrqka) minnesne, men éne
jaks' kanná, ussote kuqtete (kuotete) pöstotá (poqstete). koatán
poata, wuéinije kqmmapm porrta, ívuéiná seipékm, ai porrta. kammá
skoukqtq wuélkqmq. kqllá uktok koqtsne suttqma, fije kuinqpq
poatá. kqmmapm kihcie: «kopp mü pissemah) — kqmmqpq svö
ruq: «im monna tairié1 (tairije*')». — kqllapa ussota: mátátqmq
tuolie. kqmmqse jeáhtá : «mü m°qtka He sküksna ; mqnna seihtiem
tani weccet. föranu wuélkam, f'óranu pissema.n — kommqpq jiehtá
tann sü kqllqsa : nkopp dne wualka ? pcéne kuotsne qrrá', kussie
mqnna ivqttam. táll hó pissema ; wált (hudít), tHlle pöpmat'/v —
kqllapa pöpmata, wuélkie skoukata. tahká orrojej (v. -jij) pouhceta
wertáset. kqmmqp[q] ai puqtá (v. poqtá) jéh fje') alt a puhcet.
koqtete (kuqtete) ívuélká wuésstam (wuásstá'') taréjét, tlje vuwjem
(vuojem) jes soivid. kqllqpá poatá ai koqtete ruóncena vuefen. ussota
porrta, kqmmapm (kommopm) kihciá: «seiht' tqtn[e] ai fúelket
(fueléket)h)
— kommjq] ai svöruq: «mqnnq pott ai ásstáin».
teliele wuélkie1 porrta; ívud'stá' ivaltiejien (-jen) mietán, vuojem ai
aktsne. tlje tuokién (tuwkie'1) tamm wuasstam je vuojem, tdlle (telle)
köuhta tál óqccajin taje (tájé v. tájé) autste, tHje javwo óqstiején
taje piatneki autste je ívuojejjen kuotete. koatán poetin, kallapa
skiemcie je jámiejé tdsnid. muppien aikien kommopo skiemcie, tihte
ai jámiejin (v.jámiefi). tlje kuotie puollaji (v. puelajle), kuön' suttien
kaiksta (v. kaiklsta) tuunésta, jeh tlje nohkoje (Y. nuhkoje v. nohkojin) kaikq tüwna.
x\z e m b e r e k

élete.

Egy ember az erdőben tartózkodott. Egy erdőbe megy, hát
egy medvét hallott és kiáltott: «Jöjj, köszönte!» A medve oda-
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megy az emberhez ós köszönti. Az embernek van egy fejszéje, oda
adja a medvének. Farkas jön a medve elé, megáll. Az ember kiáltá :
«medve, fogadd [a farkast]!» A medve felel, a fej szót a farkashoz
dobja, az ember utána, megfogja és megöli. Elkészíti (tkp. meg
csinálja) a szánt és aztán a farkast ráteszi és haza húzza és tüzet
gyújt. A feleségnek mondja: «fogd ezt a farkast és süsd meg a
tűz melletti). Maga elmegy az erdőbe, a medvét keresi. Ezt is meg
fogja, haza szándékszik vele, de nem bírta megölni. Rávág a fejére,
de nem halt meg. Hát még egyszer rávág, aztán ott hagyja a med
vét és hazamegy. Haza jön, a felesége sütötte a farkast, hát a férj
ételt akar. A feleség ád ételt. Az ember kérdezi az asszonyt: «már
meg van-e sülve?» — Az asszony feleli: «bizony még most is
[sül].» — A férj feleli: «már bizony most elég». Hanem hát az
ember az erdőbe szándékozik menni és ott (tkp. onnan) a medvét
keresni. Odajön, a medve elment. Hát gyorsan utána szalad, de
nem bírja elérni. Vissza szándékszik haza. Haza jön, látta, a fele
sége elment, látja, a farkas is oda van. Az asszony az erdőbe ment.
Az ember egyedül maradt a házban, hát jön az asszony. Kérdezi
az asszonyt: «Hol az én pecsenyém?)) Az asszony feleli: «Én nem
tudom.)) — Az ember gondolja, bizonyosan megette. Mondja az
asszonynak: «az én medvém az erdőben van,el akarom azt hozni.
Addig elmegyek, míg megsül.» Az asszony mondja az urának:
«hovámégysz most? A házamba maradj, mikor adok. Most már
megsült; fogd s egyél!» — A férj eszik; elment az erdőbe. Oda
maradt a rénszarvasokat őrizni. Az asszony is jön, bogy a rénteheneket megfejje. Haza megy sajtot csinálni; aztán vajat is köpült.
A férj szintén hazajön húzó rénnel hajtva. El szándékszik [menni],
kérdezi az asszonyt: «akarsz te is követni (velem menni)?» —
Az asszony is feleli: «én éppen szintén ráérek.» Ekkor hát elmen
nek; a sajtokat magukkal vitték, a vajat is egyúttal. Aztán elad
ták a sajtot és a vajat, hát hat tallért kaptak ezekért, aztán lisztet
vettek e pénzen (tkp. ezen pénzekért) és haza hajtottak. Hazajöt
tek, a férj megbetegedett és ott meghalt. Máskor az asszony bete
gedett meg, az is meghalt. Aztán a ház meggyuladt, hamu lett
mindenből s így mindennek vége lett.
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C)

Gyermekvers.
Opan

supcs.

Opmop watt' (v. ivott') tam ndipiem !
mam teinld ndipend 1
sahkiem (v. sáhktem) vuollat.
mam tdinld sahkend ?
karnesem (karénesem) wuocet.
kóqll ihte kdrenes ?
haihka- kiecsne.
kóqll ihte hai'ka ?
uksga cuopsti.
kóqll ihte aksgq ?
kierkie nieli.
kóqll ihte kierkie ?
tdrhevie (tdrhvie) kapcstie.
kóqll ihte tdrhevie ?
tqllq (v. tqllo) poltelie.
kóall ihte tqlla ?
aprie kacstie.
kóqll ihte áprie ?
piejje kaihkadi.
kóqll ihte piejje ?
palowa kapcstie (kapucstie).
kóqll ihte palowa ?
pidkka pussi.
kóqll ihte pid'kka ?
ukcien warien tuokan (tuokan) stu°rra hawuse.
juo lle kaihka nahkqmq.
A húg elbeszélése.
Hugóm add oda ezt a kést.
Mit akarsz avval a késsel ?
Puskát faragni.

JEMTLANDI LAPP NYELV.

Mit [akarsz] a puskával ?
Varjut lőni.
Hol van az az varjú?
Pózna végében.
Hol az a pózna ?
Fejsze elvágta.
Hol az a fejsze?
Kő elnyelte.
Hol az a kő ?
Moha befödte.
Hol az a moh ?
Tűz elégette.
Hol az a tűz ?
Eső eloltotta.
Hol az eső ?
Nap felszárította.
Hol a nap ?
Felhő eltakarta.
Hol a felhő ?
Szél elfújta.
Hol a szél ?
Kilenc hegyen túlra nagy tengerre [ment ell.
Már mindennek vége.
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II.

Undersáker-lappmarki nyelvjárás.
I. Sjácker hegység (Skeáhkar ivarié).
Beszélgetések.
Taana' üidktcC ti ketten rokonok vagytok. — tihte tann
cereka ez ennek a felesége. — tunn dhcie ih mü iétnie oqppoc, mdn
tunn cereken dhcie ih mü dh&e vialloc, keakte bellqk az ő atyja és
az én anyám testvérek, de annak az asszonynak az atyja és az én
atyám testvérek, két iker. — mah tatne (v. taane) prüres házas
vagy-e te ? — tatne kuhkies mdjiste te messze földről (országból,
vidékről) való vagy.
nejjeka pqsskd a szúnyog csíp (sticht). — tihte sileke (v. lijjine) ez kendő. — kuktie mijén kanakd jielld hogyan van (tkp. él)
a mi királyunk? — hdrvdnlikkd jól.
II. Meraker hegység
S talán

(Norvégia).

lieiv o.
c

Akté kuppq (cÖre) aktum früum utnleji. kuppq toaraje stdlene
cice jdpie\ stala siti,: püuwi' tann früun kuppum, att tdinie jrüune
coptetit (atta mdhtie v. mdhtieje tamfrüuni waltie früune). koassie
cice jdpie' nqhkuma, tűje lahkadi tam k ppum püwwi. tihte kuppuj
ihfrüa aktum dlekiem utnejijin. tihte ai sitié stalam püuw%', meddans
tihte paci lijjé kidpok tan stalose ji sitije püuivi' tam stalam, mij
leakd pauwuma tan ahciem, juktie kaláka tipi' tan pdhcen %etnlem
(letnem) früune.
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dlekie jéhtie lése eatnan: «mah mieV, kuinie stalan lieivo,
att im manna mahtie püuwi' tamm 1 tatne halk' kikéi' stdlam,
kwsnle tann liewo». tiWe tan iétnle kihéije tam italam: «kuinle
tü lieivo itala h) — tihte stala ivörua: «marin diete kihé'h) —
tihte kamma ivörui stdlam: narmude manna neurose talowum,
tilje sitiim manna nahkddit tüu liwqn (liewqn) nille». tilje sárnajje stdla sg liivon pira jih jéhtie:
«miúnelisne tqm tolla
(v. tullaj-jauriem tilje tditúd akté soulu, tdnnle souluine tilje
tásntá akté karié, tdnnld kar esne tilje tdsn%d akta sdade, tilje tdnrtd
sdudsne akta hana, tdnnle hanesne akté munnle jih tann mimben
sisne Ülje stalan liewo». íllje talowuje tihte tan kompi früwn dlekie
icse letnen koqika jih jiéhtije : ka led' fihkimd mielc
(kuluma),
kuinld stalan lieivo h> — flje ivóruje iétnebe icse diakan: «monná
liem jü tdlie fihkima küluma, kuinid stalan liewo, mü dlekie. minrieln tam tuUu-jau^em tilje tdm%e, numtie stdla sarnaje, at tdirie sü
lieivo; fllje tdin%d akta soulu jih tdnnle souluine tilje tdinle akté
karié, tdnnxd kar eme tilje tdinld akta sdude,flje tdnnle sdudsne akta
hana, tdnnle hanesne akté munnle jih tan munnlen iiine flje stalan
lieivo». — flje dlekie jéhtie lése ietnan: a tilje éiehtom manna kihcidit éeanara\ mei kiimie manna kum féli toarost tullu-jaurém». —
tlje kihcidije aktum biérnum ih aktum éüurum jih aktum hapkiem
ih aktum taktekum jih ívuélki (v. wuélkije). ijjiée waccije ikihpun
sisa akin járma (V. riudie) rihpene neala jih hapkiem jih taktetum
tipie icse koqika tann jdrrnd riehpen neala, juktie dyas kaik'' tah
lattie' püélV ; piérnum je cüurum tdlli (v. tellije), kdlekies süwki\
flje tan autste piérnd atna reppes jih velkes jih éíjps kuolk', jeh
éüura ai atna reppes jih velkes jih éejpes jiláhk\icse kuolkene,' meddans tah kedkts fdlin toarest tullu-jauriem. tilje talowie tan souluse,
kuinld stalan liewo lejja, tilje weccin pejjesa tam soulum, tilje talowujin tan karén koqika. flje piérne murhkije icse auts jelkei kiimie
kdrlen pqtniem, tiWe sdude ruohtie ulukse, tilje éüuru ruehtije sduden
minneine (v. minneliitle tam sdudum) jeh tipie tam cauksti jih kajékai. tilje hana háletie mutn iiitie ulukse, jih hdnan minneliit%e tilje
hapkie halletie jih tli tipie (kremsije) tam iése klö"ni kiimie jih tűje
kaihkai. tann hdnan iiinle tilje munnie jih munnie kahcije jauran
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{cacien éisa) jeh voajaje potnan. tilje takteka catamuda (cqtamudeja) minnelistie munnlem. kuktie takteka vuósts aikien catamada
munnlen minnesne, tilje sittije kuhkiem cacien sisne (noalesne) ;
tilje eccie puél' aktn aiksne arri' cácen nuolesne kuhkiem ütan ainesum kiesi'', tilje talowuje cacien nille jih ainesum kiesi'. juktie leaka
kie&oma ainesum, tilje catamada nüppost,jéh tilje sittije kuhkebm án
auteca aikien, men ecie lik kaun (ecie máhtie' kauni'). tilje talowuje pqstota jeh kalka ai ainesum kiesi', jeh kossie leaka ainesum
kiedoma, tilje catamudije kPqlmqdqst jeh flje sittije kühkebqn án tuj
keakte auteca aikien. tilje kauniji munnlem jaurien patniesne jih tlje
talowuje cacien nille. tilje pácé wuéinije munnlem taktekan nalmesne
jeh takteka kuittejje muntfem pácén koqika. jih páhce iveltije munnlem jeh tullum pieji (tullum pqltajehtiejejja) jih munrúem piejeje
tullus, juktie kaláka púili' (tan púelije tullusa). juktie (v. kossie)
alkste (alkestije) píiili', tilje páca süukije pastata, jukte lieka toituma tuunum kaikum, mann diete talowljejja. tilje talowljejja slamma
láhkse (v. láhkse), kustie wuélkije jih wuélkije tállá, stálan koqika,
jih kossie (v. kuh) taloivujejja són (jaurien) pieláse (jaurien kat
tien pieláse), tilje wuéinije: stála pueleje llkáine ku' tihte muntfe
jaurien soulusne, mam péeji tullusa. jeh párnie (páhce) wecci lese
ietnan koqika jeh tann iétne carraka fejin süttije (v. süosidejja),
juhtie wuéinie, att icse dlekie talowuje pqstota friskie ; jih carrkumust
süosidejja, juhtie leaka vitnámá (vitneme), jeh puélijejja püuwi' tam
stq,lam. tilje tihte kampl früa thöhkijejja icse álekiem jeh j%éhtije:
anionná thöhkum, tqtnum. Icen álekiem, att tqtna liek' vitnámá tan
stálan lieivumv. — Meádans tihte supcstmienie lése alekine, tilje
lijje annii uhce lieivu stálasne je stála svöruje kqmmqm (kqmmqse):
«ma,nnie liekum tutnen früuse sarnuma Icen lieivum piera!)) —
tilje náhpálije stála tollúm (cérr\ cérrum) ih küwn (küllnum) lese
slsa, tilje stálan nálmien küumie puelejejja jeh karhkasije (musksie),
tilje nahkijejja áltse kráhpie tullusne (tullun sisnle), mi bar mátiejejja púeli' jeh tilje tgllg jamkajejja jeh tann lieivo nahkájejja tullun
minnesne.
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III. Skalstugu hegység.
AJ

Beszélgetések.

Monna tasniá stuorra muorrá-stühcem atnam ; tdstid kakkom
(v< kammj táktediH muóttepm pdkkam itt egy nagy fadarabom van;
abból több dolgot fogok készíteni (tkp. alakítani, formiren). —
tihte raccakd witnasit ő szorgalmasan dolgozik, jó munkás (tkp.
szorgalmas dolgozni). — alié' taréja' kann; ulV missá tatnd taréja'
ne tedd; semmiképen se tedd ! —• monna tarejam piálleln kulikapt
(v. kulikét) kés nélkül csinálom. — kitktie tatnd thühc a mint ne
ked tetszik. — monna kulikapt kés nélkül vagyok. — tatnd kak'
ussolitdn, l tihte kaunos' kenna gondold (gondold meg), ez nincs
(nem találtatik). —• fenup kaunos (v. kaunesj több [is] van. —
tihte náita lese vuopt parékelte (parekeltie J ez a leány befonja (be
fonta) a haját. •— tah sulkglt (v. solokoltj ivarja'' ezek piszkos
ruhák. — tihte kamuk herven turujultahksn ; tihte mü jealkan seahtd
(seahtan) ez a czipő jól van csinálva; a lábomra illik.
monna wualkam kuwffi halászni megyek. — tihte kueliis
jaurie ez sokhalú tó. — müora c de éne (edene) kappulta a fa a
vizén úszik. — monne ciahtom walti"1; waltépie! meg kell fognom;
fogjuk (vegyük)! — monna lijjim wuélkama, jis fflm astama elmen
tem (utaztam) volna (v. elmennék), ha ráértem volna (v. ráérnék).
— wuélkije, icci kaunátahtie' kanna elment, el sem búcsúzott.
jükebe igyunk! — mijje jükebe iszunk. — edeiá lie pdhkes
(Y. pdhks) a víz meleg. — puotie', waccien, poimodien jöjj, men
jünk ketten enni! — monna kum poimoditan (v. poimoditj majd
eszem. — piapma karrema krüHsne az étel odaragadt a fazékhoz
(tkp. megtapadt a fazékban).
mijje cahkasiepie, mije vits cahkasiemienie cuonksn mi ülünk,
mi ötön együtt ülünk. — tdte kdllqsemienie plidhcet (v. kuíntiej
ez oldalt (sv. pájlat sidan) fekszik.
monna kukkene, lülená (v. lülelen, v. lülalisnie), nuortend,,
orjind, jéllená arrámiene én messze, keleten, éjszakon, délen, nyu
gaton lakom. — tuhte dndon kuhkiebisne arrámiene dnn manna
ő még messzebb lakik mint én. —jen (vanéks v. uhce) jolk' tdsnie;
tennie lantsn sok (kevés) ember van itt; ezen a vidéken (v. ország
ban). — mijje ciehtepa jahtajit jlác lahkan v. sijje sárdtit el kell
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költözködnünk más helyre v. helyet kell változtatnunk. — tuhte
alamá kaláka jühti' pijjeln (v. toarest) éadie' (v. cáciem), süHi'
muppien pealan az az ember a vizén át fog költözni, a másik partra
átszállni. — tihte wacca kerhkse (kerhk°se) ihkim manna nélkülem
megy a templomba. — pajdm waccV ; tállöm ies ivacci hadd men
jek! menjenek (hadd menjenek ketten)! — alie' tahká waccie !
fariige káiná tahkd ne menj oda! veszedelmes út van arra (oda).
— nurtse fv. nüörtse v. nurtelen), oqrjise, jallose, laulose waccam
éjszakra, délre, nyugatra, keletre megyek. — nurtelte, lülelte,
jéllelte, örjélte talmvam éjszakról, keléiről, nyugotról, délről jö
vök. — monnd kuhkelte taloivum, kahkse wualkam messziről jövök,
messze megyek. — jirdi ehkedásan mijje tusnid holnap estére ctt
vagyunk.
monna larejqm tamm fáilam; monnd miáttoma ezt a hibát
követtem el; hibáztam (vétkeztem). — im monnd leikdh kann náitani nem lehetek el leány nélkül (sv. jag kan icke vara után Jlickor).
mü vilte mána' • mü viteta máná accen reákátamma öt gyer
mekem van; az ötödik gyermek minap született. — tdte pahée,
ann röps cuhpg, uhcg ez a fiú, a kinek vörös sapkája van, kicsiny.
püucen oajjd cappies a rénszarvas feje szép. — püucH (v. püucén) lies smavo miásie1 a rénszarvasoknak kicsiny borjaik vannak.
— tihte miásie jiroksa altane (püucene) ez a borjú réntehénné (rén
szarvassá) változik. — miásie' jarraks' stuorra püwcene a borjak
nagy rénszavasokká változnak. — miesie ih alta raukd'; sarova ih
rnónca eás tah rauk1 a borjú és a réntehén röfögnek; a rénbika és
a rénökör azok nem röfögnek. — tusnie jend pü11? amott sok rén
szarvas van. — pü^ puoted' a szarvasok jönnek. — ivaccete, puhcete; waccebe, puhcebe menjetek fejni; menjünk fejni! — puoca
alovas cdrrdka kattastüoivum; tlje cdina lihka kanna fihk' puotih
a rén nagyon megvadult; hát bizony közelébe sem jöhettünk. —
tan piejjen püue pára cuómpi-cuómpi (v. tuohki-tuohki) puotie ma
a rénszarvasok csak csapatonkint jönnek [haza]. — monna wuéinam, akta püuée poatd hajékanén ; püuce varrd lantn mietie ; monna
stergm látom, egy rén szaladva (rohanva) jön; a rén a földön (föld
mentében) szalad; megfogom. — tihte pootin pücet rén nélkül jött.
— iccém manna jenepm wuínie kanna án vilt; jlénemus pácema
nem láttam többet mint ötöt; a legtöbb hátra (el) maradt. —
püuce (püuc\ kuékte püuc), lea v. leagala (liáh, lies) pqrrqtallama
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(v. porratallama v. kakcatqllqmq) a róa (rének, két rén) raegharaptatott [t. i. a farkastól].
kuólpa (kuolöpa) panie fihkemen a kölyökkutya fogat kap. —wille jura poata viiéstie ih tihte ipmáriks voinije egy vadállat jött
(tkp. jön) szembe és félelmesnek (borzasztónak, veszedelmesnek)
látszott. — vuömese puitl mijjen auteliste ih mijje páhkanimie
(v. paterimie) farkas jött elénk és mi elszöktünk (elmenekültünk).
mannasíniá tatnd kihc' mért kérdezed? — émmorn kulteV
hiszen én hallhatom (hallgathatom). — tihte mü sto°remus kihcijeniára ő az én legnagyobb ellenségem.
kaunete ! annevost tállie isten veletek (adieu).

B) Mesék.
1. Kráuivqn

ih s'óurn

pier

a.

Tah kalékepon kahpu varrih, koqppace vitnijje tann pijevuls
koatan ih k°qppace téssa vittnije, tlje tihte kaka einakan fihkih arrih
kootsen. tlje cócteaponk luowut sájjeran, ih tlje hajekajihciejeaponk.
tlje kráuwq Ujj skáqwahkappa ih söura murhkepa. krámuq ívuélkő,
hajeken, söura pacele. tlje söura slüwupa (v. khloak%dkappd) án
kráuivq. söura tvuaind, satnd paca, tlje kuhkete krduwose: ajélpele,
jélpele, ÍM? rauwd par wilkoka!)) — tlje kráuwq cÖéctd ih kaláka
wárjaséjitn. tálliá tánniá kasksn jü söura vittnije p)ijevuls kuotien
séjisa ih tásuie led tammtálá, ih kráuwq, poacas purriei ndbiie.
A r é n s z a r v a s r ó l és a j u h r ó l .
Ezek versenyt akartak futni, melyikök jut be a meleg házba
és a melyikök oda bejut, az majd mindig a házban maradhat. Hát
fölálltak egymás mellé, aztán elkezdtek futni. A rénszarvas gyor
sabb volt, a juh pedig lassúbb. A rénszarvas megy rohanva, a juh
hátramarad. Hát a juh okosabb, mint a rén. A juh látja, ő hátra
marad, tehát oda kiált a rénszarvasnak: «öcsém, öcsém (tkp. unoka
öcs, cousin), a te segged bizony fehér!» Ekkor a rénszarvas meg
áll, hogy majd megnézi. Hát ekközben a juh már bejutott a meleg
házba és ott van mái napig, a rénszarvas pedig a kopasz dom
bokon.
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2. P uu c' w éli d sitté

ma.

u

Tdjje vidrtai pü c' lijén alovas luomdtij. tüune jéjjin luwos*
(Y. lutvos,)) ih icaccic' parra pira kuotie'. mdn tlj akté tispelspuories
moqra (mö~°ra), mi sdjjetd niajití pdrrúdi fraskam. (Y. kid'mps,
v. smuhks) tvuéini. po°.ce ijje soksom kidrth (Y. thöllh0) kanna
(Y. kanna), tihte pö°ries mö°ra meald tamm, tdWd aktn jijjén pirjes'
poalta. tlje tah suóikket' tann carraka, gktie kreivie hajekeid koatste
(Y.kuotie-pahkste). tdhtie kiecstd j?ö°c' alovas ivélld séttema, jih tahtie
kiecstd nldit' parnie' cidhtijin dinqkqn roö'inösit (v. tairih).
A rénszarvasok

vadak

lettek.

A hajdani (tkp. azon világoknak) rénszarvasok nagyon szelí
dek voltak. Egész éjjel szabadok voltak és ott járkáltak csak a
sátrak körűi. Hanem volt egy gonosz vén asszony, a ki a leányok
nak, legényeknek frissességét akarja látni. A rénszarvas nem tűri
a rossz szagot. Ez a vénasszony tudja ezt, hát egy éjjel a [sátor
füstnyilását födő] vásznakat meggyújtja és ezek oly igen büdösek
voltak, hogy a rénnyáj elszalad a háztól (a sátordombról). Ettől
fogva a rének nagyon vadak lettek és ettől fogva kellett a leányok
nak, legényeknek [őket] folyvást őrizni.
3.

T djj e vidrte cd s arnie
jüpmdln
p e ir a, kuk ti e
jüpmdle
pröuiv ota t u m m tam m j ü w ör dm.

Stuorra juhko-pedlam waccd, tlje vuóstak tidreivose waisidm.
tlje tamm éiuattd, kaláka satngm kuíttih toqrest tamm stuorra jea
nam. tdWd tihte svöruq, satnd kaláka hannd tah raunije-kidcie1
kakeV. jüpmdle ívudíkd kuhkebdsa tamma jeaná-pedlam, tlje tierqvose jialliem (Y. hirkiem). tdWd tamm swatta, kaláka satnum kuíttir
toarest tamm stuorra jeanam,. men tlje tihte jéss svöruq, satna kalaka hannd tah u'ce krasid' (Y. krasid') skuttV kakcicit, kussid kaláka
viht skakala-kidcsn krokett (Y. kröktsitY. cüokcidstit). mdn tdlPd jüp
mdle ívudíkd vidlid kuhkidbasan; tdWd tidröwosa krdgwum jéss.
tdllid tamm jess swatta kaláka satnom kuítti töarest tamm stuorra
jeanam. tdllid tihte maccelostu: «krepc' nunnahka tuón mü rgccse/»
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— tálPá huitskqp japmdle cihkáná kráuwgn rgccen nélle ih kuékUine kijátn stearata k°qppaikéjitie coqrviste. tlje kráuwq kálid juhkon toarest; mán táWá mqjáteje, kaláka hannd cuosktallih. tlje
hajéketd pdjjése woulose tamm stuorra jeanam, kusseka jupmdle
kahceld tahtia kráuwon ruccen ndlltie ih tann jahkose ih lauwa
(v. sliaccan satta). tdllid kaid éjjece seámmd kattan, éy táWá toqjvgtd kráuwosd: «eyám tatnd tdi teát kid'mps jélkiái kuimie hajjekqt
ih kámt-aim omt».
tdllid viht luknona kuhkiepásan tamm juhkd-pealam. tdllid
tidrövose pidrngm, tdUld tamm jess swattá (v. birreSe), kaláka satnam kuattV tamm stuorra jéanán toarest. tdllidpid'rrna maccelgstoq:
^stér\ átér' tuójistie mü kuhkies alliste/n —tlje huitskop jupmdle
cihkend piarndn roccen ndlle ih kaid cappieslikká toarest tamm
stuorra jeanam. Kussid toarest puéktete, tdllid jupmdle kdjjeta pidr
ngm éjjicse smuhks tvuejekien autste éy tálVá toqjevotá, kaláka tálvidn korrosqm fihkih oqrrV tájjá éjjicie oqneks jélkidi kuimie. tlje
numétie tamma pid'rrnd tammtálá oqrá talevidn korrosem pejjeln.
H a j d a n k o r i (tkp. azon világi) m e s e i s t e n r ő l , hogyan
próbálja meg isten emez-amaz állatot.
Egy nagy folyó parton megy, hát először előtalálja a jávor
szarvast. Ezt kéri, vigye őt át azon a nagy folyón. Ekkor ez feleli,
ő előbb (tkp. még) azokat a berkenyefe (sarbus) végeket fogja
leharapdálni. Az isten messzebb megy a folyó parton/hát elő
találja a lovat. Ekkor azt kéri, vigye őt azon nagy folyón ké
rész'űl. De ez szintén feleli, ő előbb sietni fog azokat a kis
füveket harapdálni, míg ismét a rúd végében fog hajtatni (be
fogatni?). Hanem ekkor az isten még tovább megy: előtalálja
a rénszarvast is. Azt szintén megkéri, vigye őt azon nagy folyón
át. Hát ez beleegyezik (tkp. megigéri): «ülj föl jól a há'amra (tkp.
fogózkodjál erősen a hátamba).» Ekkor az isten csakugyan fölül
a rénszarvasnak hátára és mind a két kezével megfogózkodik mind
a két szarvánál fogva. Ekkor a rénszarvas átgázol a folyón; hanem
hát eszébe jut, hogy előbb ugrándozni fog. Szalad föl és le a nagy
folyón, míg isten leesik a rénszarvas hátáról és bele a folyóba és
vizes lesz (nedves lesz). Ezután maga [vissza] gázol ugyanazon
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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partra és megígéri a rénszarvasnak : «te azokkal a te gyors lábaid
dal futhatsz mindörökre».
Ekkor ismét messzebb indul a folyó parton. Előtalálja a
medvét és ezt is megkéri, vigye őt át a nagy folyón. A medve
megigéri: ((Kapaszkodjál, kapaszkodjál meg azokon a hosszú
szőreimen!» Hát az isten csakugyan fölül a medvének a hátára és
szépségesen átgázol a nagy folyón. Mikor átjut, az isten köszönetet
mond a medvének gyors menéséért és ekkor igóri, [hogy] a tél
keménységén át aludhatik majd azokkal a rövid lábaival. Hát így"
a medve mái napig (folyvást) aluszik a tél keménységén át.
4. A la m a, kuu tie

i li r i á v o.

Akta alama, mi pualtsn (v. wuémién) ivaééiámienie, tlje
kuutiám kauna. tihte kuutie taparandma kirkiá-swalks. tlje kuutie
swattá tam alamam, kakka mihk satnam vieihkietit tdhtie íwalkste.
tálliá kakka tann vdartan maksum fihki1. alama hujitskop viáihkit
kuutiám luous. tlje kuutiü sájjetá (v. sájjetá) passkedíH alamam.
alama hujikte: aih kak' mannám pü^wi1 h — kuutie jeahta:
((tihte tann veartan maksga». — ijje alama jáhkieh kánná, tálliá
kuutie jeahta: «pö°tie\ kdlekien huliksatti,) kgssiá ncfkotom tiá'rvuslen, mijje kalaká wi^onitit, attá jemgka tihte tann veartan
maksua)). — tálliá hujitskapp huliksattejeaponk, kussid poaries
jiáíliem tiá'rroseaponk. tálliá tamm kihcí (kihcije'') : «mi tihte
tann veartan maksua ?» — tihte jeahta: «manna tann veartan
pQ°.ries sléjetaka, kátatam tann veartan maksüum, ih tihte jemd ka v
— Ijje tálliá kanna tihte alama jdhkije\ alama seitá viálie kukiáyásan wacci\ kussiá tiarvuseaponk aktum, mijje satnan jeahta. —
utallöm eán/» kuutie jeahta. tálliá waccepon viáliá uhce stühcem,
tlje tiarvuseaponk pö°ries pieúem. tam kihcijeaponk: ((mijje tihte
tann veartan maksua ?» —pgories pienie jeahta : ((manna akta tann
veartan pgories slijjitaka ; kátatam tann veartan maksüum, ih tihte
lea jemakan. — ijje tálliá kann alama jáhkije. alama viálie kuhkebm sáitá (v. sáitá) ivaecV', kussid tiarvuseaponk aktum, mijje sat
nan jeahta. kuutie jeahta: «tállöm eán ivaccie,/» —tlje waccepon
viálie kuhkiepásan tamm puáltom, tálliá tiarvuseaponk fiávnm.
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•tamm kihéijeaponk : ami tihte tann veartan maksuq ?» — rievg kih•cije: «kie tihte tann veartan maksiium kaláka utnih?» — kuutie
svörua: atuota alamd». — umann autste ?» — kuutie jeahtd, satnum led viehkietamma kirkie-swalksta, tdllid manna toivohtum tann
veartan ma,ksüum. — ridvo semmata tann alamuse : (tpöHie', man
nám hulék' töreslahkan !'» — alamd hulekije, tdllid ridvo kihcije :
umam munlen ivottá' ? tdllid kalakgm tatngm viáhketit jemikiétier>.
— alamd toivohte lése pnóihkem. tdllid wáccepon kuutien koqiká.
•ridvo kuutiem kihci: omah lie alamd, tann veartan m,aksüwm ceand•dam? véjis (vils') mannum tann swalhken kojdkán, satná seitá
wuéini'. tdllid huliksdttid' tahim. tüwnd kulumus tanna kirkid-swalhkan peálese ppotie'. tlje ridvo kuhce kuutiem, kaláka pröivih cihtediH
ih ícemse tibretit siammd lejin pára kuh aucen (autsen). kuutie hujitskap cihtedd ih taparna. tlje ridvo kuhce, kaka. caraka rihci', satna
•wud'iná, mah heavá luoivus rihcenit. kuutie hujitskqp ráhcá, mán
•eccije hievie Ijiowus rihcelit. tdllid ridvo jeahtd. tann alamgse:
mvaccdjeti tdllid. ih pdjen kuutiem paci tann sicalksn. tdllid hujitskop kuutie ciehtie járni' tannak s%anvmd, swalks.
kussie rievo ih alamd walowwma [mHukse (pulukse), tdllid
ridvo kihcije alamqm : atakka kalákám éjjice tamm puihkám walti',
hall vie kak' tatna puékti'?» — alamd jeahtd: lee kok? walti'». —
kustöm tdllid, kakkgm walti'?» — alamq jeahtd, satná son puwikem
fuarasa tann uhce juhkon soafese, tdllid tástiá' fihk' jiretn (jiretn)
.ilce walti'. — nüppien piejjen tdllid ridvo wudkse tamm soafam,
tdllid hujitskqp poóihkem kanna, tdllid puwihkse jeahtd: «tü huspontá tqjovoti, kalákám monna tatngm jihki». — aja, armid tihte
led toivahtoma, tdllid Őiaht'fihki' walti ; mdn pdf hanná manna uhce
honét' tarejanuK — ridvo thühcije, lustu wuájini', kuktems konst'
tdllid puóihke toroji. puéihke Vakkste (cöcste) kuoktien jilkien nille
ih jdststd warakse ridvum jámas. ridvo pillije, wuálaká par hajeken,
kuktie par heavá, kussie lahkse poatá. tlje jeahtd: «hearawgn kuit,
helle léjowusn pidselijjimi). — tlje réávo jeahtd viht: «imma kalak'
malid paji' puéihk' konst' tarájih, förán waltam ; tlje puéihk'sonn
•oajjam müq léttijé')).
tlje reávo viht nüppien piejjen fueíije, kukká, mealá, kaláka tamm
8*
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alamqm tiarvoset. tdllid hujitskop tiárövgsi, Üje jeahtá tann alamose r
tihte puóihke (v. pidhke), mam tatne tállijV mü koajakd, tihte ivqrq.ká mü oajjam léttije'. ecci lijim pcihkáuqmmq, telle lilm oajjam
tassoma». — alama jeahtd: iem monnd nan rariem ütnie', ridvojeahtd: «cidht'jeácebm tdlli ». — alama jeahtá', ijje sü nan jeaca eán
snarakan-ankarí. — «ja, kustem kalákám tlje tditie kauni'fn —
(ttáhtid 8lamtaa soafste».— tlje viht ridvo wuá'lká ih theankdtá:
«immu kalak' snarakan ankamtie páji' honét tareji, foran ivaltam»..
— aretn tdllid viht ridvo wuókia tamm soafam ih snarakan anka
mtie kaund tásniá. tlje jeahtd tditie snarakan ankamtie: «tijjen
hgspontá tojavahtomá, kalákám monna tijjem fihki'*. — «ja, armie
tihte toivahtamá, tlje cédát* fihki' walti', mán páje hanná mijjim
ahcice jüojökih J'órdn waltá'.» — tlje ridvo tiihcije lusta (lusta)
küului', kuktemslikke tah snarakan ankan' jüoikiá*. tdllid snarakan
ankan' alékst' rölV tann uastieslikká, ukte riávq ptllije ih ívuálaká.
kussie káhkse poatá, tlje jeahtd: «imma kak' minniá tahtie kieéstepaji' snarakan ankdnitie jüojókV, fórán ivaltam. tah cdind mqnnom
paltid'».
nuppien piejjen tdlld viht luknona, kuppáne árvete, kaláka
tiarvosit tamm alamám, mi satnum térije, tdllid hujitskap tiaroivosa*
tljd ridvo jeahtd: tstatnd manngrn ieárema alovas carraka ; akéhky
tah snarakan ankdnitie mü koajakd, mali juoikie' (v\ jüojökie') tann
wastieslikkd, uktie cdind manngrn palltije'». alama jeahtd: «im
manna nan rariem ütnie'». — ridvo jeahtd : «monnd ledm (satnd
led) wuainama tü kdsn ankan', inunien (sutnen, sutrfen) tditie
wottie' (kaka wotti')». — alama tojóvote, atte kaláka fihki'; tditie
kaláka kauni luappala-pedlesn, mi orjalisnie tamm mu kgotiám*
aretn tdlld ridvo wuóksa tamm luappalom, tdllid hujitskap kaund
kdsn ankan' luéppal i-pedlesn. tdlld jeahtd kdsn ankdnitie: utéjjén
hpspontd téjjim toaivahtamd mwnnlen, kalákam fihki' tijim ivalti'n.
— (tarmid tihte tojavahtomá, tdllid őláht' fihki' walti'; mán pdje'
hanná méjjém péssétejjetn föran ivaltá'». — ridvo thühcije (thuhcije), atte cáppie sittije, pájd kdsn ankdnitie luappalasan wuálékV.
tah wuájef Inéppalisnie, eáhpoastdtá kann kattan pooti'. ridvo májé
cnr°vo, kdsn ankan' pára kuli eáh külqh kanná (w pára kuli ílle
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iküloma). ridvo wu'arta kolomq piejje, kuluma jéjje, minnemust ívistemva, tlje wud'lkd wudman, küásn Maian ksrjéjij. tihtá alamd,
nnam ridvo vidhkietammd jdmiemistie (jemikestie), wuaindjammá,
atta kaláka ridvum tid'roivusit, tdllid skattd, küasse keacd (v. r'iópcije). tann küásn nealan tamrn" ridvo karjiji ih 1 dili a supcstalld :
•«émma kak' vidlid ndkán alamdm warjálitjdmiemistiev. — tlje alamd
tamm kanala, tlje alama, IpVtele éjjicse uhce aksam woolose. aksa
kahca riavun seipien nille., éuchpsta seip'em avq. ridvo hajekeid ih
jéahta: «imma kak? vidlid nümetie supcstalli' küásen noalesn; tdllid
sieipiem ijjicen tassajijjimn.
Az e m b e r , a k i g y ó és a r ó k a .
Volt egy ember, a ki lombos erdőben (fenyőerdőben) ment
•és talál egy kígyót. Ez a kigyó odaszorúlt egy kőhasadékba. A kigyó
kéri az embert, ugyan segítse őt ki ebből a hasadékból, akkor
mepkapja majd e világnak jutalmát. Az ember csakugyan ki (tkp.
szabaddá) segíti a kígyót. Ekkor a kigyó meg akarja szúrni. Az
•ember fölkiált: «ne ölj meg engemet!» — A kigyó mondja: «Ez e
világnak jutalmaw.— Nem hiszi az ember. Hát a kigyó mondja:
-djöjj, menjünk el együtt, a míg előtalálunk valakit, a ki bizonyí
tani fogja, hogy a halál e világnak jutalmai). — Hát csakugyan
mentek együtt, a míg egy vén lovat találtak. Ekkor ezt kérdezik :
«Mi e világnak jutalma?') - E z mondja: «En e világnak öreg
rabszolgája vagyok, kívánom a világnak jutalmát, és ez a halál».
— Most sem hitte az ember. Az ember még tovább akar menni,
míg valakit előtalálnak, a ki igazat mond. — «Menjünk!» mondja
a kigyó. Hát mennek még egy kis darabig és előtalálnak egy vén
kutyát. Ezt kérdezik: «mi a világnak jutalma?» — A vén kutya
mondja: «En e világnak egy régi rabszolgája vagyok, kívánom e
Tilág jutalmát és ez a halál». — Most sem hisz az ember. Az
ember meg tovább akar menni, míg valakit előtalálnak, a ki igazat
mond. A kigyó mondja: «hát menjünk!» Mennek még tovább az
erdőben, és előtalálnak /egy rókát. Ezt kérdezik: «Mi e világnak a
jutalma?)) — A róka ikérdezte: «ki az, a ki e világnak jutalmát
íogja kapni?» — A kigyó feleli: «az az ember*.— «Miért?»
A kigyó mondja: őt kisegítette a kőhasadékból, hát én Ígértem
{neki] e világnak fizetését.—^A róka súgja az embernek: ((jöjj,
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kövess engemet félre». •— Az ember követte, hát kérdezte a rókar
«mit adsz nekem? akkor én meg foglak segíteni a haláltól». — Az.
ember odaigéri a bakkecskéjét. Ekkor odamennek a kígyóhoz.
A róka kérdezi a kígyót: «vájjon megérdemelte-e az ember e világ
nak jutalmát? Mutasd meg nekem azt a hasadékot (tkp. mutassengemet azon hasadékhoz))), ő látni akarja. Ekkor együtt indulnak
oda. Mind a hárman a köhasadék mellé jönnek. Ekkor a róka
megparancsolja a kígyónak, próbáljon beleszorulni és ugyanolyan
módon erősítse magát bele, (csak) mint az elébb. A kigyó csak"
ugyan beleszoronkodik és odaszorúl. Ekkor a róka parancsolja,,
hogy erősen igyekezzék ["kiszabadulni", ő majd meglátja, vájjon
ki bírja-e magát onna szabadítani. A kigyó csakugyan erőlködik,
de nem bírta magát kiszabadítani. Ekkor a róka azt mondja
az embernek: «menjünk most és hagyjuk a kígyót a hasadékban
(maradni). Hát csakugyan meg kellett a kígyónak ugyanabban
a hasadékban halnia.
Mikor a róka és az ember egy darabra előrementek, hát
kérdezi a róka az embert: «vájjon magam fogom-e azt a bakkecs
két elvenni, vagy talán te fogod elhozni?» Az ember azt mondjam
«magad fogod elvenni)). — «Hol (tkp. honnan) fogom elvenni?» —
Az ember azt mondja, hogy a bakkecskét elviszi (odaszállítja) a kispatak rétjére, ott holnap magad elveheted. — Másnap a róka
megnézi azt a rétet, hát csakugyan megtalálja a bakkecskét. Azt
mondja a bakkecskének: «a gazdád ígérte, _hogy] meg foglak
kapnio. — «Igen, ha ez megígérte, hát kell, hogy elvehess engemet?
hanem engedd előbb, hogy én kis kunsztokat csináljak. A rókának
mulatságosnak tetszett látni, milyen kunsztokat csinált a bakkecske..
A bakkecske fölugrik (föláll) a két lábára s majdnem agyonszúrta
(öklelte) a rókát. A róka megijedt. Megy futva, a mint csak bír, a
míg messzire nem ér. Ekkor azt mondja: «mégis jó, hogy életben
szabadultam meg». — Aztán megint mondja a róka : «nem hagyom
többet a bakkecskét kunsztokat csinálni, míg el [nem] veszem. Hát
biz a bakkecske majdnem ketté hasította a íejemet».
A róka másnap megint elment, a hol tudta, ho£y az embert
találni fogja. Hát csakugyan előtalálta s azt mondja »z embernekr
«az a bakkecske, melyet te hozzám küldtél, az majdnem a fejemet
hasította ketté. Ha meg nem szöktem volna, elvesztettem volna a
fejemet». — Azt mondja az ember: «nem tehetek róla (tkp. nincs.
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nekem semmi tanácsom)*. — A róka mondja: «mást kell külde
ned*). •— Mondja az ember, nincs neki semmi egyebe, mint malaczai. — «Igen, hol fogom azokat megtalálni?)) — ((Ugyanazon a
réten*). Ekkor a róka ismét elmegy és gondolja: «nem engedek a
malaczoknak kunsztokat csinálni, míg el nem veszem». — Reggel
tehát ismét megnézi a róka a rétet és a malaczokat ott találja.
Azt mondja a malaczoknak: «a ti gazdátok megigérte, [hogy]
titeket megkaplak». — «Igen, ha ő megigérte, hát kell, hogy elve
hess, hanem hagyj előbb egy kicsit bennünket dalolni, mielőtt
elveszesz». — Hát a rókának mulatságosnak tetszett hallani,
hogyan dalolnak a malaczok. Ekkor a malaczok olyan csúnyán
kezdtek visítani, hogy a róka megijedt és elment. Mikor messzire
jön, hát azt mondja: <<semmikép sem fogom ezentúl megengedni
a malaczoknak, hogy danoljanak, mielőtt el [nem] veszem. Ezek
ugyancsak megijesztettek engemet». — Másnap ismét elindult, a
hol gondolja, hogy az embert találni fogja, a ki őt megcsalta. Hát
csakugyan előtalálja. Mondja a róka: «te engemet igen nagyon
megcsaltál; elküldöd nekem a malaczokat, a melyek oly csúnyán
daloltak, hogy engemet ugyancsak megijesztettek)). — Az ember
mondja: «nem tehetek róla (tkp. nincs nekem semmi tanácsom))).
— A róka mondja: «láttam (látta) a te libáidat (tkp. lúdnak fiait);
ezeket add nekem (neki)». Az ember igéri, hogy meg fogja azokat
kapni, meg fogja találni a kis tó mellett, a mely délre van az én
házamtól. Eeggel tehát a róka megnézi a kis tavat; hát csakugyan
megtalálja a libákat a tó mellett. Ekkor azt mondja a libáknak:
«a ti gazdátok benneteket nekem igért, hogy majd titeket elvihetlek». — «Ha ő megigérte, akkor kell, hogy elvihess (tkp. kell kap
nod vinni), hanem hagyj előbb bennünket megmosdani, mielőtt
elveszesz». — A róka gondolja, hogy ez szép lesz. Hagyja a libá
kat a tóba menni, ezek úszkálnak a tóban és nem jönnek vissza a
partra. A róka ugyan hívja, a libák csak mintha nem is hallanák.
A róka vár három nap, három éjjel, végre megunja és elmegy az
erdőbe; egy fényű alá feküdt. Az az ember, a kit a róka a haláltól
(a meghalástól) megsegített, meglátta, hogy a rókával találkozni
fog; hát siet, fölmászik egy fenyőre. A fenyő alatt a róka feküdt és
mondja: «nem fogok többé egy embert sem megótalmazni a meg
halástól (megsegíteni a haláltól))). — Hallja ezt az ember és az
ember leereszti a maga kis fejszéjét. A fejsze a róka farkára esik,
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levágja a farkot. A róka elfut és mondja: «nem fogok többé így
beszélni a fenyő alatt, most elvesztettem a farkomat.
5. Asska

(pissije mdno).

Aktn aikien alamuc1 jühtidmienie asska-tidpien. tlje pissije
mdnö ééciji kirrf kanna, tlje poata lihka. tlje alamuc" pilléjijjm
urrijijjiu aktn lahkan. műéi' tallom pidj'e\ műét tedkák' éüohpijei
müéV tüsrk* toaja. tlje asska éihkena küdsen kídrakdsa. tlje alamuc1
ívuéjnije', poata tann lihka, tlje keakts pohkddihcV. tlje asska waií'jend tditie, tlje fuér'kete ih cccije kiakciepdsan poatie' kanna, nten
tlje keakts, moh aksam sffipia1 fv. slipid,J. tlje asska tditie wuainije
tlje moqrrdtuowd, tahkd luknona, kaláka tditie iraltih. tlje aksd-slipije cuohpste asskom kauotd, tlje tdhtie kiecstd asska nqhkd ih ai
sattd.
A h o l d (sütő hold).
Egyszer emberek költözködtek holdfényben. Hát a sütő hold
nem akarta tűrni és közel jön. Ekkor az emberek megijedtek, meg
álltak egy helyen. Néhányan tüzet raktak, néhányan sátorgerendákat
vágtak, néhányan gályákat tördeltek. Ekkor a hold fölül egy fenyő
fának a csúcsára. Az emberek látták, [hogy] nagyon közel jön, hát
ketten összebújtak. A hold látja ezeket, nevet és nem jött közelebb.
Hanem voltak ketten, a kik fejszét köszörültek. Meglátta ezeket a
hold s megharagszik, oda indul, hogy majd. ezeket elviszi. Ekkor a
fejsze köszörülő ketté vágja a holdat és ettől fogva fogy és nő
ismét a hold.
6. P ont n ma n a".
Akta ponté jen mana' atnd. tlje jahteje ih lahpd láhkiám
tdistitse mdnistd köte-jarakan. moard-kdridm ai lahpd, maiétid
mana' kalekies suhpodit. kedhc', tah assaloms' atnd, kdkkies mana'
siékti' (cuhktüowih). koloma vudhkd hajepand, föaran wuákse. poata
köte-jarakan, kaláka walti' tamm" ié&e kariam, ossota jü mana
cuhktasn jdmdma. poata tahkd, tdllid mana jielémienie. tdllidnntdrld, kuktie tah léd\jeallomd tann kuhkiem. mana' fuélatama, mu°rr; V matatama. vearaltn dhcid jieliahtamma ijjicse sqknend. tdllid
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pontá tamm wuainá, talliá ps?otá, attd satnan stuorra vaaraltn ahciá
lea piéjjén nuölesn. talliá téjjepie tah ijjicse mánct poqstete ih tah
jiálijin, shiora Séttijin ih jupmele soknejijji táitie herván hálsam.
6. E g y g a z d á n a k

gyermekei.

Egy embernek sok gyermeke volt. Hát költözik és (ezekből a)
gyermekeiből a felét ott hagyja a sátor helyén. Csontedényt hagy,
a melyből (tkp. melyekből) a gyermekek rágcsáljanak. íme, azt
gondolja (tkp. azokat a gondolatokat bírja), ^hogy] a gyermekek
majd éhen halnak. Három hétig oda van, míg utána néz. Oda jön
a sátorhelyre, hogy majd elveszi az edényét. Azt hiszi, gyermekei
már éhen haltak (tkp. meghaltak éhségben). Odajön, hát a gyer
mekek élnek. Ekkor csudálkozik, hogyan éltek meg ezek oly sokáig.
A gyermekek ide-oda járkáltak, bogyókat ettek. Az égnek atyja táp
lálta (hagyta élni) őket áldásával. Látja ezt a gazda, hát elhiszi,
hogy csakugyan van a nagy világnak atyja a nap alatt. Ekkor vissza
vette gyermekeit és ezek éltek, nagyok lettek és isten jó egész
séggel áldotta meg őket (tkp. áldott azoknak pompás egészséget).
7. Kloáky

k a neit

á.

Aktn aikieti akta, kallá, mijjé éjjecse taktarom kaláka prürih.
táWá ndmmahta éjjiése wédílokistie tüuna kaik, mam eáh 'poqstata
(v. poqstln) piástiá'. veántá, eáh kakkies toarest vujámiá-klahcam
pudktet (edh niiqra'' puak-V kanna toarest v.-k.). tálVá tihte náitá
kludkyakappá eán lawepá. náitá ráreste, kalekebun hannd karrstelijit • tálVá hu.jitskqp tairecöpqnk tánrtá veasa wáresn. kossiá leappnk
karrhalama tüuna kaik, táWá wuílkteppnk toarest tamm klqhcá-wuámiám tüune kajak ívillokum.
tlje kallaskoppa ploskse ih söuwadatta: akuktiá tálVá ijjé
hannd niéjji kqnn poqstata ppotié' 1 kpktiá' leá tálli'á kuli jéleket?
éjjá kak"1 hiávi poqstata pracoustx1 (v. réhcálit) ? táWá opqrq, kludkyákqppá wérra' (v. wérrehe), okte ijje kqk'' ivéllokq mü héávV pirshkV
(y. pVr'W v. láhpielitj. méalama tamma kallie lldm éjjecen willokum tüuna tállemar>. — kéáhc\ decid lijjok maje mánite ont' kanná.
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Az o k o s

leány.

Volt egyszer egy ember, a ki a leányát férjhez akarta adni.
Hát vad rénjeiből nászajándékul odaadta mindazt, a mit nem eresz
tenek vissza. Gondolja, nem fogják az erdei [mély] völgyön keresz
tül juttatni. Hát a leány okosabb, mint a vőlegény. A leány taná
csolja, hogy elébb kötözzék meg (t. i. a rénszarvasokat); aztán
csakugyan legeltették őket azon a vadas hegyen (t. i. a hol a vad
rénszarvasok tartózkodtak). Mikor mindet megkötözték, ekkor
keresztülhajtottak a völgyes erdőn minden vad rént.
Az ember csudálkozik és mondja magában : «hogyan van az,
hogy most még egy sem jött vissza, mintha lábatlanok volnának?
[a vadrén állomány] nem bírna vissza jönni? [gúnyosan mondja:]
Sokkal okosabb kópék, hogy ne bírnák vad rénjeimet hátrahagyni.
Tudtam azt, hogy nem ajándékoztam oda minden vadrénemet
(v. egész vadrónállományomat). — íme mégsem szívesen adta oda
a gyermekelmek.
8. Akt n p o n t n p i r a.
Stuorra kréwiem atnd. taktara par tairiemienie. stalan dlekie
poqtie jih tam kréwiem ivalti (v. waltije v. waltijejji) ih tairije neitqm. tlje ponté hohcela, attd. taktera kuhkiem hajepdna, táWá raja
nö"romus alekiem, kaka luknonit hohcV : jü sonn stala wuélkti.
tdllid no°romus dlekie luknána, stalan kuotiem sedkca, táll'á wuéina
krewidm luobahksn; tlje sedkca, cáciá-kaltin pedlein, tUje wuéina
oqppopq poqtd cácien mietie, tlje jajjeta őqppopon uvete, tdllid oqppopq wuéinije, attd vidllopq, tlje jeahtd, kaka kuéihtitit, ullus stala
wuainih. mán tlje sorrna oappapásan, satna kuhkiám hohcemq,
annán kauná, satna cárráka cuhktece. táll'á oqppopq, köqtan wuéleká
ih kaláka krnotom koqjvuih (koqjwih). stala wuéstiniene véjdrn
pedrka', tlje neitd kojová peáraká? karán ih tlje kaláka Hamum
nuörih; táll'á eánkan piiístele koun-arnan. tlje jeahtd stálose, satna
céáhtd kaltejasan ih tah pearáká'' sküHih. kaltejdsan poqtd vidílopun
koqikd, tlje kodssta viallopm táistie véjdrn pearakiste ih táll'á raja
viallopm háimota, kaláka tál niippiái kuoktien vidlloi mietie ih
prouwuj (pröuwih) stalam dmieluesi*.
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tálliá huitskapp luknona háimota sárnená, atta itala wuélktama kréwiem ih oqppopm. tálliá ponté rája tüuná icse kulgmq álekiá' ih tálllá bihkomta, kuktie kdlekies tuoimiátit: akta kaláka
poqssá-raikiem kuaihti'', uiippie kaláka oksgin kuaihti, koqlámata
kaláka snurrq,* tolovgtit ih jájjeká kalekies tahká puotV, alies stáW
vuéptesf, kdlekies kuaihti', kussiá lies oqrdjáttemq.
táüi'a poútn koloma alekie/ Igknon' stálankoqika, kalekies kréíviem poqstata walti'. tlje akta poqssa úálmesn kuaihtie,nüppie gksn,
kolomata lüobahksn mórra tolvotá. tlje stálá koulá: «mainie tah
snurra' liés ituépmaminie ?» tlje seihtie lése poqrásems6 alekiem,
kaka cüöccelit, glgkse ivárjasit, mainie tah snurrq' pqhhá' lies stiépmamienle. tálliá tihte kiheie : «kgkká kalákámpoqskietit 1» •— aé/ámpodskét' gks-raikiem». tlje hgjét (hujit) pgásketie gks-raikiem. tlje
poútn poqrásems alekie lijje oksom kuaihtemienle. flje tihte toqstetá,
stálan alekiem piasste (v. piáseste). tlje stálá kaualá, atte snurra*
lies hanná stiépmamienie. amaitie tuhte pajaktaijjá lea tarejamienie ?'
ijje hiávia' tah kanná snurra' viáttelijit!» — tálliá rajjá kaskqlumsalekiem kaláka glgkse poqskietit ih viáttelit tah énurruh (v. táitie
snurrute). tálVá tihte kiheije: «kukká kalákám poqskietit ?» —
úáyem poqskt' kaska-kuotien paktán. — flje poútn kaskqlums alekie
ai puéktietammá kaska-koqtá. tálllá tihtá tamma jéss toqstatá ih
piástá jih ai luknona, snurra' tolvota. taWá viht stálá jiáhtá :
«maitie tuh kttékte pajektajjá tarejamienie ? eáh hiávia' tah kanná
snurruite viáttelit /» — tüll'á rája nüöramus alekiem ai puqskietit
olokse ih viáttelit tah snurra'. tálllá tihte jis kiheije : «kukká kalákám tállHi poqskietit ?» — áyem poaskét' poqssd-raikiemi). — tlje
pontn nö''remiis alekie lijje takka jés kuaihtemienie (v. -mine), tállid
tihte tamm jes piástá. taWá viht stálá hglgusattá, maitie tah sü kgIgmq alekie' tarejamienie. «eáh pajaktaijjá' hiávia' tah kqn snurrq'
viáttelit.' ciáhtam monnd jejjéce cüöccelit, ivarjáéit, maitie lies tarejámienie». mán tlje hanná supcstallá : «kukká kalákám tálliá poqskietit ? émmom poqsketf poqssá-raikiem)). tálVá poútn nööremus alekietakká jés kuéihtemienie, táll'á tihte stálam jés piásiástije. tálllá.
kréwiem ijjicse wqltiejéjjin poastata jih oqppqpm ai méatan.
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Egy

gazdáról.

Nagy rénszarvas nyája van. Csak a leány őrizi (van őrizőben).
Az óriásnak a fia jön s elveszi a nyájat és a legeltető leányt. Ekkor
a gazda aggódik, hogy a leány sokáig oda marad, s elküldi legfia
talabb fiát, menjen el keresni; már valószínűleg az óriás ragadta
(vitte, vezette) el. Ekkor a legfiatalabb fiú elindul, megvigyázza
(szemmel tartja) az óriás házát, hát látja a rénnyájat a réndombon*);
aztán leselkedik a vízforrás mellett; hát látja, húga jön vízért.
Ekkor mutatkozott (megjelent) a húga előtt, s látta húga, hogy
ez a bátyja s mondja, vigyázzon (óvakodjék), hogy az óriás meg
ne lássa. Hanem [a legény] azt mondja a húgának, sokáig kereste,
míg megtalálta, ő nagyon éhes. Ekkor a húga haza megy, bogy
majd a fazékból kimer [valamit] (tkp. a fazekat meri). Az óriás
[épen] vadhúst főzött, hát a leány kimeri a húst egy edénybe,
hogy majd a levest leszűri. Ekkor véletlenül (készakarva?) a tűz
helyre (tkp. hamutűzhelyre) ereszti (ejti) [a húst]. Hát azt mondja
az óriásnak, neki a forráshoz kell mennie és a húst (tkp. húsokat)
a hamutól megtisztítani. A forráshoz jön a testvérjéhez, a bátyját
megvendégeli a vadhúsból s aztán hazaküldi testvérjét menjen
el a másik két bátyjáért és kisértsék meg az óriást agyonütni.
Csakugyan haza indul, megmondani, hogy az óriás vitte (haj
totta) el a rénnyájat és húgukat. Hát a gazda elküldi mind a há
rom fiút és oktatja őket, hogyan cselekedejenek. Az egyik a sátor
hátsó részének a (poqssa-nak) nyilasát tartsa szemmel, a másik az
ajtót vigyázza, a harmadik, a másodéves rónbikaborjúkat haj
szolja és éjjel jöjjenek oda, hogy az óriás észre ne vegye és
vigyázzák meg mikor elaludtak.
A gazda három fia elindult az óriáshoz, hogy a rénnyájat viszszavegyék. Hát az egyik a poqssuq szájánál leselkedik, a másik az
ajtóban, a harmadik a réndombon a másodéves rénbikabornyukat
kergeti (zavarja). Az óriás meghallja: «miért zajongnak (nyugtalan
kodnak) a borjuk ?» Hát megparancsolta a legidősebb fiának, keljen
föl, nézzen ki: miért nyugtalankodnak (zajongnak) azok a rossz bor
juk. Ekkor kérdezte: «merre lépjek ki ?» —«Kiléphetsz az ajtónyilá •
son.» Hát csakugyan kilépett az ajtónyiláson. Ezalatt (tkp. ekkor,
*) Bekerített helgy, hová a rénszarvasokat fejés vagy fölszerszámo
zás végett be szokták terelni.
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hát) a gazdának legidősebb fia szemmel tartotta az ajtót. Ez fogadja,
az óriás fiát megöli. Az óriás hallja, hogy a rénborjuk még nyug
talankodnak. «Mit csinál az a szaros? ném bírja a borjukat sem
megkötözni!))—Aztán megparansolja a középső fiúnak, hogy men
jen ki és kösse meg a borjukat. Ez [is] kérdezte: «merre menjek
(lépjek)„-ki ?» ((Kiléphetsz a középső sátron (t. i. a sátor középső
részén levő nyilason) keresztül.)) [Ezalatt] a gazdának a középső fia
szintén elérte a középső sátrat (középső nyilast). Ez is fogadja azt
és megöli s szintén elindul, a borjukat hajszolja. Ekkor ismét
mondja az óriás : »mit csinál az a két szaros? nem bírják a bor
jukat sem megkötözni!)) — H á t megparancsolja a legifjabb fiának,
hogy szintén menjen ki és kösse meg a borjukat. Ez is kérdezi
amerre lépjek hát ki?» ((Kiléphetsz a p>oqssa-ny'üá&on.» H á t a gaz
dának legifjabb fia szintén ott leskelődött és ezt is megölte. Ekkor
az óriás megijed (aggódik, töprenkedik), mit csinál a bárom fia.
«Nein birják a szarosok a borjukat sem megkötözni. Nekem ma
gamnak kell fölkelnem, néznem, mit csinálnak. Hanem hát még
beszélgetett [magában]: «merre lépjek ki most? Kiléphetek a poqssa nyiláson.» Ekkor a gazdának legfiatalabb fia m9g ott vigyá
zott, és az óriást is megölte. Aztán visszavették a nyájukat és
húgukat is vele (egyúttal).
9. A s kf éjj e s á ih poántan

p éjj

era.

Askféjjesd rneald, atte rujukka (v.rdjjeká) poanta tann pidjjen
kaláka poati' wueji' tann kdinan paktá, tdllid Askféjjesd cdnd süqhkan (v. icuassan) séjjesa éh tüüld led hojjémienie, satngm sijjétié'
kanakana krö'°nih ih ie lie"1 süw tüptema oájjá kanna, podnta tamm
kguluje, tdllid tühte maccelustuq süu tálPá oqjjá tanná séjjenie. Ask
féjjesd jeáhta : «vijjim ; tdWd tatnd cdfi tann wuassn séjjesá». tdllid
hujitskqp podnta cdnd tann wuassn séjjesa, tdllid Askféjjesa karrasta
wud'ssom kurrdvijdnie ih tdllid léktie tamm poántam tann wuassn
séjjesa. cidhta skóqrrie wuassa tihte jés, tdllid podnta mosskssistiáji
tanna wuassn séjjesa, tdllHi Askféjjesd waltidji tann poántan jidílidm
ih lassiem éh tdWd luknona éjjécsd hosspoqntan koqjakd. tihte jés
kihcije: akustie tatnd tomm jenum rejjekam kaunqmq h) Askféjjesd,
svörua: «ö, manna jaurien pqtnleste». husspoantapq, kihcije: «takka
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vidlid ai táppenáH — jeúo vidlid kounesije tühtid tahtid $lájÍ8te».
hasspoqntá kihcije: «kuktemslikkd tatnd tahkq puéktietih?* Askfijesd svöraq, satna cdnajij ströjji-siáhkann séjjesa ih tdllid kohéaji
aktom, kaláka satnom IvAjjeti' (v. luójiiV) tan jiena-prütnijen séjjesa;
tdllid satnd wuöjaji (v. woqjaji) jaurien patnan. «ih stuorra aksam
atnijejéjjim ai tann" éjjicen siahkan íéánid. jaurien pqtnestd kaunijijjim tü"na taitie, majitie atnann). — poanta kihcije: «noq He
(— tdllid) jialliem ai táppelte kannéjih ?» — Askféjesa. svöruq: «jq,
jianüp jidílie' Ujjin ai tdppene, mán iccém manna waltie' kanna
májra (v. jeniipm), dn behovujim». — poanta kihcijd: «koktem
tdllid pájjése pitaktieti"h) — Asskféjjesa svörua, satnd vuojtijajji kussid kattan, poanta, kihcije: ukuktem tdllid jidfían ndllid jéss puií'ktietVh) — amanná táiniá ijjicen aksend pluohkijijjim (v. raikemdim)
jidfium.n
tdllid poántá jidhtd, satna kaláka ai tahka. poanta luknona
stuorra ströjji-sidhkdnne ih jauran raikiem ciiwhpd ih tdllid swatta
aktem, mie (v. méd) kaka satnum luajetV tann pratnan. tlje poántá
wöajajij ih écciji vidlid pdjjese poatie. Askfejjesa éjjeée poantana
suttijéjji.
Asskféjjesáról

és a g a z d á r ó l .

askfejjesa tudja, hogy gazdag ember fog azon a napon ko
csin (tkp. hajtva)jönniazúton. Hát Askfejjesa bebújik egy zsákba
és jajgatott, hogy öt királynak akarják koronázni s neki nincs
olyan feje. Az ember hallotta ezt, és fogadkozik (igéri, beleegye
zik), hogy ő neki van feje e helyre. Askfejjesa mondja: «meglehet;
hát bújj bele ebbe a zsákba.» Az ember csakugyan belebújik a
zsákba, Askfejjesa pedig beköti a zsákot egy zsinórral és aztán ott
hagyta az embert a zsákban. Vastag borzsák volt ez pedig, hát az
ember megfulladt a zsákban. Ekkor Askfejjesa elvette ennek az
embernek a lovát és terhét (szállítmányát, rakományát) és aztán
elindult a maga gazdájához. Ez pedig kérdezte: «hol (tkp. honnan)
találtad te azt a sok gazdagságot?)) Askfejjesa feleli: «oh én a tó
fenekén (tkp. fenekéből).)) A gazda kérdezte : «vajjon van-e még
ott?» — ;<Sok mindenféle találkozik még (tkp. találtatik abból• e'bböl a nemből).» A gazda kérdezte: «mi módon jutottál te oda?»
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Askfejjesa feleli: ő egy szalmazsákba bujt bele és aztán meg
parancsolta valakinek, hogy ereszsze a jeges kútba; aztán lemerült
a tónak a fenekére. «És nagy fejszém is volt a zsákomban. A tó
fenekén találtam mindezt, a mim van.» •— A gazda kérdezte :
«no, hát a lovat is ott találtad?)) — Askfejjesa feleli: «igen,
több ló is volt ott, de nem vettem többet, mint a mennyire szük
ségem volt.)) — A gazda kérdezte: «hogyan kerültél föl?)) —
Askfejjesa feleli: a lóval egész a partig hajtott. A gazda kérdezte :
ahogyan jutottál hát ismét a jégre ?» — «Én avval az én fejszém
mel kivágtam (kilyukasztottam) a jéget.»
Ekkor a gazda mondja, ő is el fog oda [mennij. A gazda
elindul egy nagy szalmazsákkal és a tóba léket vág és aztán megkér
valakit, a ki őt a kútba fogja bocsátani (v. bocsássa). Hát a gazda
lemerült és nem jött megint föl. Askfejjesa maga gazdájává lett.

10. Akta

s a t n i e s s á r n i a A s s kf éj j e s a k g n n a R g u t ak a n n p éjj e r a.

Routaka lijje aktn piejjen muorra cuvh/pemínie, tlje Asskj'éjjesa poqtá, tlje wuainije Rgutakam roqr^hka mattakesnie, tlje lea
virrtieminie. tlje Asskféjjesa theankata, kakká tahká Rüwtq,kum niillidhtit. Asskféjjesa mealá, stala áliekalopm atná, tlje gssota, kaláka
stáloste nülliáhtit áliekalopm. Asskféjjesa lüátatá poqccas ih náká
Rülltqkann léptid niialán ih spehkije RüHakan péhtsta (v. cammgst)
• éh tiffiá kálleste lantse ih cörre hoh uhce mana. Rüutoka küHuje,
atte mana éorre ; kaláka warejaséjet. tlje wud'ná, sü péhtsta mana
reakatamma. táWá wdrjése, kuktdms mana taté, tlje wuainije, atte
páhce-máná. flje jajjetii, tájjeyije ih kuéttá köatan ih stálose muáivoltd, satna páhce-mánam fihkemd. Mán ijje stala üpare jahkié1:
«kokkáméhk, tü kg'-tá (v. karve) péhktsta kaláka Őaina páhce-mana
reakatejjetn.'» Mán Rülttqkq jeahtá, satná patt tamm"tá,
kuhsü
rammoste kahcelie. tállid stala ajje Hd'htom< jahki''. tlje Asskféjjesa
kuh marta cöro ih lajeksd : «áliekalqpq / aliekq.lqpa!» tdWd Rüntaka
jeahtá stálose, kalaká áliekalopm lo°nih tükáriniá. Ijje stálá májé
sejet' kanná, mdn Routaka ajje párra cdrraka nasskq,: «cedhf patt
éjjicet aktn allakan lö°nih, oktiá vijje (Y. vi) Sáawot orra.» -— stala
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hujitskqp lo°nuq áliekaUqpm. Asskféjjesd stö°katd áliekqllqpqnq ih
ai poastata wattá, tlje stala ívudiná, att trouken uhce saudta, tdllid
niippidn aikidn ajje lo°nuq. tdllid Askjéjjesa nakala ih rdpma tdinid
stálan átdkallapana. stala vuaptste, tdllle moqrrcLteáwá, tlje Rgutakasan jeahtá: itatná katnpl niiokka nülláf tamm jés álidkallqpm
wgtti' tdnne pcarákásan; fuérah tdllid, toal°v~a ih puáktiá* álidkqllapm müd poqstete /» — mari Askféjjesa wuélqkqmq jü kahkse keaktien kglgman poqrids kamman pakta. ívuass kamman koajaka poatd,
tdWd téssd sorrnd, atte satnd pqhkenemierie stala kgnn Rüutekestie..
tlje tihte kamma wattá néccdlom ih raja: armid haualá, pidkka
sauwá O'rarrá), tdllid kaláka tamm úéceáloni hajekih poastata, ih
ijje kak' minnid poastata tvárjasit, tdllid kaláka stuorra küdsacüvulka sáttij, marin pijjeln ijje kaik' stala jéll (jill) Rüutaka hidvV
pgí'ti'. tdllid Asskféjjesd poatd nüppien puories kamman koajaka,
tdWd tissd jés sorrnd atte satnd páhkanemien'e Rgutekistie. tdllid
tihte poqrids kamma wattá jléntom ih jeahtá: armid raualá, pidkka
sauivá minnelistie, tdllid kaláka tamma jléntom hajeki poqstete ih
éjjé kak'minnid poqstete wárjasejitn; kalaká jiáhtV : asétf, sétf
puaktie!» tdllid kalaká stuorra paktie sdtti, mam ijje kalak' stala
jill Büutaka huLvi' pijjáln söllöstit. — tdllid Askféjjesa wudíeká ih
poatá koqlmatn pgoriás kamman koajaka, tdllid téssd jés sorrnd,
atte satnd páhkanámienie siálá konnd Rgutekistie. tdllid tihte jéss
wattá kasskqmm ih jiáhtá : armid kanala, pidkka Sauwá minnelistie,
tdllid kalaká tamm kasskum hajé ki'''poqstete ih ijje kak' minnie poqstete wdrjaséjet, ih tdllid kalaká fáhti: «sétf,sétf stuorra tállá, mann
pijjáln ijje kak' stálá jéll Ruutaka hid,ui' puaktietit /»
tlje Rgutaka tgrgjgma piassiá-soaja1 ih luknona hálidhtit Askféjjesom toálovuj. Askféjjesa kaualá, piakka led souwomienie minnelistie, tdllid Askféjjesa sdttije tamm éjjecse niccalom, mam táhtiá
pö°riás kammoste fihkijijji, tdllid stuorra küasa-cnvülka sattá (suttin),
gktie Rgutaka ceahtá karevih. tdllid viht Askféjjesa vittnije valowih
(walovuih) kahkese. tdllid viht kaualá piakka sauwá minnelistie,
tdWd sdttije tamm jíintom, mam táhtiá niippetá pö°rids kammostá
fihkijijji ih jeahtá : asétt, sétf stuorra puaktie !» — tdllld hujitskapp
stuorra paktie sdttá, gktie Rüwtaka ceahtá karevih. tdllid jü viht
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Asskféjjesa vittnije valoivij (valovuj) kahkse, mán tölPá viht kauala,
piakka led barr souwamienie minnelistie, tdllid sdttije tamni kasskamm ih jidhta: ((sétf, sétt' stuorra tállá !» hujitskap satta, stuorra
tolla, mán eccije tistie Rputaka vidlid ébele karevih kanna, tdllid hdlete pijjeln tamm stuorra tallom. tdllid tah pidssid-soajd' kaparak\
oktid Rüwtaka kahcd tann tallose ih pudlele, ih Asskféjjesa ívualeka
éjjicse káinam ih satta stuorra virds (v. véiras) alamánd.
Igaz történet AsBkfijjesáról

és E u u t a k á r ó l .

Euutaka egy napon fát vágott, hát Asskfijjesa jön, látta Euntakát egy kiszáradt fenyő tövében, a mint vágta. Assk. gondolja,
oda fog [menni] Euutakát bolonddá tenni (megcsalni). A. tudja,
az óriásnak van dliekalopá-ja,*), hát gondolja, majd kicsalja az
óriástól az áliekalopát. A. meztelenre vetkőzik s E. ruhája alá
lopózik és rávág E. szeméremtestére s lefekszik a földre és sír
mint kis gyermek. E. meghallotta, hogy gyermek sír; [arra fordul
hogy] majd megnézi. Hát látja, hogy belőle gyermek született.
Aztán nézi, milyen gyermek ez, hát látta, hogy fiúgyermek. Ekkor
megörül, fogta és haza viszi és az óriásnak dicsekszik, [hogy] ő
fiú gyermeket kapott. De nem igen hiszi az óriás: «ringyó, majd
bizony belőled fog fiúgyermek születni!» De E. mondja, ő bizony
érezte (tkp. érzi), midőn belőle kiesett. Erre az óriásnak is el kellett
hinnie.— Hát A. mint gyermek sír és fölkiált; aliekalopá! áliekalopa! Ekkor E. mondja az óriásnak, kölcsönözze az áliekalopát
játékszernek. Az óriás ugyan nem akarja, de E. meg csak erősen
unszolja: «oda kell bizony a te egyetlen fiadnak kölcsönöznöd,
hogy talán [majd] csendes lesz». — Az óriás csakugyan oda köl
csönzi az áliekalopát. A. játszik az áliekalopával és ismét vissza
adja ; akkor az óriás látja, hogy hűséges a kis szegényke és
máskor is odakölcsönzi. Most A. ellopja és elszökik az óriás
áliekalopájával. Az óriás észreveszi, megharagszik és E.-nak módja:
«te vén emse disznó bolondítottál el, [hogy] az áliekalopát is oda
adjam annak az ördöngösnek (hunczutnak); menj most, üldözd és
*) A lapp szolga magyarázata szerint valami csodálatos vivőeszköz,
melyen az óriás az elejtett vadat szokta a vadászatról haza hozni (dragdokka, ett slags troliverk; han hadé det för att indraga sig villebrad).
q
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hozd vissza aliekalopámat!» — Azonban A. már messze elment
két három vén asszony mellett. Az első asszonyhoz jön, s ennek
mondja, hogy ő az óriás és R. elől szökik (van szököben, menekü
lőben). Hát ez az asszony ad [neki] fenyőlevet (gyantát) és paran
csolja : ha hallja, szél zúg (süvölt), akkor dobja hátra a gyantát és
ne tekintsen hátra, majd nagy fenyőhegyhát támad, melyen át nem
bír majd az óriás vagy R. jutni. Aztán A. a második öreg asszony
hoz jön és ennek is elmondja, hogy ő R.-tól (elől) szökik. Hát az
öreg asszony kovakövet ad [neki] ós mondja: ha hallja, szél süvölt
mögötte, vesse a kovát hátra és ne nézzen vissza; mondja: «légy,
légy sziklá[vá]!» és nagy szikla fog lenni, melyet nem bir majd az
óriás vagy R. átugorni. — Aztán A. elmegy és a harmadik öreg
asszonyhoz jön és ennek is elmondja, hogy ő az óriás és R. elől
szökik. Ekkor ez meg csiholó aczéltad [neki] és mondja: ha hallja,
szél zúg mögötte, akkor vesse hátra a csiholó aczélt és ne nézzen
vissza és mondja: «légy, légy nagy tűz, a melyen át nem fog az
óriás vagy R. átjutni birni.o
HátR. nyirfakéreg-szárnyakat csinált és elrepül (tkp. elindul
repülni) Asskfijjesát üldözni. A. hallja, a szél süvölt mögötte, hát
elhajította a fenyőlevét, (gyantáját) melyet az öreg asszonytól ka
pott és nagy fenyő (fenyves) hegyhát támadt,úgyhogyR.-nak meg
kellett (tkp. kell) kerülni. Most A. ismét messze bírt jutni. Aztán
megint hallja, a szél süvölt mögötte, hát elhajította a kovát, melyet
a második öreg asszonytól kapott és mondja: «légy, légy nagy
szikla!» — H á t csakugyan nagy szikla (hegy) támad, úgy hogy
R.-nak meg kell kerülnie. Ezalatt már ismét messze bírt A. jutni.
Azonban most megint hallja, a szél csak zúg mögötte, ekkor eldobta
a csiholó aczélt és mondja : «légy, légy nagy tűz!» — Csakugyan
nagy tűz támad, de többé nem bírta R. megint megkerülni sem,
hát átrepül a nagy tűzön. Ekkor a nyirfakéreg-szárnyak összezsu
gorodnak, úgy hogy R. beleesik a tűzbe és elég. A. pedig elmegy a
maga utjának és nagy vadász emberré lesz.
11.

Tdi

puolecen

sdrnie
aktn
yi r a.

alamuce-tduivojen

tájé ímelij akté nidita, mi manam reaktá. tdllid kaláka kristi'.
talld led fwelátemená fatter kuHahtdlemen. i nann fatter fihk\ tlje
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wacceminie cearáminá, tlje tidrövose aktám alamam. tihte kihcije:
«mainid led' éearámienie f • — «monna kalkgm (Y. kum) mdndm
kristV, mdn im nan fatter fihk\» — tihte alama jeahta: «iyám monnom Jatteriná sPt'?* — «oajá ; makkáraéée alama tatnd ?« — alama
svörua: umanná (satnd) jipmále.» — ««ZV, im kuh tállid. tatnd
tann üreaktas alama, müwotem taraja1 tann rujjukyka, müwotem
tann veassas, müwotem alovas háqllqseje, müwotem tann skeármá
{Y. skeármahká).* — náitá tvaccije lése káinam ih viht fattár
kuHahtalla, mán l nann fattár fihk'. tálliá leá viht cearamínie, tlje
tidrövose nüppiem alamam. tihte kihcije : «mainiá leá' éeardmienie ?»
— ij satna nan fatter fihk'.— néyam mannom», alama jeahta, « fatteriniá séit' ?» — aoajá ; mán sarrno', makkáraéée alama léa totná ?»
— alama svoruq : arnonná leám piárakala.» — aPeh, im tlje tatnum
fatteriniá éíH'-; tatná alovas ureaktqs alama, moHtiem alamam tatná
teár\» —nájtá wualká lese káinam ih májé pröuivq fatter kuHahtalla, mán ij nan fatter fihli'. tálliá koalmatam alamam tiárvose.
tihte kihéije: vmainiü leá' alovas huiniesht — náitá svörua, satná
kaláka mánám kristi', urnán im nan fatter fihk'». — alama jeahta:
(tiyám manniim fatteriniá séit'?» — «oajá; makkárace (Y. -racée)
alamá leá' tatná ?» — alama svoruq, satná leá jémekq. tlje fatteriniá
séjjetá. atatná alovas riáktas, tatná seámmá káinam wattá' ih siammá
toamá ivottá' tüwnesltie kaiksitie, rujukyka jeli veasas, tálliá séámmá
warpiem wattá'.»
jémeká leá hujitskqp fatteriniá cuoééemq. tálliá jémekq jeahta ;
w
ij sü hannd nákán fatter a-koawá tálie ivotti', «mán kussiá kréstalUkiá stüora satta, tálliá kalakum lierahtit stlvenlikká, oktie éjjicsessia
laipiám tiá'nnese tféhpslikká.» — tálliá hujitskqp jémakan kossqnq
stüörra satta, tle tiarövosá kristahciem. tálliá tihte jeahta: «pö°tie'
kriste-párnemq, mannqm hulek'; monnq kalakgm liárahtit, kuktie
kalak' táuivih fiáilie qlqmué'.v — tálliá párnie maééelpstuq, attd
kalaká hulekih. jémeka jeahta : atálláh kak' hulekih.» —tuhte hujitskqp hulekie. káinán nálniá tálliá bihkomta, kuktiá kalaká fiáiliá
alamoc' táuwih : varrnia wuáiná', satná (manna) jélkiá luwiniá,
tálliá kalak' táitie táuwV, kietij kui??iie tqmqtit, tálliá kalekies jeallá9*
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jéjjét. mán armid manna oajjan luinid, tdllid ih kqk' pöörandsti
kanna (ih kqk' minnid püördnasti'),ih tajjetid nahks' kanna.» tdllid
jö°kodeaponk. tdllid jemeken kossona luknond talldh akten fiailid alaman koqjakd ih kaláka pröuwih, mahhedvd tduwih. poatd fiiailid alaman koajakd, tlje ívuá'ind koffdrapa jélkie luwinid coaccamienie, tdllid
kidt'peajd tann alamosá (v. -se), tdllid hujitskqp alamd jedllije tdhtid
minnete. tdllid jemáken kossona tauwa edhkebq mamm jéss fiailete*
aktn aikien krdiven taktara fidilidn, tdllid tann jéss koajakd véccijeh. jemeken kossona poatd tahka, tlje wuaina, koffdrapa
oajjan luinie, tdllid jdrekte talla poastete. krdivese jeahta, ijje
satu a tamm Triahtié' tdmvi. krdivq fald éimm petnikgm, mdn ijjér
séjjit' kqnn. krdivd fald tann moattele aimam stüorra pidtnekom
tdllid minnec keacdn cdjdkuwq. tdllid ivaccd tann fidilidn nditan
koajakd éh ivarjisd kojj arapori ívuéstie ; funidrije, kuktie kaláka hievV
tamma jéss táuwi'. tdllid theankata, kaláka pröuwV seánkam járdkelit. tdllid hujitskopp jardkdla, tlje koffdrapa paca coaccemen tann
icse sdjjdn, nditon jélkie' hujit jémekqn koajakd. tdllid jemeka ivaccije, toqries cdlemiene icarjesá kussönojmn koqika ihjeahta : «ih kak
tdstid nüpp tdmetid toamietejjeti'.n tlje mdje toqivahtd: «alleh,
imma kalak? tdstid jedé aikien.»
tdllid kanakan oqivd taktara jess fidilien sattd, tlje kanakd
sehtije, kalekies ivéccV tamm kaulahka alamace-tduivojim. tdWd hujitskqp wéccije'. tdllid jemeken kussona puekftd prinsessan koajakd, tlje
wudind, koffdrapa coaccamienie oajjan luinie, tlje jeahta, ij téssd
satna nqhks' kanna, mdn kanakd fald tann jenem petnékom, mdn
jemeken kossona parra údjjekd. mdn kanakd fald tann moattdlV
aimam, kussekd minnemust cajekgwa. tdllid viht jarakala nlditon
seankam, uktid koffdrapa jilkidi koajaka sdttd. tdllid koffdrapa
waccije ih toqries cdlemiene wdrjese kussönopgn koajakd ih nurrhta:
«ih kak' testid niipp nümetid toamidtit, tdllid halak' éjjicd Jihkih.v —
kussönopa toqivohtá : aWe' imma kak\»
jeac aikien tdllid kanakan puörömus toard-nidra fiailien sattd*
tdllid kanakd palid alovas carraka, ullws tihte jamieh. tdllid viht
tamm éjjicse lantn kaulahka alamuce-tduwojim véccije'. tlje tihte
poatd ih wudind, koffdrapa oajjan luinid. tdllid jeahta, ij satnd
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tamm táuwah kanna, kanaká parr carraka, kaláka táuwV', «im
monna öktf kanná, mqnn jénum wqttam.v —alamuce-támvoje pára
carraka nejjéhkata ih séjjetá ivaccajijit, mán ij kanaká pájih kanná,
fala tann moáttell aiman stuorra maksüwm ik toqjvohta ijjicse tqktqrum. alamuce-táuwoje jeahtá: tornak leá-ho kanakálaccen taktara
tánniá rárem 1» — prinsessá kanala tamm, tihte ai maccelostuq;
satno kaláka éjjicse waimoste utnih, gktiegara áhcián oqivá toarániárom táuwá. tállia hujitskop qlqmace-tauvoje téjjepije tammfi'dilie jánerálen sidnkam,jarrakkolá,gktie kristáhcepqjélkiai koajaká sattá.tálliá
hujitskop tihte oqjová toqrá-tfárq jealléje ih éjjicse hálsam vuístete
fihkije. kulumq vqhká táhtia kiácstá tállia kqnqká lese toqivohtássám éllije (Mije) ih prü^rije éjjicse taktarpm táiniü oqjavá alamucetamvqjéjiiiü. — niippien jéjjin mannán, sán leaponk vejjekolkuovutna,
tállia tann alamace-táuwojen kréstáhcie poatá ih jeahtá éjjicse
kréstallakán, kaláka puotih, satnpm hulekih. tihte hujitskop cüöccele
ijjicse oáreme-séjjiste ih korovotá fátöh ih hulekije. kristáhcepq
wualktá aktn uhce kammarás ih tárnia jen liusia pueliemienie. tállá
alamuce-táuvoje kiheije kuffárqpm, mannasllnie tah jené lüuéiá' pue
liemienie. kuffárqpq svöruá : nalamuci altom autste. tah Husié*, mah
caraka pueliemienie, tah kalekies kuhkiem j*Ulih ; tah liusiá\ mah
ahcijje pueliemienie, tah kalekies varaka jámih.* — tállia kiheije
kuffáropm: «kuelles tállia mü jess liasiá?» — tállia kuffárqpq
vuéste, tlje wuainá, sü liusiá jallan pueliemienie, tállia jeahtá kuffárapásan : amastie ih nqsst'?» — kuffárqpq jeahtá, ijji satnq nassf,
«tatnq, jihke tann öléureke.n -—• tlü tamm kaualá, tállia ivaceije
poastata, éjjicse nii'óra áhkam kaunatahta ih cihkend éjjicse seánkwse
(seánkse), ih tannohk nálniá járná.
H á j d a n k o r i m e s e e g y o r v o s r ó l (tkp. ember
gyógyítóról).
Hajdanában [votl] egy leány, a ki gyermeket szül. Meg
akarja keresztelni. Ment komát fogadni és nem kap komát. Hát
megy sírva és előtalál egy embert. Ez kérdezi: «mért sírsz?» —
«Én gyermeket akarok keresztelni, de nem kapok komát.» — Az
ember mondja: «nem akarnál engemet komának?» — «Oh, igen.
Miféle ember [vagy] te?» Az ember feleli: «én (ő) az isten [va-
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gyok]» — Nem, ilyent nem [akarok] (tkp. nem én, mint most).
Te nagyon igazságtalan ember vagy, némelyiket nagyon gazdaggá
tesz, némelyiket nagyon szegénynyé, némelyiket nagyon egészsé
gessé, némelyiket nagyon beteggé.» — A leány útjának ment és
ismét fogad komát, de nem kap komát. Ekkor ismét sírdogált, hát
előtalál egy másik embert. Ez kérdezi: «mért sírsz?» 0 nem kap
komát.w — «Nem akarnál engemet», mondja az ember, ((komá
nak?)) — «Oh, igen; hanem mondd meg, miféle ember vagy
te?» — A z ember feleli: «Én vagyok az ördög».— «Nem, nem
akarlak akkor téged komának: te nagyon igazságtalan ember vagy,
sok embert megcsalsz te.» — A leány útjának megy és próbál
ugyan komát fogadni de nem kap komát. Ekkor egy harmadik
emberrel találkozik. Ez kérdezi: «mért vagy nagyon szomorú?))
A leány feleli, ő gyermeket akar keresztelni, «de nem kapok ko
mát.)) — Az ember mondja: «nem akarnál engemet komának?))
— «Oh, igen; de miféle ember vagy te ?» — Az ember feleli: ő a
halál. Hát komául akarja. «Te nagyon igazságos vagy. Te ugyan
azon utat adsz és ugyan azon Ítéletet adsz valamennyinek, [akár]
gazdag akár szegény, ugyanazon veszedelmet (sorsot) adsz [neki].»
A halál csakugyan komául állt. Ekkor a halál mondja: «nincs neki
még most semmi keresztajándéka adni való, de mikor a keresztfia
nagy lesz (megnő), akkor meg fogom szépen (jól) tanítani hogy
magának könnyen megkeresse a kenyerét.*) — Hát a halálnak
keresztfia csakugyan megnőtt, és előtalálja a keresztapját. Hát ez
mondja: «jöjj keresztfiam, kövess engemet; meg foglak tanítani,
hogyan gyógyíts beteg embereket)). — Ekkor a fiú megígéri, hogy
követni fogja. A halál mondja: «tüstént kövess*). Az csakugyan
követte. Az úton ekkor tanítja, hogyan gyógyítsa meg a beteg em
bereket: «ha látod, ő (én) a lábnál [van (vagyok)] fogod azokat
gyógyítani, a kezekkel tapintsd meg és föl fognak éledni (gyó
gyulni). De ha én a fejnél vagyok, akkor ne ajánlkozzál: ezeknek
te nem használsz». Ekkor elváltak. Hát a halálnak keresztfia el
indul azonnal egy beteg emberhez, hogy majd megpróbálja, vájjon
meg birja-e gyógyítani. Oda jön a beteg emberhez, hát látja, a
keresztapa a lábaknál áll; ekkor a kezét ráteszi az emberre, s az
ember ezután csakugyan meggyógyult. Arra a halálnak keresztfia
meggyógyít bármilyen betegeket is.
Egyszer egy grófnak a leánya volt beteg, és ehhez is elhozták.
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A halálnak keresztfia odajön, hát látja a keresztapa a feje mellett
van s azonnal visszafordul. A grófnak mondja, ő ezt nem tudja
meggyógyítani. A gróf sok pénzt igér, de nem akar. A gróf oly
rendkívül sok nagy pénzt igér, hát végre engedett (megtántorodott,
elcsábult). Oda megy a beteg leányhoz és a keresztapja felé néz :
gondolkodott, hogyan fogja ezt is meggyógyítani birni. Hát gon
dolja, majd megpróbálja az ágyat megfordítani. Csakugyan megfor
dítja, s a keresztapa ott marad állva a maga helyén, a lánynak a
lábai pedig (valóban) a halálhoz [vannak fordítva]. Ekkor a halál
elment. Görbe szemmel néz a keresztfiára (tkp. -hoz) és mondja:
«ne csinálj ezentúl máskor ilyent.» — Hát ugyancsak igéri: «nem,
ezentúl máskor nem fogok.»
Aztán a királynak a legidősebb (tkp. fő) leánya szintén beteg
lesz és a király megparancsolta, hozzák el azt a híres embergyó
gyítót. Hát csakugyan elhozzák. Ekkor a halálnak keresztfla eljut
a királylányhoz és látja, keresztapja a fej mellett áll, és mondja,
ennek ő nem használ semmit. De a király nagyon sok pénzt igér,
azonban a halálnak a keresztfia csak visszautasítja. A király azon
ban oly rendkívül sokat igér, hogy (tkp. a míg) végtére eltántoro
dik. Ekkor ismét megfordítja az ágyat, úgy, hogy keresztapa a lá
baihoz kerül (tkp. lesz). Erre a keresztapa ismét elmegy és görbe
szemmel tekint a ketesztfiára és megtiltja: «ezentúl máskor ne
cselekedjél így [mert] akkor magad fogod megkapni (t. i. a halálos
betegséget)». A keresztfiú igéri: «nem, nem fogok többé [igy csele
kedni].))
Máskor aztán a királynak legjobb katonája (tkp. harczembere)
lesz beteg. Ekkor a király igen nagyon megijed, hogy ez meghal
(tkp. meg ne haljon). Ismét elhozatta országának azt a híres
orvosát. Hát ez jön és látja, a keresztapa a fejénél van. Ekkor
mondja, ő ezt nem gyógyítja meg. A király csak erősen [un
szolja], gyógyítsa meg: «nem nézek arra, mennyit adok.» — Az
embergyógyító csak erősen visszautasítja és el akar menni, de a
király nem engedi, olyan rendkivül nagy jutalmat kinál és oda
igéri a maga leányát. Az orvos mondja: «vájjon a királyi leány
ezen nézeten van-e ?» — A király kisasszony hallja ezt, ez is bele
egyezik ; ő szivéből fogja szeretni (tkp. a maga szivéből fogja bírni),
ha csak az atyjának fő katonáját meggyógyítja. Ekkor az csak
ugyan megfogta a beteg tábornoknak az ágyát, megfordítja, úgy
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hogy a keresztatyja a lábához kerül. Hát az a fő katona csak
ugyan magához tér (föléled) és a maga egészségét visszakapja.
Három héttel ezután a király az igéretét teljesítette és összeeskette
a leányát evvel a fő embergyógyítóval. A második éjjel aztán,
miután megeskettettek, az orvosnak a keresztatyja jön és mondja
keresztfiának, jöjjön kövesse őt. Ez csakugyan fökel a fekvő helyé
ről és ráveszi a ruhákat és követte. A kereszatyja megy egy kis
szobába és ott sok gyertya égett. Ekkor az orvos kérdezi a kereszt
atyját: «minek ég ez a sok gyertya ?» A keresztatya feleli: «az
emberek koráért. Azon gyertyák, a melyek erősen égnek, azok
sokáig fognak élni; azok a gyertyák, a melyek egy kicsit égnek,
azok nemsokára megfognak halni.» Hát kérdezi a keresztapját:
«hol van az én gyertyám is?» A keresztatyja megmutatja, hát
látja, az ő gyertyája alig ég, s mondja a keresztatyjának: »mért
nem szaporítod?)) A keresztatyja mondja, ő nem szajDorítja, mivel
te nagyon engedetlen vagy. — Hát ezt hallja, aztán visszament,
fiatal feleségétől elbúcsúzik (tkp. fiatal feleségét búcsúztatja) és
leül a maga ágyára és azonnal reá meghal.

12. Ku'ókte

vejjerar

alamai

p ej jer a.

Tah kuÖkts holltsteaponk sietarisn%e. akta táistia tiikk prauuhka, nüppie ijje. tihte, mi tiikk prauuka, icseppss' paratce hállai
mietie tüu/ie máta-vuá'ssij nille. nüppia, mij ije tiikk prüuk\ tihte
wisstipi (wiéétüoi) táistia slieccá tukkö-jwssistá, tálliá funtarije,
kuktie kaláka pud'kiietit skáihktit tpmma táistia tukkistá. tafte
seakcá, kossá tuhtd nüppie éjjecsd tükköm peajá, tlje tam tilkköpossom iijepije ih cáká éjjicse ramcosa ih atna tásniá puolqhkom éh
tálliá téjjepije ih peajá siámmá sájjan, kösse leá ijjice piejemq.
tuhtd nüppia téjjepie ijicse tukkÖ-possom ih nalman peaja.
alamq snprpvuwa tann tukksetmij rauwosn orrom a, téjjepije iidlmiste
(nálmiste), ih ai calakata ih ai pröuwq,, nalman peajá, mán ijje
hievié nálmesii utnih kan. tálliá hujitskapp Idhketi takká. mán tlá
tuhtd nüppia jéss hiáviá* nahkstit kanná foaran tükköm rauwose
cáká. tálliá tihte, mi ijje tiikk prüuk\ tihte timitie jéss ceahtá priiuki,
mann kuhkiám jealá.
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emberről.

Ezek ketten hegyi majorban tartózkodtak. Az egyik közülök
rágódohányt (bagódohányt) használ, a másik nem. Az, a ki rágódohányt használ a maga bagó darabjait odatette a deszkákra, a
tarisznyájukra. A másik, a ki nem használt rágódohányt, az meg
undorodott azoktól a nedves bagódaraboktól, hát gondolkodott,
hogyan bírja amazt leszoktatni a dohányról. Meglesi, hová teszi a
másik az ő bagóját, aztán fogta ezt a bagódarabot és az alfelébe
dugja és ott tarlja egy darab ideig és aztán fogta és ugyanazon
helyre teszi, a hová á másik maga tette. — Az a másik fogta a
maga bagódarabját és a szájába teszi. Az ember fanyar képet vág
e bagódarabra, a melyik az alfélben volt, kivette a szájából és
megint leköpi és meg-megpróbálja, szájába teszi, de nem bírja á
szájában tartani. Ekkor csakugyan abban hagyta a dohányt. Ha
nem [aztán] meg az a másik, nem bírt addig aludni, mig [csak]
hagódarabot nem dug az alfelébe. Hát ennek, a ki nem használ
bagót [büntetésül] meg így kell a bagót használnia, a mig él.
13. Aktn

stuorra

rejjekanpira.

Tihte alovas pqhkares. tlje nüppien kuppqn kujenánd luké tállá.
tann mö°rose tojevota, armie fihkije nille kuot'ie (kíioci'), tálliá ka
láka silpa táliá kuimiá kapéidit jilkien pilkste kusseka oijjesa. tihte
moqrra tqjevota, mert tePe sajetá, kaláka kanná kapcedit tálui kuimie
ih tálliá iáhkedn jámikáltn kalekeppn rö°kodit vihtie sájjan (w sa
jetá : ukak' hanná kapcedit tálui kuimie /» ih tálliá Iqkcájijjin nümetie, attá iáhkedn jámikáltn stb.). tlje hvjitskap rajjeka kapcetá
mö°rom solpa-tálij kuimie jilkien pilkste kgssiá tüuná oajjan cahkse,
ih tálliá horhkata moqrum, kaláka puoti' tánn iekedn tann vihtie
sájjan. moqra hvjitskap tojdvqtq.
moqra ívudlká pátniki kuimie ih icse fátá'' koqrqvota kallápásan ih kallapm rája, tahká, tann iáhkedn kalaká ceanádit süu
autste tann fenum piátnikgm. tlje hujitskop k állap a luknona moqra
hihkomta tamm vihtiefs] sijjem. tlje kalla tisse poatá, tlje juo
rdjjeká led vuartimienie. tlje rdjjeká toqstate, jiáhtá : «tlje truwun
nü"sőnejjá tqtnd, mijje ih éjjicet pákiste waöci; wudina tálliá stelli\
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ih paf manngm ijjicen p'átnékij autste ndkkij.» — rájjekd viantq,
atte tihte mö°ra, nuks barra kallopq kdrqvaltahksn éjjicse kuinan
fdtai sisne. — «ivuainá\ wuaind' (huaind', huaind'), moqrd warakd
stállet (v. stdlli'), mqnna fihkem ivarakd ijjicen edrqtom (edretejjam)
taréjét.)) — tuhte nüppie kuppq, mijje kuinqpqn fdtai sésnie, hujitskap kéllie ih tdllid ndipid, kaláka tdllid fihkV nélle kuáeV. rajjekd
kuacá nille ih pqnqkte, éjjé nan raikiem Hevet', tlje tarhk kihcije :
ntakk iliá, tütl náken cammd?» — tihte nüppie svörua, ijje satnd
miálah kqnn. akuktomslikka tü kalld tatnend jidlld, mqnn ij ndken
camma ?» rajjeka moaratéewd ih waccije ih jeahtd: nlle' hannd
manna icem jiálema fv. jiáleman) pijjásn kaunqmq ndken téptema
nüilsenej]am, mqnn *ÍV ndken skicce, ém inam vialiá éjjicen pdtnqk*
nahkdt' tüptema müsdts nü"senejjetd.»

C) E l b e s z é l é s e k

a lappok

mindennapi

életéből-

1.
Aktn aikien ndljie tairih tariemienie. ciidkie ih kend koatama
(v. tairiemienie cudkien ih kervd koataman). pien' sdjalá'. piejjeka
kalekü koatan icudjehtit, tlje péjjeln aktám uhce pauonum ívuéjéhtdjét. tlje jen stahkie' tdnnid paundsne, tlje kréwie parrand tüuna tdjje
stahkie mietie, ijjepuh kusse kenna puéktet' tai mijén sajjelas pieni
kuimie. tdllid monna ih akta vialie mqitajen, kdlekien kabanum
pidji'. tlje hujitskqp ndkien uhce cgromü (v. cgrgmum) ih skopmakum karretien tann coromun sdjepan. tdllid tihte coroma hajeketa,
nüllöce, mdn tlje kervdlikkd karratamma, tlje skopmahka kahcela.
tlje vialie coroma ndkien, tlje nannaslikkd karrdtien coromqn sdje
pan siámma lajin, kuktie tann autiepasa. tlje tihte hajeketa, nüllöce,
ih kréviem parakstahtd, tolovotd. tdllid wuéstak coqcéan, fuérhketen,
thühcen rüleka. tlje tihte coroma kréwiem paltd tdistie stdhkd-mattekistie, tolovota cgmp po cgmp, kussegq poata hajekon(-kqn) tunn
mijén monnon kolmatn kamrdtn palt. tlje tihte kervd (kerevd) cdlemie' atnd. nama tah icse cdiemié' ih ai warjesd, men ijje hiewie'
kanna ivuéinih,mi tihte kréwiem talovotemienie. tdllid ai nama car-
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raka tah ícse slaura cálemie, minnec (v. minnec) keacan tlje kihcije
tamm tfáljetqm kamratám: «mah totna kanna wuainá\ mi tihte
piroksitie ? taka skuonca tihte tolovotemienie í mán ívuóinuq alovas
kqmqte cáhps séájepie.i> — tlje tilite nlaljete kamrata jeahtá: «tuh
kuékte pacc-ojjá' skupmakom karratama cgrmgn sájepan, tlje tihte
tolövotej) —mán tle monná', mah liemen coaccamienie, fuor8'ketemienie, armie kréwie hajekamlenle cgmp tüppelte-tappelte tann paundn
nille, tdllid thapa alovuhtuövien, wuéjnien, tihte coroma kaka ívuólktit
tamm mü kréwiem kdutilásan. táWa mgáttá' ciehtijimen sikki3, ih
warredit pára carraka tolovodit tamm corromgm, vil, kuktie fihkelien;
mán eccimen corromum ühkh kanná, minnec keacan paltijimien
tamm corromgm tuhka luks, tlje hilld kréwiem hiáviejijimien stéssardahjti\ tálliá öpara kallera'ken, thülérákon parrahká tihte.
Egyszer négy őrző őrzött keményre fagyott hóban, rossz
legelőn (jegeskérgű hó és rossz legelő [volt]). A kutyák elfáradnak.
Nappal haza akarunk hajtani, egy kis domb fölött hajtani. Sok
karós boglya [volt] azon a dombon, hát a nyáj elszéled mind azon
boglyák mentében, sehogyan sem bírtuk tovább juttatni a mi fáradt
kutyáinkkal. Ekkor nekem és még egynek eszünkbe jutott, ijesz
tőt fogunk csinálni. Hát csakugyan kiszemeltünk egy kis másod
éves üszőt és egy köpönyeget kötöttünk az üszőnek a farkára. Az
üsző ugrál, szökdel, de rosszul volt megkötve, hát leesik a köpö
nyeg. Ekkor még egy üszőt szemeltünk ki és erősen odakötöttük
az üszőnek farkára ugyanazon módon, mint az előbbire. Hát ez
ugrál, szökdel és a rénnyájat megijeszti, kergeti. Kezdetben állunk
(ketten) nevetünk, mulatságosnak véljük. Az üsző a nyájat elijesz
tette a szénaboglyák mellől, kergeti csapatonként, míg futva a mi
kettőnknek harmadik társa mellé jön (t. i. az üsző). Hát ennek
rossz szemei vannak. Dörgöli a szemeit és csak nézi, de nem bírja
meglátni, mi az [a mi] a nyájat kergeti. Ekkor megint erősen dör
zsöli csipás szemeit, végtére kérdezte a negyedik pajtást: «vájjon
te sem látod, mi az ördögöknek [való] ? vájjon farkas az, a mi ker
geti? de nagyon széles fekete farok lát szik». Hát a negyedik pajtás
mondja: «ez a két hunczut (tkp. kopaszfejű) köpenyeget kötött az
üsző farkára és az kergeti*. Hanem mi ketten, a kik ott álltunk,
nevettünk, mikor a nyáj csapatonkint szaladt, onnen -innen a
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dombra, elkezdtünk megijedni; láttuk, az az üsző el fogja hajtani
{tkp. vezetni) az én nyájamat a hegység legmagasabb részére. Hát a
bundákat le kellett vetnünk és ugyancsak erősen szaladnunk, ker
getni azt az üszőt, hogy talán megkapjuk, hanem nem kaptuk meg
az üszőt. Végre elijesztettük az üszőt oda kelet felé, hogy a nyájat
meg bírtuk állítani. Hát nagyon veszett egy játék [volt] ez.
2.

Kuh mije táétie tájemán jqhtajijimie, tlje puitimie tunn Fiárétálen rattan, tlje mije lieratémienie keisa-ruonca, ih mü kuine
allém minnemust. mana ruóncen, mana rieremienie. kampul huvne
lie minnesn kuácemienie cérr uhce snarrá-pahkgm. tlje hunne éluámekom ívuiíinije, tamm lauuta tái énarrai séisa. tállá ruónca flilliji,
hajikdle (v. -Iá), kuktie pieétele, wuelká hajiken wuolose pluáviem,
máná jis viáttaltahkén éveáhkan oijjin, piástele éveáhkete, tlje kjau'uiée parr ruónéan sáiran mietie. mijje pillijiepá tann carraka, kuktie
kiátá, jilkie parr skiálpose. mán láhka, miniici (v. minná)-ruónca
lamcan trámpéte, kukteá parr énahkáratta ; nümtie éterié tumm auteruóncam. tállá kuit nümtiá fihkilimie. kóapéum máná larhkanattuma sonntáre kájjesá.
ih mü süune jiss ai toaramienie ai ktioktená ruóncená. köosátá
kgsse uhce juhken krgkse, tállá huk táéniá éterié, kussá manna witnum icen ruóncam nannas énarrase viattih, kukte nö°rum viahkietit.
tihte ai jástásatti tüune kiát,) sá)jerá\ kallie piejje émallose táhtie
fáleéte. akté ruónca tarvoriii, kájjesá élumpurdie, iccen ruóncste
kahc kanná, tammtálá lánkata.
Mikor mi innen tavai elköltöztünk, azon fiertali hegyi útra
jöttünk, hát vezettük a húzó réneket; az én feleségem pedig leg
hátul vala. A gyermek a rénen, a gyermek nyargalt. Egy vén kutya
szaladt utánunk egy kis bokros dombon keresztül. Hát a kutya
egy lemminget látott, ez után szökött a bokrok közé. Ekkor a húzó
rén megijedt, [nagyot] ugrott, úgy hogy elszabadult, megy rohanva
lefelé a lápon (lápos földön); a gyermek pedig oda volt kötve a
nyereg fejére, leszabadul a nyeregről és csak lógott a rénnek az
oldalán. Mi annyira megijedtünk, hogy kezünk, lábunk csak úgy
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reszketett. Hanem szerencsére az utána levő húzó rén belelép a
gyeplőbe, úgy, hogy megbotlik; így visszatartotta azt az előtte
levő húzó rént. Hát így mégis megkaptuk (megfogtuk). Persze a
gyermek oda ütődött a tehervivő edényhez.
És az én szolgálóm meg szintén viódott (küzdött) két húzó
rénnel. Hurczoltatott egész egy kis patak árkához és aztán ott
visszatartotta, a míg én a rónemet egy biztos bokorhoz bírtam
kötni, úgy, hogy odajutottam segíteni. Ez is egészen összeütötte
magát, kezeit, oldalait. Néhány napig beteg volt ezen utazástól
(úttól). Az egyik húzórén megromlott. [Ugyanis] a tehervivő edény
oldalán lóbálózott (oldalát verdeste), de nem esett le. Mái napig
sántít.
3.

Monna kuni supcstiten icen sölokd áhcien pír.
Mtí dhcie lin alovas vdtnár. tdi minnemust jdpief alovas
stüorra ünástá utniejin, juktie lelne ast' mörhtsi (v. mohé) uöri'
kanna, mán tánn minnemus jdpien dndqn stiiorwp ündstd, siitiji.
aktn aikien jeahtd: aim mqnná fastöqrhken, kuktie kalkum vittni'
kaikum iarowih (iárowai,).» — üss jiánüpm earoivá, tiss jeánobo
váttna thühciji (v. -jin) sdttá. tánn cakcen élce luhki kakcie Un
láttnie tarejamienie; tlje ívuínijimie, mqnn ünásta utnlejin. tüune
piejjem nuktse kussátarhk kaska-jijjin ívuístie, kussádark lie láttnie*
puéktietamma. wuístie janid' liln tdllid. jaxditie prükijipie dltin skorvui' (skorwi') pidstf tvuanesta. tlje dhcie ai kaka wuanite ih pid'st
skorvui"1 (skorwi'). kuotste ívualká iéhketn ih muppien iéhketn, jeahtd,
kaláka poqstata püuti, ih snehps kuit prükvq arrie (arrih). tlje
ívuélkin hujitskqp wuénitá lehketn.
ívuá'nese puitin occede, mqitie kaláka ütni' koatan, mán tlje
külije tdnnid ívuanesn híejd. ívualká tahká ih kaka tdsnia arrih uhce
pu°lkom. kuh tahká tahivá, tld prükqmá toastete tamm ai siamma
lejiná pára kuh jeacá prürá-alamacem (alamacit). dhcid mqje seitá
waccajitan, mán ijji fihkh kann (kanná), tljd hujitskqp urro tásniá
tamm mam pudlkata. tdsnia Un jena karjil', m ü / vidnes, ih müt' viáries. tann autebun jdpien liepuh ihke stüorrq süiniá-skárá' tgrgjgma,
tlje tann autste tamm Un tah miiV karjil kidp^kd1 almacitie. tlje kuit
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fdjedid', hdlle aktám alamqcem fihkelie'. tdllid akta karjilá alkste
narrdtitan tann autebun jápien süinie-skáran tidte. ie kuit áhciá
mqje táináiniá pruk? svörui' takkárác, men tuhte láttie, mi huskse
pqrr narratá ih rüwtá, tlje kuit ciá'htá minnnes keacan svörgditan.
karjilá kuit tdllid kiápota reaktd ih uluksá settije. prürkama mqje
jeahtd: «ih kqk' missá nümtiá samend tossvoritan», mdn i tuhtá
stéssarust' kann (kanna), husskese ulukona, ciákcd, rüutá ih narratá
laikan. dhcie kuit tlje wualká tdstid, juktie wuá'iná, karjiV gssoV satnum cPná ötálékkV. kuh tlje táétiá waccije, tilje hulukéia' minnelistie
ih rautá', kuh kalkd tlje wacci aktem uhce juhkom, mi pijjdln uhce
kassám kaláka ih mann toarest lin prüviá. tlje tah karjiV pálkidstid''
pijjeln tamm prüvidm tann kasén silsá. tlje kuit larhkenijin dndon
cdrrekehá, dn ku ciakcstallin karjelistie. tdsnie kuit tlje kálláse,
kussá vuípsmuq,voa. tlje waccije ih kaláka [tlje] heimere waran.
maje kuit tammtá, ijj hoisah kann, mdn luknána waran leikan ih
walta tah icse occema wárá% maitie atná tdnnie aktne kártienisnie,
mi Un icse káina pidlesn. tah láttie1 kuit tolla wudinih, atte led
fuarhkas mdnnéski (\. mdnnéski) kietie sisnie vedratama. tah
/rttortóZ/ií?', kusnie lije vearatama, tlje kuit torma, atte lie tdnnie
pijje wudnon hiájesn viárátama ih tásniá lie tamm fuarhkas láttie1
völfárátama, mqhh satnpm nümtiá hanteremq. tiHiá láttete piiihkstáhtá, kálekies skuttV par wqrqka huhciditan sü wáráh, maitie lie
tissd láhpoma. tah maje eáh sith kann huhciditan ih eáh paj' wuílkih
kann, mdn ijj arrátarájah kanna, seitd parr vqrqkq luknonitan.
láttie' ciahtie' puíkti wáráh ih tlje ívualká. ih annece ciárovu sisnie
lin ai. poatá tann wárie-rattan, tiarvose aktám süiniá-wúijjim. tihie
ai wúinin, kuktie serütede. tihte wudjá kdinomse ih dhcie jis icse
kdinom. iccén mqnn kann kuhkelda tástie tlje led snahkárqmq, akin
uhce juhkse ih járnomq.
tihte vuijije, mam rö°kiti tánniá iváre-ráttsn, supcstqmq, atte
led wuainama káttiá sijjeh, kusnie led cahkásema ih paratoma. sö
satfian kuit léd tihte, atte karjiV lies mur%kemá tamm mü dhcidm,
kuktie tdstid tamm jdmiejijin (v. jamiejijin). kuluma piejje táhtiá
kiecstá, sánn kuotste wuélkin, tlje maje sitijim wuélkV áhcien moitse,
mdn iccim fihk' kanna, tlje ciccie pirrije kuéktá karr' wuélki1 muoitse
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(v.mötse). tah luknonie' hujitskap ih kaunié1 áhcidm juhkon kruksn.
wuélkieje ivúdnesá, láttiem pirrisieh wuejdhtiten tann ívuánse (wuánese), kusnie pisslküuwuin éh tann wudnán kerhká-köHuse (v. láse)
piejálkijjin fv. piejálküuwujijjin).
tann mannán kihcelküuivujijjin,
kie tihte, mi léd hantéradama áhcidm tann wókieslikkid, kuktie
supcstijjin; mdn iccén kieh kann táistie, mah wuainama, sít' mmi*
satnan. akta láttié, mi léd liencená vidraiammá, tihte maje, skaloce,
kuorhtalloma taifuarhkas láttiái mietie, men íZV léd poatama kann
mielV, kieh tah. förhörá kuíktien aikien maje arrajijjin tánn saken
fira, ih jiahtijin, attá maje fihkin midlih, kie tihte slöuwoma mü
áhcidm, mdn tlje iccin viálid kaulasjuoh kanna, k°qpp tihte viáries
niarra séttin. jeaca1 láttié' kuit viantié, tihte, mi coaccahtammü tamm
sákom, léd mauta1 ivaltoma.
Mesélni fogok az én boldogult atyámról.
Az atyám nagyon munkás volt. Az utolsó években nagy, sür
gős teendője volt, úgy, hogy majdnem alig ért rá aludni. Hanem
a legutolsó évben még nagyobb sürgős dolga támadt. Egyszer azt
mondja: «én nem értem, hogyan fogom győzni, mindezt meg
tenni». — Mennél többet dolgozik, úgy tetszett neki, annál több
munka lesz. Azon őszszel, 78-ban, hótalpakat csinált volt; hát
láttuk, mennyire sürgős munkája volt. Egész nap folyvást dolgo
zott egész éjfél feléig, míg a hótalpakat elkészítette (tkp. annyira
vitte) [hogy elkészítette]. Karácsony felé volt. Karácsonyra mindig
megszoktuk szerezni a kenyérhez való dolgokat a faluból. Hát
atyám is el akart menni a falukba és a kenyérhez valót megszerezni.
Elmegy hazulról este ós másnap este, mondja, vissza fog jönni.
A falúba jött, megvásárolja, a mi kellett a házba (tkp. a
miket kell bírni a házba), de hallotta, abban a faluban lakodalom
van. Elmegy oda és ott akart maradni egy kis darab ideig. Mikor
oda jön, a vőlegény őt szintén ugyanolyan módon fogadja csak
mint a többi lakodalmas embert (násznépet). Atyám ugyan el
akart menni, de nem bírt, hát csakugyan egy jó darabig (tkp. ezt,
mit darabra) ott maradt. Ott sok paraszt volt, néhányan barátsággósak és néhányan haragosak. A megelőző évben ugyanis nagy
szénakárt tettünk, s ezért az a néhány paraszt haragos volt a lap
pokra. Most bizony örültek, hogy egy lapp embert kaptak. Hát egy
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paraszt elkezd szemrehányást tenni az előbbi esztendei szénakár
miatt. Bár atyám nem szokott ugyan oly szívesen felelni ilyenek
nek, hanem az a paraszt, csak egyre támadta és rúgta, [nem hagyta
békén} hát végre mégis kell neki felelnie. A paraszt pedig ekkor
igazán megharagszik és kidobta. A vőlegény ugyan mondja, ne bán
jon így a lappal, de az nem hagyta abba (állapodott meg), kiint
egyre rugdalja, taszigálja és szemrehányást tesz mégis. Az atyám
pedig ekkor elmegy onnét, mert látja, a parasztok őt egészen meg
szándékozzák rontani (ölni). Mikor aztán onnan elment, utána
mentek és rugdalták, mikor egy kis folyón át kellett mennie, a
mely egy kis hegyi völgyön keresztülfolyik és a melyen át egy híd
volt. Hát a parasztok belevetették a hídról a mélységbe. Ekkor
bizony még jobban megütötte magát mint mikor megrugdaltatott
a parasztoktól. Aztán ott fekszik, a míg magához tér. Ekkor [to
vább] ment és haza a hegyre akart [menni]. Érezte ugyan, hogy
nem bírja, de mégis elindul a hegyre és elveszi vásárolt holmiait,
a melyeket abban az egy tanyában tartott, a mely az útja mellett
volt. Azok a parasztok pedig azonnal látták, hogy gazemberek ke
zeiben volt. Ezek kérdezik (tudakozódnak), hol volt vala, s ekkor
elmondja, hogy abban a felső faluban lakodalmon volt és ott találta
azokat a rosszlelkű parasztokat, a kik véle így bántak. Ezeket
a parasztokat unszolja, siessenek csak hamar előkeresni (keressék
csak hamar elő) az ő árúit, a melyeket itt hagyott. Ezek ugyan
nem akarták előkeresni és nem engedték menni, hanem nem ma
rad, csak gyorsan el akart indulni. A parasztoknak gyorsan elő
kell hozni az árukat és ekkor elmegy. Egy kissé részeg (tkp sörben)
is volt. Oda jön ezen hegyi útra, előtalál egy szénavivőt. Ez is
látta, hogyan el volt látva (bántalmaztatott). Ez útjának hajt és
atyám is a maga utjának. Nem olyan messzire onnan belebotlott
egy kis patakba és meghalt.
Ez a [szénajvivő, a kit előtalált a hegyi utón, elbeszélte,
hogy látott néhány helyet, a hol ült és vérzett. Tehát mégis igaz
az, hogy a parasztok törték össze az atyámat, úgy hogy attól halt
meg. Három nappal azután, mióta hazulról elment, ugyan el akar
tam menni atyám elé, de nem bírtam (v. de nem lehetett). Ekkor
az anyám megkért két embert, menjenek eléje. Ezek csakugyan
elindultak és megtalálták az atyámat a folyónak árkában. Elmen
tek a faluba, megkértek egy parasztot, hogy szállítsa a faluba, a

JEMTLANDI LAPP NYELV.

145

hol megmosatott és a falunak temetőjébe temettetett (tkp. tétetett).
Azután vizsgáltatott, ki az, a ki atyámmal oly csúnyán elbánt, a
mint beszélték; de azok közül, a kik látták, senki sem akarta meg
mondani az igazat (tkp. igazán). Egy paraszt, a ki tisztviselőül
volt, az ugyan, a mint mondják, nyomozta azon gonosz parasz
tokat (tkp. parasztok után), de nem sikerűit megtudnia, kik azok.
Kihallgatás ugyan kétszer volt e dologról és mondták, hogy ugyan
megtudták, ki az, a ki megverte atyámat, hanem többé uem nyo
moztatott (tudakoltatott), hová lett az a rossz ember. Más parasz
tok pedig azt hiszik, hogy az, a ki a dolognak élén állt, vesztegető
pénzt vett.

D) D a l o k .
1. T áte uh c e w

uálie.

Fárelige, fárelige jiállerna
tanniá ivalecisniá.
émma manna kicihks', mejjejiq
kaláka monnen láwocen waimani
kajekieliH.
'pootie' láivoma,
kálekien kahtiás waima laukotit,
main éjjé kak' kiákann hidvi'
kajekieWt.
í m e (tkp. ez) e g y k i s d a l .
Bajos (veszedelmes), bajos az élet
e világban.
Nem tudom meg, ki
akarja kettőnknek jegyeseknek szivét
széttépni.
Jöjj jegyesem,
közel sziveket fogunk összekötni (kössünk össze),
a mit nem fog senki se bírni
széttépni.
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2. Uhce
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w ujai iá ceulahka

(cewulahka) náit

on p éj jer a.

Rastamala kiát-jléálesn,
karenie-maltie kiáte-piálesn.
mannta-tappta ! ey kakk' vientV
manngm OQCCÍ'

silaponá kgllená, silaponá kgllená.

K i c s i d a l egy k e v é l y

leányról.

Egy tallér fél kézben (az egyik kézben),
rózs-pálinka fél kézben (a másik kézben).
Hejehuja! ne hidd,
[hogy] megvógy (megkapj) engemet
ezüstön aranyon, ezüstön aranyon.

KISEBB KÖZLÉSEK.
A m a g y a r s z ó k i n c s e r e d e t é h e z — szóegyezési ada
tok, főleg a keleti altáji nyelvcsoportokból.
M. ildomos — «prudens» jelentéssel, régibb magyar nyelv
emlékekben (pl. Bécsi és Münch. cod.-ben: legyetek ildomosok, miként
kígyók); ildomosság «prudentia»; ebből biztosan elvonható *ildom
»prudentia». Ez ineg = in a n d s u ildamu «gescheidt, geistreich;
anmutigw (H. C. von der G a b e l e n t z szótára); szintígy Z a c h a r o v mandsu-orosz szótára: «gewandt, flink, geschickt, witzig
(npoBopHHÍi, JIOBKÍH, ocTpbiít, ocTpaiíi>)» meg «hübsch, stattlich
(KpacHBbifi, CTaTHbiíi: nőről, lóról szólva). — Észrevette már Bá
lint G. (Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén 1877.), midőn
a m. ildom-vaX a mong. ilgom (ilyom) «éles elmű, belátó, figyelmes*
szót egybevetvén, a mandsu ildamu-ra, is utal. Csakugyan nagyon
szorosan egybe is vág a mong. ilgom a mandsu ildamu-va\, külö
nösen a Schmidt- és Kowalewski-féle mongol szótárak értelmezése
szerint (Sch. 39. «flink, geschickt, pünktlich, gewandt»; Kow. 305.
«adroit, agile, souple, allerte; fin, ingénueux, pénétrant, sagace;
attentif». Látni való egyébiránt, hogy a mandsu ildamu-nak, úgy
mint a mong. ilgom-n&k alapjelentése a «fürge (flink, behend, ge
schickt))), minélfogva nem lehet azt a mong. ilga- «distinguer, discerner» igéhez kötni, mint Bálint akarja; a két szóalak nyilván csak
változati viszonyban áll egymáshoz, s minthogy a d-vel való alak a
törökségben is mutatkozik (a «fürge» alapjelentéssel: csag. ildam
«schnell, eilend» Vámb., Budagov; altaji-tat. Utam CKoptifi, ciíopo),
ezt egyszersmind eredetibbnek is kell tartanunk. — A m. ildom
szónak a mandsu ildamu-val (meg tör. ildam, mong. ilgom-val)
való teljes tőalakbeli és szoros jelentésben' megegyezése nyilván
kölcsönvételi viszonyra utal, a melyben a magyarral szemben a
10*
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mandsu, mongol és török csoportokat együtt véve egyelőre csak
egyik félnek vehetjük. Hogy kölcsönvételi szóegyezés van külömben is a magyar meg az altajiság legkeletibb tagja közt, annak
legvilágosabb példája a szakáll szó = tör. sakál, mong. sayal,
mandsu salu «bart». Szakasztott olyan pedig mint m. ildom =
mds. ildamu, még ez: m. érdem «meritum» MA. (érdemel- mereri)
= mds. erdemu «tugend, fáhigkeit, güte, verdienst; tugendhaft»
(Gabi.), floÓpo^BTejib, ^oöpoTa oviira, ^apoBHTOCTL, CH;IH flyinn;
^oÓJiecTb, aacjiyra (Zách.) | mong. érdem «habileté, adresse, talent;
qualité, mérite; vertuu (Kow. 260.) | tör. (ujgur) ertem verdienst,
vorteil, nutzen, tugend (Vámb.); alakjánál fogva nem ide való tör.
jardim «segítség», melyet Bálint (Párhuzam) még a mong. érdem
hez csatolt.
görény «martes domesticaa MA., iltis (így is : gerény, geríny,
giríny): m a n d s u kurene iltis (Gabi.; schneewiesel, .iacKa — dem
iltis [xopeKT>] áhnliches tier Zách.) | m o n g . kurene un animál,
spéce de putois (po^'L xopbKa) Kow. 2636 ; a mongol szót egy
beveti Bálint (Párh.). — De a törökségben is találkozik efféle állat
nak ezen elnevezése: oszm. girin (Vámbéry, M. Ered. 293., a
Lehcei osmani-féle szótárt idézve; ebben ilyen magyarázata van :
«kis állat, tarka ós feketeszőrű, Tatarisztánból jön»). Még más, és
pedig eredetibb török alakját (r helyett z-vei) észrevette Munkácsi
(Nyelvőr XIII, 260): kojbál és karagasz küzán, küsán, alt. kiizen
iltis (xopeKt). Innen a szamojédben (Kam. diai.): khözen iltis. —
Hasonló eset, hogy t. i. eredetileg z-Yel való török szó r-es válto
zatban a mongol és mandsu nyelvekbe került s a magyarban is
/•-vei van: tör. ikiz | mong. ikeré, mands. ikiri zwillinge | m. iker.
hiúz «lynx (luchs)». Eddigi egybevetés: Vámbéry, M. Er.
293. 1. = t ö r . as és jüz; ezen megjegyzéssel: «ebből származik
az ismert ak-as hölgymenyét (szó szerint: fehér hiúz)». Látni való,
hogy az as még jócskán eltér a m. hiúz-tól; s nem is jelent
«luchs»-ot, hanem «bermelin, hölgymeny ét »-et (Budagov, mint
csag. és kaz. szó: ropHOCTaü), a mely jelentést V. is az ak-as-n&k
tulajdonít. A jüz, íkp.juz perzsa szó, már jóval közelebb áll ugyan
a hiúz-hoz, de ez sem fejti meg teljesen az alakját, mely előző
hijúZ'Xdi, utal; jelentése tkp. «felis uncia (once, panthére dressé á la
chasse)». — Vámbéry, Szóegyez. (1869): hiúz = jak. üs (corr. üs)
«luchs». E szó megvan a kojbal és karagaszban i s : üs luchs. —
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Nem kevésbé mint mind ezek, illenék a hiúz-hoz akár a f i n n
ilvekse (n. ilves) «luchs» is, de ezen egybevetésnek is az a híja
volna, hogy a hiúz-nak kezdő /j-ját nem magyarázná meg. —
E bajon segít talán a következő: m o n g . silegilsün «lynx, loup
cervier, pucB» (Kow. 1494) = burj. silüse, silühun, melynek össze
vont végű alakját a mandsu silun mutatja; fölvette az altáji török
is: süliisin «pBiei>». A m. hiúz, illetőleg hijúz a mong. szónak vég
w-je híján, = silegüs ; az ^'i-nek összevonása meggyarázza a
hossú ú-t (v. ö. burj. silüse); közönséges magyar hangváltozás
szerint a j vált Z-ből, a kezdő h meg s, s-ből.
hölgy «hermelin» (hölgy-mái, h.-menyét). — Ez állatnévnek
megfelel a vogulban : sqlsi, vogL. soql'is «ropHOCTafi, hermelin».
De ehhez nyilván még köze van a többi altajiságban ezeknek:
m a n d s u soloyi zobel (Gabi.), eine art iltis (xopeKt: Zách.);
v. ö. tung. sulaki «fuchs» (Castr.); tung. (Gold. diai.) soli és soloki
fuchs; tung. (Czekanowski's tung. Wörterverzeichniss, ed. Schiefner 1877.) solongo ( solongo, yolongo) «wiesel» | m o n g o l : solonyo,
solonya xopeiíB, KOJIOHOKB (le putois, la martre de Sibérie) Kow.
1401. = burj. solono iltis, holono feuermarder, mustela Sibirica
(Castr.) || szamojéd (Kam. diai.): HU zobel (Castr.) || kott nyelv:
holanka feuermarder (Castr.). — Meg lehet jegyezni, hogy az ugorságszerte elterjedt m. egér névnek, melynek vogul alakja táner,
tánger (MUgSz. 787.), szintén fölmerül a mása a m a n d s u b á n :
singeri «maus, ratte» — tung. sinerokan, hinerokan (sinerikan,
cinirikan, singar) «ratte».
zerge «gemse, antilope» : v. ö. m a n d s u sirga Kaőapra,
moschus-tier, — ^HKaa K03a, HcejiTOBaTO-ÖBJiafl (wilde ziege, gelblich-weiss) Zaeh., sirgatu (allgemeine benennung verschiedener
arten moschus-tiere; meg: hirschartiges tier mit gelblich-schwarzem fellé) Zách. | Gabi. sirga grosses reh, sirgatu eine art reh,
sirgacin reh, gélbe ziege) | m o n g. siryakcin ^HKaa K03a, antilope
(meg: isabellenfarbig [stute] és sirga COJIOBOÍÍ, de couleur isabelle
(pl. s. morin cheval c. is.) Kow. 1529. — Mind ezen mong. és
mands. szók a mong. sira «sárga»-hoz csatlakoznak, mely a tör.
sári (sárig = m. sárga)-nok a megfelelője. A m, zerge tehát a
sárga mellett más úton került kölcsönszó volna. — MNySzótára a
m. zerge szó eredetére nézve a mong. jegére (zegere), gegeren «capra
rupicapra»-ra utal (Kow. 2320. jegére, -ren ^HKaa K03a, chevreuil;
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Schmidt 299. zegeren v. gegeren wilde ziege, antilope). Ennek is
az etymonja a színre vonatkozik: v. ö. gegerde morin pbiataa
;ioma,a,b (fuchspferd, cheval alezan).
bika «stier»; mása a törökben: buka, buga id. (oszm. buga
[buya] stier, büífel; csag. buya, kirg. buka, alt. puka, puya). Amel
lett, hogy a m. szó nem a szlávból való (ószl. őuwb, bykíi, melynek
magyar másául inkább bik-íé\e alakot várnánk), még fölhozható,
hogy a mordvin bika, buka (ochs: Ahl.) végvocalisával szintén
török eredetre utal. — Megvan a m o n g o l ban: buya bika Bál.
(Kow. 1159. »BOJH», Í)HKT>: taureau, boeuf») | a m a n d s u b á n ,
más hím-állatról: buka hammel, widder (Gabi., Zách.) || egyéb
szókkal a törökből, a kott nyelvben : boga «stier» (Castr.). — Kér
désnek hagyhatjuk, hogy van-e a szláv ŐbiK'b-nak is köze a tör.
buka, buga-hoz; a szlávságnak egy részébe ez utóbbi csakugyan
átkerült: orosz (déli) bugaj stier (zuchtstier, mreMeHHoií ŐHKT. r
Dal.), s Miklosich (Türk. Elem.) fölhozza még ezeket: kis-orosz
és lengyel buhaj, bolg. boga | meg: rum. buhaj, gör. ptfcouyas). —
Munkácsi (Ny-őr XIII, 259) a tör. szóval a m. buga-t állítja egybe
(«kis szarvú marha, szarvatlan kos v. tehén»), a bika-i szláv úton
kerültnek tartván. De ez a buga magában nyilván nem a «hímállatotw jelenti, hanem jelzőül a marhának említett tulajdonságát:
buga ökör, b. kos, b. tehén.
borjú kalb : a tör. bozayu oszm. (buzau, bizau kaz., öi/^ökojb.,
puza, piza alt. [kond.]) «kalb» szón kivűl, mely a csuvasban puruy
pru alakot öltött, megvan szintén r-es alakkal: m o n g. birö
(birayo-hó\) Bál. (Párh.), de nem épen «kalb» jelentéssel, mint
Bál. egyszerű idézése sejteti, hanem: Schmidt 108. birayo «rind
im zweiten jahre», Kow. 1153. «boeuf de deux ans».
ökör ochs : t ö r. öküz (oszm., ügez kaz., a csuv.-ban r-vel:
vuyur) id. | m o n g . üker, ükür Bál. (üker «rind, rindvieh», Schm.
Kow.)
ünő junge kuh: tör. inek (csuv. ina) kuh | m o n g . ünije kuh
Bál. (ünijen kuh Sch., iinijen, ünije «vache, génisseo Kow. 485)
m a n d s. unijen kuh (Gabi.).
kos «aries, widder» : t ö r . (oszm.) koc schafbock, widder
(csag. koc és koc-kar id.; alt. koc-kor wilder schafbock, widder;
meg: kuca (= mong.); kojb. kuia hammel | m o n g . -/uca Bál. párh.
(Kow. 940 «bélier, agneau qui n'est pas encore chátréw; burj. yusa,.
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yuca widder) | m a n d s . kuca widder, bock (Zách., koca Gabi.);
tung. киса Castr.
kecske capra; t ö r. keci, kecki és ecki Vámb. (oszm. keci,
csag. kecki és [kasg.] icki Lug. csag.); csuv. ka$a, kacaga id. |
m o n g . iéige kis kecske Bál. párh. (isigen козленокъ, junge ziege,
ziegenbock Kow. 285).
tulok (tulko-t) juvencus: m o n g . tuyol borjú Bál. párh. (tuyul
veau, теленокъ Kow. 1807.) | t ö r . szóul felhozza Vámb. a csag.
turuk «kétéves ökör» szót, a mely azomban nincs meg Csag.
Sprachst.-ben, sem Budagov szótárában.
ürü «aries castratus, hammel»: t ö r . ürü id. (fölhozza Vámbéry, Csag. sprachst., mint turkm. szót; nem találjuk meg Ilminszkinél, különféle о juh»-nevek elsorolásában | m o n g . irge Bál. párh.
«mouton chátré» Kow. 326); burj. irge hammel, schöps (Castr.)
kan «mas, masculus» (kül. «aper, verres»: kan-disznó, vadkan, k. macska; széki, kam): t ö r . csag. kában das männliche
schwein [éber] Vámb. Sprachst.; кабанъ, боровъ Budag.; alt.
kában, kaman кабанъ, vadkan; — a csuv. kában Zol. nem szabályos alakú [ka- helyettyo- kellene], s jóformán csak ujabban került
a tatárból vagy épen az oroszból [кабанъ]; másképen sisna azu v.
azi «disznó-hím» | m o n g . yaban «sariglier, verrat» (Kow. 750);
e mellett elesik a Bál. párh. egybevetette mong. genden (Kow. 2446.
gendü «petité panthere måle; le måle d'un animál carnivore» ;
Schmidt 197). — Arra nézve, hogy a m. kan a törökből került, az
észt kunt [tő: kunti] és kult «éber» ellenében számba jön, hogy a
disznó szó is török eredetű.
borz «dachs» : t ö r . borsuk id.(oszm.,bursik k&z.,porsuk alt.;
— csuv. pors, poris) | m o n g . borki vén borz Bál. párh. (Kow.
1223. id.) || az oroszban is: barsuk.
teve «kamel»: t ö r . oszm. deve, csag. kirg. tűje, kaz. döje;
— csuv. tüve id. | m o n g . teme, temege Bál. párh. (temegen chameau
Kow. 1726.) | m a n d s . temen kamel (temeri kamelfarbe) Gabi.
Zách. — tung. (Gold. diai.): time.
túzok «trappé»: tör. (csag.) tordak trappé Budag. (Vámb.
Sprachst. togdak, tojdak); karag. tödak feldhuhn | m o n g . tödok,
todok Bál. párh. (Kow. 1807. toyodak, -dok [tödok] драхва, trappé;
Schmidt toyodok).
daru {daru-t, darva-t) «kranich» : osztlrt. töra, S. täray,
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B. tör, tora (Ahlq.) kranich; vogB. L. tart kranich: semel t. schwarzer storch; zürj. votj. túri kranich |j t ö r . oszm. túrna, csag. torna,
kaz. alt. torna, kirg. tirna, csuv. túrna ,- — jak. turuja kranich |
m o n g . toyorö, Bál. párh. (Kow, 1813. toyoriu, toyoriyun, Schm.
toyoriu) kranich; burj. tokorwh, to-yorun, togofa Castr. | t u n g .
tokorof, tokorou kranich (Castr.). — V. ö. hattyú alatt az egyező
oszt. vog. meg tör. mandsu madárnevet.
czakó «ciconia»: Bálint (Párh.) egybeveti ezt: mong. cayolaj
dgém fajta» (Schmidt 317. «reiher», Kow. 2080. cayulaj uaium
reiher, rarapa, taucher») | ehhez csatlakozik még a mandsuból :
caku «fehérnyakú (madár v. kutya)», cakuya fehérnyakú szarka,
cakulun ÖiJionieMita, weisskehlchen (t. i. BopoHa, rajiKa: varjú,
csóka) Zách. (cakö, caköya, cakölun Gabi.)
h a t t y ú (icygnus, schwan». — Az oszt. yöten, yödan (osztS.
ketten, osztB. yotin [Ahl. yötan, yötin] és vog. köten, koatin
«schwan» -ra nézve, a melylyel a m. hattyú-t MUgSzót. egybevetette,
ügyelembe veendő még mint egyező madár-elnevezés: m a n d s u
kutan «pelikán» Zách. (Gabi. kötan) és a kezdő gutturalis elvesztével: után id. (Gabi. Zách.) | t ö r . (csag.) kotan «storch» (ancTi.,
Budag. II, 70. de II, 85. egy csag. könyvbeli helyre hivat
kozással: kotan «pelikan»; Vámb. Sprachst. meg kutan «wiedehopf»; — Lugat csag. «sakka kusu», s ezen alkalmasint nem
«stieglitz»-et, hanem a bőjük sakká kusu-t, azaz «pelikan»-t kell
érteni) | m o n g . yutan pelikán, kropfgans (őaŐa líraija Kow. 909).
— Munkácsi (Nyelvőr XIII, 260) a m.gödény wpelikan, kropfgans»
szót veti egybe a csag. kotan-Yül, mely egy fölveendő magashangú
tör. *köten alakot tükröztetné.
gyeplő (deitseil, lenkriemen». — Első tekintetre nagyon
plausibilisnek tetszik Vámbéry magyarázata, hogy e szó egy török
jiplik (vagy akár jeplük) «kötél, kötőszerszám (strick, bindezeug)»
szónak a mása. Van egy tör. jip (így is ip) «strick, schnur, faden»
szó, s megvan -luk (stb.) képzővel jiplik (iplik) is, főleg «garn,
zwirnw, de még «schnur» is (oszm.), vagyis szintén «kötél-féle»,
s a gyeplő bizony «kötél-féle», s ilyen neve megilleti, még ha
«szíjjal» váltották is föl a primitívebb «kötelet». A m. szónak ő
véghangzója meg úgy felel meg a tör. -ik, -ük-nek, mint az finó'-beli
ő a tör. inek végének. A gyeplő tehát kielégítően meg van magya
rázva. De mégsem annak, a ki azt tartja, hogy egy jó török kép-
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zővel alakult szó, melynek az alapszava is török s nem magyar
szó, a magyarba csak mint kölcsönzés kerülhetett, a mire nagyon
is alkalmas a gyeplő, mint bizonyos miveltségi tárgy (szerszám)
elnevezése. A gyeplő = jiplik szóegyeztetésben az a hiány, hogy az
utóbbi csak általában kötél-felét jelent, a gyeplő pedig a ló kor
mányzására szolgáló specificus kötelet. S minthogy ennek a külö
nös czélú kötélnek csakugyan van tüzetes neve a törökségben,
méltán kérdezhetjük, mért nem vette át ezt a magyar ? Vélemé
nyem szerint a gyeplő-vei csakugyan át is vette azt, s nem az
általánosb értelmű jiplik-et.
T ö r . kaz. dilbegá, dilbüga,tilbügü «fékszár, gyeplő (lenkseil)»
Bál. (Budagov I, 373. dilbege, dilbüge és sziber. tilbüge BO3ÍKH
«lenkseil, lenkriemen»); — csuv. telgebe BO3SKH. — Könnyen
elképzelhető, hogy egy tör. telbege v. delbege, melyből átvétessél a
csuv. telgebe, más átvétessél *teblege, deblege-\é vált, s ez *deplő-vé
s végre gyeplő-yé magyarosodott.
hurok (acc. hurko-t) «schlinge, schleife»: m a n d s u yurka,
yurga CHJIKH, n.ieHKH (vogelschlinge, dohne — aus pferdehaar
Zách.), v.yörka (Gabi. átirása szerint)«schlinge von pferdehaar zum
fang der vögel, dohne»; tung. yurka «schlinge» (Czekanowski), és
urka (Castr.); megjegyzendő, hogy Zacharov a yurka-t már nem
használt régi szónak jelzi (*-vel), s így vele még egynek tartandó,
a kezdő h nélkül való: mands. urgan «fangschlinge» (yKpiOKT.,
stange mit einer schlinge zum einfangen der pferde) | m o n g. urya
yKpioicb Kow. 460. — Kérdés, vájjon idevonható-e még a tör.
urgan, mely egyszerűen «kötelet» jelent? De megvan a speciális
«yKpiOKrL» jelentéssel a törökben: kirg. és kaz. kuruk (Budagov
II, 53), a mely tehát a kezdő gutturalist is megőrizte (egybeveti
a m. hiirofc-val Vámbéry, M. Er. 317); de k nélkül is: altáji tör.
uruk yEproKT.. —V. ö. még : szamojéd (Jur. diai.) hurku «schnur» |
kott nyelv (nem altáji): urkan pferdescblinge (Castrén). —
Mandsu szókezdő ^-nak elvesztéről más példa is tanúskodik:
mands. usiya «csillag*) = tung. (Gold.) yocekta (Cast. dialectusában: ösikta). \ mands. amasi vissza, amala után, később = tung.
{Gold.) yamasi, yamela \ mds. ujun = tung. (Gold.) yujun kilencz |
megjegyzendő mdsu kutan mellett: után «pelikan» (1. a hattyú
czikket).
h a r a n g «campana»; mong. yaranya (kharangha Bálint,
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Párhuzam); de a moog. szó nem jelent szorosan «harangot»,
hanem hangoztató órcz-medenczét: Kow. 828. «une grandé cymbale d'airain» (ŐOJIBHIOH Ta3i> H3T» SBomtaro MeTaji.ua, ynoTpeÖJiaeMBIH BI> MySblK'B).

birka «ovis, schaf». — Az 1868-ban megjelent Szóegyezé
sekben e szó mellé állítottam volt: mord. veris, verská (mordE*
vires, veriske) «bárány (lamm)»; de a MUgSzótárba már nem vet
tem föl ez egybevetést, minthogy általában a miveltségi szókra,
a melyek egyezése könnyen a kölcsönvétel gyanúja alá esik,
kevésbé ügyet vetettem. — Ahlqvist «Kulturwörter» stb. 14. 1.
megemlíti a m. birka-t is, ezt vélvén róla: «Nur das wort barka,
barika scheint eine genuine magyarische benennung des schafes
zu sein; . . . es ist ein deminutiv von bar, welches blos tier im allgemeinen bedeutet». Tudjuk, hogy a barka, barika «lámmchen»
(tkp. bari és barika) csak játszi diminutivuma a bárány-nsk (az
alapszó végének erősb csonkításával, úgy mint: Ferencz-től: Feri,
Ferike, Ferkó), s hogy a bar «tier», melyet Ballagi szótár ((elavult
nak)) fölhoz, a MNySz. szerint is «elvont gyökeu a bárány és
barom szóknak. — Legújabban Vámbéry magyarázta a birka szót
(Magy. eredete 284. 1.) «kis birtok, kis barom »-nak; «mert e szó
ban a bir, tör. bar tőszótagot, mely birtokot, vagyont jelent és a
kicsinyítő ka képzőt fedezhetjük föl». — Mind ezek ellenében constatálhatjuk most, hogy a birka szó megvan, szinte ugyanezen
alakkal, a z o r o s z ban i s : őbipBKa, ŐBipKa (byrka, byrka) «lamm,
junges schaf; meg: schaf-fell, lammfell» (fölhozza közép Orosz
országból Dal szótára, mely egyúttal azt gyanítja, hogy az eredete
a ŐbipB-ŐBipB byf byf birka-hívó szó).
bibasz «stupidus, hebes v. vilis Kreszn. («tölpel» Ballagi;
(delki s testi tehetség nélkül való hitvány ember; együgyű* Tájsz.;
«együgyű fölfogású, gyermekes eszű, ügyetlent) MNySz. b. ember ;
hogy lehetsz oly b.; — így is : bibaszt). — E szidó szónak eredetére
tartozó adatokat nyerünk Miklosich «Türk. Elemente» (1. ismerte
tését NyK. XIX, 287) ezen czikkében: t ö r. bilmez «unwiseend»
— szerb bilmezi, orosz bel'mesT, (vergl. diai. belevesa, ein schimpfwort; balbesT,), kis-orosz bel'mes «lümmel». — Látjuk, hogy a tör.
bilmez [tat. bilmes] vagyis a bil- tudni igének tagadólagos nom.
agentise, mint ugyancsak az ész és helyes magaviseletet fogyat
kozására mutató szidó szó belehatolt a szlávságba s itt oly alakot
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is nyert (balhés), mely a m. bibasz-hoz nagyon közel áll. A Miki.
fölhozta adatokat igazolhatjuk s kiegészíthetjük a következőkkel:
Dal orosz szótárában ŐajiőeCB, balhés «ostoba, otromba és tudatlan
ember» (őojreaHi., HeyKjuoatii HeBtata) j ÖejitMecB, belmes id.
(^ypeHrB einfaltspinsel, mraero ne CMbicjiamii semmit sem gondol
kodó) | hogy a szónak bilbas alakja is eléfordult, mutatja a Bilbasoo orosz családnév | sőt a őeiíőact, bejbas alak is találkozik
(pl. Gogolnál a «Taras Bulba» elején) | MNySz. vend szóul említi
ezt: bebasz, de ez akár csak a magyarból kerülhetett.
A m. bibasz-YSbl jóformán egyértelmű még a m. balfasz is
(MNySz. «együgyű, balgao; Tájsz. székely szóul: «tréfás, bolon
dos)) ; Balíagi «einfaltig, einfaltspinseb ; a mai nyelvtudat nyilván
a bal, balog meg a bolond értelmét érzi ki belőle); látni való, hogy
ez tkp. az orosz balbes szóalakhoz csatlakozik. — Végre látván,
hogy az orosz balbes, belmes szón a tudatlansággal, műveletlenség
gel járó «illetlen, ostromba magaviselet, erkölcsi durvaság*) értelme
is jelentkezik (kis-or. belmes Kimmel, balbes iieyKjnoatift HeBBJKa),
bátran ide vonhatjuk még a m. pimasz-t is (v. ö. belmes), a melyre
már Ballagi is utalt. Megjegyzendő, hogy Tájsz. a pimasz-t székely
szóul még így is értelmezi: «élhetetlen», a mi az «együgyű»
jelentéshez csatlakozik.
BüDENZ J.
Mord. m e z n e k . A comitativus ragja a mordvin nyelvben
-nek (Regulynál egy-két esetben -neg), mely a finn comit. -ne (-ne')
ragnak felel meg. Használata csak annyiban tér el a finn casusétól,
hogy ez utóbbi rendesen csak birt. személyragokkal fordul elé.
Példák: mordM. sufta taradnek lopanek (-neg) a fa ágastul, leve
lestűi; vazneg asci sapkában áll; panarneg vetti pras ingben esett
a vízbe; sevezapreanek tolganek megette fejestűi tollastúl (1. Budenz :
mordvin nyelvtan, 112. 1.) || mordE. mujize tejterinze kumbranek,
ergenek megtalálta a leányát kagylóstul gyöngyöstűi NyK. V, 99.1.1
komáé, komáé, pargonek dapuk, tolganek tosto ustize hajolt, hajolt, ko
sarastul és pehely-, tollastúl onnan leesett) (COBCBMB CT> KOPOŐKOMB,
nyxOMi. H nepLHMH BMBCTB) Mord. Skazki 74. 1. | sin vesemest vejken pes jismenek ulipanek vajseét ők mindnyájan egytől egyig
lovastul, jószágostul elsülyedtek (OHH BCB, BCB #0 e^HHaro H CB
KOHHMH H CL HMyni,ecTBOMB uepeTOHyjm) Skazki 126. l.|e&/ meri,
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lovazanek pakarnek suskomneks kersevliten ! hej! mondja, tetemes
tűi csontostul darabokra vágnálak! (COBCÍJM-L H CL KOCTHMH H
xpani,eML BM-BCTB) Skazki 150. 1. || vajy-vaj ! meri, paksaso ton
melka skoiinat vanomstonok, meneHste Vázon tolozo pras da skotinat
vese vanicanek meznek pultinze jaj, j a j ! úgymond, a mezőn a te
apró marháidat őriztünkkor az égből leesett (lecsapott) az Isten
tüze és marháidat mind őröstűi mistűi elégette NyK. XIX. 90. 1. |
kudos longads da ejdet-kaksot sluganek meznek merkaz merkinze
a ház leomlott és gyermekeidet szolgástul mistől összezúzta! ib.
91. 1. — Finn példák: isápoikineen túli kaupunkiin az atya fiával
v. fiaival (fiastul) jött a városba | isanta perheineen joutui maantielle
a gazda családostul jutott koldusbotra (az országútra) | jo sinuun
kyllástyn valituksinesi már rád unok panaszaiddal | laiva hukkui
kaikkine tavaroineen a hajó elveszett minden árúival együtt | kirkkokorkeine tornineen a templom magas tornyával (1. Budenz: Finn
Ny. 91. 1.). (A finn nyelv a comitativust mindig a többes számban
használja, még ha csak egy kísérőről van is szó.) Figyelmet érde
melnek az ilyen kifejezések mint: f. hán meni perheineen kaikkineen elment családostul mindenestűi | talo myytiin kirjoinensa karjoinensa a ház eladatott mindenestűi | hdn myi talonsa kaluineen
páivineen eladta házát mindenestűi (Bud. FNy. 91. 1.) | hevoisine
jjáivinensa jemte álla sina hástar (Eero Salmelainen: Pááskyisen
pakinat 103.) | mutta kuitenkin kaikitenkin uskallan laskea kyhdykseni virheineen páivineen maailman teille ulos (J. Krohn: Viron
Jrielioppi, esipuhe).— Szintígy a magyar -SÍM/, -stül ragos comitativus: fiastul mitsammt dem sohne, gyermekestül m. dem kinde;
szőröstül, bőröstül mit haut und haaren; czókostíd mokostúl cum
omnibus appertinentiis Kreszn.; pereputtyostól mit kind und kegel; mindenestül sammt allém, mit sack und pack (tárgyalja Budenz
NyK. XVIII, 158. 1.). Érdekes példák még: iastíd-fiastul (ia-fia)
gyermekestűi, mindenestül | fiastid lányostul, mindenestül \ ráakadt
Jiastíd lányostul micsodástul \ czipösti'd mindenestül \ csontostul bőrös
tül | egymásután minden szőröstül-bőröstül, minden csontostid-szarvastid mind elnyelte Merényi: Sajóv. népm. I, 36. (V. ö. mordM.
preanek tolganek ; mordE. lovazanek pakarnek).
Mindezen példákból látjuk, hogy a comitativus többnyire
párosával fordul elő (taradnek lopanek, preanek tolganek \ kumbranek ergenek, jismenek ulipanek, lovaianek pakarnek || perheineen

KISEBB KÖZLÉSEK.

157

kaikkineen, kirjoinensa karjoinensa || szőröstül bőröstül, csontostul
szarvastul stb.); néha — mint a páros kifejezésekben többnyire —
az egyik v. másik szó önállólag nem is él, vagy pedig csak nyoma
tékosító ikerszó (kaluineen páivineen, kirjoinensa karjoinensa \ czókostúl mákostul, iastúl fiastul) ; máskor a két szó jelentése egészen
azonos vagy legalább nagyon közeljár egymáshoz (lovazanek pakarnek, puk tolganek, kumbranek ergenek.) — Az ilyen comitativussal
járó páros kifejezések egyik másik tagja gyakran csak nyomatékosító
járulék, a jelentéssel szorosabb kapcsolatban nem álló puszta
ikerszó. Ilyenféle comit.ragos járulékot találunk még a felhozott
mordE. példák között két figyelemre méltó iker kifejezésben: skotinat vese vanicanek meznek pultinze és ejdet-kaksot sluganek meznek
merkaz merkinze. A mordE. meze, mez itt határozatlan névmás =
magy. mi a comit. -nek ragjával, s e szerint vanicanek meznek sörös
tül m i s t ü l , » sluganek meznek «szolgástul m i s t ü l * . Itt meznek
nyilván ezt akarja jelenteni: «mindenestül)), tehát «őröstűl min
denestül)), «szolgástul mindenestül*). (Erre nézve v. ö. a föntebbi
magy. példák közül: fiastul lányostul, mindenestül és fiastul lányos
tul micsodástul; ez utóbbi mintegy átmenetet képez a «mistül«
alakra.) A mi azomban figyelmünket legnagyobb mértékben föl
kelti, az a mord. mez névmásnak ilyetén használata, mert hasonló
szereplése van a magy. mz-nek is. A nép ajkán élnek ily kifejezé
sek, mint: a ház, csűr, kert mi eladó ; láttam ott almát, körtét, diót
mit; a pinczébe, kamrába mibe nem sok holmi tér el; a rengeteg
ökörnek, tehénnek, lónak minek szörnyű sok széna kell; a háztól,
malomiul mitül sok adó jár; ott hatia kocsistul, lovastul mistül,
mint szent Pál az olajokat = mindenestül. Az utolsó példában meg
találjuk a mord. meznek szakasztott mását is. Itt a mi névmás, a
mely bármilyen raggal (még személyraggal is) használatos, határo
zatlan értelemben fordul elő. Úgy vélem, itt a határozatlan név
másnak jelentése (mintegy félbeszakasztva és közbevetőleg): «nem
tudom én mi» vagy «isten tudja mi»; mert az kiérezhetö, hogy
ezen határozatlan mi előtt bizonyos megállapodás, megszakítás
történik, pl. a ház, csűr, kert
mi eladó. Épen így mondja a
népnyelv pl. vigyen a
majd megmondom mi = vigyen a
(manó)! Ilyenféle megszakítással magyarázhatók nézetem szerint
a szóban forgó példák is: láttam ott almát, körtét, diót (nem tudom.
én) mit = almát, körtét, diót és még más gyümölcsöt.
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«Máskor csak adhattam el egy kis jószágot: búzát, zabot, mi,
de az idén magnak való is alig van». Nyőr VII, 468. 1. (E példák
ban a mi nem egyezik főnevével.) — <<A mind é végzik a cséplést,
mit, asz kérdi a szegény ember» Nyőr XIV, 473. 1. — «Gazzá mivé
befűtötték; babot mit főztek: babon kivűl még egyebet is, de csak
olyan félét. A mi ilyenkor teljesen hangsúlytalan. Nyőr XIV. 517.1.
— ((Pedig négy nap óta csak gombát mit evett» == gombát s más
effélét. (Arany: Toldi IX. é.). — ((Lehányja magáról nehezebb
gúnyáit, pánczélt, sisakot mit)). (Toldi Szer. II. é.). «Edes néném,
ez után hintót mit kelletett küldeni» (Mikes Tor. Lev. 57.). — «A
lakodalomban sok hiba esett a főzésbe miben (Gyarmathi). — ((Meg
fogta kezeit mijit, úgy tréfált vele» (u. a.) — «Es gondolataim a
vadonban ha jőnek, eljátszom vélek ábránd s szivarfüst közt, —
fi

azonban órámra — mimre ügyelek». (Ének a pesti ligetről).
Ezen utóbbi példák nagy részét Lehr Albert tárgyalta Toldi
kiadásának 301. lapján. Lehr a határozatlan névmásnak ilyetén
használatát három csoportba foglalja: »1. Midőn a névmás: «mi»
(= valami) «hol» «honnan» stb. a név után áll nyomban s vele
ragban is többnyire egyezik, a ki nem mondott, fel nem sorolt tár
gyak helyét pótolja stb.» Példák : «az a zsidó kést mit árul» | ((min
den pénzét czukorra mire költi» | «honnan jöttek ezek a kereske
dők? — ^Budáról honnan)) | «egész nap a kávéházban hol tekereg»
| kiegészítem még egy példával: «elmennek temetésre hová)). —
Igével összekapcsolva: pl. ((feleségem ottbenn varrogatott mi».—
«2. Midőn a névmást a névvel a «vagy» kötőszó kapcsolja össze».
Példák: «az a zsidó kést vagy mit árul» | stéged emlegetett vagy kit))
| aSzegedröl szakadt ide vagy honnan)). «3. Midőn «vagy mi» állandó
formula gyanánt használtatik s körülbelől ennyit jelent = azt tar
tom, úgy vélem, úgy gondolnám, nemde ? stb. A kimondás állító
erejét gyengíti)). Példák: «az édes apja már akkor nem is élt, vagy
mii) | «jó a bor víz nélkül is, vagy mi)) | «te is elmehetnél érte vagy
mi)) | «az már — vagy mi — ki is kapta a magáét».
Eddig Lehr. Az ő nézete szerint is határozatlan értelmű a mi
= «valami»; nézetünk szerint gyakran még több is, t. i.«olyasmit),
mintegy: «nem tudom én mi» »akármi» stb., s a beszédnek bi
zonyos megszakításával v. elvágásával kapcsolatban lép föl, a mint
föntebb említettem. Ha tehát azt mondom: «az a zsidó kést mit
árul» ez csakugyan annyit jelent, hogy «kést» árul meg —czérnát,
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tűt, pántlikát stb. (Lehr 1.), azaz más efféle apróságot, csecsebecsét;
mert a mondat igy értendő: az a zsidó kést és (nem tudom én) mit
árul, aminthogy a szokásos alak mellett tényleg él e mellék-alak is
a nép ajkán: az a zsidó kést s mit árul. E szerint mord. vaniéanek
meznek is = vaniéanek da meznek (v. ö. pargonek da puk-tolganek);
sluganek meznek = sluganek da Uja meznek. Az is igaz, hogy: «az a
zsidó kést vagy mit árul» azt teszi, hogy «azt hiszem, kést»; nem
tudom bizonyosan, kést-e vagy más valamit (Lehr 2.); mert e
mondat is igy értelmezendő: az a zsidó kést vagy (nem tudom én)
mit árul. De egyúttal azt is láthatjuk ebből, hogy a kettő közötti
értelmi külömbség a nyiltan kitett, vagy hallgatva odaértett és meg
vagy kötőszókban rejlik; azomban lényegileg e kifejezések egy és
ugyanazon eredetre vihetők vissza, s nézetem szerint a mi szón
mind a két esetben csak rokonneműeket, hozzátartozókat érthe
tünk. Ha tehát azt mondom : az az asszony almát vagy mit árul,
ez se jelent mást, mint: almát vagy körtét, almát vagy szilvát; almát
vagy olyasmit.
Ha aztán a mi nem egyezik meg a névvel, ez átmenetül szol
gál oly szólásokhoz, melyekben a határozatlan névmás állandó
formulává lett s megcsontosodott, mint pl. a mi ezekben: búzát,
zabot mi ; varrogatott mi. Hasonlókép vagy mi Lehr 3. csoportjában
állandó formula gyanánt szerepel a kimondás állító erejének gyön
gítésére s jóformán a etaián* szócskát pótolja; noha itt már ügyel
nünk kell arra, vájjon nem valóságos kérdéssel és kérdő névmással
van-e dolgunk ? — Ilyenféle és egyéb tágabb értelmű s teljesebb
kifejezések még: «Mert az ember mégiscsak sajnálta, vagy mi»
(Pet. Lehel v.). «Sőt oly vad gyönyörűséget óhajthat-e valaki, hogy
egy imádott szépséget halva szemléljen, vagy mi?» (Csók. aLilla»
I.). «Hát hová mégy gyermekem ? Tudja Isten, vagy mi ? merre»
(Vörösm. «Csong. és' T.»). «Még csak azt se mondta, hogy befel
legzett, vagy micsoda*. «Nem is várja, hogy az ember leköszönjön
vagy valami, már ő akar lenni a gazda». «Jóka a világért sem
merte mondani, hogy az ördöggel volt köze
vagy valamin
(Ar. Jóka örd.). «Erdőkerülő volt vagy olyas valamid (Tompa: «Pali
tört.»). «Ezt a fiút sem tom mi a patvar lelte, katonának vágyik
vagy mi az eblelke» (Toldi Szer. III. ó.). «Ej, ej, fiú, beh sokra ha
ladtál: spiritusod van, vagy mi a tatár* (Vojtina). «A reverendán
vagy mi fenén*. Nyőr XIV. 569. 1.
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E példák java-részét szintén Lehr után idézem. Ezek már
jobban eltávolodnak, s némelyek ugyancsak elütnek a szóban forgó
alakoktól; itt már a mi helyébe micsoda, valami, olyas valami, s
még különösebb alakok lépnek. A finn nyelvben is találunk hason
lókat : oliko kaksi lehman-sorkkaa riidan aineena, vai miká vala-e
két tehén-köröm a veszekedés tárgyául, vagy mi (Hunf., Finn
Chrest. 26.) | se ei ole aurinko, mutta kuu, otava, taikka miká hyvánsá
az nem nap, hanem hold, gönczölcsillag, vagy akármi (Páásk. pak.
51.) | minulta olkoon se, miká taivaalla loistaa mielelláán kuu, au
rinko eli miká hyváán, kiden vaan tahdot tőlem legyen az, a mi az
égen fénylik, akár hold, nap vagy mi, a hogy neked tetszik (u. o.).
STEUER JÁNOS.

P ó t l ó k a zerge czikkhez (149. 1.). — A t ö r ö k s é g b e n is
kinálkozik egy adat, mely utóvégre a m. zerge-hez még a legköze
lebb áll: csag. serke castrirter ziegenbock (Vámb. Sprachst.); mint
kirgiz szó: serke KOSJieHOKi,, ziegenbock im 2-ten jahre Ilm. (Budagovnál serge id.); turkm. serke castrirter bock Hm.; alt. serke
K03eji> no 3 ro^y (az Alt. grammatikában így, nem serkek, a mint
Vámbéry, Primit. cultur 196. 1. adja).
B. J.
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ojunu.

Ha^ejvat (bir gazel söjlijerek cékma baslar ve gazel bittikte ,of haj 1
hakk, mesiret gjahi ussaka bunun gibi mekjan olmaz' bejtini ve
,elijüzüjunmus' fékralaréné söjler vefékranén sonunda makamle):
Jar bana, bir ejlen^eli jar jar jar, jar bana bir ejlen^eli jar jar
jar (derken Karagöz
gelerek bir görültüjle Hajejvaté döjmeje
baslar).
Ha3. aman aman aman Karagöz, aja'né öpejim, aman ne dir bu
kézgénlék? (derken Hag. giderj.
Kar. brrre . . . beni bilmez, kendisini asla ve kata tanémaz, sajgéséz
herif; — ne dir o, kapunun önüne gelmiésin, harmana pangar, haj
bana pangar ,zr zr mr mr( (derken Hag. gelüp Kar. elile ,mr'
derken Ha$. kacar); — amma pangar budalasé kerata ha, hic
demek jok-mu-dur ki Karagöz ábefendi azgén-mé-dér dargén-médér,jorgun-mu-dur argén-mé-dér, jahod kendi kendini-mi sajéklajor, joksa bos keséden akce-mi ajéklajor (derken H. gelir).
Ha3. a%sam serifler hajr olsun.
2
K;ir. bu gün gidemedim.
H-djy nereje ?
Kar. ba%sés da*lan jere.
Ha 5, ulan, ben sana ba%sés dedim-mi?
Kar. ben-de sana hedije dedim-mi? (dija Hagejvata vurur).
Hu 3. se/a geldin.
Kar. evde unuttum.
Ha3. neji?
NTELTTTTD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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Kar. sopajé.
Ha^. ulan, ben sana sopa dedim-mi? (der Karagöze vurur).
Kar. ben-de sana celik-comak dedim-mi ? (der Ha$ejvata vurur).
8 Ha^. aman efendim, her ne hal ise baséma bir fes alméstém-de gelürken jorgunlék almák üzere Karagözüme ürajém demistim.
Kar. ne japajém, fez aldésan ?
Haj. ulan, öjle-mi derler ?
Kar. ja nasé derler ?
Haj. ulan, güle güle basénda paralansén', demek jok-mu?
Kar. güle güle basénda paralansén.
Haj. ha aferim, ste böjle demeli ja ; — derken efem, onun üzerine evde
odún bitmis, bir az odún al dediler, odún kapuséna gidüp bes on
ceki odún aldém.
Kar. güle güle basénda paralansén.
Ha^. ulan sus, bu fes dejl, odún aldém odún.
Kar. güle güle basénda paralansén.
4 Haj. ulan, basém gözüm jarélér.
Kar. güle güle basénda paralansén.
Ha^. ulan, öjle demezler.
Kar. ne bilejirn ben, sen orettin.
Ha^. ulan, o fese göre idi.
Kar. ej ne dejem ?
Haj. ,güle güle jak, otur-da külüne bak' demek jok-mu?
Kar. jok jok var-mé? güle güle jak, otur-da külüne bak.
Ha^. ha aferim, ste söjle s'ójle.
Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak.
Ha^. derken efendim, gecen günkü jamur, malümja, évin kiremitleri
filan kérelméé, bütün jamur évin icine akmés ; bari bir iki dülger
caréjém-da hem kiremitli hcm-de dajékék bazi jerlerini japtérajém dedim; evi bi-güzelge tamir ettirdim.
Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak.
Ha^. ulan, bu ev jeni japtérdém da.
Kar. güle güle jak, oturda külüne bak.
Ha^. ulan, jazék dejl-mi ?
Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak.
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H a j . öjle denmez ?
Kar. ja nasé denir í
Haj. ulan, oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle oturunuz,5
icinde hié eksik olmajénéz' demek istemez-mi ?
Kar. is .. is .. ister, sej oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle
oturunuz, icinde hié eksik olmajénéz.
H a j . sora bilader, borglunun biri Hagejvat zenginlemis, evi japtérijor dejvp, pára alma gelür; bemm-de páram bitmis oldündan
borglujle Vdz Váza gouga ederiz, sora dava edüp bizi hapésa
atarlar.
Kar. oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle oturunuz, icinde
hié eksik olmajénéz.
H a j . aman bilader, hapésde-jim hapésde.
Kar. oh oh masalla etc.
Haj. bilader jazék dejl-mi ?
Kar. oh oh masalla etc.
H a j . ulan, öjle demezler.
Kar. ja nasé derler, ne blejim ben, sen örettin.
H a j . ulan, ben örettisem ev icün örettim; buna-da öjle-mi derler ?
Kar. ne derler ?
H a j . isalla efendim jakénda biri sebeb olur-da cékarér, siz merak 6
etmejin, isalla ötekilerini-de éékarérlar.
Kar. isalla efendim etc.
Haj. ha ; — sora Karagöz nejse biz bununla ejige üraséréz, nejse bizi
hapésdan cékarérlar • ben o sevingile kosa kosa eve gelürken féréngénén biri féréndan ekmek cékarijormés agelejle kürejin sápé bi
gözüme dokunup gözümün biri éékmaz-mé?
Kar. isalla efendim jakénda biri sebeb olur-da cékarér, siz merak
etmejin, isalla ötekini-de cékarérlar.
Haj. ulan, göziim cékté.
Kar. isalla efendim etc.
Haj;, ulan, öteki-de-mi céksén ?
Kar. isalla efendim etc.
Haj. ulan ,isallá sifa bulursunuz, jakénda hié görmemise dönersiniz' demek jok-mu-dur í
11*
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Kar. isalla sifa bulursunuz jakénda hic gormemise dönersiniz.
Haíj. memnun olduni ejendim, memnun.
Kar. ben-de majmun oldum efem, majmun.
Ha5« ulan, majmun dejl, memnun.
Kar. o ne demek ?
Ha3- sevindim, hazz ettim demek.
Kar. öjle de-seneja;— somun oldum, limon oldum dejüp durijorsun.
i Ha5. haj terbijesiz haj, ulan seni validen terbije etmedi-mi ?
Kar. etti.
Ha3- böjle-mi terbije etti ?
Kar. jö, gecen gün mutfakta idim bir jumurta iki-de limon sékép bir
birine karéstérdé, sora baséma döküp güzelge beni bi terbijeledi.
Ha5. haj megub kopek, haj.
Kar. zérzob sen-sin.
Ha3« lakin Karagöz bir iki gün-dür havalar-mé fena, joksa souk-mé
aldém, basém pek aréjor, midemde-de bir fenalék var; aysam
limonla kave kodum, hic ise jaramadé.
Kar. aman Hajejvat, sana bir ilag salék verejim-de sunu jap, hic
bisejin kalmaz.
Ha3- ne o bakajém, Karagöz.
Kar. sindi jirmi direm tayta kurusu hulasasé alérsén, alté mil-de
sivri sinek gezintisi, dokuz arsén aré vézéltésé, oniki kirat giivergin kanadé, jedi top sejtan akéntésé, iic denk Véli efendi cajéré,
jetmis bes kantar dolab g ég értésé, jedi cekirdek pazar kajé, on üc
fersa minare gölgesi, dokuz metró davul tozu, on bir giram ak
deniz ruhu, jiiz on jedi okká langa marulu posasé, on üc düzüne
marmara surubu.
8 Ha3- Karagöz céldérdén mé?
Kar. béldérgén sen-sin, sen dinné.
Ha3- neji dinnejim ? söjlediklerin hep deli sacmasé.
Kar. dinne-sene be, ben bu tertibi bas hekimden örendim.
Ha3- söjle bakalém.
Kar. sindi bu egalaré bir kave gezvesinde kajnadép kücük bir tayta
havanda döersin, sora jetmis derege neft jané on dokuz kade
gaz ja ile karéstérép öbür egalaré bunun icine kojup bidaha kajna-
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dérsén, ondan sora günde bir kávé kaséle birer batman jersin ;
bisejin kalérsa, janéma gel, söjle bire bir dir.
Ha3. ulan, sen pusulajé-mé sapéttén, ne japtén ?
Kar. ha ha há,nef jáné kajnadérken üc kile-de kérem tartar, — cok
báWma bázéné jértar, — korsan icine dá séfalé olur.
Ha5. beni-de céldérdafíak.
Kar. cildérma be.
Ha3. ulan, söjledin ne ilaga benzer, ne lakérdéje.
Kar. haj saskén kerata haj, ilagémé bejenmedin-mi f
Ha5- Karagöz, sana bin kerre tembi% ederim, ne vakit bu delilikten 9
vaz gecégen ?
Kar. ulan, bu delilik-mi 2
Ha3. delilik ja, baska ne olur ? sindi ejlengeji brakalém-da biraz-da
isimizi düsünelim.
Kar. ne isi ?
Hasj. Karagöz, gel senlen bir sermaje düzelim.
Kar. ben sermajeji buldum.
Hag. aman Karagöz, nasé sermaje ?
Kar. Hagejvat öjle sermaje ki hic olmaz.
Ha3. kuzum Karagöz ne japijorsun, bakajém.
Kar. ne japagam, bir máza actém.
Ha3. eh?
Kar. icine bes altéjüz tané tulum doldurdum.
Ha5. bos tulum-mu ?
Kar. dinne-sene.
Ha3. eh?
Kar. jaz geldl vakitte tulumlarén a1 zené acép icine sé$ak doldurijorum, sora onlarén a'zéné kapajép késa saklijorum ; kés geldi-mi
baska tulumlarén a'zéné acép icine souk ve jel doldurup annaré-da
jaza saklijorum.
HH3. Karagöz, bu olur sej-mé?
10
Kar. neje olmaz ?
Ha3. eh, onlaré ne japagán ?
Kar. mesela késén camasércjélar camaséré jékarlar, beklerler ki günes acelsén-da camaséré kurutsunlar ; kés günü-de günes üc günde
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dört günde bi parca ortalé ésédér, onun icün camasérlar gec kurur;—gazetelerle ilan ettim ki camasérgélara camasér kurutmak
icün ega satijorum, sindi camasérgélar beni örendiler, ne vakit
camasér jékadélar-mi baiia gelijorlar, bi tulum ségak satijorum,
gelüp camasérlaréné cabugagék kurutijorlar.
Ha^. eh, jazénda ne japagán ?
Kar. jazénda mesela bi takém jelken gemileri beklijorlar kijei céksénda gemiler islesin; sindi beni örendiler, ejer gemiji kaldérmak
istijorlarsa, onnara-da bir tulum jel satijorum, onnar-da gidiip
gemilerini kaldérijorlar.
11 Ha3. Karagöz, bu söjlediklerini deli bile söjlemez b'r. . •
Kar. Hagejvat su rujamé tabir et-sene.
Ha^. ulan, bu ruja-mé idi ?
Kar. aj sen gercekten-mi dinnijordun í
Ha3. gercekten ja, lakin Karagöz deli-mi oldu deje ben-de sasméstém.
Kar. haj zevzek kerata, haj.
Ha3. Karagöz, sindi latajfén serasé dejl.
Kar. olsa-da jesek.
Haj. neji ?
Kar. ste o kadajfé.
Ha^. ulan, ben sana kadajf dedim-mi ? (dijerek Karagöze bir vurur).
Kar. ben-de sana, tepsi böreji dedim mi? (dijerek o-da vurur).
Ha3- aman Karagöz, sana burája geldimin sebebini söjlejejim-mi t
Kar. söjle bakalém.
laHaj. gecennerde hanja su aséklar mejdané jok-mu ?
Kar. jok.
Ha^. var a.
Kar. ha var.
Ha^. ste oradan gecijordum, su kasablarén karsuséndaki suara kavesi var, orada bir gürültü patérté isittim ki deme gitsin.
Kar. amma japtén Hagejvat ha.
Haj. inán olsun böjle.
Kar. e sora?
Ha^. birde baktém ki ne bakarsén ?
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Kar. bakar sen-sin kerata, á'zén topla.
Ha3- bicok sajrlar oturméslar, sazlaré eüerine alméslar, hem calijorlar hem-de söjlijorlar; bir hosuma gitti, bir hosuma gitti, bir
hosuma gitti (dejerek Karagözün ejige jánéna jaklasér).
Kar. kes kerata, burnuma-mé giregén ? vaj kerata vaj . . . bir hosuma
gitti . . . bir hosuma gitti . . . o ne olajak o ? (dejerek Hagejvaté
janéndan iter).
Ha3- oragékta tam iki sat oturdum dinnedim, fakát táf bir jeri var, w
aské-mé-dér né-dér, —bir sal asméslar, on tané Ura japéstérméslar; önümüzdeki filan gége bir birile ve baska istijenlerle urusagaklar, kim kirni alt édesek olursa, o sálé liralarlé-da o alagakmés.
Kar. deme be, vaj anagázéné salladéménén.
Ha5- ne olijorsun Karagöz, gözlerini öjle fal tasé gibi neje actén ?
Kar. on tané oski (Ura) bu be Hagejvat, nasé aémam ; — aman H.
nasl etsek ageba.
•• .
Ha5- nasl edegéz, elimizden ne gelir ? bizde sajrlék jok ki gidelim
biz-de urusalém; — nasé Karagöz, sen saz calmaséné bilirmisin ?
Kar. kaz calmaséné-de bilirim, ördek calmaséné-de.
Ha3. ulan, öjle.dejl, hané saz var-dér, eline alup-ta zémbére zémbéréi*
zémbér-de zémbér deje calarlar, bunu bilirmisin?
Kar. mis (misk) gibi.
Ha3. é gazel okumaséné bilirmisin ?
Kar. kazel kokmaséné-de bilirim.
Ha3« ulan külhane, kazel kokmasé dejl, gazel okumaséné, sajr söjlemesina.
Kar. pek alaséné japarém be.
Ha3« e Karagöz söjle ingeden ingeje bir gezin bakajém.
Kar. (ajakile javas javas gezme baslar).
Ha3« ulan, öjle gezmek dejl.
Kar. ja nasé gezmek ?
Ha3. ulan, söjle cCz ile.
Kar. (baslar azénéjere sürüp gezmé ve bir az böjle gezdikten sora)
... ptüh ... ptüh ... ef a'zéma-da manda pisit bulasté.
Ha5. ulan, öjle dejl.
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Kar. ja nasé be ?
15 Ha3. ganém s'ójle ,adam aman1 deje bi cék, bakajém.
Kar. merdümenden jokaré-mé ?
Hag. ulan, amma sersem-sin ha (makamile) ,adam aman aman aman'
ste böjle bi sej.
Kar. japarém be.
Ha3. hajdé görejim seni.
Kar. aman (deje báWér).
Ha3. vallahi Karagbz isledi bana, bi paca da javas.
Kar. (azagék javasca) aman.
Haaj. biraz da.
Kar. (azagék da javas) aman.
Ha3- az da.
Kar. (da javas) aman.
Ha3. bipaca da.
Kar. (az da javas) aman ... ppp . . . vaj kerata vaj, az da az da
deje bana kücük dilimi jutturagakté.
Ha3. sahi KaragÖz eji bilirmisin ?
Kar alaséné bilirim be.
Ha3- ej, da ne, hajdé gidelim urusalém, belki bagtéméza biz kazanéréz-da su kokozlümtizla mangizlere konaréz, olmaz-mé?
Kar. pek ala, olur.
Ha3« hajdé, öjlejse gidelim.
Kar. hajdé gidelim (der ikisi-de giderler).
*
*

*

16 (Sóra perdeden Hagejvatén cékté tara/a bir kávé resmi konup ve
birde kávééi resmin janénda oturmakta bulunur ve bu türküjü
gezajrin evleri alcagék evler,
icinde oturur a'alar bejler,
indirin perdeji, görmesün eller.
(N.) gönülden-de jürük ata bindin-mi,
deli gönül gostu jaré gördün-mü ?
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gezajrin kapusu kapu-dér kapu,
icinde oturur nemsenin topu,
ganéma kjar ejledi gönülün oku.
(N.) gönülden-de etc.
Varén bakén alar, kulle tüter-mi ?
kullenin icinde bülbül öter-mi ?
benim sana hanem gügüm jeter-mi ?
(N.) gönülden-de etc.
okejarak sajrlar görünür; — sajrlerin birisi-de bir baska
okurken Karagözle Hagejvat gelür.)

türkü

Kar. o söjledin jer burasé-mé? oh ellerindeki ne-dir?
Ha5- aman Karagöz sus, biraz javas söjle, ste o dedim sajrler bun-n
nar-dér, ste bunnarla urusagdn, görejim seni.
Kar. brrr .., adam bunnaré ben bir jumruhte geberti veririm.
Ha3. aman Karagöz, sen nasé urusma annadén ?
Kar. vurusma nasl olur ? jumruk, tekme, samar ellezi.
Ha5. aman Karagöz, sen demek bizi utandératfan ?
Kar. neje be, nicün utandérajém f
Haaj. Karagöz öjle urusma dejl, gazelilen urusma.
Kar. a budala kerata, bunu demin nicün söjlemedin, ben evden bir
paca kazel alajdém.
Ha3. hala annamadé, ejva sindik nasl edelim ? sindi bizi rezil
edegekler.
Kar. nicün be í ulan, bu amma taf herif be.
Hag. Karagöz, sindik onnar bir türkü gibi bejt okurlar sen-de ona
karsélék vermeli.
Kar. söjlede-sene, kazel urusmak, zembil urusmak ne bicim lakérdé bu ?
Ha3» e nasé, sen-de japa bilegen-mi, joksa dönelim-mi ?
Kar. ne var onujapm%$ak, öhö . . . öhö .. .ja ne sandén — ejjj... sajr-18
ler ben-ki Karagöz-üm sizinlen urusma geldim, söjlejin bakajém.
Ha^. (javasca sesle) aferim Karagöz be, ödüm patlijordu.
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Kar. brrr ... ben öjle sejlerden korkarméjém be ?
Ha3. ha bakajém ha, aferim Karagöz.
Sajrler: bujrunuz suraja, safa geldiniz, hos geldiniz ; (kavefiije) kávééi ! bir sekerli, bir-de kesme.
Kav. sekerli bir asma alté, kesme bir kapu dibi (deje bar ér).
Kar. (kavegije) javas, kulamén záré pátiadé, Vazéné sujoltfuborusujle-mi deldirdin ?
Kav. e kirk jéllek adeti sindi burdan kaidéra?,az-méí (dejüp kávénin icinden ,kav eléri aV deje bir ses isidilir; — kávegi gidüp
káveji getürür Karagözle Hagejvat kaveleri icerler.)
19 Sajrlerin biri: ej Karagöz bizimle urusmá-mi geldin ?
Kar. ne sandén ja, benim gibi bir ac gözlü dururken bu mangizlerin
burada japésép kalmasé neje eji ?
Sajr. e öjlejse bujrunuz, sojlejiniz-de dinnejelim.
Kar. jok, siz söjlejiniz-de ben-de karséléné söjlejejim.
Ha3. aferim Karagöz aferim ha, seni görejim.
Kar. brrr . . . ben kim-im be 2
Sajr. öjlejse dinnejiniz (dejüp bnnnaré söjler).
Sajr.
Gel zeük idelim bir gége mahfige Bebekte,
bir gjam alalém bizde murád üzre felekte ;
Kar.

Gel cergeje sejr ejle kuklajéfelekte,
hem sana hedije virejim bir kél elekte.

20 Sajr.

Kél serbeti vaslénla nola hastane timar
kalsén-mé ageb böjlege üftade dösekte ;

Kar.

Serbetcilerin kjasesini calmés idim ben,
kaldém tutulup hajié zaman bende kürekte.

Sajr.

Hep oldu heba bunge benim gajretü sajim,
raym ejlemedi bizlere ol sim bilek-te ;

Kar.

Ézgara mása japmak ile gecti zamaném,
bir pára jerini tutmadé cektijim emek-te.

Sajr.

Ussaké savar vadile a'usuma gelmez,
akrané bulunmaz anin üftadelikte;

Kar.

Bana jetisir bir kába hasér dahi olsa,
jatté1 éné isittin-mi cingjanenin dösekte ?
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Bir mislini görmüs dejil insan ü beser,
belki bulunur husnile akrané melekte;
Kar.
Jok-tur Hatfejvat gibi bir maskara adem,
belki bulunur bakésé majmunu sebekte.
Kar. nasé, masalla bana dejl-mi ? öhö ... öhö ...
Ha5. aferim Karagöz aferim, bizi-de majmun japtén, amma zararjok.
Kar. ben adamé majmun japarém, amma vezinli mevzunlu majmun
japarém, brrr ...
Ha5» ha Karagöziim ha.
Sajlerin biri: bir da söjlijegém, dinné Karagöz,
Kar. söjle, bakalém.
Sajr. lakin eji davranmalé ha.
Kar. sen-de bana kulaklaréné eji dik.
Sajr. dinné.
Sajr.
Ejjamé sitada sohbeti helva gerek,
nejű tamburü keman calpare canga gerek ;
Kar.
Cergesinde cingenenin her gége gouga gerek,
sqfrasénda her gége bulgurléga corba gerek.
Sajr.
Ejlesün nazreji üftadegjani asikan,
meglisi rindande elbet dilberi rana gerek ;
Kar.
Jaz günü saraja kalkar, cergede lazém bize
Örz, cekic, ahen, kömür, zémba gerek.
Sajr.
Bir seker dohi giile gördüm leblerin manendi dir,
musikile atélér ama biraz hülja gerek ;
Kar.
Bizde merkeb muteber-dir, hikmetin bilirmisin ?
pejgir ala-dér, ama jürüjis jorga gerek.
Sajr.
Biz eji halva jedik seni hakk mübarek ejlesin,
bir birinden sohbeti helva demek ala gerek ;
Kar.
Gelse ceri basédan, bize bir adem jeter,
gümlenize ter tepeli majmun gibi salta gerek.
Ha^. ha Karagöz ha, aferim sana be, mejer sende eji sajrlék-de
varmés.
Kar. ne sandén ja, da~ senin bilmedin bende neler var.
Sajrlerin biri: e Karagöz, bisej dá söjlejejim, §evabini vére bilirsen
,hogam-sénf deje eleni öpegém.
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Kar. sojle söjle, hic durma, álén dedikce sojle, bende geváb hazér.
Sajr. dinnejin.
•24 Sajr.
Eksik dejü insan olanén derdi serinden,
mümkin-mi halas olmasé dünja kederinden ?
Kar.
Eksik-mi olur hérsézén zer kemerinden,
ben hosnudum bizim olanén bu hünerinden.
íSajr.
Ko ben cekejim ask zingirini amma
ja rabb hifz ejle bunun bes beterinden;
Kar.
Dün aysam ben bakkal ile laf ederken
geldi a Serde üc bes kellé pejniri jerinden.
Sajr.
Bir su%a gönül vermisidim, merhamet etmez,
kurtaramadém jakamé o zalémén serrinden;
Kar.
Sahalajén ben salhaneje vardém, ona janarém,
carpamadém bes on humbaré gijerinden.
•25 Kar. nasé Hagejvat, eji söjlemedim-mi ?
Hag. pek güzel Karagöz, pek giizel ha gajret, mangizlere konduk
demek dir.
Sajrlerin biri: benimle-de imtahan olurmusun :
Kar. haj haj.
Sajr. öjleise dinné.
Kar. brrr ... ben öjle sejlerden korkarméjém be f kérelméé féndék
gibi gevablar var hende.
Sajr.
gani dilden mail oldum kaslaré bir jaja ben,
aldérdém aklémé bas-émdan gözleri elaja ben;
Kar.
gani dilden mail oldum gözleri lokmaja ben,
a'zém burnum jandé ko sarkén corbaja ben.
Sajr.
Bir kerre hatérém sajmaz salénér a'jar ile,
basémé ürattém dostlar bir ulu gaugaja ben ;
Kar.
Hic bir kerre hatérémé sormaz jumurtalé kadajif,
basémé ürattém bngege pilava ben.
26 Sajrler aferim Karagöz, arték askélaré hak ettin, bu sal ile bu on
Ura arték senin maiéndér al, nereje istersen götür.
Kar. ver ver (dejüp alér ve Hagejvata) hqjdé Hagejvat, hajaié
gidelim.
Hag. aferim Karagöz, aferim, hajdé gidelim (der giderler. sajrler-de
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savusurlar, sora kávé resmini-de kaldérérlar, ondan sora Karagözle Hagejvat gelüp).
Kar. nasé Hafíejvat, nasé? bana aferim dejl-mi?
Ha^. aferim Karagöz, aferim! sindi gel ortak olalém.
Kar. nasl ortak ?
H 15. %aném sindi paralarén jarésé senin, jarésé benim.
Kar. jö, sen bana brak, ben hesabini görejim.
Hag. hajdé bakalém.
Kar. simdi bir bir dá ne eder t
Hag. iki.
Kar. jo, bir bir da bir bir eder.
27
Hag. ganém bir bir olur-mu ?
Kar. ne olmaz be ? birin üzerine bir dá kodünnan bir bir eder, bir
dá korsan bir bir bir eder.
Hag. Karagöz, sen celdérdén-mé ? nasé hesab bu, dur ver sunnaré-da
ben paj edejim.
Kar. §aném bes bes dá bes bes, besden bes cékté solda séf ér avuguma
tükür ; bes dá cékté evden kiragé cékté bise kalmaz.
Hag. Karagöz sen galiba deliliklen bana pára vermemek istejorsun,
öjle-mi ?
Kar. fanéin, hesab mejdanda, ama taf herif há ; sindi bana bak, su 28
parajé üc paj edelim.
Hag. bir kimin ?
Kar. biri benim, biri Karagözün, biride sajrlere gevab verenin.
Hag. hané bana ?
Kar. ücün biri-de sana.
Hag. sus edebsiz hatténé-hutténé bilmez seni.
Kar. ulan, 0 hatténé-hutténé ne olijor 1
Hag. nasé ne olijor, lakerdéjlan paralarémé jutmak istijorsun?
Kar. ne kézéjorsun be ?
Hag.n ben ojle lakérdé bilmem, sindi paralarén bes lirasi benim, 2»bes lirasi senin; olursa olur, olmazsa sennen ejige gouga
ederiz.
Kar. ha gouga-mé, hajdé bakajém, karsélena karsélék, carséléna
carsélék, pazarléna karésmam.
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Ha^. Karag'óz, ben lakerdé-makérdé dinnemem, sen ejilikten su bes
liraji veiegekmisin?
Kar. (kendi kendine) bir az dá kézdérejim-mi, azagék dd damaréna
basának olursam, ejige fitili alának; (Hagejvata) : s~e Hagigaugau, gel sena, surdan üc Ura verejim,
Ha5. jokjok öjle lakérdé-mé olur ? ben hék-mék dinnemem, ben paralaré isterim.
so Kar. (kendi kendine) ulan H. ,paralaré almégdm' sanép dipten
tutusmá basladé, arték verejim dejl-mi ? (Hagejvata) : sej Ha$igaugau, ben sana saka japtém be, ne o kadar kézdén?
Ha?;, nasé kézmajém ? ben sahiden japijor sandém-de onun icün.
Kar. al su bes taneji, bakajém.
Ha3. ver ver külhane, bu a%sam jine beni kézdérdén.
Kar. kerataja bak, paralaré görünge jumusadé be, haj kerata haj.
Ha5. ben gidijorum.
Kar. ben-de gidijorum, e hajdé gidelim (dejüp ikisi bir azdan:
Ben sana demedim-mi,
kuzum sevme dokuz jar,
jar jar jar, sevme dokuz jar etc.
Kar. (gidüp tekrar asá inüp) se jarém
,Kanlé kavak' var (der gider).

a%éam jine

bujrursanéz

Karagöz.
II. V e r s e n y - j á t é k.
Hadsejvat (egy gázéit énekelve kezd kifelé jönni; a gázel bevégez-1
tével pedig a ,hej isten, a szerelmesek sétatere ehhez hasonló
hely nem lehet'-féle verset, utána meg a .keze arcza tiszta'-féle
szövegtöredéket mondja,* ennek végével meg énekszóval): Társat
nekem, mulató társat társat társat; társat nekem, mulató társat
társat társat! (Eközben Karagöz hűhóval közeledve Hadsejvatot ütni kezdi).
Hads. Jaj, jaj, jaj Karagöz, hogy csókoljam lábaid, mit jelentsen
ez a bosszankodás ? (ezzel H. megy).
Kar. B r r r e . . . engem nem tudó és ennen magát teljességgel nem
ismerő oktalan ember. Mi dolog az, a kapu elé jöttél, szérűre
czékla, hej nekem czékla, zr zr mr mr' (ezt mondván Hads.
jön és a mint Kar. kezével jmr'-t csinál, Hads. elfut). Hej czékla
bolondja gézengúz hej, még csak annyi mondani valód sincs,
hogy Karagöz aga bej efendi dühös-e, bosszús-e, elfáradt-e, boszszankodik-e, vagy pedig maga magában félre beszél, avagy üres
zacskóból pénzt válogat ki? (A mint ezt mondja, jön Hads.).
Hads. Nagyra becsült estéd (aysam serifler) boldog legyen (jó 2
estét).
Kar. Ma nem mehettem.
Hads. Hova?
Kar. Az ajándék kiosztó helyre (bayses dá'lün jere).
Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked ajándékokról?
Kar. Hát én emlékről szóltam tán neked? (EzzelHadsejvatot üti).
Hads. Üdv (sefa) hogy jöttél (isten hozott).
Kar. Otthon felejtettem.
Hads. Mit?
':
Kar. A botot (sopajé).
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Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked botról ? (Karagözt üti.)
Kar. En meg tán említettem neked vas-pálczát furkóst? (üti
Hadsejvatot).
3 Hads. Hanem uram, bármiként legyen is, fezt vásároltam magam
nak és jövet hogy kipihenjem magam, hadd találkozom Karagözömmel, gondoltam.
Kar. Hát oszt' mit csináljak, ha fezt vettél?
Hads. Ficzkó, így kell mondani ?
Kar. Hogyan mondják no ?
Hads. ,Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden* (jó egészség
gel viseld) — nem mondhatod-e ficzkó ?
Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden.
Hads. így pompás, íme így kell mondani. — Ezzel uram, azon
felül meg a fa is elfogyott otthon, s mondták hogy vegyek egy
keveset. Megyek a fapiaczra és vettem öt tíz öl fát.
Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden.
Hads. Hallgass ficzkó, nem a fezről van szó, fát vettem, fát.
Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden.
Hads. Ficzkó, a fejem szemem hasadna el.
Kar. Nevetve nevetve menjen szét a fejeden.
Hads. Ficzkó nem így kell mondani.
Kar. Mit tudom én, te tanítottál.
Hads.
Ficzkó, az a fezt illette.
4
Kar. Mit mondjak no ?
Hads. ,Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd£y
így nem mondhatod-e ?
Kar. Nem nem lehet-e ,nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és
hamuját nézd f .
Hads. Ugy, pompás, íme így mond.
Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd.
Hads. Ezt mondván uram, a minapi eső, hisz tudva levő, házam
cserepeit mind összetörte és az eső mind befolyt a házba. Hívjak,
mondok, legalább egy két ácsot hogy a cserepeket és még az
itt ott beomlott helyeket is megcsináltassam; így a házat szé
pecskén ki is javíttattam.
Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd.
Hads. Ficzkó hisz csak nem rég építtettem e házat.
Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd.
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Hads. Ficzkó, nem lesz kár érte?
Kar. Nevetve nevetve égesd fel stb.
Hads. Nem így mondják.
Kar. Hát hogy mondják ?
Hads. ,0h, óh Isten úgyse, nagyon meg vagyok elégedve, jó kedv- 5
vei lakj benne, sohse hiányozz belőle' — ficzkó, nem monda
nád-e így?
Kar. M o . . m o , . mondanám, izé . . . óh, óh Isten úgyse, nagyon
meg vagyok elégedve, jó kedvvel lakj benne, sohse hiányozz
belőle.
Hads. Aztán testvér, hitelezőim egyike azt mondván, hogy Hadsejvat meggazdagodott, hogy házat építtet, pénzéért jön ; minthogy
pedig én egészen kifogytam a pénzből torok torokba (egymás
torkába ragadva) veszekedtünk, aztán meg perlekedtünk és
mindkettőnket börtönbe csuknak.
Kar. Óh, óh Isten úgyse, nagyon meg vagyok elégedve, jó kedvvel
lakj benne, sohse hiányozz belőle.
Hads. De czimbora, börtönben vagyok, börtönben.
Kar. Óh, óh Isten úgyse stb.
Hads. Czimbora, vájjon nem kár-e ?
Kar. Óh, óh Isten úgyse stb.
Hads. Ficzkó, nem így mondják.
Kar. Hogy mondják hát no, mit tom én, te tanítottál.
Hads. Ficzkó, ha tanítottalak is, a házra vonatkozva tanítottalak;
erre is úgy kell-e mondani ?
Kar. Hogyan mondják hát?
Hads. Eeméllem uram, hogy nem sokára valaki közbe vet magát 6
és kiveszi, ne aggódjék, Isten segedelmével a másikat is kiveszik.
Kar. Eeméllem stb.
Hads. Ugy— aztán Karagöz elvégre is mi ezzel jócskán vesződünk
és a börtönből kibocsátanak bennünket. En nagy örömben a
mint futva-futva hazafelé jövök egy pék a kemenczéből ép ke
nyeret húzott ki és sebtében a lapát nyele egyik szememhez
ütődvén, hát nem kifutott a fél szemem ?
Kar. Eeméllem uram, bogy nem sokára valaki közbe veti magát
és kiveszi, ne aggódjék, isten segedelmével a másikat is ki
veszik.
Hads. Ficzkó, a szemem futott ki.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK
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Kar. Reméllem stb.
Hads. Ficzkó, nem mondhatod hogy ,reméllem hogy meg fog gyó
gyulni és nem sokára úgy kerül elö, hogy semmi se látszik meg'.
Kar. Reméllem stb.
Hads. Meg vagyok elégedve uram, meg vagyok elégedve (memnun).
Kar. Én is majom lettem uram, majom (majmun).
Hads. Ficzkó, nem majom, hanem megelégedett.
Kar. Mit jelentsen az ?
Hads. Hogy örvendek, kedvem találtam benne.
Kar. Úgy mondd hát, nem pedig czipó (somum) lettem, czitrom
(limon) lettem.
7 Hads. Hej neveletlen hej, ficzkó te anyádtól nem kaptál nevelést
(terhije) ?
Kar. De igen.
Hads. így nevelt?
Kar. Nem, aminap a konyhában voltam, egy tojás meg két czitrom
összenyomódva, egymással össze kavarodott, aztán a fejemre
öntötték és ugyancsak megmártásoztak (terhije = mártás).
Hads. Hej őrült kutya, hej (megub).
Kar. Sült bolond (zerzób) te vagy.
Hads. Hanem Karagöz egy két nap óta, a levegő rosz-e vagy pedig
meghűltem tán, nagyon fáj a fejem és gyomromban is baj van;
este czitromos kávét használtam, de mit sem használt.
Kar. Ej Hadsejvat, én téged egy orvosságra igazítalak, ezt csináld
meg, semmi bajod se marad.
Hads. Mi az, lássuk csak, Karagöz.
Kar. Mindenek előtt végy húsz dram poloska kivonatot, hat mór
föld szúnyog sétáját, kilencz rőf méh dongását, tizenkét karát
galamb szárnyát, hót vég ördög árfolyását, három ló tereli Véli
efendi rétjét, hetvenöt szekrény nyikorgását, hét szemer omnibus (vasárnapi) sajkát, tizenhárom persa mérföldnyi minare
árnyékát, kilencz méter dobport, tizenegy gramm fehér tenger
szeszét, száztizenhét okká laktuka salátát, tizenhárom tuczat
márvány tenger szirupját.
8Hads. Karagöz tán megbolondultál (céldérden)?
Kar. Fürj (bddergm) te vagy, te csak ide hallgass.
Hads. Mit hallgassak ? beszéded mind őrült beszédje (őrült hin
tése).
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Kar. Hallgass csak hé, ón ezt a keveréket a fő orvostól tanultam.
Hads. Lássuk hát, beszélj.
Kar. Most ezeket a szereket egy kávés csészébe felforrasztod, egy
kis famozsárba megtöröd, azután hetvenfokú terpentin olajat
tizenkilencz pohár liba zsírral összekavarva amazt az orvossá
got ebbe teszed, még egyszer felforrasztod, aztán pedig napon
ként egy kávés kanállal egy-egy batmant (1.3Va okkányi súly
mérő) eszel; ha marad valami bajod, csak hozzám jöjj.
Hads. Ficzkó, tán a czédulád vesztetted el (megbolondultál), mi
történt veled?
Kar. Igaz, igaz, mikor a terpentin olajat forralod, három kiló krimi
tatárt (cremor tartari: borkő), — sokat ne kiabálj mert a torkod
tépi szét, — ha még ezt is bele teszed, annál jobban meggyó
gyulsz.
Hads. Engem is megbolondít még.
Kar. Ne bolondulj hé.
Hads. Ficzkó, a mit mondtál se orvossághoz, se beszédhez nem
hasonlít.
Kar. Hej ostoba gézengúz; nincs Ínyedre az orvosságom ?
Hads. Karagöz, már vagy ezerszer megmondtam neked, mikor 9
hagyod abba őrültségedet ?
Kar. Ficzkó, bolondság ez ?
Hads. Bolondság hát, mi volna más ? most hagyjuk abba a tréfát,
egy kissé hadd gondolkozzunk ügyeinkről. • •
Kar. Miféle ügyről?
Hads. Karagöz, jer csak hadd hozzunk össze egy kis tőkét.
Kar. Én már megtaláltam a tökét.
Hads. Ugyan Karagöz, miféle tőkét ?
Kar. Olyan tőkét Hadsejvát, hogy párja sincs.
Hads. Lelkem Karagöz mitévő vagy, lássuk.
Kar. Mit tennék, boltot nyitottam.
Hads. Aztán?
Kar. Öt-hat száz tömlővel töltöttem meg.
Hads. Üres tömlővel-e ?
Kar. Hallgass csak.
Hads. Nos ?
Kar. Nyár jöttekor megnyitom e tömlőket, meleggel töltöm meg,
szájukat jól betömöm és a télire megőrzöm; tél idején megint
12 *
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más tömlőket nyitok meg, hideggel meg széllel töltöm meg, eze
ket meg a nyárra teszem el.
10 Hads. Karagöz, lehetséges-e ilyesmi ?
Kar. Mért ne lehetne ?
Hads. Nos osztán mit fogsz velük csinálni?
Kar. Télen például fehér ruhát mosnak a mosónék és várják hogy a
nap kisüssön, hogy a ruhákat megszáríthassák; ámde téli napo
kon három négy napban egy keveset ha felmelegíti a nap a
külső levegőt és így a fehér ruha későn szárad. Az újságokban
kihirdettem, hogy mosónék számára ruhaszárító szert árulok,
most a mosónék engem megismertek és majd ha ruhát mosnak
hozzám jönnek, egy tömlő meleget eladok nekik és fehérruhái
kat nagy gyorsan megszárítják.
Hads. Nos, nyáron mit csinálsz?
Kar. Nyáron például egy sereg vitorlás hajó várakozik hogy szél
támadjon ós a hajó mozoghasson; mostan engem megismertek
és ha hajójukat útnak akarják indítani, azoknak is egy tömlő
szelet adok el, és hajójukat útnak indíthatják.
11 Hads. Karagöz, még bolondtól sem telik ki, a miket most mondtáL
Kar. Ezt az álmot magyarázd meg Hadsejvat.
Hads. Ficzkó, hát álmodtad ezeket ?
Kar. Te meg tán úgy hallgattad, mintha való volna ?
Hads. Persze hogy úgy, hanem gondolván, hogy Karagöz talán
megbolondult, én is egészen megzavarodtam.
Kar. Hej ostoba gézengúz, hej.
Hads. Karagöz, most nincs sorja a tréfának (latajfén).
Kar. Ha volna, ennők.
Hads. Mit ?
Kar. íme a lapos rétest (kadajfé).
Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked lapos rétesről ? (Karagözre
egyet üt.)
Kar. En meg tán szóltam neked tepsi rétesről valamit ? (Ezzel ő>
is üt).
Hads. Hanem Karagöz, megmondjam-e idejövetelem okát?
Kar. Szólj, lássuk.
12 Hads. A minap, a hol a szerelmesek tere nincs-e ?
Kar. Nincs.
Hads. De van.
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Kar. Igaz, van.
Kar. íme ott haladtam el, a mészárosokkal szemben levő költők
kávéházában olyan zajt, lármát hallottam, hogy soha olyat
(ne mondd, hogy menjen).
Kar. Ezt ugyan megtetted Hadsejvat.
Hads. De hidd el, hogy úgy.
Kar. Nos osztán?
Hads. Aztán láttam hogy mit nézel (ne bakarsén)?
Kar. Ökör (bakar) te vagy gézengúz, befogd a szád.
Hads. Jó sok költő ült ott együtt, hangszert vettek kezükbe és
énekeltek is meg beszéltek is hozzá; úgy megtetszett, úgy meg
tetszett, úgymegtetszett... (ezt mondván Karagöznek egész az
oldalához közeledik).
Kar. Ej te gézengúz, az orromba búsz-e ? hej gézengúz h e j . . .
úgy megtetszett... úgy megtetszett... mit jelentsen ez? (ezzel
Hadsejvatot oldalba üti).
Hads. Éppen két órát ültem ott hallgattam, hanem csodálatos egy 13
helye van,akasztó-e vagy mi, — elég abból, hogy egy sált akasz
tottak fel, rá meg tíz darab lirát ragasztottak; valamelyik követ
kező estén egymással és bárkivel a ki akar, versenyezni fognak,
a ki a másikát legyőzi, azé lesz a sál is meg a lira is.
Kar. Ugyan ne mondd, hej a kinek én az anyját ringattam.
Hads. Mi lelt Karagöz, szemeid úgy felnyitottad, mint a szerencse
mondó kő.
Kar. Tíz darab líráról van szó Hadsejvat, hogyne nyitnám; hanem
vájjon mit kellene tenni Hadsejvat.
Hads. Mit tennénk, mi telik mi tőlünk ? hisz nincs bennünk költői
tehetség, hogy menjünk mi is versenyezzünk. Ej Karagöz,
tudsz-e hangszeren játszani (saz calmaséné) ?
Kar. Libát (kaz calmaséné) is tudok lopni, réczét is tudok.
Hads. Ficzkó, nem úgy, nem tudod-é van egy hangszer, a mit kézbe u
véve zimbiri, meg zimbir zimbir-félét játszanak, ezt tudod-e?
Kar. Akár a szag (moschus).
Ha$. Hát gázéit énekelni (gazel okumaséné) tudsz-e ?
Kar. A falevél szagát (kazel kokmaséné) is tudom.
Hads. Ficzkó, hamuházi, nem falevél szaga, gázel éneke, költő
mondása.
Kar. Nagyon pompásan értem hé.
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Hads. Eh Karagöz, lássuk hát, egy mentől finomabb skálát énekelj,
(gezin).
Kar. (Lábbal lassan lassan sétálni (gezme) kezd.)
Hads. Ficzkó, nem ilyen sétálás.
Kar. Hát hogyan kell sétálni ?
Hads. Ficzkó, szájjal.
Kar. (Száját a földhöz dörzsölve kezd sétálni és miután egy keveset
sétált ilyen m ó d o n ) . . . ptüh . . . p t ü h . . . f u j . . . bivaly mocsokja
akadt a számba.
Hads. Ficzkó, nem így.
Kar. Hogyan hát no ?
5 Hads. Lelkem emígy ,ugyan ember' mondd és úgy menj fel (cék)
rajta.
Kar. A létrán ?
Hads. Ficzkó, ugyan csak buta vagy h é ; — (énekel) ,ugyan ugyan
ember4 ime ilyes valami.
Kar. Megcsinálom hé.
Hads. Eajta, hadd lássalak.
Kar. ,Ugyan' (kiabál).
Hads. Allahra Karagöz hatott rám, hanem egy kicsit lassabban.
Kar. (egy kicsit gyengébben) ,ugyan'.
Hads. Még gyengébben.
Kar. (egy kicsit még gyengébben) ,ugyan'.
Hads. Még egy kicsit.
Kar. (még gyengébben) ,ugyan'.
Hads. Még egy keveset.
Kar. (egy kicsit még gyengébben) ,ugyan'... p p p . . . hej gézengúz
hej, még egy kicsit, még egy kicsit, kicsibe múlt, hogy nyeldeklőmet le nem nyelette.
Hads. Igazán Karagöz, jól tudod-e?
Kar. Pompásan tudom hát.
Hads. Eh, mire várunk, rajta menjünk, versenyezzünk talán sze
rencsénkre mi nyerünk, és pénz szükségünkkel garashoz jutunk,
nem lehetséges-e?
Kar. Pompás, lehetséges.
Hads. Rajta, menjünk ha így van.
Kar. Eajta, menjünk! (ezzel mindkettő elmegy).
*
*
*
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(Aztán a függönynek arra a részére, a merre Hadsejvat el-16
ment, egy kávéház képét helyeznek és a kép mellett ott ül a kávés
is és a következő türküt énekelve a költők is mutatkoznak:
Dsezajer házai alacsony házak,
Benne laknak bejek agák,
Függönyt bocsásd le, hogy mások ne lássák.
Szívnél is gyorsabb lovat megültél-e
Égő szív hullámú társat láttál-e ?
*
Dsezajer kapuja kapuja kapu ám kapu,
Belől van a német ágyú,
Eltem fenyegette a szívnek nyila.
Szívnél is gyorsabb stb.
*
Nézzétek agák, a torony füstöl-e?
A toronyban fülemüle csattog-e?
Az én kínommal ó lány beérted-e ?
Szívnél is gyorsabb stb.
miközben a költők egyike egy másik dalt is énekel, jön Karagöz
meg Hadsejvat).
Kar. Ez az a hely, a melyről szóltál, hát az mi ott a kezükben ?
Hads. Ugyan Karagöz hallgass, egy kicsit lassabban szólj; ime 17
ezek a költők a kikről szóltam, ime ezekkel fogsz versenyezni,
no lássalak.
Kar. B r r r . . . ember, ezeket én egy ökölre is meggebesztem.
Hads. De Karagöz. te milyen versenyt (arusma) gondoltál ?
Kar. Hát verekedés (vurusma) milyen lehet ? ököl, lábrugás, pofon
csapás féle...
Hads. Az istenért Karagöz, így hát megszégyenitesz bennünket ?
Kar. Már miért, hogy szégyenítenélek meg?
Hads. Karagöz nem ilyen verekedésről van szó, gázellel való ver
senyzés.
Kar. Hej ostoba gézengúz, miért nem szóltál hát az imént hogy
hazulról egy darab kazelt (falevelet) vettem volna magamhoz.
Hads. Még most sem értette meg, ej na most mi tévők legyünk ?
most csúffá tesznek bennünket.
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Kar. Mórt osztán ? ficzkó, be csodálatos egy ember ez.
Hads. Karagöz, azok most egy türkü-féle verset fognak mondani,
neked meg kell rá felelni.
Kar. így beszélj hát te is, kazelt verekedni, szatyort versenyezni,
mi fajta szavak ezek ?
Hads. Hogy leszünk hát, meg tudod-e tenni, avagy forduljunk
vissza ?
is Kar. Mi van azon meg nem tenni való, öhö . . . öhö . . . vagy mit
hittél. — E j . . . költők, én Karagöz versenyezni jöttem veletek,
rajta szóljatok.
Hads. (halk hangon) derék Karagöz, epém majd hogy ki nem
pukkad.
Kar. Brrr . . . ilyen dolgoktól féljek én mi ?
Hads. Ugy úgy rajta, pompás Karagöz.
Költők: Tessék erre, üdv hogy jöttetek, öröm hogy jöttetek. (A ká
véshoz) : Kávés, egy czukrost (kávét czukorral) és egy szelete
(egy szelet rahat-lukum).
Káv. Czukros eoy, lúgos alá; szelet egy, ajtó alján (ezeket
kiabálja).
Kar. (a kávéshoz): lassan, fülem hártyája még megreped, a torko
dat vízvezeték csövével furattad-e át?
Káv. Ej, negyven éves szokásunkat most hagyjuk-e abba? (ezzel
a kávéház belsejéből ez a hang ,itt a kávé' hallatszik. A kávés
megy, hozza a kávét és Karagöz meg Hadsejvat kávét isznak).
19 A költők egyike: Ej Karagöz, versenyezni jöttél velünk ?
Kar. Mit gondoltál, míg egy magam fajta kapzsi ember létezik,
majd ezt a pénzt még itt hagyja ragadni, már minek?
Költ. Ha így van tessék, szólj hadd hallgassuk.
Kar. Nem, ti szóljatok és majd én adok rá feleletet.
Hads. Pompás Karagöz, pompás, hadd lássalak csak.
Kar. B r r r . . . ki vagyok én ?
Költ. Ha így van halljad hát (ezzel ezeket mondja):
Jer mulassunk egy estén át elrejtve Bebekben,
Czélhoz jussunk kívánságunk szerint a világon.
Kar.
Jer sátramba és a bábut bámuld meg az égen,
Ajándékot is hadd adjak egy lószőr szitában.
20 Költ.
Serbetet adj ha egyesülsz, betegednek ír lesz,
Vaj így lábáról leesve maradjon ágyábam
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A czukorfőzőknek csészéjét én loptam volt el,
Fogva is maradtam jócska időn gálya rabnak.
Költ.
Mind oda lett annyi sok törekvés igyekezet,
Meg nem könyörült mi rajtunk az tíz ezüst kezű.
Kar.
Rostély fogó csinálással töltöttem időmet,
Egy párával fel nem ért az elviselt fáradság.
Költ.
A szerelmest biztatgatja és nem jön ölembe,
Hasonló nem találkozik az oda levésben.
Kar.
Én beérem egy durva gyékénynyel hogy ha volna,
Hallottad-e, hogy valaha czigány fekszik ágyban ?
Költ.
Párját nem is láthatta semmiféle ember,
21
Szépségben egyenlő vele tán van az angyalban.
Kar.
Hadsejvathoz hasonló figura ember nincsen,
Nézése tán található majom és mókusban.
Kar. Ugy-e hogy pompás tőlem, nem-e ? . . . öhö . . . ö h ö . . .
Hads. Pompás Karagöz, pompás; engem ugyan majomnak tettél
meg, hanem se baj.
Kar. Majmot csinálok ugyan az emberből, hanem mértéket és
mértéket megütő majmot, b r r r . . .
Hads. Úgy Karagözöm, úgy.
Költők egyike: Mondok még egyet, halld Karagöz.
Kar. Lássuk, beszélj.
Költ. Hanem jól neki kászolódj, hé.
Kar. Te is jól hegyezd ám nekem füleidet.
Költ. Halljad:
22
A téli napokban édes izű társalgás kell,
Flóta, tambura, hegedű, zil, csengőféle kell.
Kar.
Költ.
Kar.
Költ.
Kar.

A czigánynak sátorába minden éjjel harcz kell,
Asztalára esténként buzakása leves kell.
Dalt énekeljenek a szivükből szerelmesek,
Részegesek gyűlésében szivrabló szép is kell.
Nyári napon síkra kelünk, sátorra szükségünk.
Üllő, kalapács, vas, szén és két ágú fogó kell.
Czukrot láttam mosolyogva ajkadhoz hasonló,
Zenével jár de kissé még gondolkozni is kell.
Nálunk a szamárt becsülik, tudod titkos okát,
Pompás a ló, de járása poroszkás legyen, kell.
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Ugyancsak jó helvát ettünk, áldjon isten érte,
Egyiknek a másiknál édesebb mondóka kell.
Ha csapat vezértől jönne, egy ember is elég,
Mindnyájuknak kopasz fejű majom ugrálás kell.

Hads. Ugy Karagöz úgy, pompás hé, íme még jó költői tehetség
is van benned.
Kar. Mit hittél hát, de mi van még én bennem, a miről te nem is
tudsz.
Költők egyike. Hej Karagöz, még valamit énekelni fogok ós ha meg
tudsz rá felelni, mesteremnek foglak mondani és kezed csóko
lom meg.
Kar. Szólj, szólj, ne késsél, nálam kész a felelet.
Költ. Figyelj :
24
Kar.
Költ.
Kar.
Költ.
Kar.

A ki ember, nem hiányzik fájdalom fejéből,
Lehet-e el szabadulnunk a világ bajától ?
Az arany kifogyhat-e a tolvaj tüszőjéből,
En beérem az én fattyam e mesterségével.
Hadd húzzam ón továbbra is a szerelem lánczát,
Hanem uram őrizz meg ennek ötszörösétől.
Tegnap este fűszeressel a mint beszélgettem,
Jött és vagy három-öt egész sajtot tova czipelt.
Egy bájosnak szívem adtam, de nem kegyelmez meg,
Nem menekülhetek s zsarnok gonoszságától.
Eeggelenként vágó hidra mentem, azt sajnálom,
Hogy öt vagy tíz töltött hurkát el nem is csenhettem,

25 Kar. No Hadsejvat, hogyan, nem jól beszéltem-e?
Hads. Nagyon jól Karagöz, nagyon jól, csak igyekezz; pénzhez
jutunk, mondhatni.
Költők egyike. Velem is kiállasz vizsgára ?
Kar. Haj, haj (ugyancsak).
Költ. Figyelj hát!
Kar. B r r . . . ilyen dolgoktól ijedjek meg én? összetört mogyoró
hoz hasonló feleleteim vannak ón nekem.
Költ.
Lelkemből megszerettem egy ijas szemöldökűt,
Megrabolta eszem fejemből egy barna szemű.
Kar.
Lelkemből megszerettem egy czukor étel-szeműt,
Szám és orrom égett, a mint futottam leveshez.
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Emlékem sem veszi számba, mással ölelkezik,
Barátaim be nagy bajba ütöttem a fejemet.
Kar.
Emlékemet sose kérdi a tojásos kadajf,
Én az éjjel a piláfba ütöttem a fejemet.
Költők. Pompás Karagöz, most már megérdemled az akasztót, ez ae
a sál meg rajta a tiz líra tied, viheted a hova akarod.
Kar. Add add (ezzel elveszi és Hadsejvatnak): rajta Hadsejvat,
rajta menjünk.
Hads. Pompás Karagöz, pompás, nosza menjünk (ezzel elmennek,
a költők is eltávoznak; aztán a kávéház képét elveszik és Kara
göz meg Hadsejvat megint előjön).
Kar. Hogyan Hadsejvat, hogyan ? úgy-e hogy pompás volt tőlem ?
Hads. Pompás Karagöz, pompás, most jer legyünk társak.
Kar. Milyen társ ?
Hads. Lelkem most a pénznek fele a tied, fele az enyém.
Kar. Neeem, te csak hagyd, majd megcsinálom én a számadást.
Hads. Rajta, lássuk.
Kar, Mostan egy meg egy mennyi ?
27
Hads. Kettő.
Kar. Nem, egy meg egy annyi mint egy egy.
Hads. Lelkem egy egy lehetséges-e ?
Kar. Mért ne lehetne ? ha egyhez még egyet hozzá teszünk, egy
egy lesz; ha még egyet hozzá teszel, egy egy egy lesz.
Hads. Karagöz, megbolondultál ? micsoda számítás ez ? add csak,
majd én elosztom.
Kar. Lelkem öt meg öt annyi mint öt öt, ötből ötöt leveszünk, bal
ról a nulla, köphetsz a markomba; ha még levettél ötöt, a ház
ból is kiment a bérlő, semmise maradt.
Hads. Karagöz, te talán bolondoskodásoddal pénzt nem akarnál
nekem adni?
Kar. Lelkem előttünk a számadás, be különös egy ember vagy; 28
mostan ide nézz, ezt a pénzt három részre osztom.
Hads. Kié az egyik ?
Kar. Az egyik az enyém, a másik Karagözé, a harmadik meg azé,
a ki a költőknek feleletet adott.
Hads. Hát az enyém ?
Kar. A háromnak egyike a tied.
Hads. Hallgass erkölcstelen, határt — mit nem tudó te.
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Kar. Ficzkó, az a határ vagy mi mi lenne ?
Hads. Hogyan mi lenne, szavaiddal talán pénzemet akarnád el
nyelni ?
Kar. Mért bosszankodol hé?
Hads. En ilyen szókat nem ismerek. Mostan a pénzből öt lira az
enyém, öt lira a tied; ha adod jó, ha nem, derekasan össze
kapok veled.
29 Kar. Mit veszekedés, rajta lássuk, feleletre felelet, vásárlásra
vásárlás, alkudozásodba nem avatkozom.
Hads. Karagöz, én ilyes szókra nem hajlok, nem adod ide szép
szóval azt az öt lirát ?
Kar. (Magához): még egy kicsit bosszantom, ha még egy kicsit az
erére tapintok, ugyancsak lángra lobban; (Hadsejvathoz) izé
Hadsejvat, jer elő, három lirát adok.
Hads. Nem, nem, ilyen beszéd is lehetséges ? én hik-mikre nem
hallgatok, a pénzt akarom.
só Kar. (Magához): a ficzkó Hadsejvat azt hitte, hogy a pénzt nem
adom oda neki és ugyancsak fenekestől felfortyant, most már
oda adjam neki ? — (Hadsejvathoz): Izé Hadsejvat, én csak tré
fáltam veled, miért bosszankodtál annyira ?
Hads. Hogyne bosszankodjam? mert azt hiszem, hogy igazán
teszed.
Kar. Nesze itt itt az öt darab.
Hads. Add add hamuházi, ma este megint felbosszantottál.
Kar. Nézd csak a gézengúzt, hogy meglágyult, a mint meglátta a
pénzt, hej gézengúz hej.
Hads. En megyek.
Kar. Én is megyek, rajta menjünk! (Ezzel mindkettő egyszerre
elkezdi:
Nem megmondtam stb.
Kar. (A mint megy ismét leszáll): izé, holnap este megint mél
tóztassanak, «Véres nyárfa» (akasztófa) lesz.
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IV. Snaasa-högar (Snaasa csúcsok).
Beszélgetések.
Monna aktem piérnam tan hejjerén kroamatam, tállá monna
tam tolovotem aktem piejjem, tállá péáétlem toarest sturre jeánam,
tállá ciéhtiem slöutit én egy medvét megsebeztem a tavasszal,
ekkor én azt üldöztem egy napig, aztán egy nagy folyón át jutot
tam, ekkor kénytelen voltam abbanhagyni.
monna puotam oktak, ítté dcie kqnna minnem egyedül jöttem
(tkp. jövök), atyám nem volt velem. — mejje tietfe poatamfa] ide
jöttünk. — tiekie puotede jöjjetek ide ! — monna mü dciem ívuéinam
puotV (v. puotit) atyámat látom jönni. — mije kolomes (köts) tasne
(v. tasne) hárman (hatan) vagyunk itt. — mü dc}e puöraka; mü
aéen kuékte mana! (v. kakkih) atyám j ó ; atyámnak két gyermeke
van. — cicee Snasen arraji anyám Snaas hegységben lakott. —
monna tam mu ácste fihkim ezt atyámtól kaptam. — monna kuékte
pöc' wqttam mu ácan j mü acien pöéi corrokha két rénszarvast
adok (v. adtam) az atyámnak; atyám szarvasai kövérek. — tihte
sköjisn ő az erdőben. — monna waéié' konna skojjes[e]; ieh totne
skojjesa kanna waec1 én nem megyek az erdőbe; te sem mész az
erdőbe. — tuh kül\V (v. k&Pe'), kuktie mijje (mornia* kuoppok)
smaretip (smáreiin) ők hallják, hogy mi (mi ketten) beszélünk
(ketten beszéltünk).

190

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I I .

V. Tranris hegység (Tronde wárie).
A)
1. Stala

Mesék.
ih ulum
s

a ce.
•

Stala aktén aikien piamum fihkelá (-le), tilje tullum pieja.
tlje akté ulumuce poatá. stala oqriemienie. tlje tihte ulumuce sldpcie
stalan suahkom ih ciehpd aktem suekiem, tulluse jndjd, stdlam koske,
ka küuli\ mijje tihte ciiwjd tullusn. stala pillije, tdipd sidhkom,
wuélka parr ruohten. piarrne sidhkeste kahca, dandan cirrekeba
pilléje, ulumuce kuhktimienie stdlase (stdluse), ka wuéreti' saanam
fdllpsit bujf^-ejistie. y patt stala ivuaretie\ wuélka dandan cirrekeba
ruohten. tihte ulumuce tamma piamum fihkije.
Az óriás egyszer egy medvét fog, aztán tüzet rak. Hát egy
ember jön. Az óriás aluszik. Ekkor az ember kilyukasztotta az
óriás zsákját, levág egy nyírfát, a tűzre teszi, az óriást felébreszti,
hogy hallja, mi az, [a mi] ropog (tkp. hangzik) a tűzben. Az óriás
megijedt, fogja a zsákot, megy ugyancsak szaladva. A medve
kiesik a zsákból, még inkább megijedt. Az ember [oda] kiáltott az
óriásnak," várjon, segítse meg őt a vad állatoktól. Nem várta bi
zony az óriás. Megy, még gyorsabban szaladva. Az ember megkapta
a medvét.
2. Piejjen

nleida.

Aktn aikien piejjen tfeite cahksemienie piejjet pakké kdmpustimienie. tlje akté pdhce wuéinije, tlje ndka pára suwlk ih Ije (ih tlje)
piaksele, stdjerie pára cárrdka, kossie piejje n{eite toivaktiji, atta ka
tanne kuinind arrét. tilje Ifasse (v. kass = kalekies) jahtajit. piejjen
nleite jeahtd icse kdllese, atte ka püucum vuojietet. tihte ka ruóncam
lidrtet. tilje tihte pdhce wuéina, atte ruónca kuösedimienie, tilje tann
varraka fualie tihte piejje nleit. tlje tihte ríeite juo kuotiem toitamq,
tilje jidhtá, atte kaláka kuotien ruwhyenum kapói' kuloma jéjj\ tilje
wuójiltahtd, tilje dredn ívuélakama piejjen nleitá rest (nfeite dest),
tihte paca pára uktok tanne kpqtan fihki 6uhktiowi\ tdsnia fihki
hökkadatti' uhce smdvo kuwlie', i mann jénum fihk' kenna.
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leánya.

Egyszer a nap leánya fent ült egy dombon, fésülködött.
Hát meglátta egy legény, aztán csak titkon (lopva) odalopódzott s
megfogta, erősen tartotta, a míg a nap leánya megigérte, hogy en
nek a felesége lesz. Hát költözködni akartak. Mondta a nap leánya
az urának, hogy ő hajtsa a rénszarvas nyájat. 0 majd fölszerszámozza (befogja) a húzó rént. Látja az ember, hogy a húzórén igen
sebesen megy [rohan], nagyon gyorsan ment a nap leánya. Hát a
nap leánya már sátort csinál és mondja az urának, hogy födje a
sátor tetőnyilását három éjjel. [Ez azonban] elfelejtette, hát reg
gel elment a nap leánya onnan, A legény csak egyedül maradt
a sátorban és éhezhetett (tkp. kapott éhezni). Ott kis apró halakat
horgászott és nem igen sokat kapott.
B)

Elbeszélések.
1.

Monna aktén aikien tairieminie jijjim. monna uhce tan aikien.
flje snölke poata ih aktem püucem peáksa. monna wuéinim, tlje
manna plllim,monna hüksém pára carraka ih kuli snölkum ívuéinam,
tlje ruwhtem koatan aktn ceáran ahcan supcstet, atte monná snölkum
wuéinuma. monna ciáhtum koatan ruohti,) tlje tan cirreka manna
pillijim. im lie1 monna aldri táptema wuéinqma.
Egyszer legeltettem egy éjjel. Kicsiny [voltam] azon időben.
Hát jön egy farkas és egy rénszarvast megragad. Én láttam, meg
ijedtem, ugyancsak erősen kiáltottam s mikor a farkast látom,
szaladok haza egyre sírva az atyámnak elbeszélni, hogy én far
kast láttam. Haza kellett szaladnom, oly nagyon megijedtem.
Nem láttam én sohasem olyant.
2.
Monna, ahcie raónciná vuojemienie. monn ai aktene ruóncene
vuojemienie pauran. kuhkelde kalekien wüestá? wéceet. tlje koassie
kahkse taloivuma vuoimen sis, tlje riávo hajikelá, mü ruónca pillije.
monna uhce, v^esie, ruóncam pwáV steárit kenná, tlje piaseld, hajji-
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keld palta áhcien ruóncam. tüune kierec markká, ruónca piásá,
ívuélka kidrcine tann kahks. tlje ahcie viattá icse ruóncam ih lahpa
monnom tassa, ívuélka tuoptit tamm níippiem ruóncam, ih tann kuhkiem sattá. monna tüune karavonqma tann cárráka, annan ahcie
poatd poqstln. cidhtien jijjim uóret kuwsen nüölesn. niippien piejjén
dská pauran poqstln tlje lieulos kírec (kierec), im manna jHilv cahkast kih poastln. manna sajlam tann6 cárráka, annan koatan poatam.
Én, az atyám húzó rénnel hajtottunk. Én is egy rénnel hajtot
tam az éléstárba. Messziről sajtot akartunk hozni. Hát mikor
messze jöttünk az erdőbe, róka ugrott föl, az én húzó rénem meg
ijedt. [Minthogy] én kicsiny, gyönge [voltam], a húzó rént nem bír
tam visszatartani, hát elszabadul, odaszökik az atyám húzó rénje
mellé. Az egész szán szétmegy, a húzó rén elszabadul, nagyon
messze megy a szánnal. Ekkor atyám megköti a rénszvarvasát és
itt hagy engemet, elmegy megfogni a másik húzó rént, és nagyon
sokáig oda marad. É n egészen megfáztam, igen nagyon, mig
atyám visszajön. Kettőnknek éjjel egy fenyő alatt kellett alud
nunk. Másnap aztán visszamentünk a tárházba. Hát nehéz [volt]
a szán, nem ülhetek hátul (vissza felé?). Nagyon elfáradtam, mira
hazajöttem.
VI. Undersáker hegység (Soahkan warie).
A)

Beszélgetések.

Kie alakoná kuhktemienie ki lármáz (kiabál) künn? — edh tah
tuostf kuhkeátiH nem mernek azok lármázni. — mainie krátna
tüune píejjem mit morogsz egész nap? — piarrná krátna a medve
morog. — kie uksum capmá ki zörgeti az ajtót? — im monna
siatef külskutti', mam tatná jiehta nem törődöm avval, a mit mon
dasz. — monna söurum alakenq küulum rauki' a juhot hallom künn
bégni. — tasnie stuora vuépsá hálietejja; tihte püucse seitá háliehtit
mán manna kalakum pÍLivii; vuépsá paská, ploakátahtá moqttiem
jiirum itt egy nagy bögöly röpült; egy rénszarvasra akar röpülni^
de én meg fogom ölni; a bögöly sok állatot szúr (csíp), kínoz.
Mü cajjevá' (cajeva1') pakcét* fáj a hasam. — monna kahcem
jih surmom cuopkim lihcste elestem és kitörtem az ujjomat (tkp_
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az ujjomat letörtem az izéről). — joqktan monná kidtam áimend
posktallijijim, tan piejjén tlje alikeste pqnnqkij (v. -kV) tegnap a
kezemet egy tűvel megböktem, ma hát elkezd dagadni. — taktare
jiellajahta tam fiailie alamucom az orvos meggyógyítja ezt a beteg
embert. •— monna petnikite vainanoma nincs pénzem, híjával va
gyok a pénznek.
mejja kalekíi tüukum puertdn preitV (v. luéppV) a kendőt az
asztalra fogjuk teríteni. — mejja, kalekü* vuabanan tullum pieji' ih
laipiöV piuV a kályhába tüzet fogunk rakni és kenyeret sütni. —
mü koatsn kampl skihke (v. pruohka), att edpu' mejja mdteV ki'
autsn kuh mijjén ahcie koatan taloiva házamban régi szokás, hogy^
nem eszünk előbb, míg atyánk haza nem jön. — tan piejjen monna
ivaecém koafen sise, cahkasim, prihcek joukujim ma bementem a
házba, leültem, kávét ittam. — moattie, mi puálehkom seita sok
[van], a ki a pálinkát szereti (tkp. akarja).
im monna teitie kdmukitie puá'lh (pualj) utríih, maitie tqtna
munnoZn k°öroma; tah alovas karcie munnán azokat a czipőket nem
használhatom, a melyeket te nekem varrtál; azok nagyon szűkek
nekem. — táitie warjite, maitie koárije puéktij, juo táitie atnqmq
azokat a ruhákat, melyeket a szabó hozott, már azokat használ
ták. — monna vuobenien piülesn (v. pidlesn) coaccam (coaccijem)
ih icen warja'poaltam (poaltama) a kályha mellett állok (álltam) ós
ruhámat elégetem (elégettem). — mü kajepa kahcemq ivouluse,
manna sittim krukúih, armid kalákám pejjise waltV kalapom leesett,
le akarok hajolni, hogy fölvegyem.
joktan monná icen áitekistie stuorra cálogom (v. prö°vim)
fíhkim tegnap szüleimtől nagy levelet kaptam. — mejja cice vi'ellcah, men vite jámomq, tlje pqr ked'kts talie mi hét testvérek [vol
tunk], de öt meghalt, hát csak ketten [vagyunk] most. — tihte
j)áhce dhcebun pliaresn ez a fiú atyjára üt, atyjához hasonlít.—•
monna lakam tam pahcem söaládimie autste (auteste), tlje stuora
tuntura (v. klipmuj) sattá megvertem (tkp. verem) ezt a fiú lopá
sért, hát nagy lárma támadt (tkp. támad).
mah lidh kouluma, ahte tü koatie-pielien taktera proürusd V
mah midT, kustie kaláka tihte icse proütskdtiem ivalti' hallottad-e,,
hogy a te szomszédodnak (sátorfelednek, sátortársadnak) a leánya
menyasszony? tudod-e, honnan fogja ö a hozományát venni? —
NÍELVTTJD. KÖZI.EMÉNYEK. XX.
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tuoh kuéktá lavec ; tuon nüppien wahkan kaláka tái hedje sutti' azok
ketten jegyespárok, a jövő héten fog az ő lakodalmuk lenni.
aktéra wareste jahtajijjin nüppien wdrdn, tlje tassa aktem
kuotiem tarejajin (v. tarejajijjin) az egyik hegyről a másik hegyre
költözködtek, aztán ott egy sátrat csináltak (építettek). —ki kuotiem
cdkkimienie ki építette a sátrat? im monna miaT kanna nem
tudom. — takká alovas ohce skouiva, jallan muor' (poaltems muor>)
Jthki' ott nagyon kis erdő van, alig kaphatni fát (égetni való fát). —
taté warie, kukká mejja waccu', alovas prára ez a hegy, a melyen
megyünk, nagyon meredek. — tihte stuora lihpiá marhkanejja ez
a nagy szikla szétrepedt (meghasadt, szétment). — kaltie, amma
táiman krüwhkijim, alovas kianala a kút, a melyet tavai ástam,
nagyon mély. —ívuóinuá Soahkan vuelelisnie stuora fuórsie (v. karrecie) ; tihte küHua kahkse soqki' Undrsáker alatt egy nagy vízesés
látszik; az messze hallatszik zúgni. — juhkon appqrq (v. kattie
v. viattará) alovas cappies a folyó partja nagyon szép. — taté
jeana alovas kammqtá, tuote nüppie jeana dntan kammetepq, ez a
folyó nagyon széles, az a másik még szélesebb. — toardst jeanam
alovas capies prüwie a folyón át nagyon szép híd van. — tan piejjen vúosts karejabjeje tan japien ma első mise [van v. volt] ez
évben.
main tdttie fialleste Itt tareji' mit akarsz csinálni abból a
deszkából ? — tihte klahkd, am oasestejisn monna juőktan óaccajijjim, tihte cuwpkoltahksn (v. cüöpkonommaj az a bot, a melyet teg
nap a kereskedőnél vettem, az széttörött. — mü kulieke rinan panatuowum; monna ciehtum hdinestit a késem eltompult; meg kell
köszörülnöm. — tanná aloman alovas viekska kidt\jéh tihte tam
kissé kldhkam puótti cüöpkih kuéktíen hdran ennek az embernek
nagyon erős kezei vannak, és ő ezt a vastag botot (durungot) ketté
(két felé) bírta törni. — tihte pahce jeahta, satne vieksqkq,, vieksahkappa monnáste ; — poqtieh kjampan ez a fiú azt mondja, ő erős,
erősebb mint é n ; — jöjj birokra! — monna kierkiem settijim jaurdn ih tihte wuajajejja potnan a követ a tóba dobtam és az elmerült
a fenékre.
tullu preaká, armie puellá a tűz pattog, mikor ég. — stuorra
tullo púellaji taitie koatete nagy tűz támadt a faluban (tkp. gyúladt
ezekre a házakra)). — nougota (y. kiaht) tullum piejéma skojjise,
tdstie tilje stuora tullo sattd; talie anne tihte puolemienie ; tejjá ai
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wuéinijeterd, tihte púotfeminie valaki tüzet csinált az erdőben (meg
gyújtotta az erdőt), hát nagy tűz lett (tkp. lesz); most is ég még;
"ti is meglátjátok, [a mint] az ég. — piejje koartd cérreka a nap
•erősen éget (süt).
B)
1. Piarna

Mesék.
jih

réawa.

Piarna jih ridwq wuoje-tdlliem sedllqt' (sedllladijin). tlje aktn
Hhkedn waccieh, virmie' cakieh pidrne ih redwq. tlje dretn virmié
sakkdh, tlje jen küelie' fihkh kenna. tlje redwo ívuélka, tann léhketn
wuoj e-t alléste ívuojém mátada. tlje talowd piarnan koaiká, tlje
pierrna kihcije: nkuppend Hah vierdtamma H — afáttarvr^d éuöccema. tlje juo vuoje-tálliem kaskd mdtdtamma. tlje aktén piejen piérnan pedlesn oqrd tlje viht (nappadest) ívuélka, wuojim kaláka mátd•dijit (-dlH). tlje pidrne kihcije: ukuppene lidh véardtamma ?» —
tfatterinta liem cüöccema». tlje nnppien ^hkedn wacci' kdlekies akcn
(akcen, aktsn) wuoje-tdlien koaikd. tlje wuoje-tdllie juo nahkqmq. tlje
jpiarna jeahta redvose: «tatnd lidh ívuoje-tdliem mdtdtdma, nahktama (nahkatama) tüunu kaik.n rédvo jeahta: itatna (v. taand)
tdllnid helle mdtdtama, nahktama.» piarna moarateawa jih jeahta,
kalekies oarajijit piejje-pealan tvuéinih, kedn rauwuste wuoj' wuqcdh.
tlje piarna nahkstamma, tlje reávon rauwuste wuoj' wuocah. men
kgh tlje pidrne nahkstamma, tlje redvo vuoj' ndmd piarnan rauwose.
piarna tann cérreka (cirrekd) nahkstamma, tann kdreve pidrne
tihte, íj (ijjé) Heh tqmqtqmq kenna, kuh redwo pidrnen rauwose vuej1
ndmqma. tlje reavo koska pejjise jih jeahta: «cüöcceV pajjise wueinih, kidn rauwuste vuej' vuqcd'.)> tlje piarne cüÖcceld pdjjese, tlje
•piarnan rauwuste vuej' vuacah. tlje piarna moarateawa tlje t°qllovq
redvum. redvo roqtn (v. ruohcen) nealan hajekHd. tlje piarna redvum jiHkiste fihkela, tlje redvo jiehtd: «tlje maj ic' lédh pára vidttiem kdkciemienie; kakcie' cérreka/)) — pirrnd skdmiekoata jéh
ludita rédvun jielkiem. tlje redvo pidsela. piarna wuélkd tdstie. tlje
redvo pid'rnom arkete tan kareve: (itatna, ml tan stuorra e%dc monnom jaksij, mi tann phce.t* —piarna moarateawa jih jeahta: «koass
13*
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akt (v. koassie akt) kalákám tqtnum kdkcih, koassie járnák.* —>
reavo jiehtá: «cü, cü/» árka, utaaná, mie tan jalla, eyde mannám
puélih jaksV, mannám, mie tann wueldks.v — piarna kiápota.
aktn aikien tlje kalekies hoqkkij, tlje eccen nágen kuelie' fihkhé
ki\ tlje áretn reavo ívuélká hoqkkij, tlje jen kuelieh Jihkije, tlje koatan ívuélká. tlje piarna kiheije: «kumtie tqtna tan jen kuelie' jihk!h>
— reavo jléhtá: ucidhtom pott manna tann jen kuelieh fihkih.)) —
pirrne j*eMa: «liáraf (bihkumt*) monnom ai, kumtie kqlqkum tann
jen kuolieh fihkih.» — «höajcí, pihkumtit kalakom.n tlje jeahtá:
((tcáccieh, aktn léhkedn sieipiem piejh jauran, áretn ülje jen kuelieh
Jihk\)) — tlje iehkedn pirna wuélká, jauran sieipiem peajá, aredn
tlje piarnen sleipie kalqmomq. tlje piarna viantá, jen kuelieh, tlje
tqmqtá lieulos, ijji pudV lutnih kik. tlje hajékela (-kala) cérreká, tlje
piarnan sleipiá puórhkana. tlje piarna moaratédwa redvose, armiá
satnam lieka nullidhtammá, sü (sö) tlje siaipiá puorhkáná. reavo
poaksta ndlkiedákan, armie piarna tann joamán. tálie piernan pqr
(pqrra) oaneks siáipie. tlje piarne sldipet fualemienie tálie ai. —
tihte piarne tan aikien jámiejejja.
A m e d v e és a r ó k a .
A medve és a róka vajas puttonyt loptak. Hát egy este men
nek, hálókat eresztenek a medve és a róka. Reggel a hálókat ki
húzzák és nem sok halat kaptak. Aztán a róka elmegy, azon este
a vajas puttonyból vajat eszik. Jön a medvéhez, kérdezi a medve :
»hol voltál?»— «Koma voltam (tkp. komául álltam)». Hát már
a vajas tálat középig megette. Egy napon a róka mellett alszik,
aztán ismét (újra, másodszor) elmegy, hogy majd vajat eszik.
A medve kérdezi: «hol voltál ?» — «Komának voltam.» Másnap
este együtt kellett volna nekik elmenni a vajas puttonyhoz. Hát a
vajas puttony már elfogyott. Ekkor a medve mondja a rókának:
«te etted meg a vajjas puttonyt, fogyasztottál el mindent». A róka
mondja: «talán inkább te etted meg, te fogyasztottad». Amedve
megharagszik és mondja, feküdjenek le a nap felé, hogy lássák,
kinek a seggéből csöpög a vaj (tkp. csöpögnek a vajak). Hát a
medve elaludt és a róka alfeléből csöpög a vaj. De mikor a medve
elaludt, a róka a vájatba medve alfelére keni. Amedve nagyon
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erősen aludt, az a gonosz medve nem érezte, a mint a róka a
medvének az alfelére kente a vajat. Aztán a róka fölkelti és
mondja: «kelj föl megnézni, kinek a seggéből csöpög a vaj.»
A medve fölkel, hát a medve seggéből csöpög a vaj. Ekkor meg
haragszik és kergeti (üldözi) a rókát. A róka egy gyökér alá ugrik.
A medve a rókát lábánál fogva megkapja, hát mondja a róka: ((bi
zony csak a gyökeret harapod (szó szerint: ugyan nem vagy, csak
a fenyőgyökeret harapdálóban); harapd erősen!» A medve kezdi
magát szégyeüleni és elereszti a róka lábát. Ekkor a róka megsza
badul. A medve elmegy onnét. Hát a róka a medvét nagyon erő
sen (tkp. rosszul) csúfolja: «te, a k i olyan nagy vagy, nem érsz
(tpk. érj) el engemet, a ki olyan kicsiny vagyok». — A medve
megharagszik és mondja: «valamikor [úgy] megfoglak harapni
hogy (tkp. a míg) meghalsz». - A róka mondja: «ejnye, ejnye!»
gúnyolja: «te, a ki olyan magas vagy, nem bírsz engemet elérni,
engemet, a ki oly alacsony vagyok.» — A medve mérgelődik.
Egyszer horgászni akartak, s nem kaptak semmi halat sem.
Hát reggel a róka elmegy horgászni és sok halat kapott, aztán haza
megy. A medve kérdezi: «hogyan kapsz te annyi halat ?» — A róka
mondja: «kell nekem bizony annyi halat kapnom.» A medve
mondja: «taníts meg engemet is, hogyan kapjak oly sok ha
lat.)) — «0, igen, meg foglak rá tanítani*). Aztán mondja: «menj,
egy este tedd a farkadat a tóba, reggel aztán sok halat kapsz.» —
Hát este a medve elmegy; a tóba teszi a farkát. Reggel a medvé
nek a farka oda volt fagyva. Fölkel a medve, hát a farka oda volt
fagyva. Ekkor a medve azt gondolja, hogy sok hal az. Fölugrik,
érzi [hogy] nehéz, nem bírja fölemelni. Ekkor erősen ugrik, hát a
medvének a farka szétszakadt. Megharagszik a medve a rókára,
hogy őt úgy bolonddá tette, hogy a farka szétszakadt. A róka jó
iztien (tkp. édesen) nevet, hogy a medve olyan bolond. Most a medvénekcsak rövid farka van. És a medve farok nélkül jár most is.
Az a medve akkor meghalt.
.'....'
2. Akta

f.ieljets'kwlle.

Tihte meala, küélie kallaka talowV (talovuj) tahká. tlje tann
früa jeahtá tassa: «arméá talowá tahká jih kihcije.: mam Heh tarvjamienie? tlje kaláka j^ehtij: áksan nirram. •—armea kihcije: marin
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kiaivpta (kulikies) aksan nirra? ülje kallakd fehtih: kaska oáksiem^
— jeh armea kihcije: mah nan vüálokom uunih? tűje kaláka jxehtt'.hoaja, ghce patt, man kedkk{en alovas ghce rajikie. — armie kihcije •kusnia tü kqmmd í tlje kaláka jiehtih: hierkeán (v. hierekidn) köz
tien éisr^d. — armie kihcije : kusnia tü taktare ? tlje kaláka jiehtii:
tihte jau^e-pedlesn. — arméá kihcije : man kuhkie nüppien koqtdn T
tlje kaláka jlehtih: tüon pahkan noqlesn.v
tlje küelie taloivá. tlje pieljets kolle moarahka piengm aaná
(v. atna). tlje piend sdjetd (v. seita) kakci' küeliem. tlje küelie
jeahta: «ass tuhka/» — pieljets kwlle jeahta: «aksan úirram.n —
küelie jéahtá: «puerrak/»—pieljets kwlle jeahta: akask'á oáksiem.»
— tlje küelie jeahta: «ka thoaskan led'? kusnia tü kqmmd ?»—pieljets kwlle jeahta: thöajd, ghce patt, men kfdkMen alovas ghce raji
kie. » — küelie jeahta: «mah kallanamma (Y. kalldtahksn) ? —
kwlle jeahta: «mü taktare jaurie-pedlesn.*— küelie kihcije: man
kuhkie nüppien koatan h> — pieljets kwlle jeahta : nlieí kidkV vedrdtamma mafian küeliem.)) — küelie jeahta: wuélkieh tuonen koqikd/»
— kwlle jeahta: atuon pahkan noalesn, kaltie-pedlesn.it
Egy siket

ember.

Ez tudja, tisztviselő fog oda jönni. Hát azt mondja neki
a felesége: «ha ide jön és kérdezi: mit csinálsz ? akkor mondja::
fejsze nyelét. — Ha kérdi: milyen hosszú [lesz] a fejsze nyele ?
akkor mondja: az ág közepéig; — és ha kérdi: van-e némi söröd?'
mondja: igen, egy kevés van, de a hordónak nagyon kicsiny a
lyuka. — Ha kérdezi: hol a feleséged? mondja: a lóistállóban. —
Ha kérdezi: hol a leányod ? mondja: az a tó partján [van]. — Ha
kérdezi: milyen messze van a másik házba ? mondja : ama domb
alatt [van]».
Hát jön a tisztviselő. A siket embernek mérges kutyája van.
A kutya meg akarja a tisztviselőt harapni. A tisztviselő mondja:
«kusti!» — A siket ember mondja : «fejsze nyelét!» — A tisztviselő'
mondja: «jó napot!» — A siket ember mondja: «az ág közepéig.*
— Aztán mondja a tisztviselő: «vajjon megbolondultál? hol a
feleséged?*) — A siket ember mondja: «igen, egy kevés ugyan*
[van], de a hordónak nagyon kicsiny a lyuka». — A tisztviselő-
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mondja: «vajjon jóllaktál [már a bolond beszédből] ?» —Az ember
mondja: «a leányom a tó partján [van]». — A tisztviselő mondja :
amilyen messzire van a másik házba ?» — A siket ember mondja :
«senki sem volt a tisztviselőért (tkp. után)». — A tisztviselő
mondja: «menj a pokolba (tkp. a halálhoz, ördöghöz)!» — Az
ember mondja: «ama domb alatt, a kút (forrás) partján (mellett)*.
3. Véassás

tácejih

corenfrüua.

Akta véassas táce wáccá aktn corn koqika jih aktum toqlpiem
löönestahta. tlje stuorra cörre jeahta: «koassie tatna toalpiem fihk'
löönih, tlje tatna (\. taana) wáccáh, tamjüuksf».
tlje tihte veassas
kwlle jeahta: nijjic patt; monnq kalakum featah óqccih.n tlje pott
tihte stuorra cörre kaulátamma, jih tuolpiem lo°nije. tlje kolle wáccá
aktn oaétestejen koqika jih featah oaccá, tlje makstd (maksHd). kóqssie kallánqmmq, tlje waccije tdstie, jih aktn Igpma-céjelusn nille
kahcela. tlje tan coren früw ívuéinije, astie lieka toalpiem loöndstahtoma (-tqma), tlje tihte tann coren früwa co^rvo tamm veassas kwlIgm, tlje jeahta : «armie mü pealesn oaráh, tlje kalak' viHam luhkiem
Jihkih.» tlje oara tann früun pedlesn, viHum luhkiem fihkije. tlje
waccá tan coren koaiká ih jeahta : «tüu früun pealesn Pám (v. Ma
gúm) oqrroma, tlje viHom luhkiem fihkijijjim; jirrete piejjen kala
kum ai tahká ivaccih.» — «tlje kalakpm tatngm ivaltih ruwstakoatán.* — nüppien piejjen tlje ai waccá tahká, tlje oarrá pedlesn
ai, ülje kulumum (kglgmgm) luhkiem fihkije. tlje core tahká taloivá.
tuhte küulujé (kuolujé), core tahká talowá, tlje kuokkorte sdankan
nealán jih ülje tihte core jeahta: «arm ih ti tam veassas kwllum
puéktie' tlje kalakum tatnum püuwih.» früuwa jeahta: «iem Heh
monna nan véassás kallóm (v. -lum) wuéinama.s> — tlje tihte cöre
wuélká jih tlje tihte veassas kolle wáccá tann coren koaiká ihjéahtá:
«tüwfrüwn pealesn Pám oqrroma, tlje Pám kulumum luhkiemfihkema;
jirrode piejjen kalakum ai tahká.» já waccije. tlje core jeahta: itat
nom kalakum ruosta-koatan wuőlküt.v
e

"

Í

nüppien piejjen ülje ai tihte veassas kolle wáccá tahká, jih tlje
toqrata tann corn früum jau^e-pealesd, warjáh kalekies péssi\ tlje
tihte früuwa icse corum kuhce, kalaká viehkietiH jau^e-peálese war-
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jáh kuíttih. tlje tihte cöre jeahtá : «armie ih ti tam veassas kvllum
jméktie', tlje kalakum tatnum jauran séttih.» — «Jihkh tarajih,
kumtie séit\ imme Heh kuit monna nan veassas kellőm wuéinama.»
— tlje tihte cöre wuélká koatan. tlje puorije (v. puörije) jen cor' lése
koatán, tlje jen cor' tálevie1 tahka, jih jeahta, süfrüwa jeacáh veas
sas kwllwm atná(aaná), tamm kalekies püuwih. tlje tam veassas kal
lóm lievies hirkie-koatán cákama, kalekies tasnie püuwih. tlje früwa
éeps söurum tahka luaitá, tihte tiiukom atna coarvie kasksn. kuh tlje
tahka talevie', kalekies waltih ih 2?üuwih, tlje core oksom rihpsta ih
kuh tlje rihp°sta, tlje éeps s'óure talowa ulukse. tlje tihte core pülije,
fiailien satta ih jama. tlje tihte veassas k&lle tam jiuéikiesjrüwum
jihkije. tlje stuora hedjém taréja, tlje tihte veassas kolle stuöre pontne
satta. tlje keakte mána' fihkiji; akté jámiejejjá tállá, niippie kplgma
vahká j^liejejjd. tlje ice früuwa ai fialien satta, tlje tihte veassas
k<plle pqr uktok páca. tihte ümorote haile.
A s z e g é n y p a r a s z t é s az ú r n a k

felesége.

Egy szegény paraszt elmegy egy úrhoz és egy huszonöt örés *)
darabot kér kölcsön. Hát a nagy úr mondja: «mikor te a huszonöt
őrét kölcsön kapod, elmégy, megiszod azt». A szegény ember
mondja: «nem bizony. En eledelt fogok venni». Hát a nagy úr
csakugyan meghallgatta és a huszonöt őrét kölcsön adta. Aztán
az a paraszt elmegy egy kereskedőhöz és ételeket vásárol és eszik.
Mikor jóllakott, elment onnan és egy hóhatárra lebukott. Hát
annak az úrnak a felesége meglátta, a kitől a huszonöt őrét kölcsön
vette, s az úrnak a felesége hívja ezt a szegény embert és mondja:
«ha én mellettem alszol, ötvenet fogsz kapni». Hát az asszony
mellett hál, ötvenet kapott. Akkor elmegy az úrhoz és mondja:
«a te feleséged mellett aludtam, és ötvenet kaptam; holnap szintén
elfogok oda menni». «Akkor én tégedet a börtönházba teszlek
(tkp. foglak venni)». Másnap is elmegy oda és ismét mellette hál,
hát harminczat kapott. Ekkor az úr oda jön. Amaz meghallotta,
az úr oda jön, hát az ágy alá mászik s az úr mondja: «ha a szegény
embert elő nem teremted, tégedet meg foglak ölni». [Azt] mondja
•*) Svéd aprópénz.
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az asszony: «nem láttam én (semmi) szegény embert*. Aztán az
úr elmegy és a szegény ember oda megy az úrhoz és mondja:
«a te feleséged mellett feküdtem, és harminczat kaptam; holnap
szintén oda fogok [menni]». Avval ment. [Azt] mondja az ú r :
«tégedet a börtönbe foglak vetni (tkp. vezettetni)».
Másnap a szegény ember szintén odamegy és annak az úrnak
a feleségét a tó mellé követi, ruhákat akartak mosni. Hát az aszszony megparancsolja az urának, segítse a ruhákat a tópartra
vinni. Az úr mondja: «ha elő nem adod azt a szegény embert, hát
tégedet a tóba foglak dobni». — «Tehetsz, a mint akarsz, még sem
láttam én semmiféle szegény embert». — Ekkor az úr haza megy.
Aztán sok urat hívott meg a házába, hát sok úr jön oda és mondja
[nekik]: az ő feleségének egy másik szegény embere van, ezt öljék
meg. Hát az.a sok úr bedugta a szegény embert a lóistállóba, hogy
majd itt megölik. Ekkor az asszony egy fekete birkát eresztett oda,
ennek csöngetyűje van a szarva között. Mikor oda jönnek, hogy
vegyék és megöljék, az úr kinyitja az ajtót s mikor kinyitja, hát
a fekete birka jön ki. Ekkor az úr megijed, megbetegszik és meg
hal. Aztán a szegény ember megkapta a gazdag asszonyt. Nagy
lakodalmat csinálnak és a szegény ember nagy gazdává lesz. Két
gyermeket kapott; az egyik azonnal meghalt, a másik három hétig
élt. Ekkor a felesége szintén beteg lesz, s a szegény ember csak
egyedül marad. Nagyon búsul.
4. Cehps

söure.

Aktn aikien akta k\plle, tihte cehps söurum aaná. söure hirkiekoatien sisnie vearátamma. tlje tihte kolle wáccá tan hirkie-koatien
stfse, tlje tihte tam cahps söurum ulukse lud'itá. tlje tihte wuélká
aktn stuora (v. -re) coren koatán. tlje stuore spöjilum wuéina, tlje
wuéinije icemse tásnie, tlje tihte söurá paskijdhcá, koassie spöjjilum
marhkuá. tlje stuore core talowa, tlje tihte wuéina, mié tuhtq, tlje
tihte wuéina, ice tuoná, pillije, tlje járna, tann cöm früwwa kaláka
wacci* pijje-laptsá, tlje tihte wuéinije tam cahps söurom. tihte wuélká
wöuluse tah trahp'' (taráhp) par snáicán, kahcela ih tlje tihte jámiejejja. tlje sö9nq kalaká wáccih cácien (cácien) mietie, tlje tihte wuéi
nije tam früwum ih tam cahps söurum. tlje wáccá tann söurn aitrn

202

SVED-LAPP SZÖVEGEK, I I .

koaikd, tlje tihte söurn djitera kdhtd boHih stuora luhkiem. kuk
tihte cöre kuolíje tamma, mam söure toitqma, tlje rüpmala tdstie, tlje
wdccd aktn prüivien toarest. tlje aktn köatdn talowd ih tdsnid jíailie
lattieh. tlje tihte core ai jiailien satta. tlje kaláka tdstie waccajit
poastln toarest tam prüiviem, tlje oajá' jdmmekei', tlje kahcela pijjeln tani prüiviem, tlje patnena (paanená).
A fekete

birka.

[VoltJ egyszer egy ember, annak volt egy fekete birkája.
A birka a lóistállóban volt. Hát ez az ember bemegy a lóistállóba
és a fekete birkát kiereszti. Ez elmegy egy nagy úr házába. [Ott]
meglát egy nagy tükröt, abban meglátta magát; hát a birka szúr,
a míg a tükröt szóttöri. Jön a nagy úr és ez nézte, mi az ? Hát
látja, maga az ördög, megijed és meghal. Annak az úrnak a fele
sége a felső emeletre akar menni, s ez [is] meglátta a fekete birkát.
Ez [ugyan] csak ijedezve megy le a lépcsőkön, elesik és aztán meg
halt. Hát a szolgáló vízért akar menni és ez meglátta az asszonyt
és a fekete birkát. Aztán elmegy a birkának a gazdájához és a
birka gazdájának százat kellett fizetnie. Mikor az úr meghallotta
azt, mit csinált a birka, elszökik onnan ós egy hidon keresztül
megy. Egy házba jön és ott beteg emberek (parasztok) voltak. Hát
az az úr is beteg lesz. Aztán onnan vissza akar menni a hídon ke
resztül, hát a feje szédül, aztán leesik a hídról (tkp. a hídon) és
elmerül.
C) E l b e s z é l é s e k .
1.
Icen koatsn manna jiailien suttéjejjim (v. suttumj, ih mejjd
fdatat nahkqmq. tlje manna kallakqm wacci' virmie' cakij. tlje
stuora pidkka. tlje ice kalkum süukkih jih küolien jóampie kallakd
viermieh cqkV. tlje vqrqkq pattnijjim. men tilje saukum cérreke, tlje
káttiem nottejijjim. tlje kattiem kalakajijjimien virmie1 cdkieh. tlje
koatan ívuélkijijjimien, tlje árdtn (dretn) virmie1 sakkajijjimien, tlje
jlen küelie* fihkijijjimien, jallan koatan pudllijijjimien kuéttih. tlje
coalajijjimu' jih péssejijjimű' küelie', tlje tuoltHijjimü' tlje maksedhtijjimü\
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A magam házában beteg lettem és mi étel nélkül maradtunk
(tkp. végződtünk). Hát én el akarok menni hálót ereszteni. Nagy
szél [van]. Nekem eveznem kell és a tisztviselő kisasszonyának
a hálókat eresztenie. Csakhamar megfeneklettem. De erősen eve
zek és a partot elértem. Hát a parton akartunk hálót ereszteni.
Aztán haza mentünk és reggel a hálót kihúztuk, sok halat fogtunk,
alig bírtuk haza vinni. Aztán kitisztogattuk és megmostuk a hala
kat. Aztán megfőztük és megettük.
2.
Akta kwlle vinncgm waltá jéh liánéem minnesn jéh tlje wuélkijijjin jaurien toarest ih titfe kalekies wájesiefs] skoqhtaHijit (-üH).
tlje kwlle mijeska tiávonum ívuéinije. tlje lidncem cóaröfíq lese koaiká
jéh jeahtá: «tüum kalekien manna skwuhtV». tlje mieská-tievona pillijejjá, kgh tuitie kuolojijji (v. kuolojejjá), tlje hajekela. tlje káhtejin j)ienq,m (v. -num) luóiti'. tlje piena tollovq, koqssie jaksela, tlje
%ahtöZ cerreká. tje küolie jéh kwlle jaksá, tlje küolie skwuhtiji (skwihtiji, -tijejjá) jih tlje tievdra, tlje tievona járná, tlje kerjená siittijin,
featáh fihkijin, tilje nuowujijjin.
tlje niippie kwlle tahká tolóivá jih ai waisieh kaláka skoqhtátijit, tlje wuéinijejja, tuh waisiem fihkema. tlje tuhta ai wualká. tlje
kwlle kalaká skwihtema waisien peálesn arri' jih küolie tvualká hierkien mietie. tlje koatán talowá, tlje kwllen rüukije kiheije, kusnie sü
kallqpq, tlje jeahtá (jiéhtá):
«waisien piálesn.)) tlje wudíkijijjin
poastatá sköjise waisien mietie.
Egy ember vesz egy csónakot és a tisztviselőt magával s aztán
elmentek a tavon át és jávorszarvasokat akartak lőni. Hát az ember
egy borjas jávortehenet látott. Ekkor a tisztviselőt magához .hívja
és mondja: «azt fogjuk mi ketten meglőni». Erre a borjas jávor
tehén megijedt,-a mint azokat meghallotta és elszalad. Hát a kutyát
el kellett ereszteniök. A kutya üldözi, a míg eléri és erősen ugat.
Hát a tisztviselő és az ember elérik, aztán a tisztviselő lőtt és elta
lálja, a jávorszarvas meghal. Megörültek, eledelt kaptak ós meg
nyúzták.
Ekkor egy másik ember jön oda és szintén jávorszarvasokat
akar lőni, hát látta, azok jávorszarvast kaptak. Ez is elmegy.
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Annak az embernek, [a ki a hivatalnokkal volt], a meglőtt jávor
szarvas mellett kellett maradnia, a hivatalnok pedig lóért megy.
Haza jön, hát annak az embernek a felesége kérdezte, hol az
ő férje, s azt mondja: ((jávorszarvas mellett». Aztán visszamentek
az erdőbe a jávorszarvasért.
3.

Akta alamuca skojjum ivacciemienie, tlje pjdssan mihtie séahtá,
tlje skvuhtie (wuacá), men eddi tidvárh ki\ tlje piássa hajekálq. tlje
pidngm snipkije (v. luéitd), tlje pidná talovuje, tlje jaksala. tlje
pidssa prekije, tlje pidná pilloje, tlje pidná k°auwá sHeipená poata
poastote. tlje alamuca rdipq (v. thoijjej-keacán waltá, tlje kuará
ko9ssid jaksála. tidvárá, tlje nudwá, pidrka' kjühcejih tlje tuoliem
cakkd. tlje koatdn wuálká viehkiei mietie, men alovás kallakás állekie,
ie toaref henna, tlje uktok (pktok) ívuélka tlje kuéttá pidrka' köqtán
ji' tlje kuhce álekiám, kaláka toaréditn. tlje patt tan aikien toaredejja.
ülje stuorra maisam moiseta, tlje koatdn ívuélkijijjin jih tilje krüwtum
<cdkkijin (v.cákkijijjin),
kálekies pidrka' tuHttPt; tlje makseáhtljjin.
tilje viht wuélkij ai vierá sköjisá (v. -se), tlje waisiem skuuhtiji (ívudciejejja) ih tlje tidiv^tije (udvara), tlje wúennesá ívuélka
hirkien mietie, kálekies pidrka' kuéttiehtit wuennásá (wuonnásá).
tlje tan kwllwse, mi hirkiem lo'ónije, tlje tassa luhkije tdV wattá
(ivottá) jih tilje pidrka' tuöki (tuokije) ; kakciem luhkiem fihkije
(v. fihkij) autste. tlje koatdn wuélkije, tlje khuinqpq kerjená sattá.
tlje kdllepq pidssen tulj%ená wuélkd wúennesá (wuonndse), tlje stuorra
nommom fihkije tuoljlen autste jih stuorra nommon skwuhtema autste.
tlje kuinapa kerjená sattá, armia ked'ktem stuorra luhkiem fihkema
tuoljien jih wuocema autste.
Egy ember az erdőben járt, hát medvével találkozott (tkp.
medve közé kerül) és lőtt, de nem találta el. A medve elfut. Ekkor
•elereszti a kutyáját, a kutya üldözi és utóiéri. A medve megmérge
sedett (morgott?), hát megijedt a kutya, aztán a kutya lelóggó fark
kal jön vissza. Ekkor az ember a kutyát kötél végére veszi és nyo
mozza a medvét, a míg eléri. Eltalálja és megnyúzza, a húsát fel
akasztja és a bőrét kipeczkeli. Aztán haza megy segítségekért, de
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nagyon lusta fia volt, nem megy vele (nem követi); hát maga megy
el, haza hordja a húst, és megparancsolja a fiúnak, kövesse őt. Hát
ekkor [mégis] csak követte. Aztán nagy terhet visz [a hátán], haza
mentek és hát a fazekat oda tették [a tűzre], hogy a húst megfőz
zék, aztán ettek.
Aztán ismét elment szintén vadas erdőbe, jávorszarvast lőtt
és eltalálta. Aztán a faluba ment lóért, hogy a húst a faluba vites
sék. Annak az embernek, a ki a lovat kölcsönözte, annak tiz tallért
ad és aztán a bőrt eladta, nyolczvanat kapott érte. Aztán haza
ment, hát a felesége megörül. Az ember a medvének a bőrével
elmegy a faluba, hát százat*) kapott a bőrért és százat a lövésért.
A felesége megörült, hogy kétszázat kapott a bőrért és a lövésért. 2 }
,

•- -

4.

Akta kolle wáccá, virmieh caucetá (sedllqtd),tlje küelie moqráteáivá, tlje stioubuna (v. stiabgnd). tlje tiúnka éattá, tlje akta pieljets
kolle ai tahká laloivá jih küoliem viehketd. tlje ecci suwl-kwlle nan
(v. nágen) viehkie fihkh kanna, tlje teáptallá, tlje küolie ruosta-koatán wuólkta. tlje suol-kollen rüwkije fiailien satta, tlje tamm ai
ivaltie' kállepun koajkd. tlje kállepa kaláka kuloma jdpie' ruostakoatsn cahkástft. mán tlle jeaca kolle küelie satta, tlje suol-kwlln
rüukije tunn nüppien kwllwse vitem luhkiem ivqttá, armie kállebm
viehketd ruwstq-koatste (v. -sta). tHje jeaca küelie ivaltá ruiDStekoatste, tlje par aktem jápiem kallaká arrV. tlje suwl-kwlln rüukije
kerjená satta.
kuh tihte kolle ruwsta-koatste péasd (v. piesald), tlje küelien
küwsom (kugsom) sealota jih tam pánivá sköjisn. tűié wuélká kujenebustie, tlje küolien Werkiei méhtie seahtá, tlje aktám hiertfem pauivár
nüppiem hierkfem ivalta, tlje rypmala. küolien kákkih wuéinamar
kuh kuosemjeh hirkiem puwlejij (v. puiviejejjá). kuh siákciejejja, tlj
akta koatán ívuélkijejjá jih küelán sornd. tlje küolie muorateawa jih
*) T. i. kronát. Egy svéd krona = 56 krajczár o. ó. Egy Jcronában
száz üre van.
2
) Svédországban a külömböző vad állatok elejtéséért díjak vannak
kitűzve. Erre czéloz az elbeszélés, midőn azt mondja, hogy százat kapott
a lövésért.
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tqlowd (v. t°qlewd), koassie jaksd,tlje walta, koatan wuólktd (v. -te),
men tlje suvl-kwlle berrá küeliem, ijjic minnie sárnih sü kujenesd,
ahta satna küosem (küusem) jéh berkiem pauwoma, tlje sü kujend
Jiailien satta jéh tihte járna, tlje tihte suvl-kvlle perrá küeliem cappies-lákan, ijlkalati' sarnV kiáse kenna, ijjic kiase kenna sarni',
ijjic pieljets kwllese kih sárni', tlje tihte talla sornd (sorne) sü
rüukijása, tlje tihte talla fiéillen sattd. satna kaláka wottV tann
kiesen jéh WerWen autste, mann jémim par sáitá. tlje sloahppjejjá
küelie suwl-k&llem rüukijen koaikd.
I

C

C

"

Egy ember megy, a hálókat ellopja, hát a tisztviselő megha
ragszik, megbünteti. Törvényülés lesz, hát egy siket ember is
odajön és a tisztviselőt segíti. A tolvaj ember nem kapott semmi
segítséget és megfogatott (a bűn rábizonyúlt) és a tisztviselő bör
tönbe vetteti (tkp. vezetteti). Ekkor a tolvaj embernek a felesége
beteg lesz és ezt is elviszik a férjéhez. Az embernek három évig
kellett volna a börtönben ülnie. Azonban másik ember lett tiszt
viselő s annak a másik tisztviselőnek a tolvaj ember felesége ötven
[krónát] ad, ha a férjét kisegíti a börtönből. Az a másik tisztviselő
kiveszi a börtönből, hát csak egy évig kellett ott lennie. A tolvaj
felesége megörült.
Mikor ez az ember a börtönből kiszabadul, ellopja a tisztviselő
nek tehenét és megöli az erdőben. Aztán elmegy a feleségétől,
a tisztviselő lovai közé kerül, az egyik lovat megöli, a másik lovat
fogja és elszökik. A tisztviselő gyermekei látták, mikor a tehenet
és a lovat megölte. Mikor megleste, az egyik haza ment és meg
mondta a tisztviselőnek. A tisztviselő megharagszik és üldözi, a
míg eléri, aztán fogja, a börtönbe (tkp. házba) veti (tkp. vezeti).
Hanem hát a tolvaj kéri a tisztviselőt, hogy semmikép se mondja
meg a feleségének, hogy ő a tehenet és lovat megölte, [mert] akkor
az ő felesége megbetegszik és meghal. A tolvaj ember szépen kéri
a tisztviselőt, ne mondja meg senkinek, senkinek se mondja, még
a süket embernek sem, [mert] ez azonnal megmondja a feleségének
és ez azonnal megbetegszik. 0 majd ád a tehénért és lóért a
mennyit csak akar. Ekkor a tisztviselő kieresztette a tolvajt a
feleségéhez.
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5.
Aktn aikien akta kalle raja kuinupm pücij koaika. tje khuinopo sít' kenna wuélkih pücij koajka, kdllepa kaláka wuélkih. tlje
kdllepa jeahtá (jiehtá), satna nahkaren, seitá oarajijit. tlje khuinubu kahtá pücij koaika tvuélki'. tlje piassa (piérna) tolóivá tann
kammán koaika. tihte kammá náipena krppmasd. tlje kerjena mtta,
tlje puc* lahpajih tlje koatan wuélka kallapon mietie. tlje kallápása
sorna, satne liega biernam (pidssam) kruppmasamma. tlje % kallqpa
(kallopa) jahkieh kenna. tlje vüssö jih jeahta: njáhkih kalqk^ patt,
armie monná riektá jeahtam (jiehtam). eccim lüüny tilje koatan talo*
wuma, viss (v. armiáj ecéi Imin' satnan.v tlje kallepq korövotd (-te)
jih töqratd (v. -te), tlje huitskqp satnan piérnam liega kruppma
samma. tlje kdllepa kerjena sattájih nietva. koh tlje kallaya jü nuovuma jitipiarka1 kjuhcdmd jih tuoliem cakkqmq,tlje mqisef koqppok
stuora maisam, tlje koatan taleivieh. tlje pidi'káh wuérkijin (v.paanajijjin v. patnajijjin), tlje kallqpa wuélka piarnan tuoljen mietie ih
tuoljend (-na) wuélka vuonndsd jih tuoljem kuellán tudka (tuwkd).
küelie stuorra nummom tuoljen autste wattá jih stuorrd nummom
vuocema autste. tlje köatán wuélka. tlje khuinqpása sorne, satnd liega
kééktiem stuora nummom fihkema tuoljlen autste. khuinqpq kerjena
sattá.
Egyszer egy ember elküldi a feleségét a rénszarvasokhoz.
Nem akart a felesége a rénszarvasokhoz menni, az ember men
jen. Azt mondja az ember, ő fáradt, aludni akar. Ekkor az aszszonynak kellett a rénszarvasakhoz menni. Hát egy medve jön
az asszonyhoz. Az asszony a késsel leszúrja. Ekkor megörül, [ott]
hagyja a rénszarvasokat és hazamegy az uráért. [Azt] mondja az
urának, ő medvét szúrt agyon. Nem akarja az ember hinni. Ekkor
megharagszik [az asszony] és mondja: «bizony el kell hinned,
hogy igazat mondok. Nem jöttem volna haza, ha igaz nem volna».
Ekkor az ember felöltözik és követi, hát csakugyan igaz, hogy a
medvét agyonszúrta. Megörül az ember és megnyúzza. Mikor az
ember már megnyúzta és a húst felakasztotta és a bőrt kifeszítette
(kipeczkelte), mind a ketten nagy terhet visznek és haza jönnek.
[Ott] a húst eltették, aztán az ember elmegy a medvének a bőréért
és a bőrrel elmegy a faluba és a bőrt a tisztviselőnek eladja. A tiszt-
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viselő százat ad a bőrért és százat a lövésért. Aztán haza megy.
A feleségének mondja, ő kétszáz [tallért] kapott a bőrért. Az aszszony megörült.
6.
1

Akta kálle jen püc uunije. tlje püc porta, kliiánqpq kallqbm
kuhce (rája) kaláka (Y. kaka) waccV püllcij koaika (püc' ohcidijit)*
kallopa jéáhtá: «waccie' tqtna, mie koaÚn
grroma.n—khuinopq
wuélká pücij koaika. tlje kallopa wuélka jes porrta puc' ohcidit, tlje
röurum wdjaltahtá koatan • tlje ivaiéien mihti seahtá. i főuram minnesn utnijeh (v. uiinijeh) kenna, tlje káhtá koatan járeki röurun
mietie. tlje ívuélká koatera, tlje röurum waltá minneSn, tlje wuélká^
tlje porrta püwc'' kauná, tlje teitie ívuefehte (v. wuojlehte) khuinubun
koaika. khuinopq kerjená sattá, armid liegá porrta püc' kaunáma.
tlje khuinqpq (-nopq) soma, satne Ueká vierum (waisiem) ívuéinama. tlje kallqpq kihcije : «kukká tamrnah) — tlje jéáhtá : atunn
ivarién noalesn.» — tlje kallopa jeahtá, satna ai aktum ivaisiem
wuéinama, men r'óuram (v. röurum) koatan lieka wájaltahtqmq, tlje
kahta tann mietie. tlje kallopa ívuélká tann ivaisien koaika, tlje wuéinije kuose noalesn coqccámienie. tlje skwühtije, tlje waisiem tidvdra,
tlje waisie kahcela, tlje niewá, tlje piarka kjuhco, tuotfem cakká, tlje
khuinopun koaika ívuélka. khuinobq jiehta, kállaiid ivacci"1 hirkiem
löönestáhtih kuéliste. küelie hirkiem Ufnua, tlje ívuélká, piarka' kuéttete tüund tuwljem jih kuwlien koaika. tlje küwlie oáccá tuwtfem jih
piarka', tlje kakciem stuorra luhkiem ivottd piarkai jih tu<pljlen
autste. tlje koatan ívuélka jih khuinqbása soma, satna kakciem
stuorra luhkiem fihkema tuw^en autste. tlje khainqba kerjend sattá.
nuppien piejjen kallopa fiailien sattá jih járná, tilja nahkqmq.
Egy embernek sok rénjei vannak. A rének oda vannak. A
felesége parancsolja az embernek, menjen el a rénekhez (réneket
keresni). Az ember mondja: «menj te, a ki itthon voltál». Az asszony
elmegy a rénszarvasokhoz. Hát az ember is elmegy az oda [levő]
réneket keresni, de a puskáját otthon (tkp. haza) felejti, és jávor
szarvassal találkozik. Nem volt vele a puskája, hát haza kell térnie
a puskáért. Haza megy, a puskát magával viszi, aztán megy, az

JEMTLANDI LAPP NYELV.

209

odalevő (elveszett) réneket megtalálja; és ezeket odahajtja a felesé
géhez. Az asszony megörül, hogy az oda [levő] rénszarvasokat
megtalálta. Aztán mondja az asszony, ő jávorszarvast látott. A férj
kérdezi: «hol [láttad] azt?» —Mondja: «azon hegy alatt». Hát
az ember mondja, ő is látott egy jávorszarvast, de apuskát otthon
felejtette, s érte kellett mennie. Megy az ember a jávorszarvashoz
s meglátta egy fenyő alatt állva. Hát lőtt, a jávorszarvast eltalálja,
a jávorszarvas elesik, aztán megnyúzza, a húst fölakasztja, a bőrt
kifeszíti, aztán az asszonyhoz megy. Mondja az asszony, menjen
el, kölcsönözzön egy lovat a tisztviselőtől. A tisztviselő kölcsön
adja a lovat, aztán megy, a húst a bőrrel együtt (tkp. vele a bőrt)
elszállítja a hivatalnokhoz. A hivatalnok megveszi a bőrt és a húst
és nyolczszázat ád a húsért és a bőrért. Aztán haza megy és a fe
leségének mondja, ő nyolczszázat kapott a bőrért, hát a feleség
megörült. Másnap a férj megbetegszik és meghal. Hát vége.
VII. Anaris hegység (Kask-cüvulkan
A) B e s z é l g e t é s e k ,

warie).

beszédtöredékek.

Mah tuones' tanrúe Svorisn milyen lappok vannak Svédország
ban? — tannle Soahksen ivarién alamuc' arraminie itt Undersákerban hegyi lappok laknak. — kusnie hölltsf (arra') tüuna alamuc'
kiesega hol tartózkodnak a lappok nyáron ? — müf arraminie orjil
rattsén, müt' tannle nuorta rattsén, müt'' jillie rattsén, müt' luilie
rattsén, men tüwna kaik jállq würene arramienie némelyek déli
szélen (részen) laknak, némelyek itt éjszaki részen, némelyek
nyugati részen, némelyek keleti részen, de mind magas he
gyeken laknak. — mahtere stievunlikke kecirki' nüppi kieV jól
meg bírjátok érteni egymás nyelveit? — J^árkü' patt értjük
bizony (mindenesetre). — alamué' arramienie jdllo warene ai
talévega a magas hegyeken laknak a lappok télen is? — hoajá,
talévega pott vuemena jes arrü' igen, télen bizony meg erdők
ben, lakunk. — mq,nn autste tuones' minnié> wareste ih vuámán
miért mennek le a lappok a hegyről és az erdőbe ? puorebu poaca
koqtuq' (v. koqta'J vuámésn (vuámene), puorebu purhvie jobban
legelnek a rénszarvasok az erdőben (erdőkben), jobb a rénzuzmó.
— kusnie uunije1 tuonges ics ivarja?, kuktie (man kuhkiem) lievles
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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wdrene hol tartják a lappok ruháikat, mikor (a meddig) a hegyek
ben vannak? — roafan sisnie uuúije1 lése ivarja'. tPe1 roqfa waresn
kennd,men vudmésn tarhviste toihtlkqmmá (tarhvená kapcetqmmá);
iepu tasnie arrah kqnnd, tdsnia pqr thiijo' utriü'; men iepü' patt
pqrr roafa uunie1 (ütnie'), jeacd' pott kuqtie' ai uuvu (utmC); tlje
uunü' püuwriem ajje. tihte püuwrie íZV toihtlkqmmá jöretse (joqretse),
men toitlkqmma niljen (nx éljen) jlélkien, ih tassa ívuérkíC tüwnu kaik
(tüunum kaikum), maitie uunu1; mijén ivarja (ivarjite), maitie
utúü', kuktie kalekü' j*elih: pearka', ívuéstá', kqmpa, tüunu muáttam,
raukam, tuoljem, méasarahk', jauvardalik'. tuh pu^wrie' ai timperdahksén saks skueksn (vúámisn, vudmien sisnie). — cakceka tlje
vuojem tarejü'. a turfasátrakban tartják ruháikat. A tőzegsátor
nincs a hegyen, hanem az erdőben turfából csinálva (tőzeggel be
födve) ; ott nem lakunk, ott csak a holmikat tartjuk; de bizony
nem csak turfasátraink vannak, más sátraink is vannak; hát
puvrie-xik is van. Ez a puvrie nem földre van épitve (csinálva),
hanem négy lábra van épitve, és ott tartunk (tkp. oda rejtünk
v. teszünk el) mindent, a mink van: ruháinkat, a mink van, hogy
éljünk : a húsokat, sajtokat, édes sajtokat (sv. myseost), minden
budát, nyers bőrt (sv. fali), bőrt (sv. skinn), rénborjubőröket, kicsiny
rénborjubőröket. Azok a puvrie-k sűrű erdőben vannak építve
(ácsolva). — Ősszel aztán vajat csinálunk.
Monna wuéihtum altakum, ruónckum koatámasa kihajtom a
nyájat (tkp. a réntehén és rénökörállományt) a legelőre. — ajitera
püucum paita (v. ívuaitá) waran a tulajdonos kihajtja a réneket
(tkp. rénszarvast) a hegységre. — mejjá kdkkü' toarerit saanum,
(tumma); tejja kálekera kuorV püwcen luoittum mi követni fogjuk
(őt); ti kövessétek (nyomozzátok) a rén nyomát. — ruónca polem
svakká nalnie kuittiemienie a rénökör a terhet a nyergen viszi. —
pöle alovas liulos, ijje ruónca pueV kuíttih kanna a teher nagyon
nehéz, a huzórén nem bírja vinni. — tuhta ruónca lie stievon kiesémq (\. kiesije) ruónca az a rénökör jó húzó (v. vivő) rén. —
kuktie monna cakéeka fualim ih kieraka, tlje ciehties püc'jenim kiesi'
(v. kiesi' v. sakki') mikor én ősszel költözöm (tkp. megyek) és
tavaszszal, akkor a rénszarvasoknak sokat kell huzniok (vinniök).
qlqmuce nüwwuma pgc'; tálie lie cirreka malién az ember rén
szarvasokat vágott l e ; most nagyon véres. — atna jenum poacám
sok rénszarvasa van. —stuorqbq lahkie pücste jamqmq tann tdlvien
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a rének nagyobb része (fele) meghalt a télen. — akta uunijejja
alta', nüppie ruónca' utnijijje ih juökijin (v. -kijijin) kaskáms (kouta)
egyiknek voltak réntehenei, a másiknak rénökrei voltak és elosz
tozkodtak (ketté osztották, megcseréltek). — tuhta alta miesená
abban a réntehénben borjú van.
Eáh alamuó* jielie' raunai kuimie cwnksn a lappok nem élnek
a parasztokkal együtt. — tuamks alamuc' jühtie' ivarién koqiká ;
ieh mátie' tüwn kaik valtie minnesn ; aileks varja, maksü' laihpie'
ruofan sisa a lapp emberek a hegységre költöznek; nem bírnak
mindent magukkal vinni; az ünnepi ruhákat, az ételt a turfakunyhóban hagyják.
Monna tan pijen alikstam samien liárih ma kezdek lappúi
i a n ú l n i . — munn%en alovas kerává Mari' tamma nekem nagyon
nehéz azt tanulni. — kuktie tavim jühtie' samien v. kuktie nimtie
jiehtere samene hogyan mondják (mondjátok) ezt lappúi? —monna'
ciehtien nümtie jiehtie, ijjic nümtie kettőnknek így kell mondanunk,
nem úgy. — ián manna' jiehtie' mi ketten nem mondjuk. —
monna aanam tüiten dnnü mam akt jiehtie van még neked valami
mondani valóm. — tuhte karmanejja toivatejja (toivuta) munnlen
mám akt, men wájeltihtéjejja; monna ciehtam muitájahtie tummu
az az ember igért (igér) nekem valamit, de elfeledte; emlékeztet
nem kell őt. — tihte saanan, mam jiehtá' az igaz, a mit mondasz.
— tuhte seitá puerápat (puerápat) Marki', lán monna ő jobban
akarja érteni mint én.
Coijjá' (v. cajjevá) kalekie' (v. skurstimienie) megy a hasam
{tkp. hasak). — oijjá' sairet' fáj a fejem (tkp. fejek)— suova poatá
(v. U. mü cálemiesanna dallamán v. cálemete) füst jött (tkp. jön) a
szemembe. — monna liem puoltqmq icen kiátqm ih tálie akté pliaimá
nálnie megégettem a kezemet s most egy hólyag van rajta, tunn
autebun vahkan tlje monna stuorrafáretisnie vearadim a múlt (előbbi)
héten nagy veszedelemben voltam. — monna pillijim tan cérreká,
monna skilpswm tűuná kráhpien olyan nagyon megijedtem, [hogy]
egész testemben remegek. — tqtná cüwhp' icet surmom (pllkem) meg
vágod az ujjadat (hüvelyedet). —parretfemienie nuónie ; tü su°rma ai
kalakápqrreti' vérzik az orrom; a te ujjad is vérezni fog. — ecem
autsen friskiá árrá' (\. autepa aikien ecci lie' monna
friskiá);
monna jámemq (y.jamatahkes v. jámelqc) süketoma fihkema azelőtt
nem voltam egészséges; halálos betegséget kaptam. — máná cerréka
14*
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Jiáilien; monna pillum, ijjic kuhkiem jieli'; kann ai jama tann
iehkedn a gyermek nagyon beteg; félek, nem sokáig él; talán még
ez este meghal. — mand jdmoma a gyermek meghalt. — tuhte
karmanejja cdlemie pielet az az ember fél szemű (tkp. fél szem nél
kül [van]). — tukka waccd akté piljets karmanejja amott megy egy
siket ember.
Ailiks-piejen conkun tüune luhkies (jfmolos) alamuc' ih pirrije' jipmalum (-lom) vasárnap összegyűlnek mind a keresztény
(hívő, istenfélő) emberek és kérik az istent. — tan pljen luste vuojetejjan kuotsn; mejja, kii' tahka jarrie; jdrrama ka cappies arri'
ma nagy mulatság [lesz v. vau] a vendéglős (tkp. fuvarozó) házá
ban ; oda [megyünk] majd tánczolni; a táncz szép lesz.
Mam taitere mijjise mit csináltok nekünk ? — mejja
taitü' icemiese kamuk'; monnd tarejam icsense kamukum csiná
lunk magunknak czipőket; csinálok magamnak egy czipőt. —
mainie tamm taitd' mivel csinálod azt? pupmend árral. —
monnd sitam mám akt (v. hűltem akt) tareje'; kaunose tdsnie
akta napara valamit akarok csinálni; van itt egy furu? — monna
kam tuitie mubrete juökie keaktien hárán (v. koutaj azokat a
fákat ketté fogom osztani. — monna seittem moará^ purtien
nealan a csontokat az asztal alá dobom. — monna liem föjjan
pajema kahéi' majdnem elejtettem. — monnd skjühctam (v. -tum,
-tgm) kierkiem tuhka jih tievetum (v. tieverumj viakkum el (tkp.
oda) dobtam a követ és a falat találtam el. — immuc viele (vielie)
tistie tarejie1 numetie nem fogom többé tenni. — monnd sdjjdm
tumm oaksiem meggörbítem (hajlítom) azt az ágat. monna mdtam
kiepieslikke tareje' könnyen meg birom tenni. — tuhte lie tumma
puorakg toitoma ő jól csinálta azt. — ukse cerrekd stekkeltahksn ;
iepu' mejja mahtie' riepstit; mejja cuóvoru uksum (-som) sdjjetahtí'
az ajtó erősen be van zárva; nem birjuk kinyitni; föl kell az ajtót
feszítenünk. — mejja cerekd vitneséjjü\ men pqrrq forjdves erősen
dolgoztunk, de hát hiába. — alkgvisnid (Y. alkuonj tann vdtná liá
hédvdn kezdetben jó ennek a munkája. — tollak lid' alikstiemienie
vuónsit mindjárt elkezdesz dolgozni. — monna tipm stiulkomjih
lattem skuihtiem fogtam a puskát és egy madarat lőttem. — mqnn
jené (Y.jlene) fihkum mennyit kapok ? tatnd aktum sloparum feihk\
pejjeln keekte luhkie slodmpa egy krónát kapsz, azon fölül húsz
öret (apró pénzt). — monnd kanna kalkam tiensit jenepm nüppien
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vakkan talán többet fogok keresni (verdienen) a jövő (másik)
héten. — monna waltam icsdnse maisam (v. monnd moisotqm,
v. -tom) terhet veszek magamra. — maisa liulgs, kieppies a teher
nehéz, könnyű. — monna noutam hammarienie rüutiem kalapálom
a kalapácscsal a vasat. — mam Heh cuohpomienie ? mit vágsz ?
monnd ciwhpomienie kuotien cdkkie' sátorczölöpöket vágok. — tihte
jebeja qlqmuce riehtd vid'kkan vuístie ez a bolond ember a falnak
fut. — tuhte vuejö, kaskd viélmam az a folyó közepén úszik. —
monna pajem (\. -jam) arrí cdiemum abbahagyom az irást.
Kuktie laipid' taitü* (v. tareju1), tarejüh tidjjem mikor kenye
ret csinálunk, kovászt teszünk. — kuhtie piarkastühcüm (v. stuhcum) fihkera kuotien oivisVe (v. icstistie), tlje kalekerá jüöki' rieljen
harcin mikor a húst megkapjátok a házi gazdától, osszátok el négy
felé (részre). — monna tiáptom laipiem vuojisen (vuoisen) a kenye
ret vajba mártom. — kaska-piejjen ciehtá pu°rtiem tükadit (v. -it)
délben meg kell az asztalt teríteni. — tunrid kaltejisnid ndlkies
cdcie, kdkkü' jüukie tdstie ama forrásban édes víz van, inni fogunk
(igyunk) belőle. — kuhtend (v. keinie v. kiesnie v. kusnie) fidta
(v. fidra) ? kiben (kinél) van étel ? — monnesn, munnond v. munneme (tdnnie lattend) kaunose fidta bennem, kettőnkben v. -nél
(ezen madárban, tkp. -nál) van étel. — kuktie fénum olum jaukd,
tlje kierúmta ha sok sört iszik [az ember], akkor megrészegszik. —
tuhte alamvce cirrekd juokoma (v.jüwkoltahksen) SLZ az ember nagyon
ittas (részeg).
Snarta lietera nahkaren ? kalakum Idei' sid'nkam tijjis (v. tijiise) ? álmosak vagytok már ? megvessem nektek az ágyat ? — mi
munnlen sdtta, monna liem snarhta. (\. jü) nahkaren a mi engemet
illet, én már álmos vagyok. — monna oaram purtien nuolesen én
az asztal alatt alszom. — oijje-túotoka miukse a vánkos (fejalj)
puha. — im monna uqrih (v. uorih) kih, monnd par fqhkds én nem
alszok, csak szundikálok. — monnam kanna oarV engemet alva
talált (tkp. talál). — monna nüokotPm (V. niakat/ftm) tan fen
cappies nahkara' tan jín (v. tann nahkqmq jtjjin) nagyon sok
(v. annyi) szép álmokat álmodtam az éjjel (a múlt éjjel). — jejjekd ciehtum éiccelit éjjel fel kellett (tkp. kell) kelnem. — aredn
ciccelim monna pejjése, ihkedn oardjim reggel fölkelek, este lefek
szem.
Áredn monna icem pissqm, tuhte ai icemse pdssd reggel meg-
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mosdom, ő is megmosdik. — moh tejja tcemt pissejét ? vájjon meg
mosdotok-e ti? mejja pissedup icemiem mi megmosdunk. — monna
kalkam (Y. kakkam) oijjam kampstlt (Y. cahkie) fésülködni fogok.
— tuhte nleita kakka (v. ka) oijjam kwlkie az a leány majd kifésüli
a fejét. — tuhta kajjepq lie tüuq ; tuhte kapta lie tunnq az a kalap
a tied; a kabát az övé. — tihte rent orro ez egészen ujj. — tuhte
alamuce lejja cappies varjai sisnie, men tlje akta fuerrá taloivá jih
nülie (nüHie) rent poacas azon ember szép ruhában volt, de egy
rabló jött és egészen meztelenre vetkőztette.
Tujje alamuce sisnie (Y. kasksin) kaunum aktqm alamucem,
jdm tqmtqm (Y. -tóm) amaz emberek között találok egyet, a kit
ismerek. — iepü' lid' mejja vuéinqma tummu sejjan (Y. f'öran) cice
japie' nahkqmq (Y. cice japie ki*este); men mejja tamtajijjv! tállá
(Y. tollak) nem láttuk őt, mióta hét esztendő elmúlt (hét észt. óta);
de mi azonnal megismertük. — taanana mahtam monna tuitfá
öhponét te általad megismerkedhetem vele. — im lie' [monna]
kussikenná joukomq (v. rö°koma) tgmmq ; im monna kuoisen altriki
rö°k' tqm" sehol sem találtam őt elő; sohasem találom őt otthonn.
Ciccie manam reivai sise linteminie; mana nommomienie
ciccebon niccie^; ciccie wotta manese nicciem (v. nommota manam)
az anya a gyermeket pólyákba takargatja; a gyermek szopja az
anya emlőit; az anya csöcsöt ád a gyermeknek (megszoptatja a
gyermeket). — monna kiettam manam kárhkse (kearhkse) kristnesit
viszem a gyermeket templomba keresztelni. — mejja uunijejjű*
jatteriákosa tunn mánesa komák voltunk azon gyermeknél (tkp.
birtuk komaságnak azon gyermeknek). — mü kuinu mánesn
(v. kissok v. soimuma v. ivaccietnienie mu kuinu) feleségem teher
ben van. — áhcici (áhcebq) jámiejejja ih cice máná\ mannán páhcijinj^ltf
&z atya meghalt és hét gyerm-ek maradt hátra élve (tkp.
élni). — monna liem áhciatqpot atyátlan vagyok. — munnlen ahcien
waimam vuesete irányomban (tkp. nekem) atyai szivet mutat (tanú
sít). — áhciá formstallejejja (v. -stalleje) lese alekiem (Y. álekiemse)
az atya megölelte a fiát. —- kuhtn (Y. mqnn) áhcici tihte kinek az
atyja ez? tuhte alties (munnon kö°ppokon) áhciÖ (áhce) az az ő
(a mi kettőnknek) atyja. — kui (künn) áitek' tah kiknek (kinek) a
szülei ezek? iaje (tann) áitek! ezeknek (ennek) a szülei. —- mi
(makkaré, kuktems) alamuce tuhte milyen (miféle, minő) ember ő ?
— kármánejja, jihte (Y. mi) poatama (lejja tasniá, jam wuéinam>

JEMTLANDI LAPP NYELV.

215

jan dhcid jamqs), kidmtd (thgassa) alamuce az az ember, a ki jött
(a ki itt volt, a kit látok, a kinek az atyja meghalt) bolond ember.
— mah alamuc Heves iuh milyek emberek ezek (azok) ? — cünküma alamuc'' összegyülekezett emberek.
Monna uastam oqsiestejiste mam akt; tihte tjüorws lejja veszek
a kereskedőtől valamit; ez drága volt. — átad tam akcigem sdkarum (thuwm, pákkam) fali1' (tiuwkV) ez a kis jószága (holmija, da
rabja) van eladni való. — tuhtd plejjiste ez (az) ólomból való. —
pldwos sattd kék lesz. — mi tihte mi ez ? postols neipid (kulkie)
éles kés.
Smirruka (Y. -rgkd) lie krasie1 pdjjisd pu°rkemq (U. poqrkemq) a disznó a gyepet (tkp. füveket) fölturta. — takteka cammeta cacien nielan a vizi búvár a víz alá bukik, monnfa] ai matam
cammadit cacien nidlan én is tudok a víz alá bukni. — lattien
soajd' Heves cappies a madár tollai (tkp. szárnyai) szépek. — tasnie
(v. tdsne) kaunose jen lattiei pidsie' itt sok madárfészek találkozik.
iunn*e Idttsen kounuse kierekie azon madárban egy kő van. —
kuektielistie (v. kuektln) viélmam kounuse muor' a folyó két olda
lán (két felől) fák vannak. — kié tainie lantene kounos'' íuurije* nin
csenek (nem találkoznak) ezeken a vidékeken hódok. — tuhte
vince, jqmm ívuéina' viálman, tihte lie mü tcen (mijjen lei v. leé
rnie) vinc az a csónak, melyet a folyón látsz, az én (a mi saját)
csónakom (csónakunk).
Kih 'vuinie1 tuitie láttete nem látod azokat a madarakat? im
talie ma kV vuinieí most semmit se látok. — monna tvuéinam aktem
lottfem ; tihte haleta porta egy madarat látok"; az elröpül. — pocc*
kalicie'' ivouluse Idttste a tollak leesnek a madárról. — láttie haleta
pijjeln mü oijjam; monna siHam hdletit tunn Idttend (tui láttie kuimie) a madár fejem fölött repül; el akarok (szeretnék) repülni
avval a madárral (azon madarakkal). — tihte muntfe icemse jirrokse laitene ; tah munnie'' kdkkies láttene sitti, ezen tojás madárrá
változik; ezen tojások madarakká lesznek (válnak). — mam (v. kiem
v f kuhtem) lunéina1 kit látsz ? munnd wuéinam kö°picem waccV
tusnid mind a kettőt látom ott menni. — munna ívuéinam namtems
(tümtems v. tumtems) alamucem; immi lie' nümtems (takkarum,
tukkarum) ívuéinam a -autsn (sen mü mdnatltem v. mü mana paleste)
ilyen (olyan) embert látok; nem láttam olyant (ilyent, olyant) az
előtt (gyermekkoromtól fogva). — kusnie akt liem wuéinqmq vala-
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hol láttam. — kossie ih kossie fihkim wuéinV alamuőem imitt-amott
(hébe-korba) láthattam embert. — mah wuéina' kuhtem akt látsz
valakit? vuinv? (-nuh) kaskum látjuk egymást.—japien marian
(\. minnelte) wuéinam tqtnqm egy év múlva látlak tégedet. — tuhte
murin*en ivaresá a rám néz.
Kiestie (kiéistie v. kuistie) slf (v. sW) nágon kitől akarsz vala
mit? tatneste v.taaneste (tutneste v.tuuneste) tőled (kettőtöktől).—
mam seita fv. seita) monneste lesenstd (munneste) mit akar tőlem
magamtól (kettőnktől) ? kuhkite mietie corvg pöstln messziről viszszahiv.
r
Tüun kaik mielie\ tihte mannásinie kih icint' mindenki tudja,
[hogy] ez semmire sem alkalmas. — tuhtd taukata (v. ciánada
v. iánta) fénsáse az sokra alkalmas (taugen). — monna ciáhtijim
pilkih tann autste meg kellett ezért büntetnem. — monna kum tatnum Vonásit, kuktie liáh kéciván meg foglak jutalmazni, mivel jó
vagy. — tuh pac alovas kerévá (v. kerva); ciehties puoramit;
kuktie ijje' sit' puaramit, tJje kum manna puoriemtahtV azok a fiuk
nagyon rosszak; meg kell javulniok; ha nem akarnak megjavulni,
majd megjavítom őket. — monna stuorra kiámta (v. kiámtam
v. dümmeriem) liem torojgma,- plüjviestallom nagy bolondságot csi
náltam ; szégyenlem magamat. — slHijin cducadit, men ülje suvlki
(suwlkon) pijjeli taloivuin lopni akartak, de a tolvajokat (a tolvajt)
rajtakapták (tkp. a tolvajokra v. tolvajra rájöttek). — alovas vuokon (y. jarvoq) liekele; fuona tumm veccie' nagyon merész; ördög
vigye ! — tunn ahcia liá hiávcin, tü ahciá puerqbq, mü ahcia pueramus az ő atyja jó, a te atyád jobb, az én atyám legjobb. — arretn
(sitterá) heeven legyetek ketten (maradjatok) jók! — tuh kuékte
krannles qlqmuc treáhtamienie kaskáms; monna jáhkqm, attd koqppok skqltam (v. skoltam v. fieliem) uunijé1 (v. utnije') az a két
szomszéd ember czivódik (pöröl) egymással; azt hiszem, hogy
mind a ketten hibásak (tkp. hibát bírnak).— wuinijen jen fielie'
kaskum sok hibát látunk ketten egymásban. — mejjá kaleku' lüvködit kaskams iktegas szeretni fogjuk (szeressük) egymást örökre. —
cietü' jilpsatti* kaskom segítenünk kell egymást (egymásnak).
Mah tü ahcia kuotsnd (v. heimsn) otthonn van-e az atyád ?
mqnnie kuotsen qrrd milyen házban van ? — monna ciehtam ainekan arri kuotsne mindig otthonn kell lennem. — mejje liepu talie
kuotsen (kuotien sisnie) most a házban (szobában, sátorban) va-
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gyünk. — kiéi Hitek Hevies tasnia kinek a szülei vannak itt? —
totna kuhkiem qlqkqnq sittijV te sokáig künn maradtál. — tej ja
Hetére sisnie, tuh Heves qlqkona ti bent vagytok, ők kunt vannak.
— mejja conksne (v. coqnksne) mi együtt vagyunk. — accén vieradim munná (Y. monna liem vieradqmq v. orroma) Müvulisne a mi
nap Valbóban voltam. — tann siámma tierum ián mahtie' vieradet
(v. arri') koqppakinid sVsen ugyanazon időben nem lehetünk két
helyen. — kie tasnia ki van itt ? kidk tasnia lejja valaki volt itt.
ml akt (v. kuhte akt) tasnie valaki van itt. i kieke' (v. I mi kV v. i
kuhti ki') tasnie arra1 senki sincs itt. — kuh (v. kidh) tusnid v. mah
Heves tusnie kik vannak ott ? mejja liepü' pijjene, tuhte lie wuíl'nid
mi fent vagyunk, ő lent van. — mejja tappulun (tuppulun) pérjem
a hegyen innen (túl) vagyunk. — mqnnie pielisne léd* melyik olda
lon vagy ? kusnie lie'' v. kulPe' tqtna hol vagy ? jidrshnene sVsine
mindenütt. — monna kuhkená arrdmienie; tatná kuhkiebisnie arrd
mienie dn mqnná ; tuhte kuhkiemusnie arrdmienie én messze lakom ;
ie messzebb lakol mint én; ő legmesszebb lakik. — tuhti sijje
kuhkie az a hely messze van. — munnd' arrdmienie lihka (v. kahtMen), tatnak arrdmienie kahtiebisnie (v. lihkubisnie) idn munná',
tah kahtemus arrdmienie mi ketten közel lakunk, ti ketten köze
lebb laltok mint mi ketten, ők legközelebb laknak. — monná arrd
mienie nuortend (örjend, lutfend, jillend) én éjszakon (délen, kele
ten, nyugaton) lakom. — monná mahtam viáset (v. arri') tasnie
én lakhatom itt. — mü kranna arramine mihti muéite monnom
szomszédom velem épen szemközt lakik.
Kiéinie (kiéi kuimie) Heh talowuma kivel (kikkel) jöttél? ic tuji
kö°ppaki kuimie velük kettejükkel; monna talowum dhcend atyám
mal jövök. — mqttie (v. kuppilte) talow', nuortstie hell orjiste
melyik irányból jösz, éjszakról vagy délről? monna talowum wouluse perjiste lejövök a hegyről. — monna talld talowum azonnal
jövök. — monna talow' kV nem jövök ; im monna mahtie' talovui';
im föjjan mdtie' talovui' nem bírok jönni; alig bírok jönni. —
jiehta muntfen, monna kum tahka talovui'; monna tahka talowum,
tlje eci (ecci) lih kuotsne kanna; monnum nérrije mondja nekem,
jöjjek ide; ide jövök, hát nem volt otthonn; engemet elbolondított. — tatna talow' orjilta te délről jösz. i/ic minnie talovui ütan
láttend (u. lattije kuimie) ne jöjj madár (madarak) nélkül! —
monna förböurum, i/ic tiekie talovui' men talovuje' Uek (v. tauk)
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megtiltottam, ne jöjj ide, mégis eljöttél. — mann auúte ih (ietra)
Heh talovuma mért nem jöttél (jöttetek) ? — kustie talowa ? kusties
taldvie' honnan jön? honnan jönnek? kuhkiemustie táléivá leg
messzebbiről jön; Uihte talowa kamciemistie autln hátulról előre
jön; tuhte tustie porhta talowa onnan eljön; jiehtie' tussá (Y. sggnan), ijjic [mü] minnelte talovui' mondd neki, ne jöjjön utánam.—
timun mangán ka [satnaj kö°tsen arrV egy óra múlva otthonn
legyen. — tihte taloiva tallak palta monnom (Y. mü palts) azonnal
mellém j ö n ; talova hajekqn futva j ö n ; taloiva kalien aikien tiekie
gyakran (többször) ide jön; tuhta taloiva pueremus tieresa (sainiá,
vqrqkq v. vqrokq) legjobbkor (későn, korán) jön. — kuhtena taloiva
kivel jön? mgttie kuotste talowa glgks melyik (milyen) házból jön
ki? — piejistie l míkV talow' jörtse a napból senki sem jön a
földre. — mejja talovuijíi' joktan ih manan wacéeju tahka (vielie);
mifinemus tűje talovuijju' Örese tegnap jöttünk és aztán tovább
mentünk; végre Are-ba értünk. — kuktie tdlevu' kanakan koqiká,
ciehtíC pulovo-jélkién cóctiH (v. pulovgje cahkanet mikor a királyhoz
j övünk, térdet kell hajtanunk (tkp. térd-lábon kell állnunk, térdre
ülnünk). — tejja talovora (Y. talevera kuhkélte (luiltá) messziről
(keletről) jöttök. — tuh talevie' (Y. talevie') tiipte mije autse, kuhbiebistie cin monna; tdtna kuoppok talevera (Y. tálevetn) jilliltá ők
onnan jönnek elénk, messzebbről mint én; ti ketten nyugatról
jöttök. — tatncC ai cuónkan talovujetn ti ketten is összejöttök. —
min jen' alamuc talevie' hány ember jön? kaWe (ains) alamuc'
talevie' néhány ember jön.
Mqstie (Y. mgstie) poatd' honnan jösz ? im monna tistie vielie
muitajahti' kih nem emlékszem többé, monna muitie' kih tistie nem
emlékszem többre, monna poatam kahtste (Y. lihkste, lihkuste) közel
ről jövök. — puotie' tiekie (Y. taase) jöjj ide! poqtie' mqnnend vianan Igose jöjj velem a baráthoz. — tihte poate munnená ő kettőnk
kel jön. :— kossie lie' poatama? mikor jöttél ? joktse ie'kecln teg
nap este.
Tuhte jeahta, monna kum wacci' (waccie) cirrd (Y. rasta) viélmam (pejjése perjem) azt mondja, menjek a folyón keresztül (föl a
hegyre). — monna lüünom v. luwnöm, v. lüwnum (totncV lüVnetn v. lüVniitn lüünütn) ivaccema,jis lüünom (lüunütn) ástam atnama elmentem
(ketten elmentetek) volna, ha ráértem (ráértetek) volna. — monna
miehcse waccam; monna cicihtom (Y. borúm) ivacci' tuhkq, messze
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megyek ; oda (v. el) kell mennem. — monna toaccam söurie sise(v. kaskse v. kaskán); tüune viakse (v. viákkan rqjan); piri-jarkan
birkák közé; egész a falig; körül megyek. — monna waccam aktena
lattena porta, men talawlm ütan lattien (v. Iqttet) elmentem (tkp.
elmegyek) egy madárral és madár nélkül jövök meg. — waccieh
tqtnd; waccies tihte menj te ! menjen ő! — kossiá wacca? heimiste
(y. kuótste) mikor mész el hazulról? kqk' ivaccie pöstln tuhkóZ
menj oda vissza! — kussq (v. kukká v. kukkus) ivacca? hová mész?
koqppá tatná waccá', laulose helle jdllose merre mész, keletre vagy
nyugotra? — mainie alamuciniá 8Í*t' ivacci' skeakan melyik ember
rel akarsz az erdőbe menni ? — iyic minnie ivacci' kaská viélmam
ne menj a folyó közepére! — tihte ivaccá autsukse; orjisa, orjabiinie ; minneln v. kamciemasa ; miehciebasa, kuhkiemasa ; ümorota
előre; délre, jobban délre; hátra; messzebb, legmesszebb; lassan
megy. — káka kuhkiebása toaccü! án munna messzebb fog menni
mint én. — tuhta (,Y. tuhte) ivacca porta tuhka monneste v. monitort
paltste; mü luitie ; autstle • mü tuwkste v. kamciemistie elmegy mel
lőlem ; tőlem; előlem; megőlem. — tuhta waccá tuhka ih tiekie
ide-oda megy.
Kossie kakkien ivacci' koatan (v. heimusa) mikor megyünk
majd ketten haza? monnah kién (v. kalkien v. kdkkien v. kakkien)
akcn (== aktsn) ivaccie (waccV) nuppien (v. nappan) vuenese tunn
muéitse együtt fogunk ketten menni a másik faluba ő eléje. —
monna" ivaccien autse (autln), tuhte tahivá minnelte (v. minnesen)
ketten előre megyünk, ő után[unk] jön. — ivaccien tuhka (v. tussá)
viélman pielan mietie menjünk ketten oda a folyó partja mentében.
— monná' ivaccien pijjilte ivouluse, tihte talova wuílte péjjise mi
ketten felülről lemegyünk, ö alulról följön. — monná' tvaccien eitelien kqhkse wouluse jaurie-pielam messze lemegyünk ketten sétálni
a tó partján. —ián kopce (w. kb°ppok) mátie' ulukse waccie, manna
helle tatná ciet' kuotsen arrV ketten nem mehetünk ki, nekem vagy
neked otthonn kell maradnod. — iepu' kqk minnle waccV tahká
semmikép se menjünk oda! — táplte (v. tástie) tvaccü' porhta}
mejjá (Y. mejja v. mejje) kákkü' wacci'' tüun kaiks perjen koaiká ;
cirra pérjem innen elmegyünk; valamennyien a hegyhez megyünk;
a hegyen át. — mejja ivacciü' sistie ulukse, tuh qlqkeltá tálevie' sisa
mi belülről kimentünk, ők kivülről bejönnek. — mánn kuhkiem
ciehtetn ivaccV milyen messze kell kettőtöknek mennetek ? monna
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•éiehtam kuhkiem wacci\ tatná cieht' kuhkebm (v. kuhkebum) wacci,
tihte kuhkemust nekem messze kell mennem, neked messzebb kell
menned, neki legmesszebb. — waccetnporta menjetek el ketten!
— tejjé kalekerá méjjéne icend (v. icemiend) wacci1 ti velünk (ma
gunkkal) fogtok menni. — tah waccié kuotien sisűe ők kimennek a
sátorból.
Paf munnum (mannám) koatere minnV hadd menjünk ketten
(hadd menjek) haza! — tihte jiehta, atte ?nonna' kdkkien ivaccatti'
(v. wacsattV ) azt mondja, hogy mi ketten menjünk sétálni. — tan
pijjen jen kuossie' mü luinie; tah wuélkin monneste (v. mü luitie)
manan kaska-pijen ; tah ivacien mü vidnán koaikö, ma sok vendég
volt nálam; azok tőlem délután mentek el; barátomhoz mentek.
— stuorra rvutie hirkend kalketn fulkV (v. falkit) a vasúttal (tkp.
•a nagy vas lóval) fogtok utazni. — tihte nuortlte jahta orjisá; tuh
Jcuqppok nuortse jahtie' ez éjszakról délre költözik; azok ketten
éjszakra költöznek. — kussé lieterá tumm pahcemaí alovas kuhkiem
Jcdtá (v. samkü) hová küldtetek őt ? nagyon sokáig odamarad (késik).
Monna cuocam tasnie ütan jilpon (v. jüpon wand) itt állok
segítség nélkül. — tihte mü autsn (v. autln) ahcége cuoccá (v. -cce)
ü egy kissé előttem áll. — tuhte cuócco kuhkiem prmvien nalenie,
tuhte nuppie mdnd waccd prmvien nille, tuhte kolmata talowd pruwien ndltie voulose ő messze a hidon áll, a másik gyermek a hídra
megy, a harmadik a hidról lejön. — hirkid (\. sompa) cuocco
tusnid a ló ott áll. — tuhte léekije tcemse mü teakdn (v. mü kaméiemasa) az mögém áll (stellt sich).
kdrtn autsn koungse stahkie, mejjd kalekü' cahkanit tussá
a ház előtt pad van, oda (arra) fogunk ülni. — tatná caks' palta
monnom (Y. monnon paltsn) te mellettem ülsz. — kie cahksa mu
kamciemisnie ki ül mögöttem ? — tatna cahkas' puwlkom monneste
{v. mü luihtie) te félre ülsz tőlem (tkp. egy darabot tőlem).
kiese v. kuhtse v. kuhtese (kieitie) élt' wotti ndgon kinek
(kiknek) akarsz valamit adni? munna ivattam lattan fv. lattesa
v. lottse) mátadet adok a madárnak enni. — tatna kqk' ivotti' titie
láttete mdtadet adj azoknak a madaraknak enni! wottie' muntfen
tqmmq add nekem ezt! — tustie kakf woíí*' munnlen lahkiem, nleljetasum, koalmatasum abból add nekem a felét, a negyedrészét, har
madrészét ! — mam sitf wotti* munnwsá mit akarsz kettőnknek
adni? mam akt valamit.
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Monna tutnien (taanum) sitqm pörrV kérni akarlak (kérésem
van hozzád). — monna Ivikarim tusse kúota tdV; kuktie tolna síH\
tilje tutnlen ai matam luéikdrit annak hat tallért adok kölcsön; ha.
akarod, neked is kölcsönözhetek. — im monná naiks' (rtdiks) tuq
autste nem hajlom meg előtted. — wuéretie' jirretse várj holnapig!
Monna waltam moard! purtien noaléste fölveszem a csontokat
az asztal alól. — i/ic mintfe porta ivaltie'; tihte miía ne vedd el! ez
az enyém. — kienn kuotie liekele kinek a háza [ez] ? utnete cerekd
kidtan sién^e erősen tartja a kezében.
Pieje pejjése kaláka (v. clcceld) a nap fölkel, pijje rattemienie
v. pejjise ciccelimienie virrad, a nap felkelőben van. pieje tapd vué~
cera a nap lenyugvóban van. —jijje sattd pijjend az éjtszaka nap
pallá lesz. —piejjend jUikü1 alovas jiks nappal igen meleget kapunk.
kuktie íiV pijje, i nan jiks mikor nincs nap, nincs oly meleg. —
jijje tdhpd jamíkelta sitteminie az éjtszaka kezd sötét lenni. —
jámíkdlts jijje sötét éjtszaka (? v. az éjtszakák sötétednek?) —
kossie lie tdnn jdmikeltd tasnid, kuktie mam ki' luuínie'' mikor van
itt olyan sötét, hogy semmit se lát az ember ? koass akt ai jemíkelta
arrie valamikor sötét is lesz. — i orjena nagen kih (v. kossie kih)
tdnn cielkot jijj'e kounos1 délen soha sincsenek ilyen világos éjtsza
kák. — tan pijen (v. piejjen) cappies puoradahka (v. vidraltahka)
ma szép idő van.—pijjen lamca' alovas jiks a nap sugarai nagyon
forrók. — ihkie mai manniesfJnid (v. cdppies) vidraltahka (v.puoraltahka), tlje höllste pqr stuopien sisnie ámbár olyan szép idő van,
mégis csak a szobában tartózkodik. — alovas muWen katd nagyon
poros az utcza. — munnd aprie-rissiem tamtom (v. tamátom) nuo~
nisnie esőcseppet érzek az orromon, talie aliksta apari' (v. tdlie
apardjdhcd) most esni kezd. aprie-cacie vuqéd thdcste vouluse jörtan az esővíz lecsöpög a tetőről a földre. — alemien sattd, alikste
tumportiH zivatar lesz, kezd dörögni, alemid talowd kuoppokon pieliste (v. kuektielistie) a zivatar két oldalról (két felől) jön. cuvnek*
kohóié' villámlik. Hüren orjd reirse v. ivaccd v. Hür suoktije v. Hür
skucce dörög az ég (égi háború van). — tuhtd waccd pgqccds oijjan
ih poqccas jiWen cirékemus (v. stuoremus) dprien ő hajadon főtt é&
mezítláb megy a legerősebb (legnagyobb) esőben. — [pidkka]
possomienie szél fú. kuktie pidkka pussa, jaurien tlje stuora pára*
suttije, mikor szél fuj, a tavon akkor nagy hullámok keletkeznek.
vidraltahka aheiepidkkqmienie; tüun alamucy mintfé jaurien koaikd,
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kuktie kes fihkV prükie (Y. nuhcii) vincem ; tah ma-htié' jen kuUié1
JHikV az idő kissé szeles; minden ember a tóhoz megy, hogy a
csónakot használhassa; ők sok halat kaphatnak. — ic (? eccie)
piákká (pidkko) pqssuje a szél nem fuj (tkp. fujt). — talie cuoekema
álikstá sittih (v. cöckiemahcá) kezd hideg lenni. tüune pidjesn skiálupsum cöckemistie egész nap reszketek a hidegségtől, auvas (= alovas) cuockeme, ciáhtijem monnd tullum piefa nagyon hideg [volt],
tüzet kellett raknom.
Mejja kü' ivaccie sköuse murjie' pihkV, kiákan lattdkum az
erdőbe fogunk menni bogyókat szedni, kakukbogyót (rubus Chamaemorus). — tje tuhtd muora nanfruktum (v. sattom) kuttie' nem
hoz az a fa semmi gyümölcsöt sem. —plumman touftd cirrekd lujvkqldkq a virág illata nagyon kellemes. — cakceka ülje laste' skejdld' őszszel a levelek sárgulnak (elhervadnak). — perje-kasksn
kassá (v. talie v. leikie) a hegy között völgy van. — juhko (viélma)
kiánwls a folyó mély. uhci juhka kaláka viélmose a kis patak a
folyamba folyik. — pájim cáciem kajéktit (vuoéatahtih) jöretsá
hagytam vizet csöpögtetni a földre, kuhtie liettd cáciem jöretse
{\J. joqrtse) kurekie\ tlje toqvá ciccela pejjise ha meleg vizet önte
nek a földre, akkor a gőz fölszáll (fölemelkedik).
Tihte rente lédras ez nagyon nehéz, liulus core az úr nehéz.
— autepa aikien monna jecleine (v. jedcldine v. jéáclikke) utnien
(v. uunien) azelőtt máskép volt nekünk, tan titn (v. tilje) liem
monnd nuora akkor én fiatal voltam, mie ka manneste sivttV mi
lesz én belőlem ? tihte lie porta az (v. ő) oda van. — monna kum
icema jqrksit (v. jarkelit), tah ai járaks"1 iéems én megváltozom
•(átváltoztatom magamat), ők is átváltoznak. — stálan liewo nqhkama aktn tgllona az óriás élete elfogyott a tűzzel együtt.

B)

Mesetöredék.

Kanakan dlekie toite talie, kuktie tréank' perra1 (berrijeh);
mennejeja autse mqn kahkse mahtiejejje, ih eccie aldrigi jidca fiáiba1
utitfeh kih (uurieh kih), dn kuh kous' ih vitte muorjie, jihti sattá
skuwksin. kuh tilje luáccá autse, poatá aktn perjin koqiká ih perjen
nálrfe cöcce akté jalld suórvie (sodrvie), ih tilje funterije icsese:
•((monna sitim ku°kkordit pejjese pieciem ih wuinih, moh monna
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nan polkám kaunam». kuli tHje jlehtiejeje, cicceleje pejjese muorum.
kuli tilje talovuja pejjese suórviem ih warjase piri-jarkan, tilje fihkije
wuinih stuora kqnqgan kuotiem kuhkená, jihte skaineda pijjen
wuíkie. tHje suöseda tan cérréke ih jdrrákqlq pöstln ici (icse) kief.
vidken (palkan) nálnie roukse aktem tridnkum, jihte waccai ih tairij; ih pirrijejjd, mah ka (Y. kaláka) fihkih malosih warja1 ih fihkije malosi warja''. ih nümtie tolotqmq talowa jallan kanagan kuqtdn
ih waciejejá kuotien sise ih vátnam kihcije, ih satta (sittije) kanakan
roinsejd (roinesejjá). ih menná vuimien sisne varaki (varaka) ih
seinte (seintej ih tunn stiintn tiete (eccie kuhkie) förán vájaltahtie
icse sarakam ih satta (sittije) stuorie, hievie, ij miké (mikih) komis'
tan plidrsn (pliáresn).
tilje kakkü' supcstit tann kanakan pira, jihte cörre pijjeln kanakan kuotiem. tihte prüres lejja ih utnejejja icse trohniki fv. trötniki)
kiimie aktám tdkterum (-ram), tihte lanka hievies (hieviesappa),
ün ku' feé* n*éiV (jlece nteita), ih tihte, jihte ka aktn aikien fihkV
tqmmq sienend, tihte kakka mahti unni icemse luhkilige. kuh tilje
prinsessa (kanakan tdkterd) satta luhki vitn japien, fihkije jen pareneje\ men i (eccie) rieita kiemke sit\ ih kuh tah pareneje' talevié'
jenup, jenup, kanaka satta rente beite (beitem?), i mieV ki*, maitie
kaláka teitie svöruje (svörih). vaccai icse tdkteren koaika ih perrá,
kaka ivarjáéit, mam lüjokü (lüjekua), men i siH' ke\ tilje satta
muorka (moaratiewq) ih jiehta : ukuktfe ih ice sit* tareje' tqmm
wuéljem, tilje kakkam monna wuélje\v> ih tilje seita icse káinqm
minnie. men fraucd (nleita) utnetd póqstln ih jeahta: umonna máhtam vuinie, atta tihte ciehta (ceahta) sittie, mam icet vaimose piejiji;
iyic minnle jahkie\ atta monna waltam mam tarhk, ütan tuhta kqIqkd (kqlká) mqnnqm fihki', jihte mahtd rierie pijjeln tqmm ktdseperjem. tam lüjokéjejja kanaka, mam taktera jiehtijejja ih lüjokojejja
icse taktdrn kihéemam ih pajá (pajije) aktum süves&m jühfí' pira
viérdam, ih tihte kakka fUikV icse taktarum, jihte mahtd rierie pijjeln klasi-perjem.
kuh tihte pieje talowa, kuktie kanaka jiehtemq (jeahtemq), tilje
prinsessan lierlkejjá (v. lierlkievij) uluksa klasi-perjen péjjise. tilje
cahkqlkejjá pejjise perjém kulPa krauna ojjisn ih kullla dpulum (eah-
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pela) Hetén ih tihte tánn cdpies, at tüu'fi kaik éijtin icsi llwum vuokadet tann autste. perjen náalan conkurí tüun parerte' hievies hirkiái
kuimie ih skeinatimie svidritiei kijimie ih tüun alamuc* tdlevie' tüuni
hdreji luitie, kuktie kdkkies tvuini' tejjd stdjdrem. kuktie tüunu kaik
fdrtiga (karevies) sittijin, tilje pqssajin coarevede ih trumpesa
(trumpeda) ih talld ruihtijin tüun pdrenejé' lese maktste akti nüppien marian pijjeln jqllq perjém. men perje Ujja sldipe (sujju'ka),
kuh jíena ih tilje dnnu prara. tü1ln kaik talowujin ahci^e pejjise,
men uhce bulökq tüun kaik kahcijin vouluse ih sittijejja pott, att
akté ih nüppie cápkijij kidtem ihjilkiem (moqram). tdstie ciceld
stuora tompora, kuktie küluje kuhkies palkede.
miadan tüunu kaik sdtta, manna kanakan alekiepíra icse roncai
(vuéksai) kuimie kahkse kidnols vuemdn (vuemisn). kuh Jiihkije külui
tuntorom, tilje pliehkije sidrmose (kietem pieji sidrmosd) ih muitolq
kuhkiem. tihte ai seitd tdsnla arri\ kusnie tah nüppie' rieremienle.
A király fia most úgy tesz, a mint a szolgák kérik. Ment előre,
a milyen messze bírt, és sohasem volt más eledele, mint diók és
vad bogyó, a mi az erdőben nő. Midőn hát előre megy, egy hegyhez
jön és a hegyen egy magas száraz fenyő állt és gondolta magában :
föl akarok mászni a fenyőre és nézni, vájjon találok-e valami utat.
Mikor ezt mondta, fölmászott a fára. Mikor feljött a fenyőre és
mindenfelé körül nézett, hát meglátta (tkp. kapta látni), hogy egy
nagy királyi ház volt távol, a mely a napban (tkp. nap felé) ragyo
gott. Hát igen nagyon megörült és visszafordul a maga útjára (tkp.
nyomára). Az úton előtalál egy szolgát, a ki ment és legeltetett.
Es megkérte, nem cserél-e vele ruhát? Es igy felszerelve eljön a
magas királyi házba. Es bement a házba és munkát kért. Es a
királynak pásztora lett; és megy az erdőben korán és későn és
nemsokára hát elfelejtette a maga búját és nagy, jó lett és nem volt
(tkp. nem találtatott) hozzá hasonló.
Most fogunk beszélni arról a királyról, a ki úr volt a királyi
kastély fölött. Ez házas volt és a maga királynéjával egy leánya volt.
Ez sokkal szebb (kedvesebb) volt, mint a többi lányok s az, aki őt
egyszer meg fogja kapni feleségül, az magát boldognak fogja tartani.
Mikor a király kisasszony 15 éves lett, hát sok kérőket kapott, de a
leány senkit sem akar s mikor a kérők jöttek mind többen és többen,
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a király egészen fej ét vesztette (tkp. tanács nélkül lesz) és nem tudja,
mit feleljen ezeknek. Elmegy a maga leányához és kéri, nézze meg,
kit szeret (ki tetszik neki); de ő nem akar. Ekkor haragos lesz
•(megharagszik) és mondja: Minthogy nem akarod megtenni a
választást, hát én fogok választani. És ezzel a maga útjának akar
menni. De a kisasszony (leány), visszatartja és mondja: Én lát
hatom, hogy annak kell megtörténni, a mit föltettél magadban
{tkp. a szivedbe tettél). Ne hidd azonban semmikép, hogy én
bárkit elveszek; hanem az fog engemet megkapni, a ki föl tud
nyargalni az üveghegyre. Ez tetszett a királynak, mit a leánya
mondott. Beleegyezett leánya kérésébe és egy követet küldött körül
az országban, hogy az fogja megkapni az ő leányát, a ki föl bír
nyargalni az üveg hegyre.
Mikor az a nap jön, a mint a király mondta, hát a király
kisasszony kivezettetik föl az üveghegyre; aztán fölültettetik a
hegyre; arany korona a fejében és aranyalma a kezében és ez olyan
-szép volt, hogy mindenki koczkáztatni akarta az életét érette. A hegy
alatt összegyűltek mind a kérők jó lovakkal és fénylő kardokkal.
Minden ember eljött minden vidékről, hogy lássák ezeknek játé
kait. Midőn mindnyájan készek lettek, hát belefújtak a kürtökbe és
trombitákba és azonnal szaladtak mind a kérők, a mint csak bírtak
.(tkp. a maguk hatalmából) egyik a másik után föl a magas hegyre.
Hanem a hegy sima volt mint a jég és még meredek is. Valamenynyien egy kis darabra jutottak föl; de egy kis időre mind leestek
és megtörtént bizony, hogy egyik és másik eltörte kezét és lábát.
Ebből nagy zaj keletkezett, úgy hogy messze útra elhallatszott.
Mialatt mindez történik, a királynak a fia körüljár a rénszar
vasaival (ökreivel) messze a mély erdőben. Mikor meghallotta a
lármát, hát leült egy kőre, arczára támaszkodott (kezét arczára
tette) és sokáig gondolkodik. Ez is ott akar lenni, hol a többiek
nyargaltak.
(Lásd e mese elejét a Tánnes hegységbeli «A király fia és a
Jkis ember» czímű mesében).

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK

XX.
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C)

Elbeszélések.
1.

Mü kallá kuvlémienie aleketia akiien (akisen) cdcie-jaurisn virmie kiime, vincene, cakemienie Kassk-cüvulkan jaurésn, i lle (= ih
Üje) tujoki raunose (rauönose) kuoPe' luhkie jV vitn kraunan autstie.
tlje cakceka karra titn jen kuelie'.
Az én férjem halászott kunt egy tóban hálóval, csónakkal,
kivetette az anarisi tóban (tkp. közép hegyhátnak tavában), és
aztán eladta egy parasztnak a halakat tizenöt kronáért. Hát ősszel
ivás idejében sok hal [van].
2.
Moh tatnd kaik' orjela ivareste ruóncam uóstet ih tuhkd nurrtse
juélih, tdinie orjil ruoncind fuéli ? —nürte qlqma' ívuéinije' (ívuíjnie')
orjil ruóncá' (rodncam), stearp' (stearpa, stiarba) orjigasi ruóncá'
(roqncam), stearp' dn kuh nurtogasi ruóncá'. uhcep' tappl (tapp°l)
orjiltd sarrova' occd', kuktie kaláka stearp' püc' sitti'. nuorht' qlq,muc' orroma tappene kakée japié (japie'), tlje stearp' püc' sittemd.
tunn jdpien jqhtajijjen postln, kire-japien lese (icse) ivarejja (mariéig
warij) koaika. jü purhvie sittdma icse lantse. men jénd pőaca' postln
talovoma. rauünan hun' (hunná) tolvot' (tolvota), kakcie' tüun püuc'
(v. püucte, püucete). uhcebu talova postln, tute járna (v. ruutie)
veaka tostote uhce püuc', tüufi' tunn juhkse (juhkon sisa) hun'
tédntePe' (tedntdllie'). akta pealla-ronca (ruóncá, roánca) uktuk
talova postln taitie orjil ivarete. ajitra (ajitára) kuolie (v. külujey
külujejja), tlje möratüövie, sitié alamuci püc' kattalattie'. — tah
püc', jah pijjeln sittijin, kuhtie pien' lie' (fid') poirqmq (spríntahtoma) jianibide poacete (jidnap püucéte), leagale stüovodomma (stüovodomma) icse lantse, edh (ieh) tistie (tihtíe) vielle rihe orjil wdrete^
Alejü tdl.
Vájjon fogsz-e déli helységből rénökröt venni és oda (v. el)
éjszakra menni, azokkal a déli rénökrökkel menni? — Éjszaki
emberek látnak déli rénökröket (rénökröt), nagyobb déli rénökrö-
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ket (rénökröt), nagyobbakat mint az éjszaki rénökrök. Innen dél
ről kisebb [csapat] rénbikákat vesznek, hogy nagyobb rénszarvasok
tenyészszenek (keletkezzenek). Az éjszaki emberek itt laktak nyolcz
esztendeig, hát nagyobb rénszarvasok lettek. Tavai előtt (tkp. azon
évben) visszaköltöztek, tavaszszal (tkp. tavasz esztendőbén) a maguk
hegyeihez. Már legelő (tkp. rézuzmó) nőtt a maguk országában (tkp.
országukban). Sok rénszarvas azonban visszajött. A paraszt kutyái
(kutyája) kergetik (kergeti), harapják az összes rénszarvasokat. A ki
sebb [rész] visszajön, ama vasút fogadja (azaz : föltartóztatja) a ki
csiny rénszarvasokat, valamennyit ama folyóba ugrasztják a kutyák.
Egy csöngős (kolompos) rénökör egyedüljön vissza e déli hegyekre.
A gazda (tulajdonos) meghallotta, hát megharagudott, meg akarta
a lappok rénszarvasait ölni. — Azok e rének, a melyek megmarad
tak, mikor a kutyák szétugrasztották (szétszórták) a többi rénszar
vasokat, [ott] maradtak a maguk országában (vidékén), nem men
tek többé a déli hegyekre. Nincs tovább (tkp. ne már most).

D) D a l o k .
1.
Uhee mána stoukatimienie
(stwukatimienie).
«mana poqtie' (pö°tie') koatan,
aleh (atíeh) qlkena (alokona) karovon',
kiát' karovon'.
pöHie', mudttam cakie',
ih kalak (v. kok) karavonlH,
kamuc' cakie' kiátsén,
qktuk (uktuk) pijevuje vuicattij qllakqne.
aV'e' tihtfe (v. tiste) allakenna varra',
tlje juárra ivalta,
jis kuhkiem qlqkq,ne arra'.»
Kicsiny gyermek játszik.
«Gyermek, jöjj a sártorba,
ne fagyoskodjál (fázzál) künn,
megfáznak a kezeid.
15*
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Jöjj, vedd rád a bundát (a bundás kabátot),
nem fogsz megfázni,
kesztyűket húzz a kezedre,
[úgy hogy] egyedül meleged lesz künn hótalpon futni.
Ne szaladgálj künn tovább (többé),
[mert] hát elvisz az ördög (gonosz),
ha soká maradsz künn».
2.
« Wqttie' (wgttie'') lavie muntfen tam kuksiem,
tiWe monna kalkum, (v. kakkum) ívuáítok' wotti',
heaván löjvie niüa.
manna kalkum ai heaván vearádit tüt?iien.»
— aim tiltfe monna tatnum sit'' henna,
kuktie mumten kuksiem Ití' wqttV.
manna kqlkqm tilVe jecebm waltV.
im munna tatnum sit' kenna (kena)».
«Add nekem, vőlegényem, a kanalat,
akkor én czipőkötőt fogok adni,
jó vőlegényem.
Én jó is fogok hozzád lenni.»
— Nem akarlak én tégedet,
hogy te nekem kanalad akarsz (akarj) adni.
Én mást fogok venni.
Nem akarlak én tégedet.«
3.
Áhcie, iétnle, viHla, óqppá,
aika—óqrbole, aika-jielpile
pö°tie' akiben.
waci' séttien tujje sitié mietie
püc' keáhcidít, warjasit,
— mán jen püc' utnien —
tujönie sitsen, ahciái, iéttfái háimosen.
apö^ie' villa,
kalelfen pöstln koatere juelie.
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alemie, kéalta aima sátta,
dn Wtiem kennd kauari.
skuttien tvarka, wuélkien,
Ülje alemie suttá,
e
án kö°tiem kenna kanári1,
ih jámikelta sattá.
(ipö0tie' kuine,
kalekien ruóncam monnátiet (Y. -tiHJ,
kalekien vuéhpon (wuihpon) vudnon hdimose Juelih,
éibijigh, mák'' r°öki',
meddan leaká kö°tsén,
aueen (autsen J ku vuendre wuélkie'.
kaleJfen skutté' varraka (Y. varrakfs / skutti'J,
kierecem kárhki',
aueen tle püueu wuélkie',
ruónca' peasá'
tairie wuélká
püwc' noarastahti'j*
óqppa ruóncam occi (óqccij),
tlje párenebq (-bo) talowá,
véáhkHe ruóncam óqMV.
tlje: uaktsen kalekien vuoji' vuonse,
kalekien r°öki' áhciái, iétriái muoitse,
kalekien toarerit mü siHsen (Y. slHseJ,
qrrih tasniá keekte vudhká (vuóhka'J
viáhketit kámok' muátta' kuori' (koarV),
alekiebás (Y. -bq,saj plls muáttam,
ih kalak, kuktie kaláka pijeivujV
kirec-sisnie (klrecen sisriej pijjeln wárie'•.
auen (autsnj kuh iváran alemie sattá,
pudrdbu skuttV varraka,
autsen wáran alemie sattá,
alovas alemies wárie',
alovas kuhkiem fueli' kqmdta wárie',
pijjeln kdutln juhtV kíerkas (Y. kirkiesj lantse.
i
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autsn ku püuó karovon.
alemie satta, puelV éuóíhkV kenna\
líekkere tüun luottum (luwttom),
puélV küorih kenná,
tlje karovona,
kaWem lahkiem luotte wuóin' kenna.
alovas kahkse wuélka jellose
piakkan mietie,
tlje wuélka alovas kqhkse jellqse,
jillie rattien sijitse,
tlje karvond tastie kautelás,
tlje puéllh (puéljj kaunih kenna,
husksif cuóikV ennan kaunih,
kossie poata kuoríli,
áhéiá talowa sárni' (sarnéne),
atte püc' tiaukoma.
v.puotié' ra&ki' (rarhkV)
autsen kuh kárvona (karqvona),
tlje kahkse wuélka,
ih kounus kenna fihkih uhcV,
ennan puélV kauni kenna.
puotie\ kalekien koatere cuÖikV (cuéikV),
kossie pueradahte.
tlje kalekien testié"1 léiki (leikie),
kqhkse kalekien puéli' éuói'kV
káutln mietie.
Atya, anya, férfitestvér, leánytestvér,
unokatestvérek *)
összejönnek.
Menni akarnak más helyekre (helyek után)
rénszarvasokat megnézni, megszemlélni,
*) aika óarbole = az atya vagy anya leánytestvérének fia
vagy leánya; aika-jiHpile az atya v. anya férfitestvérének fia vagy

leánya.
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— de sok rénszarvasaik voltak —
ama helyre, az atyák, anyák hazájába.
«Jöjj bátyám,
vissza fogunk haza menni.
Kossz idő, förmeteges idő támad,
nem találjuk meg a sátrat.
Siessünk gyorsan, menjünk,
[mert] hát rossz idő (zivatar) támad,
nem találjuk meg a sátrat,
és sötét lesz.
«Jöjj feleség,
szerszámozzuk föl a húzórént (tegyük rá a féket),
menjünk el az ipunknak, napunknak tanyájára,
süveket, sógorokat *) előtalálni (látogatni),
a míg otthonn vannak,
mielőtt a faluba mennek.
Siessünk gyorsan,
szíjjazzuk föl (kössük meg) a szánt,
mielőtt a rénszarvasok elmennek,
a rénökrök elszabadulnak,
a pásztor elindul
a rénszarvasokat összeterelni [hogy legelőre hajtsa
őketl.»
A húg a rénökröt megfogja [hurkos kötéllel, hogy szán
elé fogja],
hát jön a vőlegény,
segíti a rénökröt megfogni.
Aztán: «együtt fogunk hajtani a faluba,
meg fogjuk látogatni atyánkat (tkp. elő fogjuk találni),
követni fogjuk [őket] az én [sátor] helyemre,
ott fogunk lenni két hétig,
segítünk czipőket, bundákat varrni,
a gyermeknek meleg bundát,
és [úgy] fogod [csinálni], hogy meleg legyen
a szánban a hegyeken át.

) sibijige sógor a férj részéről; maka sógor a feleség részéről.
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Mielőtt a helységben zivatar támad,
jobban siessünk (gyorsan),
mielőtt a hegyen zivatar támad,
nagyon formeteges idő a hegyeken,
Nagyon messze [kell] mennünk a széles hegyeken,
a hegység legnagyobb részein át költözködnünk (men
nünk) köves vidékre,
mielőtt a rénszarvasok elvesznek (eltűnnnek).
Förmeteg támad, nem lehet hótalpon futni,
befú (becsöpör) a hó minden [rén] nyomot,
nem lehet nyomozni
és eltűnik (elveszik) [a rénnyájj,
[mert] sok (tkp. széles) helyen nem látszik a nyom.
Nagyon messze elmegy nyugatra [a rénnyáj]
a szél mentében,
elmegy nagyon messzire nyugatra,
nyugati szélek (irányok) helyére (vidékére),
aztán onnan eltűnik a legmagasb hegyrészre,
nem bírjuk megtalálni,
egyre futhatunk hótalpon, míg megtaláljuk.
Mikor jön (jönnek ?) nyomozni,
az atya jön mondani,
hogy a rénszarvasok megjöttek (együtt vannak).
«Jöjj szétválasztani,
mielőtt szétmegy (eltűnik, t. i. a nyáj),
[mert] aztán messze elmegy,
ugyancsak kereshetjük,
míg megtalálhatjuk. *)
Jöjj fussunk haza hótalpon,
mikor szép idő lesz.
Készítsünk útravaló eledelt,
messze fogunk futhatni
a magas hegység mentében.

*) E két utóbbi sor nagyon homályos. Szó szerint így volna:
és nem találtatik keresni kapható, míg nem bírjuk megtalálni.
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VIII. Oviken hegység.
A)

Mese

töredék.

Tan siámma aikien fihkii kiiluV sállvste', jeh kuh tuatrese pájjise, tlje wuáiniji aktum ville alamucum icse autóm. «kumtie tatne
riómtie cahks' tásnie pára aktok jé' tánn sq hujénisn?» — tlje tihte
kanakan alekie jeahta: nciehtd pott manna hujinisn arrV,jéh ikke
nan trujjem ütni', tü autste liem manna jahtajamma icen dhcien
élemiste, jeh ém téstle talie mamkih utni\ im tisfe jid'lliem kanna
ütni1, sqtq növum vuojV tann stuorre pirjise.
Ugyanazon időben lépteket hallott (tkp. kapott hallani) és
mikor fölnézett, hát egy vad embert látott maga előtt. «Mért ülsz
te itt így csak egyedül és olyan nagyon szomorúan?*) — A király
fiú mondja: «kell bizony nekem szomorúnak (tkp. szomorúságban)
lennem és épen nem vígnak (tkp. semmi vígságot sem bírnom).
Te miatt költöztem el atyám országából, és most nincs többé sem
mim sem, nincs többé lovam sem, hogy föl bírjak nyargalni (tkp.
hajtani) a nagy hegyre.
(L. e mese elejét a Tánnes hegségbeli «A király fla és a kis
ember» czímű mesében és az Anaris hegységbeli nyelvjárásban
közölt mesetöredékben).
B)

Elbeszélés.

Aktn aikien monna akté karre roinisemene mieskin. tle viá'lle
(viallopa) ih oqppqpq poata, kaka monnum l'óüsadit. tle supcsta,
atte rievum wuacema, sán lie (= tilje, tlje) ívuaina, tihte riávo
nalmiem gehpij. tlje vuantá (ivánta), atte lid jamomq. tástie tlje
ívuainije cácie-lqtiije pruncsn vuojetemen, tle lahpá tamm riávum
téssá ih hualkd, kakka teitie cacie-lottete wueci\ tástie tlje wa.cca,
pöqstete tan riávun koaika, kaka tlje waltih. poata tisse, tlje riávo
lie kallesemene (uőriemene) coajan nállniá. tlje tihte poikq kaka
sipste cokstit. tlje tihte riávo cüoccele pejjise ih hahtije kgh u'ce
piene : va, va, va! jeh tlje tvualJá hajiken (varren). tlje tihte poika
páca tann pahkse ih oijja,'' ruopa tiitie ih jeahta: «mi tihte u'ée
pienen oijjit, jihte (ikke) wudíká manneste pdhkanen ?»

234

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, II.

Egyszer mi ketten együtt legeltettünk borjazó időben. Hát a
bátyám és húgom jönnek, [hogy] kettőnket fölváltsanak (tkp. jön,
[hogy] fölváltson). Hát elbeszéli, hogy egy rókát lőtt, aztán pedig
látja, az a róka a száját föltátotta. Azt hiszi, hogy meghalt. Onnan
meglátott vízi madarakat egy tócsában úszni, ott hagyja a rókát és
elmegy, hogy majd azokat a vízi madarakat lövi. Onnan aztán
visszamegy a rókához, hogy majd elviszi. Oda jön, hát a róka ott
feküdt (aludt) a hasán. A fiú farkánál fogva meg akarja fogni. Ekkor
a róka fölugrik és ugatott mint egy kis kutya: va, va, va! és aztán
megy szaladva. Hát az a fiú ott marad a dombon és a fejét vakarja
ezekre és mondja: Mi az a kis kutya fejű, a mi én tőlem szökve
elmegy ?

III.

Herjedal-lappmarki nyelvjárás.
Tannes hegység (Teánnesn warie).
A)

Beszélgetések.

Manna kiheim, manna situm mieW, kiestie taane tamfikkiji'
(fthkijijjV') ? kérdezem, akarom tudni, kitől kaptad ezt? manna,
fíhkim tam taanéstfe én ezt tőled kaptam. — manna küHitjim tü
hötadimlem (v. hoa-tadimtem); manna pillijijim cirreke hallottam a
fenyegetését; erősen megijedtem. — monna lugunstum ainik soha
sem hazudom.
Mqn kampl led'? milyen idős vagy ? luhki vite japie' tizenöt
éves. taana lagomu stuor te meglehetős nagy vagy. — manna alkstimieni puéitke sittimini; ih taana puéitka sít' kanna én kezdek kövéredni (kövér lenni); te nem kövéredéi. — mejja cühtaci (v. -tdcce)
sittimieni: ietrq puaV cuhtaci sittV kanna mi soványodunk; ti nem
soványodhattok. — manna stierhk, munna tüno jdpie frisk (friskie);
munna stievun voinum én erős vagyok; mindig egészséges vagyok;
jól nézek ki. — i le? vilién kanna nem bolond. — akté cerka aktum
kaim uunijejja egy asszonynak volt egy ura.
Tihte marhkaltahksn ez el van törve, tattá' sein csináld meg
lassan, jü lie tállá toituma már meg van csinálva. — stejjedi tam
puoka tartsd ezt a könyvet! — taane koaivaje'' cacem te vizet merí
tesz. — mejja ástam uunuh mi ráérünk. — manna jenim tan pijen
arbetijim; tünu piejje arbetijim ma sokat dolgoztam; egész nap
dolgoztam, tan pijen lem tam cönkum(a); jenim foqtijim leen ma
szereztem ezt; sokat szerzek magamnak.
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Manna kahtsin ; kahfebasan talowum közel vagyok; közelebb
jövök. — poat1^ taan ai jöjj te is ! munna puatam tallak azonnal
jövök, munna poatam jallet'e ; manna ivacam orjis(e), jalluse nyu
gatról jövök; délre, nyugatra megyek. — autn(u) ívuélkijjim előre
mentem. — tan pijjem ívuélkam fariigelaka köatre ma nehezen me
gyek haza. tuhte (tute) jeahta, att immuc aldre (v. aldru) koatan
talowih ő azt mondja, hogy sohase jöjjek haza. — im manna ivacie
(v. waccie v. ivac') oanV nem megyek kérni (kéregetni).
Skuokie kahtsin az erdő közel van. —perje jallot voinu a hegy
nyugatról látszik. — juhka kaláka a folyó folyik; cacie pijjeln kalaka a víz kiömlik (öfverrinna). — tam kuoVem, am taane wuéina\
cöhpok az a ház, a melyet látsz, fekete. — aclen kupm ívuéinijijim,
ih tihte karvunejja az imént egy embert láttam és az eltűnt.
piákká ainign egyre (folyvást) fuj a szél. álemie satta rossz idő
(zivatar) támad, juniineda villámlik, alikst abbarih, monna tvuéinam, abramien kezd esni [az eső], látom, esik. i máVe' abari' nem
bir esni. dbrie poata mü pijjelist' (pijjelisV'e) az eső utóiért (tkp.
rám jön). — pijjevula satta meleg lesz.
kounut isten áldjon meg! (adieu).
Egy másik herjeádali embertől csak a következő mondatokat
jegyezhettem le:
Kuste led' tatne v. kupprte leh hová való vagy? wareste a hegy
ségből [való]. — manna kahka ka ivaccV (wacV ) messze fogok
menni, munna waccam pűc' uhcV rénszarvasokat megyek keresnL
tuhte ulumuce poata lülia rattst az az ember délről jön. — munna
wuáinam (mejja tun kaiki ívuáinam, tatna? ívuéinit v. huéinit) urru'
koapem (v. kuotem) én látom (mi mindnyájan látjuk, ti ketten
látjátok) a lakósátrat.
Inpma waresne hó van a hegységben. — vuösts meassa li tan
japien joktan első mise volt ez évben tegnap. — tihte puoitie (cuhks)
piarka ez kövér (sovány) hús. — pijjuls piejje meleg nap [van].
jammikelta sötétedik. — manna ivaccam tan jijjen n^ican pealsn
oarram megyek, az éjjel egy lányka mellett hálok.— mah le' sajulum fáradt vagy ? sajlam fáradt vagyok, munna kl'ein beteg vagyok.
munna cahksam leülök.
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B) Mesék.
1. Stalán

liewa.

Aktn aiiéen kálle ih cerka (ceréka v. kujjind). kdlle toqrajejja
<iice jdpie* aktne kdllne (kdllene). stdld (stuorra stierka ulumuce) tam
kupm seita laki', kuktie tihte jama (hauk laki' v.püivih). tan kupn
cerkum seita fiepV cerkijinie. koassie jü tah cicie japie' nahkqmq,
lahkadejja hauk laki' tam kaim (kdllem). manna aktem dlelfem uunejijji. tánne alekie ai seita Idkih tam stalam (stierka qlamucgm), at
kalekies ströffV tan autstfe, at tihte pamvtimd tdnnd a'cidm, kumtie
puéllih tü ieriem 0pi- cerkijinie.
tilPe alekie jlehtijejja i&d eandn: «mah mieV, kustfe tan
qlqmucén (stalan) liewg, at im manna mdhtie' püwV tam í kihci
kaik'1 (kalak,)} kusníe tan liewq.» — tilPe kihcijejja ien{e tam
ulumucum (stalam):
«kukká tü liewa h) — tilPe svöruijejjd :
«kumfe lldh tdl kuortallamienie ?» tiWe svöruijejjd tan kuppse:
«almie manna talowum nödsa, tiWe manna lakastallam tü liewuse
(lieuse).» — tiWe tihte stdld supcstallijejja (sdrnajejja) sü liewun
plre (piere):
«kancemen púellemen jawfen akté sö°lo ih tiWe
tann*e sö°lusn akta karié, tdnnle kdrésn akté söude, tdntfe söudm
akta hdna, iánttfe hanesn munrte, tanrte murinisn mü liewoa. tillle
tan éerkdn (cerekén) dlekie poqtama sü ienlen koqika ih jldhta:
«mah Veh talle fihkima küHluma, kusnle stalan liewq t» — tilVe
svöruijejja ienle dlekan: <y'w Pem fihkima küHlumá, mü alekie I
púdllemen jaurlen kancemen, timte (timetie) supcstalléjejja tihte
stdld, sü liewo, ih tdstfd sö°lg ih sö°lusn (soulusn) kdfe ih idnnle
karién akta söude ih söudsn akta hdna ih hdnesn akta muntfe, tannle
munnisn tan stalan liewq.» tlje dlekie jedhtijejja sü eanan: ctiWe
clehtem noude trednklejjij (treanklejjih) kihctallih, mainie kalkum
mahtih wdcci' tan puelije (puelema) jawf-en toarestv. — tiWe kiheijejja aktum piernum ih snölköm ih isnláttem ih taktdkum, tilPe timtle
wdciejejja. Tce wdcciejejja mihtie vinneum ruoufe riehpenen noqVem
(nuoliem) ih tipie isnldttiem ih taktdkum icie koaika riehpenen nealan, kuhtie edydc tah kuékte púelih ; piérnum ih snölkem kahcejejja
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süuki\ tan autstle piérne reps ih ceeps kuolkh aana, ih snölke ai aana
vdlks ih ceeps ih reps jliáhk' sü kuolksne, koassie Peka wuélkama toarest púelije (púelema) jauriem. tilPe puqPe' tan sö°lgse. tasnid tanná
ulumucen liewq lejja, tilPe tanná sö°luse pejjise tváciejijjin, tillje
talowujijjin tan karán. tilPe pierrna lakijejja itfe auts feltfei (felelééi) kijirrfe, kuktie karié marhkanejja (piérna murhkiejejja körien
pqariem) ih söude ruohtijejja ulukse, ih snölke ruohtijejja minnleUsPe ih típie söudum fást ih reivajejja. soudste hdnd háPehtejjá ih
hánan minn^lisfe isn-l'átPá haPehtejjd, tipijejja ih poqrhkqjejja*
hánésn munrie lejja ih munnle kahcijejja cácien sPsfe] ih paanenejja
(v. sahkadejja, vuojoi) böhnesa. tilPe takteka catamudejja tann munnlen mietfe. vuosts ailfen takteka catamudejja munnten miePe ih kuhklem samgdjejja. kuhPe eccie tistie viePe kuhkebm puelV jielih caclen
sisnle (voulu&tfe), at ijjic ívueíntiH, tilPe pejjese talowa ih kaláka
wueíntiH. kuhPe jü Pega luuéintamma, tilPe nuppien ailfen (v. nuppist) voulse (y. voulose) catamadejja; tilPe dandan kuhkebm sittiiejja dn kuh tun vuosts ailfen, men Üje eccie kaunh kanná. tilPe viePe
talowuéjejja pejjesa, kukPe kaláka wuéintit, ih tilPe kukPe jü (du)
liega wuéintamma (v. wuíntámma), tilPe catamadejja koalmatn
ailfen ih dandan kuhkebm samgdjejja, kuh tah keaktie aikie\ tilPe
munnlem kaunijejja jaurlen bqqniste ih talowa pejjise cáciem. tilPe
wuéinijejja tihte pdhce, att munnte takteken ndlmisne, tilPe takteka
kuoWejejja munnlem pahcen koqika (Y. kuoika). tihte p>ahce tipijejja,
munnlem, tullum poaldajahtejejja sö°luse ih piejema munnlem tan
tulluse, at kalga (kaláka) püeli' (puellemen tulluse). kuhPe alksta
(allfsta) fúellejáhti' (puellajáhtV), tilPe tah síiukujijjin poqstln
(süukijejja tihte pqhee poqstln), kuhtie jü Pega tüwná toitumq, mánn
diet tihte wácie (iváccie). tilPe tanná stidllesa (v. -sá) talowujejja,
astie tvuélkijejja, tilPe tqllqk wuélkijejja tahkd tan ulumucen koaika,
kumtie (kumePe) lantse talpioujejja, Üje ívuéinéjejja tihte ulumuce
püePejejja slamma lajin, ámmtie kuh tihte munnle, mam tullusi piejijejja jaurlen souluse.
tihte pdhce wácéejejja icie lenben koaiká ih tü ietPe süösidejja,
kukPe wuéinijejja, sü álekie friskie pöqtoma poqstln ih cirrki (cirreki) süösidejja, att sü álekie (álekie) viinima ih att tihte tan nuh-
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tegq (puéllijejja) tam stálam lakih. tiWe ceréka (cerka) dldlesstéjja
icle aleWem ih fehtiejejja:
((stuorra áWes taanum, mü álekie, att
taand tann stuorra ulumucen (stálan) lieivum viinima». — tiWe
céreka dnn%d lakcajejja táinlá l&e alekitfá, ánnld uhce liewq tdnnlá
ulumufíésne jih tihte qlqmuce (stdld) svörujejja tann cerkasan :
«kumtle manna supcstamma (supcjstallama) túlnan unde cerkasan í»
— juh (jáh) tille náhpiHdejja ulumuce tullu-cittem ih küonum icsis.
tann ulumucen nalmien küomie púetfejejja, kuktie musksejja jah tiWe
nahkdjejja tann kröhp tullustfe, tihte mi matiejejja (mah mátie1)
púelih, tlje tullu jamkajejja ih tan liewo jamkajejja
(nahkijejja)
tullune.
•

(

(

•

'

•

•

% Kan a kan

álekie

ih uhce

ulumuce.

Aktn aikien akté kanaga. tihte t'imtie sü°sidejja at vuocih, at
eccle jeácebm mieV kanna, cin kó* ville püci minffelstie
(-llstie).
oadlejejja qllqkne (-kene) sküoksne éhkeden ih drdn (áredn) gierkcená ih pienená. lahkam uurtejejja. aktn piejjen heántadejja, att eccie
nágen ville-püc puaV vuoei', kumte tihte uhcedejja karm klukkum
dredistie. tiWe ehkede sittijejja, tiWe sitijejja köqtse (kuotre) ridi'.
tillle huéinije uhcu ulumucum ciéikd (giéiká, ciéikd) autelistie
sküeksne. kanaga bditd icie hierWem, raidd tdnna uhcu ulumucen
minnlelistie ih tipijejja, ih undort' tüwn kaik, kumte tihte wuéinlejejja.
tihte alavas (v. auvas) uhce ih stükken, cin (£in) kuh troli ih tanna
vuopt' vuoksén kissega kuh pursevie. men tüufi, maitie kanaga smdrledejja, tiWe eccie sif svörih kanna. tiWe kanaga moarra'tieva ih
kahclejejja ice treánkide tipi' tam ville kupm ih paani' vele, att
ejjec (v. ijjic) talovuih (taloivih) káunan autstie. tiWe kanaga tvuélkijejja (tüuélkija) icie gárdienasan.
tille tdnnid titén kqmbl sédé, at kanaga ih tan cednar' jükujijjin kahksi jijjim. tlje jükujijjin ih supcstallijijin jenum. kossie
cahkasamma aktn aikien ih jükuma ih rárá vuóinuma, tillie kanaga
lipijejja stuorra, jürn coqrviem ih jéhtijejja: «kumtle tejja tuhcedd
mü vüocémum tan piejjen ? tan mieran eccie ánne (v. dnne) siehtijejja, at talqvujijjimu' kuatan tamta viWe-jnrni>. tah ulumuc' svörujijjin: «tihte saanan, mam taane jléhta'. lepuh tan nuhtega vuocim
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alder kaurí, kuh taana tüunne lantsn.» — taptema supcse kanagam
lüjjökü tan jenum nuhtigum ih kihcie ice folk, maitfe kaláka tan uhce
idumucasan (ulumuőinie) tditih. tah sü folk' feJitie': «kaW uuni
karltahksn tam leit koqtsn^r). kuh kanaga tam küHujejja, tlje sievut
arrejejja stundum. tann minnelistfe coqrviem loonlejejja ih jlehtije
(fehtijejja) : «manna sitim taitV, ámmetie tejja jiehtere. ijjic tihte
mü fiéilie sittie, kíiktie tihte ville kuppq p>^dsa. timtfe luhperem
manna, ihkihu kiess (Y. kljjes v. ihkibu kuhte; — v. tihte, ihte) tam
lueita luous, tihte kalka jamih, ihkibu mü egén (leen) alekien. —
kuktie kanaga timtie fehtijejja, tilie tah karmanejjá1 kackums ivarjasijjin. eáh lie' alder küHuma timtie supcstalluma ih tah riheijin, at
vüolga tanná oqijjan cahkse talovuma.
nuppien árdn, kumtfe kanaga vuéptste, tillie maitajejja, kumtie
liega jléhtemq (toqivatqmq) éhkedn. tiltfe tqllqk c'éhta kahcV (skihkih) Mappái miet'ie ih taitejejja (paja taitih) uhce kuotfem kanagan
koqtfen lihka. uhce koqtfem taitajijjin taistie stuora klappuistfe ih
paanájijjin stierhka las^i kijimie, kuktfe eccie ml kanna puciT rarhkV,
mihtie palkam taitajijjin uhce klukkum, kuktie Jeadám nahketit.
kuktfe jü tüun taitaltahksn, tiWe kanaga paja vuólktlt aats villuc
ulumucum, piejejja koatfen sls ih cieuterí Ijice tlpijejja. tiWe trísne
ciehta tihte uhce ulumuce cahkaslt karltahksn jijjim ih piejjem, ih
ivaccije ihfuelije ulmmuc' puqtije', ah kalekes wuéinih tam. men
eah kuht kuoV (küuV) tam pielkV, eáh kutlV kanna aldr at tihte supcstalla.
tiltfe nahkqmq prá puwlk. tiU*e hmntatejja, at toará satta
lantse ih kanaga ciehta kiesi' toarose. kumfe (kuktfe) kaláka wuélkV',
tiltfe Ijice fruose sq,rnno (sdrünuo): utiltfe lahpam landum ih folkum
(v. folkde v. ulumvé') tü kiátlj sls. men aktum kaik toaivatlt munnan, at vele paana? ville ulumucum, kuktfe ijjic piásih ulukse,
meádan manna tfem porrta«. früu toivatejja puerrumusum táitV, tiltfe
kanaga ivattijejja tüunan uh&e koatfen cieuten. tiltfe waciijejja stuora
vinnese, pejjisi kiessijejja liertum ih kahksu wuélkijejja nuppieje
lanctfje. kukká talovujejja, tlje viinijejja. früw landsn coaccamienie ih
varisimienie tan minnlelstie, mqn kahkse (man kuhkiem) puallija
(v.puallijejja) wuéinih tann skihpm. tiWe jarrkajejja poastln kana-
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gan koatan icie taktrij (nleitij) kijimie. koqtsen vuértemienie, kuqssie
i&e kálle talova.
Cl

l

kannage ihfrüu uurtejijjin pra aktám mánam. tihte lej ja dnnle
nuorra. mannán ku kannaga vuélkqmq, tiWe hedntatejja, at dlekie
juelte kanaga-kuqPei pierá ih puofejejja vilde ulumucen kuqtan. tillle
tassa cihkinejja stuokadit kuWe muorjinle. kumPe tihte stuokadejja,
tilVe tann kidVe muorjle jdrrija (járrijejja) villle ulumucen kuoPen
klukkun citt. tollak vilPe ulumuce talovujejja uluks (lihka, autse) ih
scnhestejja tam kidlle muorjem uluks. tani sitija (sitijejja) mána
jenem, till'e vaéstora stuhcstejja muorjem ih vilfre kuppa vuóstora
seHtije, ih timPe stoakedejja kuhkiem stundum. tilPe mannán (minnemusen) íimurrdd sittijejja, meádan tihte ville kuppq kuWe muorjem
uunejejja ih ecciji itt wattV poqstln. tihte uhce pdhce pittéjejja
tamma, tan minnelistie hoqtadijejja, tqivatijejja, men eccie nahteP
kanna, ih alkste clarih (cárrih). tiWe ville koppq jlehtijejja: awuóntum taitejejja tu ahclá munnan, at karradejja mannám, taane vuéstre
fihk' tam icit muorjem, ammie mannám vieihkéP luous». — pdhce
svöruja (svörujejja): «kumfe manna kalakum puallih taanum luous
taiti? para munnan tam muorjem wattá'.f» — ((manna wottam tam
tu muorjem poqstln, ammie taitd\ mam manna jlehtam. vdccieh icit
ienlen koika ih pidd?, at kaláka kampstit taanum. pudssih ih sealedc
ciuden ednet báltstie (budltstie), poaPe' tiekie ih uksum rihpesf. tiWe
mannán mát a' ciudn' ivattV poqstln, kuktie ijjic kie kanna mielih».
kumPe tihte ville ulumuce sitijejja, timPe táitajejje minnemusen
mdna. tihte vácijejja l&e ien%en koaika, pittijejja, at kaláka kámpustit ih sealadie ciuden1 tann budltsPe. tan mannán ruohtijejja voulusá (-se) tan uhcu, koatan ih rihpstejja tan koatien uksum, kuktie
tihte vilPe ulumuce ulukse tqlora. kuktie kalekes joukotit, tihte idumuce jlehtijejja : «tillle wattam tam tü kulPe muorjem, ámmetie liem
tóaivahtamma. tilPe kalak' aldles uunV, ihte Heh mannám luous toitum. nuppien aikien, ammie pdhöv\ tillle sitem vieihklehtilt ai taanum,)). — Plle tárnia wuélkd. men pdhce poqstln ivácejejja icle ietfen
koaika ih keattá cieudn' sammá lajin, amPe llega tipmq (tipema).
kukPe kanagan kuofen mielijijjin, at villle ulumuce wuélkqmq,
tiWe tdsnid stuorra rüöüünid sittijejja ih früu skihkie fol¥ kuortallih
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX.
16
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/ minWelistie] palkai mietie. menn tihte porrta, ih porrta sittijejja*
tiWe früw fenem sarkam uunlejejja (uunejejja), kaktie liega vuertiemienie karm piejjem, at icle kálle koatan taloivih. tillle ívuéiná, at
skihpe (skihp') toarest jaurlem talova (talevie') ih jena ulumuce
cóqnkana janién kattan at puerástahti'. kumfe kanaga landse talova,
tan udumus supcste (kihcie) : «mah lietre vele puunum[a] tan vilidé
ulumucum h) tilliefrüu káta supcstiH, kumfe liega kuoratamfa]. kanaga
sittije pö°de (tüune) kiápok ih jehtijejja, at kaláka stroffi', ihte tam
toituma, ihkubq kijjás. kanaga uhcijejja tüwn ic'á koatfem ih kedre
mána' ih t/üwne sittimq ulumuc' kálekles talovui' (taloivi) kanagan
auts, men ecciákie kdnd miel'. tiWe kaláka kanagan álekie frámma (x.
autse ) talovui'. kuhtie kanagan autstie talova, tillle jehtijejja: «manna
mielum,att manna icen dhcidn (v. ácián) moqrne (moqrrie), tiWe im
liek puelV saaniem jiaanih; manna tihte lueitqmq luous (v. marina
tam l. luous)». — tiWe früw sattd viHkqkq (viHökqgq) ordejjam ih
tüune nuppie ai, kukte tüune lüjükie kanagan dlekiem. minnemusn
kanaga jehtijejja: «e/ác kóqssid [kaligies] ulumuc'jiehti' (aldre kaik'
)iehti'), atte mqnnq coapkama icen toivgtassdm. taana kaik' (kalak')
járni', dmtie Heh ceanádam, kumfe Heh mü icen piárga ih málie».—
tilPe kahcejja iclá ceanarife, att kalékles vuólktit [tam] skeakan ih
jámietahtih. tan páhcen sárdiem (sárédiem) kuottíh kalékles tamm
kanakse, at kanaga kaláka vuínih, at jü üevles toitqmq tann kahcemum.
tiWe ulmuc' ángrdijjén ih tüun kaik pittijijjin kanagan álekien
autsfe, men kanagan smárég eccle tistie puel' tipih kanna (kanaga
eccie pueV tistfe (viele) tiepih léi páka' poastln). treánk' ciehtie'
Hüdietit, váltie' páhcem kaskumse ih váccie' lélá veagum. kuhtie
kahkse skeakan talovuma, tilVe táidijim wuéinije', ihte snurrk' táidiemienie. tillle jehtie akta nappan: «eccie tihte vuéinije nuhtigq, at
kanagan dlekiem jámiehtiH; iepuc tam tditih kanna, paf hellste
óqcci' aktum snurrkum (snurrukum) ih tan sárdlem tipih, tillle kdleIfes kaik jáhkih (trüih), at kanagan álekien sáredie». tihte nuppie
tuhcü, at nuhtiga lákan supcstalluma. oaccajijjin aktum snurrekum
tahtie taidlejistie ih kuéttijijjin skeakan (tah Heves kedttumq snurrkum skeakan), ih ?íüowgjijjin ih sárédiem üpijijjin. tahtie minne-
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listie kahcajijjin kanagan álekiem, ai kaláka ívuélkih, ih fehtién (jlehtijijjin), ijjic (eccid) kossia (aldr) koatan (koatre) taloivih. tah
knappok járkajlevles kanagan koatan ih tásniá stuorra sarraga sittáma, kuktie tah kanagan álekien jümietahtama (jamamum) supcstijjin.
A k i r á l y fia és a k i s e m b e r .
[Volt] egyszer egy király. Ez annyira (úgy) szeretett vadászni
(tkp. örült lőni), hogy nem tudott mást mint vad rénszarvasok után
[járnij. [Ott] feküdt künn az erdőben este és reggel sólyommal és
kutyával. Szerencséje volt. Egy napon megtörtént, hogy semmi
vadrénszarvast sem tudott lőni, bárhogyan felkeresett [is] minden
helyet (tkp. lyukat) reggeltől fogva. Hát este haza akart nyargalni.
Ekkor meglátott egy kis embert szaladni (tkp szaladva) előtte az
erdőben. A király megsarkantyúzta (serkentette) a lovát, a kis ember
után nyargalt és megfogta s valamennyien csudálkoztak, hogyan
nézett ez [ki]. Ez nagyon kicsiny és csúnya volt, épen mint az
ördög és a haja sűrűen (vastagon) [volt] nőve mint a moh. De min
denre, a mit a király szólt, nem akart felelni. Ekkor a király meg
haragszik és megparacsolja szolgáinak, fogják a vadembert és
őrizzék jól, hogy semmikép el ne szabaduljon (tkp. el ne jöjjön).
Aztán a király elment a maga házába.
Hát azon időben régi szokás volt, hogy a király és szolgái
késő éjszakáig (tkp. messzire éjszakát) ittak, ettek és sokat beszélget
tek. Mikor ültek egyszer és ittak és vigan voltak (tkp. látszottak),
hát a király fogott egy nagy vadállat-szarvat és mondta: «hogyan
tetszik nektek az én lövésem (vadászásom) máma? Eddig még nem
történt, hogy vadállat nélkül jöttünk haza». Az emberek felelték :
«Az igaz, a mit te mondasz. Nem találunk sohasem olyan derék
vadászt (tkp. lövőt) mint te, az egész országban.» — Ilyen beszéd
nagyon dereknek tetszett a királynak és kérdezte a maga embereit,
mit csináljon a kis emberrel. Az emberei mondják: «tartsd őt fogva
a te házadban.» Mikor a király ezt hallotta, csendesen maradt
egy darabig, azután fölemelte a szarvat és mondta : «én úgy akarok
tenni, a mint ti mondjátok. Nem az én hibám lesz, ha ez a vad
ember kiszabadul. De azt (tkp. úgy) Ígérem én, bárki (v. az, a ki)
szabadon ereszti, az megfog halni, habár az én saját fiam is.» —
Mikor a király ezt mondta, hát azok az emberek egymásra néztek.
16*
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Sohasem hallották így beszélni és észrevették, hogy sör szállt a
fejébe (tkp. jött a feje tetejébe).
Másnap reggel, mikor a király fölébredt, eszéba jutott, mit
(tkp. hogyan) mondott (igért) az este. Ekkor azonnal parancsolni
(küldeni) kell gerendákért és csinált (csináltatott) egy kis házat a
király házához közel. Egy kis házat csináltak azokból a nagy szál
fákból és ellátták erős zárakkal, hogy senki sem tudta feltörni. Az
út közepén csináltak egy kis nyilast, hogy az ételt beadják (tkp.
betaszítsák) [rajta]. Mikor már minden készen volt, a király elévezettette a vad embert, beletette a házba és a kulcsokat maga vette.
Hát ott kell annak a kis embernek ülni fogva éjjel és nappal és
járó és kelő emberek jöttek, a kik meg akarták nézni. De senkisem
hallotta őt panaszkodni s nem is hallották soha, hogy beszél.
Hát jó idő múlt el. Történt, hogy háború támad az országban
(tkp. országnak) és a királynak el kell vonulnia a háborúba. A mint
el kell neki mennie, azt mondja a feleségének: «most az országot és
a népet a te kezeidbe hagyom, de egyet igérj meg nekem, hogy jól
megőrzöd a vad embert, úgy hogy ki ne szabaduljon, a míg én oda
vagyok». Az asszony megígérte, hogy a legjobbat cselekszi. Hát a
király neki adta a kis háznak kulcsait. Aztán ment egy nagy hajóra,
fölhúzta a vitorlát és. messze ment más országokba. A hová jött,
győzött. Az asszony a szárazföldön állt és nézett utána, a meddig
bírta a hajóját látni. Aztán visszafordult a király házába a maga
leányaival. Otthon várt, a míg az ő férje megjön.
A királynak és az asszonynak csak egy gyermekök volt. Ez
még fiatal volt. Miután a király elment, történt, hogy a fiú körűi
járt a király házában és a vad ember házához jött. Hát ide leült
játszani egy arany almával (tkp. bogyóval). Mikor ez játszott, az
arany alma beleesett a vad ember háza-nyilásán keresztül. Azon
nal ki (közel, előre) jött a vad ember és kidobta az arany almát.
Ez nagyon tetszett a gyermeknek (tkp. ezt nagyon szerette a gyer
mek), hát újra bedobta az almát és a vad ember újra visszadobta
és így egy hosszú óráig játszott.
Aztán (végre) bánat támadt, mert a vad ember megtartotta
az arany almát ós nem akarta viszsza adni. A kis fiú kérte őt, az
után fenyegette, ígérgetett, de nem használt és elkezd sírni. Ekkor
a vadember mondta: «Rosszat tett nekem a te atyád, hogy elfogott
(megkötözött ?) engemet. Te visszakapod az almádat, ha engemet
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kiszabadítsz (tkp. segítesz).» A fiú felelt:«hogyan bírjalak én té
ged kiszabadítani (tkp. szabaddá csinálni) ? Csak add nekem az al
mát !» — «Én visszaadom az almát, ha megteszed, a mit mondok.
Menj a te anyádhoz és kérd, hogy fésüljön meg tégedet. Vigyázd
meg és lopd ki a kulcsokat anyádnak övéből, jöjj ide és nyisd
ki az ajtót. Aztán visszaadhatod a kulcsokat, úgy hogy senki se
tudja meg.
A mint ez a vad ember akarta, úgy cselekedett végre a fiú.
Elment anyjához, kérte, hogy fésülje meg és kilopta a kulcsokat
az övéből. Azután leszaladt a kis házba és kinyitotta a háznak ajta
ját, úgy hogy a vad ember kijön. Mikor el akarnak válni, azt mondta
az ember: «most odaadom ezt az arany almádat, a mint Ígértem.
Köszönöm (tkp. fogsz köszönetet bírni v. legyen neked köszönet,,
bírj köszönetet), hogy (tkp. a ki) engemet megszabadítottál. Más
kor ha szükséged lesz, hát téged is meg foglak segíteni*. —Azzal
elmegy. A fiú azonban visszament anyjához és a kulcsokat ugyan
olyan módon visszatette, a mint elvitte.
Midőn a király házában megtudták, hogy a vad ember elment,
nagy sürgés-forgás támadt és az asszony embereket küldött
[utána], nyomozni az úton. De ez oda volt és oda maradt.
Ekkor az asszonynak sok gondja volt (nagyon búsult), mivel
minden nap várta, hogy a férje hazajön. Hát látja, hogy sok
hajó jön a tavon (tengeren) át és sok ember gyűl össze a tó
partján, hogy üdvözölje. A mint a király a száraz földre jönT
ennek legelső szólása (kérdése) az volt, vájjon jól megőriztétek-e
a vad embert? Ekkor az asszonynak el kellett beszélnie, hogyan
történt. A király egészen mérges lett és mondta, hogy meg fogja
büntetni, a ki azt tette, bárki is. A király kikereste ez egész
házát s minden gyermeknek és minden felnőtt embernek a király
elé kellett jönnie; de nem tudta senki. Ekkor a király fiának kel
lett előjönnie. Mikor a király elé jön, hát mondta: «én tudom, hogy
atyám haragjában vagyok (azaz én okoztam atyám haragját), hát
nem bírom az igazságot eltitkolni (elrejteni). Én vagyok az, a ki azt
szabadon eresztette.)) Ekkor az asszony elhalaványodott (tkp. fehér
arczú lett) és valamennyi többi szintén, mivel mindnyájan szeret
ték a király fiát. Végre azt mondta a király: «sohse mondják azt
az emberek, hogy én megszegtem a magam igéretét. Te meg fogsz
halni, a mint megérdemelted, ámbár a saját húsom és vérem vagy.*
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Aztán megparancsolta a maga szolgáinak, hogy vezessék el az
erdőbe és öljék meg. A fiúnak a szivét hozzák a királynak, hogy
a király lássa, hogy végrehajtották a parancsát. Ekkor az emberek
sajnálkoztak és valamennyien könyörögtek a király fiáért; de a
király nem bírta többé visszavenni a szavát. A szolgáknak engedel
meskedniük kellett. Maguk közé vették a fiút és útjoknak mentek.
Mikor messze jöttek az erdőbe, hát egy pásztort láttak, a ki disz
nókat őrzött. Hát az mondta az egyik a másiknak: «nem látszik
az jónak, hogy a király fiát megöljük, ne tegyük ezt. Vegyünk
meg inkább egy disznót és annak a szívét vegyük ki. Akkor vala
mennyien azt fogják hinni, hogy a király fiának a szive.» A má
siknak úgy tetszett, hogy jól beszélt. Megvettek egy disznót a
pásztortól és a disznót bevitték az erdőbe és megölték és a szivét
kivették. Azután megparancsolták a király fiának, hogy menjen
[tovább] és mondták, soha ne jöjjön haza. Ezek ketten visszatértek
a király házába és ott nagy szomorúság támadt, midőn a király
finak megöletését (halálát) elmondták.
B. Kambul
•

kai le ih Henc i e.
c <

Aktite kardeúisnle kambul kalle. lienciem ívuarda tahka. till'e
<(

•

•

funderih, kumVe kaleMes jiehtih, kuktie liengie tqlowá. kakcHs pienem uunije. tihte piene seita kakcih. liencie jiehtejejja: «ass tuhka
Z)iene/» — tuhte svöruq (svöwruq):
nahsen niddom taitamieri'e». — liencie jeahta: «budrg/» — tuhte svörua : amihtie óqkSiem». — kihcije: nkuppinie kuinum aana'?» —svöruq: njaur^epielm (pielesn))). — kihcije: (tmánn kuhkie tunn vúonesa?» —
(tallakaln tunn bahkan.
Az ö r e g e m b e r és a t i s z t v i s e l ő .
Egy tanyában volt egy öreg ember. A tisztviselőt várja oda.
Hát gondolkodnak, mit (tkp. hogyan) mondjanak, mikor a tiszt
viselő jön. Harapós kutyája volt. A kutya meg akarja harapni [a
tisztviselőt]. A tisztviselő mondta : «kusti, kutya !» — Amaz feleli:
«Fejszenyelet csinálok». — A tisztviselő mondja: «jó napot!« —
Amaz feleli: «az ág közepéig.*) — A tisztviselő kérdezi: ehol van
a feleséged (tkp. bírod a feleségedet)?*) —Feleli: «a tó parton».—
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Kérdezi: «milyen messze van abba a faluba?» «Ama dombon
túl(tkp. kivül)».
4. S ti erhke

piarne.

Keákté niáit\ ah kalekies taidiemásan wuélkih
(wuelekih)i
tiWe pejjese wá^em taidih. tiWe ceps wuéksam ívuíjnije''; mán kuktie
kahtfebásan talowujijjin, tiWe wuéinijijjin, att ecci Uh wuéksa.
piarne küsn ndlenie rVdémierie. tiWe akta tuuélka tahka ih ka
(v. kaláka) warjasiH, mah lieka tihte. tiWe ívuainijijjin (wuainié').
a,t tihte piarne. wuelkie kúotre (koqtere) rúqhtn sarninie a'cebun
koqika. tilPe ahceba tahka stiálukeúa, tiWe tihte piarne ju krevemienle woulose tamm kauivam. kuktie cihcebq tahka talevie, tilPe piarne
yur*vie farhmiem kuott%emienle küsn nille. tle pillijeávles (piell-),
tilVe lüualkijé' (tvualkijijjin) jienebü mietie. tiWe kalélfes tahka
kehtih. tülle aktn ehkedn piarne taloivajejja ih kalka (kaláka) küsum
matadiH. tiWe wüecejedvies ih tievárdijijjin piarngm. tiWe piarne
sikkie tam küsum ih trauwá, at per tihtá küse ívuocejejja. kuhte tah
wuainijijjin, att piarne sáittijejja pe)jise küsum, tiWe tah p\llejátt%e'
(pillijijjin) ih wiiiílkie'' (ruohtijijjin) köqtre supcstit, mann stierrhke
tihte piarne.
Az e r ő s m e d v e .
Két leány [volt], a kiknek el kellett menni legeltetni (tkp.
legelésre), hát föl egy hegyre legeltetni. Ekkor egy fekete ökröt
látnak; a mint azonban közelebb jöttek, látták, hogy ez nem volt
ökör. Egy medve nyargalt egy tehénen. Hát az egyik oda megy,
hogy majd megnézi, vájjon az-e? Hát látta, hogy az medve. Haza
mennek szaladva, megmondani az atyához. Ekkor az atya oda
[ment] puskával, hát a medve már leásta a tehenet. A mint az atya
odajön, hát a medve egy öl mohot vitt a tehénre. Ekkor megijed
tek és többekért mennek (mentek). Hát oda akartak [menni] meg
lesni. Egy este jött a medve, hogy majd megeszi a tehenet. Hát
lőttek és eltalálták a medvét. Ekkor a medve fölhúzta a tehenet
(t. i. a föld alól) és azt hiszi, hogy csak a tehén lőtt (t. i. az alfeléből).
A mint ezek látták, hogy ajnedve fölvetette a tehenet, ezek megijed
tek és haza mennek (szaladtak) elmondani, milyen erős a medve.
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C)

Elbeszélések.
1.

Akta kálle cakcebi ivaisefs] sköuse wuélkijei (v. wuélkijejja) jih
ka wuocí' (v. ivüecih), mdn tle aktén kaWen mihtle siehtijeja (tqlaW'i). tiWe pienem viétta (karrgejja) coqrvit (coqrved'e) jih kaláka
úüoivih, men tlle káttiá hajékla (-lejja). tlje kahta kuinubun koaika
wuHki', tiWe kuinobbo (-nqbbq, -nqbq) puesatieiva. tiWe kahta'. fuelih
p ü V phcediH (pjici koaika).
Egy ember ősszel vadas (tkp. jávorszarvasos) erdőbe ment,
hogy majd vadászik, de ekkor egy vad rénszarvassal találkozik (tkp.
vad rénszarvas közé kerül, jön). Ekkor odakötötte a kutyát szar
vaira, hogy majd megöli. De a vadrén elszaladt. Ekkor a feleségé
hez kellett mennie, és a felesege megharagszik. Hát el kell mennie
a rénszarvasokat keresni (rénekhez).
2.

Nielse aktn cakcen (cakcen) kuloma snölk' wüeclejejja, tlje hűikie vlH rikstV fihkijejja ivüocemen aatstfe.
Nilson (?) egy ősszel három farkast lőtt, hát tizenöt tallért
(kronát) kapott a lövésért.
3.
Táiman manna hoqkkajim (-jijjim), tann jen küeVe' fihhijip
jim, tiWe hoqkk-stauram tfápkijijjim. tiVe müutom (-tum) piljejijjim
tuoltHijjim. tillle viele hoqkkajijjim, tiWe köatan ívuélkijijjim, tiWe
püuci koaika (\. koaikas) ívuélkejijjim, tiWe pwV kaunijéjjim.
manna eccem (écem) inqnna köatan (koatre) puélh puékt%eti%t
[kanna], tillie kahtejijjim k/iotre fualih jielpih mietle. manna alavas
kalgas süun', tiWe káhtum (kahtejijjim) akták ívuélkih.
Tavai én horgásztam, nagyon sok halat fogtam, [úgy hogy]
hát a horogvesszőmet eltörtem. Néhányat megsütöttem, megfőztem.
Aztán újra horgásztam, aztán haza mentem, hát a rénszarvasokat
megtaláltam. Azonban magam nem bírtam haza juttatni, hát haza
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kellett mennem segítségért. De nagyon lusta szolgálóim [vannak
v. voltakj, hát egyedül kellett elmennem [a rénekért].
4.

Mihtsen manna árrajijjim (\. -jijjum) nieljle jápie' ih Ije
('= ih tiWe) wmlkim (-kijijjim) skaranai kuóika (v. skaranise
Jahtajijjim,) jih le (= jih tiWe) tani kieslem tdsriá árrajijjim. miesieS
óqecidijim ih alda' jéh le taidlejijjimjéh tillle wuűkijijjim kieutielásan, püc' uhcidijjim.
aktn cakcn mejja rente pücét. káhtejijjimu' püc uhcidiH. tlj aktn
kambl stoqp^se (stoqpse) ih tihti ju miekceltahksn (v. míekcema).
tiWe eccuh tásniá puélh arrih kánná, tiltte jahtajijjimu' bawolqsa.
tillle tasrte aktén jaurlen nimma Kraut'a (Krauca ?). tillle nahkqmq
(nqhkuma).
Kis hegységben laktam négy esztendeig s aztán elmentem
egy magasabb hegységbe és ezen a nyáron ott laktam. Borjakat
fogtam [a hurokkal] és teheneket; és aztán őriztem, aztán meg
elmenten a magas hegységre, rénszarvasokat kerestem.
Egy ősszel mi egészen rén nélkül voltunk. Meg kellett keres
nünk a réneket. Hát egy régi szobába [jöttünk] és ez már korhadt
volt, és nem bírtunk ott lakni, hát elköltöztünk nyirfás dombra.
Itt egy tónak a neve Krauca. Hát vége.
5.
Mejje vV-t poika', ah kaleku jijji' piejjie' tajitV, tiWe nuppien
ehkedásan táitih. tiWe viehkie poqVe. tiWe kuqtre kalikü' fuelih, tiWe
ivaislen mihtie siehtejijjimu'. tiWe ívuelkijijjim kuqtre supcstiH. tassa
tejjé áhcie' kaliWes tahka ívuocV', mcin tiWe eah nágen pienh uunie\
tiWe eah kuqppa talowh kanna.
Mi öt fiú [voltunk], a kiknek éjjeleken, nappalokon át legel
tetnünk kellett [a rénszarvasokat], hát más [nap] estéig legeltet
nünk. Ekkor segítség érkezett. Haza akarunk menni, hát jávor
szarvassal találkoztunk (tkp. jávorszarvas közé jutottunk).
Elmentünk haza megmondani. Erre ezeknek az atyái el akartak
oda [menni] vadászni (lőni), de nem volt semmi kutyájuk, hát
nem jöhettek eh

SAJTÓHIBÁK.
Lap 6, sor 7 al.: kicetemiem | helyett olvasd | kihcetemiem
«
7, « 14 «
cacie || cácie
«
9, « 10 «
kalkien || kalkien
« 13, « 18 «
$t'á || gt'g
« 19, « 11 «
suttije || suttije
« 19, « 10 «
siedllátqmq || steállátqmq
a 23, « 9 «
ma'ie' || matie'
« 36, « 17 «
f"v. lühkse) || (V, Idhkse)
* 42, « 10 «
kukiápasan || kulikiapásan
« 48, « 10 föl.: fc*afo« || fceaA;ís
« 48, « 2 al.: fóa', jeallomá || Ze«, jealloma
« 48, « 3 «
mána || mand''
« 51, « 13 «
tdWd || íá'^V/
«« 55, « 11 «
wuánd || wuainá
« 5G, « 10 föl.: hauald \\ kanala
« 60, « 11 «
enum || jenum
« 69, « 11 al.: (skorwV) || skorwi
« 69, « 3 « 2m®H{ata II pualkata
« 70, « 6 föl.: jeahtá || jeahtd
« 73, « 14 « jidllemd \\jiallema
« 81, « 7 «
(seállladijin) |j (seálladijin)
« 82, « 3 « pidrnd || piarnci
« 82, « 11 «
aredn || áredn
« 84, « 1 «
oáksiem || odkslem
« 90, « 10 a].: nommon || nommom
-« 100 és 102, sor 7 és 4 al.: á/?ci« || őfe&a
« 101, sor 15 föl.: cappies || cappies
« 101,
18 al.: vidlman || vialman
« 102,
10 « fieliem \\Jieiliem
<« 107,
15 «
höllste || hölltste
•« 110,
13 föl.: Jiihkije || filikije
« 123,
3 «
cereka || cereka
« 125,
4 al.: lipijejja || tlpijejja
« 127,
14 föl.: t'qivatijejja || t°qivatijéjja
•« 127,
15 «
(cdrrihj || (carrih)

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA.
ELSŐ RÉSZ.

A z u g o r n y e l v e k szóképzése.
II.

Névszóképzés.

A) IgetőtŐl névszótő ( n o m e n v e r b a l é ) .
2 8 . §. A nomen verbale functiól.
Az igétől, mint alapszótól való névszónak (nomen verbale
v. deverbale) általában azon inkább csak alaki szerepe van, bogy
az igeszót elnevezővé változtatja, — értetvén valakit v. valamit,
a kinek vagy a minek az igében kifejezett cselekvés a vele való
kapcsolat miatt (jelesen tőle mint subjectumtól eredése vagy reája
mint objectumra hatása miatt) jelzésére szolgál. A csupa igefogal
mat kifejező szó a mondatban az állítmány (praedicatum) kitételére
van rendelve (pl. a víz —foly), ellenben folyó a. m. foly-ki vagy
foly-mi, azaz uvalaki v. -mi, a ki v. a mi foly» ; adó szintén = adki vagy ad-mi, de úgy is érthető, hogy avalaki v. -mi, a kit v.
a mit adnak» (pl. eladó búza, eladó leány) ; vert = valaki v. -mi, a
kit v. a mit vertek. Az ily jelentésű szó már mint valamely sze
mélynek vagy dolognak elnevezése a mondatnak bármely névszói
részéül szerepelhet (és pedig főnévileg: pl. folyó «fluvius», adó
«tributum», vagy melléknévileg, mint más névszó jelzője: folyó
víz, eladó leány, a mik szorosan így értendők: (foly-mi, se. víz,
elad-mi se. leány» ; meg mint névszói állítmány: a víz folyó =
«a víz valami a mi foly»). Magában a nomen verbale-képzőben
e szerint meg nem határozott személyi vagy dologi általános substratum («valaki, valami»), illetőleg ilyenre való utalás van ki
fejezve, a melynek az igecselekvés adja meg fogalmi tartalmát; a
külömböző jelentés e mellett csak a jelzési viszonynak ilyen vagy
olyan fölfogásától függ: folyó «fluvius, fluens» = foly-mi, subjectiv
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jelzéssel; adó tributum = ad-mi objectiv jelzéssel. Ezzel a nomen
verbale-nak functio (érték) szerint való két főneme van meghatá
rozva: nomen a g e n t i s (v. a c t o r i s ) és nomen a c t i . De van
még egy harmadik nomen verbale-jelentés, a nomen a c t i o n i s , .
a melyben a képző részre a határozatlan (absiract v. ideális) hely
vagy állapot kifejezése jut, a melyet t. i. az igecselekvés végbe
menetele jelez, azaz fogalmilag tartalmasít: folyás = foly-állapot,
pl. a víz folyása = a víznek állapota midőn foly. Efféle nomen
verbale-ban a jelzés fölfofogása (subjectiv, v. objectiv jelzés) vál
takozó : olvasás lehet egyaránt olvasó-subjectumnak és olvasottobjectumnak állapota.
Az ugor nyelvekben azomban a nomen verbale-nak ezen
háromféle főértékei még nincsenek teljesen különválva a deverbalis névszóképzésnek egyes alakjai szerh.t, s így azt kell tarta
nunk, hogy régibb korban az ugor nomen verbale általában csak
«igecselekvós által bármikép jelzettet^ jelentett. Erre utal gyakran
még egyazon alaknak többértelműsége, akár egyazon nyelvben is
pl.nomen agentis és nomen actionis érték váltakozása: magy. fonó
asszony: /onó-ba járni j járó ember: járó-s (v. ö. járatos) \ ivó : ivó
víz | zürj. kijan (kij-J «fogó vmi (falle)» és «fogás (fang)» | zürj.
kulan sterblich, halandó: votj. kulon tod, mors | votj. uston schlüssel, nyitó: vion mord, ölés. -Jelesen szeretnek nagyon egymással
váltakozni a nom. actionis és nom. acti-féle értékek: pl. m. írás
«das schreibena és «schrift, scriptumw; kötés «das binden» és
«gebundenes (verband)» ; túrás «das wühlenw és «gewühltes» (vakandok-t.) | m. élet, szünet : kereset, cselekedet, gondolat stb. | finn
antama gegebenes (isán a. vom vater gégében): antama-lla mit
gebén, durch gebén | elámá vita, kaolema mors; luoma creatum,
geschöpf | zürj. gifóm «írás» és «írott, scriptus»>. Természetes,
hogy külön ugor nyelvekben is ugyanazon nomen verbale-alaknak
eltérhetnek az értékei: finn -va, -vá nom. agentis, pl. kantava hordó,
nielevá nyelő, glutiens: mord. kantf bürde, hordat, nilve schluck,
nyelet | finn lukema lectus, lectio: lapp lokkaw, «lectio, olvasás» és
olvasott (qui légit; f. «lukenut»).*) De másrészt az is észrevehető,
hogy a nom. verbale-értó'ieknek egyes képzőalakok szerint való
*) A m. ^L ó, ő képzőnek többféle értéke hihetőleg magának e kép
zőnek külömböző eredetével magyarázható : 1. 29. §-ban a m. rovatot.
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megkülömböztetése mégis már az ugor alapnyelv korában kezdő
dött, s folytatták azután, szorosabb megállapodásra törekedvén,
külön fejlődésükben az egyes ugor nyelvek (pl. -ja rendes haszná
latú nom. «agentis» képzője a finn, mordvin, lapp nyelvekben;
-ma pedig ugorság szerte nom. «actionis és acti»-ra szolgál). Emegkülömböztetés végett egyazon képzőnek esetleg támadt alak-válto
zatai is használtattak föl (pl. finn lukeva és lakú), meg a tulaj don
képi deverbalis képzőhöz csatlakozó nominális tovább-képzések
(pl. oszt. -p nom. agentis, -p-m nomen actionis; finn -ma nomen
actioni és acti, -maisé csak nom. actionis).
A nom. «agentis» mellett rendesen nincsen külön alakja a
füzetesen a cselekvő személyt jelölő nom. « a c t o r i s » - n a k ; csak
a mordvinnak Erza dialectusában kapott lábra emennek megkü
lömböztetése, -ca végképzővel: erica «einwohner» (eri = mordM.
eraj id.). Közönséges a nom. agentisnek különösen nom. «i n s t r um e n t i » - n e k való használata (finn -jame, <.ime 30. §.; votj. uston
kulcs, tkp. nyitó; m. ásó, véső). Más különösebb alkalmazások a
jelzett főnév elhagyásából értendők: pl. (nom. loci) m. temető begrábnissplatz, friedhof e h, temető-hely; — vagy pedig része van a
jelentésben a végképző értékének is : pl. finn itkevá síró : itkevaise
«könnyen» síró, sírásra hajlandó; m. nyalánk, hajlékony.
Me 11 é k é r t ék-képen jutott némely nomen verbalénak a
cselekvés i d e j é r e (tempus) utalás, s az ilyeneket föl is használt
egyik-másik ugor nyelv az igeragozásban mint tempus-tőket. 1 ) így
pl. a finn -va nom. agentis egyszersmind futurumra utaló (tuleva
veniens: on tuleva est venturus, veniet); a -j (<.i) képzős nom.
agentis prassenstő a vogulban s részben a mordvinban; -m nom.
actionis és acti több.ugor nyelvben nomen prísteriti.2) — M á s
mellókérték a «szükségesség)) és a «lehetőség» : pl. finn tehtáva (a
tehtá- pass. igétől) tkp. «a mit tesznek», de egyszersmind «a mit
tenni kell (faciendus)» : náhtava «a mit látnak» és «a mit láthatni,
látni való».
Nem egyformán állapodott meg az egyes ugor nyelvekben
x

) Lásl alább a «tempus»-tőkről.
) Hasonlót találunk a török nyelvekben, pl. oszm. gélen «jövő, ve
niens » = csag. Mlgen «jövő» meg «jött, gekommeno (Mlgen-men ich bin
gekommen).
2
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némely nomen verbalenak « p a r t i c i p i a l i s » jelleme, a melynél
fogva névszói jelzés helyett még igehatározást fogadhat el. Ilyen
jelleme van a szorosan vett participiumokon kivűl mind azon
nomen verbale (n. actionis) alakoknak, melyek az igétől való adverbiumoknak vagyis a g e r u n d i u m - a l a k o k n a k szolgálnak ala
púi ; leginkább el van terjedve az -m képzős n. actionisnak gerun
diumokban való használata.
Az egyszerű nom. verbale-képzőket gyakran csak a hozzájuk
ragadt nominális v é g k é p z ő k lefejtésével mutathatók ki az
egyes ugor nyelvekben. E végképzők rendszerint már egészen
elvesztették saját külön értéküket, mig alakilag jobbadán a kimutathatólag diminutiv értékű denominalis képzőkkel találkoznak
össze (pl. >ks, -m vagy -n). Mellékesen azomban még a különféle
nom. verbale-értékeknek, valamint ezek különösebb alkalmazásai
nak és a jelentkező mellékértékeknek biztosabb megjelelésóre szol
gálnak.
29. §. Deverbalis névszóképzők: 1. ugor -b.
Vogul: -p, nomen agentis (különösen nom. instrumenti)
képzője; néha vogB. ragozatlan alakban is megőrizte végvocalisát:
-pá, -pe, -pi; pl. vogB. juontep nadel (juont- náhen) | sairep hacke,
axt (pum s. sense, sichel: sair- hauen, hacken) | kajtep brücke
(kajt- laufen) | kangeltep treppe, leiter (kaiig- steigen, hinaufst.,
*kangelt- hinaufführen) | kiutáláp schleifstein (kiutál-: kiút- schleifen) j nqutep hobel (L. nqutp-kér h.-eisen: nqut- hobeln) | pütep
stechgabel (püt- stechen, stossen) | entep gürtel (Int- gürten) [
megjegyzendő : tép speise, futter, getreide (te- essen) \\pelp v. pelpá
scharf, schnell (pel- stechen) | minpá gehend (menő: min- gehen;
lajlál minpá lajlin uj, taulál m. tqulifi ujj | vipá nehmender (vevő:
né vipá kum): ví- \ sauetpi qual, marter (sauvet- quálen) | alp v.
qlpe: ák qlpe / v . qlp] vuq/r «ununterbrochener wald» (egyre való :
ol-, ql- sein, lében, wohnen); meg alpi: no%s-q. zobelnest | sqatpá:
s. kum der betende mann (sq,at- beten, zaubern; sqatmel gebét).
— vogK. alp, alep, Ahl. álip tödtender (a. %ar mörder) | kisp
suchender (kul-k. yar fischer: kis- suchen) | %ojtep, Ahl. kujtip liegender: %. yar aBgrotus (%ojt-, kujt-) \ yontlap audiens (yontl-) \
loventap, Ahl. lountap legens (l. yar: lovent-) \ tusp (tuspet stan-

2 9 . §. DEVEKBALIS NÉVSZÓKÉPZŐK: 1. -b.

255-

tes): tuns-y tus- j vip, Ahl. vip- nehmender (vi-) \ vovep verlangender, rufender (vov-J \ iagrep axt (sagr- =s B. sair-); juntep nadel
(júnt-) ; tep = B. tep \ cagtelp, Ahl. sagtilp freude (cagtel-: cagtgaudere) | pimetpe, Ahl. p.imitpe befehl, gebot (piment- befehlen) ||
megj. yolp mortuus (Máté 22, 31. yolp-yaret mortui, MepTBLie; de
Ahl. kiadásában kujp-karet, tkp. «fekvők».
Dimin. -fi, -n végképzővel: -J)67b, -pen;
vogB. kujpeft
aurora, k. sau lucifer (MUgSz. 102. 1.) | pelpin : p. kul hecht (v. ö.
pelp seharf, schnell: pel- stechen) | vogK. tajpen, Ahl. tajpin passend, tauglich (taj- taugen, zu etwas gut sein, gestattet sein).
Osztják: -J), főleg nom. agentis (n. instrumenti) képzője,
úgy mint a vogulban; pl. osztB. tugrep (Ahl. tuyrip) riegel:
tügor-, tuyr- verschliessen | noyrip messer: nögor-, noyr- hobeln,
schnitzeln | lankip deckel: lank- bedecken | lankisip decke (lövi l.
pferde-decke): lankis-, frequ. lank- | jourtip windelband: jourtwickeln | senkep verő (v. s. sup schlágel): senk- schlagen | jontlp,
jintip náhnadel: jont- \ pelip stachel, dorn (v. ö. vog. pelp seharf) |
jamaltip, jimaltip heilmittel: jamalta- heilen | nerip farbe: nerschmieren, reiben | ántip gürtel (= vog. entep) \ vnnip fischhaken
( = vog. vanep, vonp angel: MUgSz. 594) || m e g j . notip zulage,
zugabe: not- zulegen, helfen | amtip freude: amit- sich freuen
(caus. amtilt- erfreuen) \jimazip versöhnung: jimas- sich versöhnen ||
megmaradt végvocalissal (-pd, -pi): umpa, umpi (Volog. umbi)
schöpfkelle: um- schöpfen; — osztlrt. jindep nadel, enclep gürtel,
nögolgep stütze (nögolg-), kungep kamm (kunfí- kámmen), tütyaep
störstange (tütya-), ji§ep einschnitt (ji$-; S. jersep : jers-); yandep (S. kandep, B. yontep, yowytip) treppe, leiter (S. künd- klettern; v. ö. vog. kangeltep) || megj. umba schöpfkelle (? umba =
B. umpa, umpi).
-pi% Z=L -p-\-n ( = vog. -pen, -pen) : osztB. peltpin stechend,
szúrós (KOJIKÍH: pelt- stechen, Ahl. pelpin-vangi kiette, distel:
vangi gras) | an-jimaltipin unheilbar (v. ö. jimaltip heilmittel) j
parpin, parbifi bős, bittér, streng, grausam (por- beissen).
-psd, teljes tő -psaje (nom. plur. -psajetj = -p-\-sa (saje),
rendes «nom. actionis» -képző (melynek utórészében saje, mint
hogy csak az osztják, sőt jóformán csak az osztB. alkalmazta, az
«idő» fogalom kifejezésére alkalmas egész szó sejthető; v. ö.sagat?
Obd.sajit «szerint, -on által*) névutót, pl. öltem sagat «mein lében

L
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hindurch, im verlauf [in der zeit] meines lebensw): osztB. tugripsa
•das verschliessen, zárás (v. ö. tugrep), jontípsa das náhen, varrás
(v. ö. jontip varró [tű]), senkipsa das schlagen, verés (senkep
verő) | stb.
-pas (nom. plur. -paset), ezekben: osztB. velpas fang, jagdbeute; waffe (v. velpas-ulám) (v. ö. velpasla unbewaffnet, velpasta-,
velpasla- mit gerát fangen): vei- tödten, fangen, erlegen (wild) |
levipas nahrung, speise: le- essen (levipsa evés, levim evett) | volpas (Volog. volpas, volbh) lében (jim v. jóélet, boldogság). —
E képző (= -p-\-as) nyilván nem lehet egyazon a -psa (-psaje)val, a mint Hunfal vy veszi Ny Közi. XI, 6 1 . ; utórésze as a vogK.
as «sache (dolog, %bjio)» szónak felel meg, mely -ne végű nom.
verbale-hoz járul szintén az «actio» kifejezésére, pl. alne-as ölés.
varne-as die tat, %osgene-as gebét, das heten (Ahl. kiadásában ác:
alná-, várna-, kosgená-ác).
Finn: a) -ba, -bei a finnVp. és finnL.-ben, mig a többi dialectusokban ezen eredetibb alak rendesen -V(L, -vci-vé gyengült,
s csak kivételesen (egytagú igetőkön) tartotta még a labiális explosivát (jelesen a finnS.-ben p-vé erősbülve : -pa, -pci) — «nomen
agentis (participium prses.)» képzője: Vp. andab (tő andaba) gebend: anda- \ tegeb (tegeba) machend: tege- \ salptab schliessend :
salbada-, salpta- \ eláb lebend, lebendig (elában, essivus = S. elávdna : Lönnrot, Nord-tschud. 10) | liikub kivi sich bewegender
stein (ib. 24); — L. imb, imbé Baugend (imbé lapé = S. imevd lapsi):
ime- | jelab (plur. j eláb ed) lebend, lebendig ( = S. elává) \ tulb
kommend (tuleva), vuolb seiend (— oleva). — E. tulev (tő tideva :
tule- kommen) | ndgev (tő ndgeva: náge- sehen) | pidav (pida- hal
tén) | stb. | m e g j . keb (tő keba, gen. keva) heiss, kochend: kekocheu, heiss sein; — V. -va, -vd: jöva trinkend, alkava anfangend,
nülcevd schindend, nittává máhend | stb. — K. palava brennend,
elává lebend | stb. | m e g j . lugova lesend (lage-) ndgövá sehend
(náge-) \ m e g j . voipa, ebben: voipase (n. -ani) vermögend, reich
(voi-) ; — S. antava gebend, tuleva, elává, itkevá weinend | stb. |
suopa v. suova wünschend (hyván s. bene cupiens, favens), syöpü
(-vd) edens | káypá gehend, gangbar (k. raha kelendő pénz) ||
régibben többtagú igetőktől is -pa, -pa-vel: pl. Agricolánál (1. Kieletár I, 1. füzet, 14. 1.) kumartapa, ymmártápü, kiitettdpá, poltettapa; — passiv igetőtől: pl. annettava dandus, náhtává was gese-
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ben wird, was zu seben ist, syötává edendus [cibus], juotava
bibendus [potus], kdytdvá eundus [locus euntium, ambulacrum]
(E. kdidav te benutzter weg; náhtavale sdma zum gesehenwerden
bekommen, zu gesicbteb.); — m e g j . jelentésre nézve: E. vib
(gen. víva — S. viepáj «geleit, fübrung* | E. minev (~ S. menevd)
«vorig, vergangeno.
S. -vaise, -VÜise (— -va -j- dim. -ise e b. -kse, nom. -vainen ;
tartós tulajdonság, megszokott cselekvés értelmével): auttavaise
gern helfend, bilfreicb | itkevdise immer weinend, leicbt w. (i. lapsi
sírós gyermek; ellenben itkevd lapsi [esetleg] síró gy.) | tottelevaise
obsequens, dicto audíens, geborsam; varovaise vorsicbtig; matkustavaise reisender; — v. ö. K. voipase vermögend, reicb.
b) <io, il v. <o, Ö és -kse végképzővel (v. ö. mord. -/ és
-fks, -vks) <uhse,
ilhse v. <okse,
ölese rendesen «nomen
actionis, n. acti» értékével: S. nauru, nauro das lacben, nevetés
(naura-); maksu, makso bezablung (maksa-); itku das weinen,
sírás (itke-J, kdsky befebl (kdske-) ; kuolo tod (kuole-) ; lahtö abitus
(Idhte-J ; teko opus, factum (työn t. arbeit, das arbeiten); etso das
sucben (etsi-); tulo adventus; proventus (ertrag, einkommen)
(tule-J ; vastuu [e b. vastau, v. ö. vastaukse] verantwortung (vastaa-) • suosio consensus, assensus (suosi-) \ stb. || tulokse (nom.
tulosj ertrag, einkommen (v. ö. tulo) ; tappelukse fn. -us) és tappelu prügelei, scblacbt (tappele-J; palvelukse dienst (palvele-);
asetukse verordnung, satzung (asetta-); hdvitykse- verwüstung
(hdvittd-); kehrdykse das spinnen (kehrdd-) ; kddnökse das wenden, übersetzung; kynnökse gepflügte stelle; te'okse (n. te'os) opus,
factum (v. ö. teko) ; kiitokse dank (kiitta-); petokse és petto fraus
(pettd- betrügen) stb. | megj.: pyydykse «fangwerkzeug, falleo
(pyytd-). — E. naeru (nom. naer, S. nauru) (naera-) ; leidu fund
(leida-; S. löytö); tegu, tego (tege-; S. teko); maksu, makso
(maksa-); stb. || te'us (tő: teukse ; gen. teukse, teuse) arbeit, macbe
(on teuses ist in der macbe) = S. teokse \ lidus (g. -ukse, -use) füge
(lita-) | magadus das scblafen (maga- e b. magada- = S. makaa-) |
leidus fund (v. ö. leidu) \ kitus lob ( = S. kiitokse) stb. — Vp. algu
(n. alg) anfang; nagro (n. nagr; = S. nauru) ; jauho mehl (jauhamablen) || salptus (tő -use) verscbluss, damm (salpta);
lujendus
befestigung (lujenda-); püdus fanggerát (püda-); — K. laulu
gesang (laula-), kuulo gebör (kuule-), kdskü befebl (kdske-), ndg'ó
NYELVTUD. KÖZLEMÉNSEK. XX.
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aussehen (ncige) \ magavo e h. magado das Hegen, schlafen ( = S.
makuu: magoa-, S. makaa-) || kirjutus (tő -tukse) schrift (= S. fcirjoitukse ; kirjutta-, kirjoitta-) • künnös (-bkée) = S. kynnókse ; muutos (-okse) veránderung (S. muutokse; muutta-) stb. — J e g y z e t .
Az <u, o nom. verb. képzőt eredetibb <a-va, a-ba-ból elrövidültnek kell tartanunk (<au diphthonguson át), a mivel egy
szersmind a mostani -va, -ba (illetőleg <ava, aha) n. agentisképzővel egyazon eredetűnek állítjuk, pl. tulo = tuleva (tuleha)
maksu = maksava (maksába). Még pedig úgy látszik, hogy az
< u, o változat még olyan korban keletkezett, mikor az igető vég- •
vocalisa (a, e) még mélyebb színezetű volt (o: v. ö. mordE.
makso- = maksa-, cserE. toló- == tule-; meg. hogy a finnK.-ban a
v hatása alatt e mélyebb vocalis-színezet meg is maradt: lugova,
nágövá). Hasonló alakrövidülést mutat az <w-féle reflexív igető,
a teljesebb mordvin <.avo ellenében (fent 18. §.) pl. finn murtu(murta-töl) és mordE. kadovo- (kado-töl); meg viszont a mordE.
<pv, mordM. < w n o m . possessoris-képző a finn <ava ellenében,
pl. undov,undu odvas = finn onteva*) A jelentésre nézve is meglehet
jegyezni, hogy finnE. viba (viepá) nom. actionis «geleit, führung»
s viszont <u, o alakok ónom. agentis» értelemmel mutatkoznak,
pl. S. mato serpens (mata- repere, serpere); itku sírás ebben :
itku-silmin síró szemmel; nauru nevetés: nauru-suin nevető szájjal.
— J e g y z e t . Ahlqvist, Kakennus 42. §. az -avo végű karjalai ala
kokban (a milyen magavo) a képzőnek eredetibb alakját sejti. Ennek
ellenében áll Genetz fölfogása (Ven. Kar. kiél. 175), hogy az ilyen
-avo csak -ado helyett való, vagyis a v tkp. az igetőhöz tartozó;
mert egyéb esetekben is áll be o, ö előtt v, elgyengült -t (d) helyébe:
pl. kavotta- (kadotta-) verlieren, mavon, gen. ettől: mado (Genetz,
Kar. Lautl. 43. 1.).
J e g y z e t . A finnben az < u képzéshez tartozik még a passiv (-tta, -ta-iéle) igető mellett mint «nom. acti» a -ttu, -tu végű
participium praet. pass., pl. S. sano- dicere (pass. t ő : sanotta-):

*) A finnE.-ben v a u Mrjav, kirjuv ( t ő : kirjava, -juva) «bunt» mel
lett kirju is (gen. kirju, transl. kirjuks, plur. n. kirjud) ; s ez látnivalólag
azonos a kirjav {= S. kirjava, K. kirjova) alakkal. Szintígy <C o a nom.
possessoris-féle -va h e l y e t t : S. sanko, E . sangw vas ansatum, milclieimer
(sanka, sanga bügel, henkel).
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sanottu dictus | anta-, annetta-: annettu datus | teke-, tehtd-: tehty
factus | náke-, nahtá: ndhty visus | tule- jönni: tultu (on tultu man
ist gekommen, tultuani von meinem gekommensein = nachdem
ich gekommen). — Némely dialectusban ez alak még -d (-de) vég
képzővel jelentkezik: E. -tud, -dud (tehtud, antud, pandud — még
pedig jelzőül is használatos); Vp. -tud (többnyire állítmányban:
ei dumaitud es wurde nicht bedacht, kaik rikotud alles ist getödtet |
•de -tu is fordul elé, a Genetz közölte nyelvmutatványokban, Kieletár I, 5, 24. duotettu, süötettü [se. on] es ist gespeist, getránkt wor
den) ; Déli Pohjanmaa-ban -w-ragos preedicativ alak, -tuen e h.
-tuden : se sanoo otettuen, pantuen er sagt dass genommen worden,
gesetzt worden); v. ö. Genetz, Kar. Lautl. 71. 1. Ugyané végképzőt
megtaláljuk á IpS. sitiid (situ-d) «voluntas» szóban: site- «velle»
és a mordE.-nak néhány < ov-t, ev-t végű nom. acti-jában: sudovt
verflucht (sudo-, míg a mordM. csak suduf, sudif van), sajevt
genommen (saje-), maksovt gégében (makso-).
Lapp. <0 (<uo) «nomen actionis, acti», egészen a finn
< o, u alakjához csatlakozik, részint egyező példákban: IpS. jakko
glaube: jakke- glauben (Hal. jahkkuo: jahkkie-) \ algo anfang: algeanfangen (Hal. dlqkuo, alkuq,: álekie-, alke-) = f. alku (algu) \
makso bezahlung: makse- (Hal. maksuo: maksie-J = f. maksu j
takko factum, opus: takke- facere (H. tahkuo: tahka-) = f. teko
(tego) | adno quo utimur (a. karvo alltagskleid): adne- habere, uti |
tobdo cognitio, sensus: tobde-, = f. tunto (tundo) \ palló timor :
palle- (H. palluo: palla-) ;— l p F . jakko, algo, makso v. mafso,
•dakko, adno (adno-biktasak), dovddo, ballo; manno gang (f. menő):
manne-.
<USSd,
US (<.os, es) = finn <ukse : lpF. vastadussa,
-dus antwort (f. vastaukse): vastade- antworten | mujtalus erzáhlüng: mujtale- \ balvalus dienst (f. palvelukse) : balvale- \ arvalussa,
-lus gedanke, meinung: arvale- \ stb. — IpS. jaskatus trost, tröstung (állat, -tussai Hal.): jaskete- trösten | oppetus, oppetes lehre
(H. oqhpatus, állat, -tussai; oqhpetes: oqhpetes-olmdj schülerjünger,
v. ö. finn opetus-lapsi) : oppete- lehren | pakkatus, -tes strafe: pakkete- | stb.; mannos iter: manne- ire (v. ö. lpF. manno). — Első
tekintetre idevalónak látszik néhány -vas képzős tő, úgy hogy a -va
még az <w-nak eredetibb alakját tüntetné föl: IpS. jukkelvas
compotatio (jukke-, jukkele-); puocelvas (puoce- &grot&re,*puocele-);
17*
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rokkolvas gebét, bitté (rokkele-). De látván, hogy a IpS. jukkelvasnak a lpF.-ben juyalmas felel meg, ezen ras-ban általában a -mas
t= finn -mise-nék változatát kell fölismernünk (v. ö. IpS. jukkemas
tfank, getránk: f. juomise). — Még -fcs-vel: IpS. kaudnoks repertus, inventus (k. mtina findelkind). — J e g y z e t . Néhány < o *
végű adjectivuni mégsem vehető biztosan az <ws-nak csupa vál
tozatának (mint pl. S. mannos) ; vuojdnos (F. oajdnos) visibilis r
vuojdne-, oajdne- videre | tobdos, dovdos notus, cognitus | pallos
timendus (palle-). Érezhető a passiv értelem, s vuojdne-, tobdemellett van vuojdno- videri, tobdo- sentiri, miszerint itt az <.o»
inkább olyan származék mint a finnben <uisa (pl. kuuluisa celeber: kuulu- audiri; kuuluisa pedig ebből való: *kuuluja-sa, úgy mint
kuoliasa: kuole-ja-sa).
<oJc (= <o + dim. -k végképző): IpS. kaukok lubens:
kauke- velle | palok fossa: pale- fodere | adnok (és adno: adnok
pardne filius adoptatus: adne- habere | tobdok notus. — Ide valók
még az <et (ad)-íé\e adjectivumok <ofc-végü mellékalakja (pl.
IpS. veiket, F . vielggad mellett velkok, F. vielgok), a mennyiben
ezek alapszava rendszerint igeszónak mutatkozik (lásd alább a
-d képzőt).
Mordvin: mordM. -f, rendes «nomen acti, actionis» kép
zője, a melynek ellenében mordE. egykét esetben még a -v (-ve)
alakot mutatja, vagy pedig a finn <u, o-hoz hasonló <o alakot;
ezen kivűl még -t végképzővel fordul elé mordE. -vt (<ovt, evt)*
Példák: M. kantf last, bürde: kandi- tragen | lazf, lazuf ritze,
spalte: lázi- spalten | sudif, suduf verflucht, arm, beklagenswert:
sudi- verfluchen | maraf last, fuder: mára- auflegen, beladen [
rastaf braten, gebratenes : rdsta- \ erdf lében : era- \ jakaf gang:
ja ka- | sarátf krankheit: sárdde- \ kenerf reif (maturus): kenerer< ifen | kaskimf heiser: kaskim- heiser werden | sodaf bekannt,
soda- wissen, kennen | palf gefroren: pali- frieren | stb. | megj.
tev handlung, tat, sache: tije-, E. teje- (f. tege-) tun, machen ||
E. tev, teve t a t : teje- \ nil've schluck: nile- | pivsev dreschflegel :
pivse- dreschen || E. kando- last, bürde (M. kantf): kando- tragen [
kalado verfallen: kalado-, M. kaladi- verfallen, einstürzen, springen || E. sudovt verflucht, arm (M. sudif): sudo- (Skazki 14. sudovt
orto der arme bár, Ö ^ H H M Me^Bt^b; Pésni 186. si sudovt Litova
. es kommt die verfluchte L., npoKJiaTaa JlnTOBa) | sajevt genom-
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men, maksovt gégében : saje-, makso- (Pésni 104. isen sajevt odirva,
ulkon maksovt od-tejter die gestern genommene junge frau, die
neulich gegebene junge maid — B3HTaa MOJio^yniKa, — BH^aHaa
MOJio^aa AtByniKa) | E. kajavt abgabe: kaja- werfen, hinwerfen,
ablegen.
b) mordM. -fhs, -vhs (= -v + dim. -k$f mely -j képzős
nom. verb.-hoz is csatlakozik: eráj lebend: erájks láng lebend,
E. sodavi és sodaviks bekannt; v. ö. finn <u-kse) több értékű
nomen verb. képzője: M. ponafks haarflechte: pona- flechten |
stafks saum: sta- náhen | jomafks untergang, verderben: joma-,
ima- perire || E. ponavks haarflechte: pona- \ mnjevks fund: mvje- \
p>andovks bezahlung: pando- \ cndevks bach: cude- fliessen | simevks
trunk: sime- trinken. — Rövid (i, e : o, e) végvocalisú igetőktől
való ilyen képzésben az alapképző, consonans-torlódás miatt,
egészen ki is marad: M. sotks bánd: sodi- binden | ilatks
iiberbleibsel: Hadi- | E. puromks versammlung: puromo- sich
sammeln.
J e g y z e t . A mordvinnak van olyan szóközépi v-je is, mely
régibb g helyébe lépett (kivált mélyhangú szókban: pl. luvi-, lovo= f. luge- olvasni, javi-, javo- osztani = f. jaga- • a prolativus rag
ga- és -va). Hogy az itt bemutatott -/, -v képző azomban az ugor
-fc-hez tartozik, onnan tetszik meg, hogy az a másik ugor nom.
verbale-képző, mely még szóba jöhetne, a -j (eredetileg -g) képző,
szintén megvan a mordvinban az -/, -?>től külömböző alakkal
(-j, < i, i) és különvált jelentéssel (nom. agentis). — Más kérdés
az, hogy honnan való a mordM.-ban az / kemény spiráns, míg
más hasonló alakú képző (pl. a finn. -va, -va nom. poss.-nak meg
felelő mordE. -v) < w-vá vált. Az -/A;s-beli -/-nek már a következő
kemény consonansban van a magyarázata; de a magára való - / is
{pl. maraf, éudif), minthogy nem magyarázható előző £-ből (v. ö.
postuf: or. pastuy ; gref, grey = or. rptxT>) szintén utána megvolt
kemény consonansra utal, s így nagyon hihető, hogy a mordM.
képzőnek ezen alakja (-f) csak maradványa a mordE.-ban meg
cléforduló üí-nek, vagyis hogy pl. éudif e h. éudift eredetileg telje
sen megegyezett az E. s'udoyí-val. A mordM. ft-nek ilyen gyengü
lését (-/-vé) megtaláljuk pl. a kafinek «mi ketten», kafinest «ők
ketten» szókban (kafta-\(A, = E. kavtonek, kavtonesk); v. ö.
sifende- szitálni és siftim, siftema «szita», miszerint az alapigének
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teljes alakja nem sife-, hanem sijte-; v. ö. még M. pocf «liszt»
ellenében E. poct; M. pulf «kéve» és E. pulht v. szintén kopással
pul. Az e szerint hangkopással támadt -/ellenében (suclif, maraf)
föltünteti az egyszerű -v ( = ug. -b) képzőt: M. tev == E. tev, teve
(e h. *tegve = finn tego és tegevá). S ehhez csatolhatok még az E.
kando példához hasonló kopással, csak hogy az < o helyett a
M. dialectus a (i)-t kíván (v. ö. M. toza == E. tozov «oda»): sapa
kerbe (E. capo): sápi- kerben J kula (n. plur. kulit) todt, halott r
kuli- sterben. — Még megjegyezhető, hogy a mordE.-ban közön
ségesen használt a tagadó szócskának Wiedemann meg egy at
mellékalakját is jegyezte föl, a mely ugyancsak a mordM. af-ot
deríti föl (v. ö. finn epá, az e- tagadosító igétől).
Zürjén-votják: a) votj. <on, zürj. <an (*=• <o, a + n
végképző, v. ö. vog. oszt. -p-n, -p-n) több értékű nom. verbale
(a votj.-ban főleg «nom. actionis») rendes képzője; v. ö. az < o, a
végű nom. possessorist = f. -va, va, pl. votj. sinmo, zürj. sinma =
f. silmdva, m. szemű, vog. semp. Példák: votj. kulon tod, mors:
kid- sterben | bordón das weinen, sírás: börd- | búdon wuchs:
bud- wachsen | biron ende, untergang: Ur- \ diseton lehre, tanítás
(d. jurt lehrhaus, schule): diset- | körtem binde : kört- \ l'ogon stufe:
Xog- schreiten, treten (l'ogal- zertréten) | nilon gurgel, schlund: nil~
schlingen, schlucken | púkon stuhl: puk- sitzen j sión speise, juon
trank, getránk: si-, ju- \ suralton quirl, mischholz (s. boái):
súrolt- | uston schlüssel: ust- öffnen | vetlon gang, pfad: vetligehen, wandeln J vordiékon geburt, leibesfrucht: vordisk- nasci ||
luckan diebstahl (e h. luckalon): luckal- stehlen | malpan gedanke:
malpal- || <on-o: luono möglich (v. ö. luontem unmöglich): luwerden, geschehen) | cigono fragilis : cig- j todono bekannt (todontem
unbekannt): tod- \ abdirano mirabilis: abdiral- mirari; — zürj.
kulan sterblich; tocl, sterben (doj-k. beulenseuche, pest; kulan-tor
gift): kul- sterben | kijan falle (sir-k. mausfalle): kij- fangen |
sojan speise, futter (sojan-tor speise; sojan-in weideplatz): éojessen \juan trank (juan-tor getránk): ju- trinken | kilan wachsam,
gute witterung habend: kii- fühlen, hören, merken, wittern | pilsan
bad: pilsi- sich baden | silan, silan gesang (v. s. kii sing-wort):
ül; sil- singen | soroltán mischholz, rührholz: sorolt- \ piran-in
öffnung, eingang (eingangs-ort): pir- intrare | vundan ernte,
schnitt: vund- secare | vostan schlüssel: vost- öífnen | vartan schlá-
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gel, dreschflegel: vart- schlagen, dreschen | hután zange: kut- hal
tén, ergreifen, fassen | stb.
b) Votj. <0S, zürj. <as
( = < o, a + * ; v. ö. finn
< ukse, okse) : votj. vordos brut, gezücht: vord- ernáhren, aufziehen (vordiék geboren werden) | voMos wechsel: vozt- tauschen,
wechseln; — zürj. dömas lappén, flick: döm- flicken | gebas versteck: geb- verstecken | 'kiás gewebe, netz: ki- weben, ílechten j
nöbas (v. nöban) einkauf, eingekauftes: nöb- \ körtas bánd, gebundenes, bündel: kört- | listás gemelktes, milch von einem melken:
list- | piras eingang, mündung: pír- \ cegas bruch, bruchstück:
ceg- | stb. — Megjegyzendő, hogy a zürj. <Las alakkal néha még
< ös-féle váltakozik, s ebben lehet meg tovább megmaradt Kos
nak másféle elváltozását látni, az ö-re'való hangemeléssel, mely
nek külömben is sok példája van a zürjénben (pl. göröd város =
or. górod, völöút = or. voloét)': pl. kutas, kutos bánd, fessel: kuthaltén | vuras, vurös naht, vur- náhen | puktas, puktös satz, geBetztes : pukt-; de a votjákban is mutatkozik már (a zürj. ö-nek megfelelőleg) e, sőt az egészen színetlen i i s : tialtes stück, bissen:
tialt- abbrechen | vuris (z. vurös) naht.
c) A végképző nélkül való egyszerű < 0, o^-nak is van né
hány kevés példája: votj. usto öffnung, loch (v. ö. uéton schlüssel) i
ust-1 suro gemischt (súrol-, zürj. sor-, sorai- mischen) | kuo, ebben:
kuo-mucko haarflechte: ka- ílechten, weben; — zürj. pesa (és
pesan) lichthalter, leuchter: pes- licht anzünden | sora gemischt
(== votj. suro), v. ö. soras gemisch | vosta ( = votj. usto).
J e g y z e t . A votj. idep «lebendig» (id- lében), a mint első
tekintetre látszik, az ug. -b nom. verb. képzőt még vogul-osztjákos
alakban mutatja föl. Szintilyen: votj. selep span (v, ö. zürj. suHalspalten, aufschlitzen, és m. szel- MUgSz. 289. 1.). Néhány hasonló
zűrjén példa a Wiedemann, Gramm. Syrj. 57.1. fölhozta < öb, öp-ös
szók közt található: kucköb leichter schlag: htok- schlagen | turöb>
P. turöp schneegestöber: *tur- (turzi- stöbern) j vizlöb strom, strömung: *vizl- (vizlal- fliessen, strömen). De nem hihető, hogy az;
erősen végkoptató zürj.-votják nyelv igy tisztán a képzőnek explo
siv consonansát tartotta fönn. Jóformán itt is egy már elkopott
végképző okozta az explosiv labiális megmaradását, olyformán a
mint ezt fentebb a mordvin M. -/ (e h. -ft) alakról fejtegettük.
Sőt nem lehetetlen, hogy ugyancsak -pt volt az előző teljesebb
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alak : v. ö. hogy a zürj. votj. sep «áhre» szónak teljesb tője némely
casusban és származékban éeptc illat, septö, elat. septié, adj. p.
iepa, sepja és septa).
Magyar: <ó, ő és <ú, íl (<u, ü) — több értékű nom.
verbale, főleg «nom. agentis (nom. instrumenti)» képzője, pl.
tanuló schüler (discens): tanúi- discere | tanító lehrer (docens):
tanít- | szántó-vető ackersmann, feldbauer (arator-sátor): szánt-,
vet- | ivó trinker, evő esser (bor-ivó, hús-evő): iv-, év- \ cséplő drescher: csépéi- \ arató schnitter: arat- \ gyártó verfertiger (kerék-gy.
radmacher, wagner, kötél-gy. seiler, stb.): gyárt- \ lopó dieb : lopstehlen | vezető führend, führer: vezet- \jövő kommend, zukünftig:
jöv- | stb. || adó «dator, dans» és «vectigal, tributumw (id quod
•datur, quod dandum est); el-adó venditor; venalis (eladó leány
puella nubilis); el-adó szándék propositum vendendi | emésztő verzehrend: könnyen emésztő hús leicht verdauliches íleisch | megvető
verachtend; veráchtlicb, zu verachten (nem megvető dolog) \ félő
fürchtend (isten-félö gottesfürchtig); timendus, zu fürchten (félő,
hogy... es ist zu fürchten, dass...) | féltő um etwas besorgt (feleség-féltő zelotypus, feleségét félti); um was man besorgt ist (féltő
kincs) | szerető amans, amatőr; amatus, dilectus (geliebter, geliebte): sz. atyámfia • nincs szeretője \ viselő gestator: viselő ruha
vestis gestatoria | vivő portans: malomba vivő búza in die mühle
geführter weizen (w., den man íührt) || vető (magvető samen-werfrr, sámann): vető-mag saatkorn | ivó (1. fent): ivó víz trinkwasser
(w. zum trinken); ivó pohár trink-becher | szántó (1. f.): sz. föld
geackertes féld, acker | evő (1. f.): evő kanál esslöffel (zum essen,
womit man isst) | háló pernoctans: h. szoba dormitorium, schlafzimmer (zum schlafen, wo man schláft) | író-toll schreibfeder,
emelő rúd hebestange, fejő-dézsa melk-kübel, mosdó-tál v. csak
mosdó malluvium, wasch-schüssel, temető-hely v. temető begrábnissplatz, friedhof | stb. || fúró,furu bohrer, terebra (fúr- bohren) |
koppantó, koppantyú lichtputze (koppant-) \ szén-vonó ofenkrücke
(von- ziehen) | véső meissel, cselum (vés-) \ kendő ein tuch, nyak-k.
halstuch (tkp. «wisch-tuch»: kend- sich abwischen) | lepedő leintuch, bettlaken (leped- tegere) | legelő [hely, mező] pascuum | stb. ||
eső pluvia (es-, esik pluit) | fogó: kéz-fogó verlobung (hand-fassung) | keresztelő táufer; taufe, taufschmaus | térő: megtérői fújni
rückzug (zum r.) blasen | űző: űzőbe venni (ins treiben nehmen)
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verfolgen | gondolkozó-ba esni in nachdenken verfallen (nachdenklich werden) | kérdőbe (v. kérdésbe) jönni in frage kommen | stb.*)
— Ezekhez csatlakoznak még az <and (<ánd) frequ. igetőtől
valók, melyek «rendesen, szokás szerint, akármely korban törté
nőt)) jelentenek: halandó mortalis, kelendő gangbar. stb. (fent 5. §.
végén); vagy pedig, úgy mint az egyszerű alapigétől valók is,
passiv értelemmel («getan werdend v. getan werden sollend») for
dulnak elé: megvetendő contemptibilis, contemnendus (v. ö. meg
vető), bocsánandó verzeihlich, venialis (b. bűn peccatum veniale),
szánandó miserandus ; vagy végre futurumra vonatkozással: jövendő
venturus, futurus; leendő futurus (levő exsistens: jelen l. prsesens).
<ÓS, ŐS (= < ó , ő + s, v. ö. finn -vaise): tudós gnarus,
scitus, peritus, doctus (tudó sciens) | ismerős notus, familiáris
(ismerő kennend, kenner) | adós schuldig, schuldner (der zu gebén
hat) | viselős pregnáns, gravida (tkp. porfans, gestans) | várandós
id. (tkp. in erwartung beündlich) j stb. I| vagy elrövidült vocalissal: <.os: harapós és harapós bissig, mordax | lakó és lakos einwohner | tilos verboten, vetitus (til- prohibere; v. ö. til-t-, tilalm).
J e g y z e t . Bizonyos ugyan, hogy a m. < ó-nak közvetetlen
előzője <ava (pl. <.ovo, avo) volt; de az ilyen szövegbeli v a
régibb -b-n kivűl még más hangokból is válhatott: jelesen m-ből
-és <jr-ből, sőt /-bői is. Ha tehát kétségtelen is, hogy az ugor -b
(<aba) nom. verb. képző, mely a vög. oszt.-ban -p s a finnben
-va és -ba, a magyarban csak az < ó alakban lehet meg, még sem
állitható, hogy minden egyes esetben épen ez volt az <ó-nak
eredeti alakja. Más szóval meg kell engednünk, hogy az egy <ó
alakban több külön képző rendes magyar hangfejlődés szerint
egybeolvadhatott s jóformán innen is van az <ó-nak a fentebbi
példákból kivehető több-értékűsége: pl. lehet hogy az ivóf-víz],
háló [-szoba]-félék eredeti m-képzéssel alakultak, a melynek ugyanily alkalmazását látjuk több ugor nyelvben (mord. udim í-vasta],
udomo [-tarka] alvóhely; finn juoma [-astia] ivó edény, trinkgefáss; syntymd [-paikka] születő-hely). Lásd alább az -m, -g, -d
nom. verb. képzők §-aiban.
Cseremisz. Eendes alak, a melyben a b (-v) nom. verbale
*) Az < ó , ő nom. verb.-nak kivált a régibb magyar nyelvben való
használatáról bővebb kimutatást ad Könnye N. (Budenz-Album 194—203).
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képzőnek nyomát találjuk, csak az < aé infinitivus-vég, mely a-val
van mind a két dialectusban (csak cserM. Castrénnál ti-vei) s így
a lativ (illativ) s (e h. ék, vagy akár = mord. finn -ks translativusrag) elhagyásával (<.a) a finn < o , u-félével azonosítható nomen
actionist tüntet föl; v. ö. a cser. a értékére nézve nézve jolas,
jolaké «lábravaló» — finn jalukse (fent 18. §. cserem. < alt alatt).
Pl. cserS. tolás kommen (teljes t ő : toló-), poktas treiben (pokto-),
iiaiwerden (U-, lie-), mias gehen (mi-, mie-), vidas führen (vide-)
stb. | cserM. szintígy tolás, poktas; meg: Has v. lids, mias v. mias,
vidas v. vidas, stb. — J e g y z e t . A cser. -aé infinitivusnak imitt
adott magyarázata egyszerűbb s a finn-cser. hangviszonyoknak
jobban megfelel, mint annak a finn -dakse-ié\e infinitivussal való
egyeztetése (1. NyK. ü l , 84.).
3 0 . §. Deverbalis névszóképzők: 2. ugor -j

(-g).

Finn: -ja, -jel mint «nom. agentis (actoris)» valamennyi
dialectusban rendes divatú; itt-ott még participialis jellemű: pl.
S.-ben : antaja geber (dator): anta- j laulaja sánger : laula- \ asuja,
bewohner, einwohner: asn- \ lukia (é h. lukeja) leser (lector) :
luké- | kuulia auditor ; obediens: kuule- \ olia qui est (lasná oliat
praesentes) | keittdja qui coquit, coquus | tekid, tekijd macher, verfertiger, táter: teke- \ stb. || — partic. (tulevaista eldmdtddn tiedustajat die nach ihrem zukünftigem lében forschenden; maan meren
kulkija laiva das zu land u. wasser fahrende schiff; jumalata vihaajat die gott hassenden: Ahlqvist, Eakennus 7.L);'—E.-ben: lugija,
ndgija, tegija; külja zuhörer; leikaja: l. nuga schneidendes (scharfes) messer | stb. — Vp.-ben: eldja (nom. eldj) einwohner; itkja
(n. itkej) weinend; o.mblia (n. omblí) náhter (&. ompelija) ; kündlia
(n. -ll) gehorsam; (%. kuuntelija) stb. — Jelentésre nézve meg
jegyzendő : S. kuolia «mortuus» (lyödd kuoliaksi todtschlagen),
E. kölja, Vp. kolia (n. koll) «leiche»: kuole- móri.
-jaise, -jcLise (= -ja + dim. -kse; nom. -jainen; v. ö. -va
mellett -vaise) : kuuliaise obediens, gehorsam (kuulia: kuule-) \
polttajaise, polttiaise urtica urens (poltta- urere) | alkajaise anfánger
(alka-) • — a többesszámi alakban (-jaiset) gyakran szinte «nom.
actionis» értékű e képzés, t. i. a cselekvéssel összekötött ünneptartást jelent: tappajaiset festum mactationis (disznó-tor; tappa-) \
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«
vuoden-alkajaiset festum növi anni (jahres-anfang) | hautajaiset v.
maahan-panijaiset bégrábniss, bestattung | laksidiset abschieds-mahl
(lahte- weggehen, abreisen) | ristiáiset taufe, tauf-fest (risti-J ||
másféle ráértéssel: tekidiset merces operis, macherlohn (teke-) \
odottajaiset wartegeld (odotta- warten) | jakajaiset dona distribaenda) | antiaiset munera (antaja, anta-) ; — megj. E> ristjatsé*
tauffest ( = S. ristiáiset).
-jCbSCb,- jcLsct- (<.iasa, idsd, most: <iaha, idhd, <iaa,
idd, n. < ias, ids) ; a -jaise-hez hasonló használatú; kivált frequ.
igéktől való, a «tenni szeretőt» kifejező képzés: 8. anteliaha
(n. -Has) qui facile dat, liberális (anta-, antele-) \puheliaha loquax
(puhele-) | tappeliaha pugnax (tappele-) \ hdvelidhd verecundus
(hdpeile-); — E. jöksja (n. -jas) gicht (jökse- laufen) | kölja
(n. -jas) és kölja (n. -ja) leiche | paenja (n. -jas) alpdrücken
(paena-; S. painajaise); — V. ndcijds zeuge (S. ndkijd: ndkesehen).

-jame, -jctme és <ime

(= -ja, i + dim. -m végképzö),

kivált «nom. instrumenti» képzője (1. NyK. VI, 177. és Ahlq. Eakennus 11. 61. §§.): S. asujame (n. -jan, -jain; v. ö. -ttoma: n.
-ton, -tóin) = asuja einwohner (asu-) \ kulkiame peregrinator, vagabundus (kulke-) \ kasvajame, kasvaime (n. -ain) auswuchs (kasva-) \
sarkiamé (n. -idin) ulcus dolens (sdrke- dolere) \juoksiame cursor
(juokse-) || survoime (n. -oin) stampfstössel (survo- stampfen); survime id. | avaime (n. avain) schlüssel (avaa- öffnen) | istuime sitz,
stuhl (istu- sitzen) | astuime, astume, astime gradus scalarum (astinlauta trittbrett; astu- treten) | nostime hebestange (nosta- heben) \
pistime stimulus (pistd- pungere) | ndkime (n. nd'inj sehwerkzeug,
auge (ndke-) \ stb. — megj. S. eldime animál és elime (elin-aika
lebens-zeit, aetas) | asujame ós asuime (asuin-paikka wohnort) |
kutime strickarbeit, strickzeug (kuto-); — Vp. avadime fn. -in)
schlüssel (avaida-) \ tappme (n. tappin) hanfbreche (tappa-) ; —
E. istme (n. iste) = S. istuime \ pideme (n. pide) griíf, handhabe
(pida- haltén; = S. pitimé : pitd-) \ veimé (n. -ti) schlüssel (votanehmen, ergreifen).
J e g y z e t . A -ja-nak, illetőleg <aja-nak i-vé való -összeszorulása (nost-i-me e h. nost-aja-me) végképző nélkül is fordul
elé: S. anti (és antime) donum (anta-) \ maltti temperantia (ei ole
malttia ; maltta- se temperare, se cohibere posse) | vddnti (és vddn-
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time) bohrer (váántá-) \ syötti futter (syöttd- füttern | paisti braten,
caro ássa (paista-; v. ö. paistime assandi instrumentum) | kasvatti
pflegekind (kasvatta- educare); — v. ö. Ahl. Eak. 41. §,
b) Úgy mint a finn (S.) -va nom. verb. képző eredetibb -baból változott el, még a -ja képzőnek is eredetibb, explosiv gutturalissal való alakja -gci (S. -ka) ismerhető föl ezekben: S. kauka
(ebből: kauga; E. -kauge) longinquum, locus remotus (kaukana
procul, kau'aksi aikaa in longum tempus, diu; E. kaugele weithin):
*kau- fluere, currere (ebben: kau-te, n. kauti zeitdauer, spatium
temporis, pl. páiva-kausi totus dies, journée): 1. MUgSz. 117. 1. |
mátka (ebből: mad-ga) iter, motus: mata- serpere (e h. mada-;
v. ö. E. mademe fuss-steg über einen bach); MUg. 632. 1.
c) A -ja-nak ilyen eredetibb -ga alakjából külön változatnak
mutatkozik a legtöbb finn dialectusban divatozó -he képző »nom.
actionis (acti)», de sokszor «nom. agentis» (jelesen «nom. instrumenti») értékkel; eredetibb -ge alakja még megmaradt a fVp.-ben.
Előtte-az igető rövid végvocalisa tzintén e-vé válik (<ahe, ohe, uhe
helyett: <ehe ; v. ö. fent 4. §. finn <.ale h. <ele; -nuhe h. -nehe);
nominativus-alak: <eh, <<?', de egyik-másik dial.-ban még <ek,
vagy helyette < et. V. ö. Ahlqvist, Eak. 46. §. — Példák: finnS.
kastehe (n. kaste1, kastet) benetzung, taufe: kasta- benetzen, taufen | satehe (n. sade') pluvia: sata- pluere | pistehe stich: pistástechen | kokehe (n. ko'e) versuch : koké- versuchen | puhehe (pu
fié') rede : puhu- reden, sprechen | lahtehe (lákde') quelle: láhteabire, exire | liikkehe (lüké') bewégung (on liikkeellá est in motu):
liikku- moveri | valvehe das wachsein (on valveella): valvo- wachen || kattehe (kate') tegumen : katta- tegere | pitehe (pidé) retinaculum, vinculum: pitd- tenere | sitehe íside') ligámén: sito- ligare |
voitehe (voide9) unguentum : voita- \ katehe (kade') invidus: katupoenitere, stb. — FinnVp. sidege (n. sideh, g. sidegen) = sitehe |
pu'.ege = S. puhehe \ lahtege (n. lahteh, g. láhtken) = S. lahtehe \
kastege (n. kasteh, g. kastken) = kastehe. — Megjegyzendő, hogy
fE. (Dorp.) pistjd stich — S. pistehe ; hogy S. pitehe mellett van
piti-me id.; antehe (anne') «donum» mellett: anti, anti-me.
Mordvin: -j, meg <.i, i rendes használatú «nom. agentis
(actoris)» -képző; a külön váló -;' alak még a mordM.-ban fordul
elé, a, a-végtí igetőkön: <aj, áj, de a mordE.-ban ezen <aj is
összevonódott < I, i-vé; pl. mordM. moraj sánger: mora- singen |
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eráj einwohner: era- lében, wohnen | salaj dieb : sala- stehlen |
kuli sterbender, todter: kuli- sterben (v. ö. finn kuolia : kuole-) |
ozadi sedens : ozadi- \ laskendi cursor: laskende- \jotafni fáhrmann :
JQtafne- oft überführen | tii (=• f. tekijd, tekia) macher, verfertiger,
pl. keden-tii gerber: tije- machen, tun | tonafti lehrer: tonafti- \ peli
timens, timidus : pele- timere; — mordE. eri lebend: era- \ sodi
kennend, kundig: soda- \ peli timidus: pele- J kámi confidens, credens: káme- j menevi biegsam : meneve- sich biegen | teji (pl. kedenteji gerber): teje-; — a szorosabb nom. «actoris»-féle jelentést a
mordE. rendesen meg -ca végképzővel külömbözteti meg (hihető
leg összevonva ebből: éora «fiú, fiatal ember»): morica sánger
(móri- = M. moraj) : mora- j erica einwohner (M. eráj) \ tejica
táter (v. ö. keden-teji) \ tonavtica lehrer (M. tonafti) : tonavtolehren.
-jlcs, <iks
(— -j + d i m . -ks; v. ö. finn -jaise): mordM.
erájks langlebig; — mordE. sodaviks (és sodavi) bekannt: sodavogekannt werden | eraviks gehörig, gebührend (eravi nötig): eravonötig sein, gebühren | soviks eingehend, eingehen werdend: sova(1. NyK. XIX, 129.) | tujiks elmenő (ads t. lomatne pokolba menő
v. menendő emberek): tűje-.
<lrna, eina, ima «nom. instrumenti» képzője (=• -j +
dim. -m) úgy mint a finn <.ime: mordM. vanima (sama- v. Spie
gel, tkp. gesicht-schauer): vani- schauen | pang ima, (Reg.) pangema
schlüssel (öffner): pan^i- \ váskema pfeife, síp: vaske- pfeifen |
siftema, siftim sieb : sifte- (v. ö. sifende- e h. siftende-, és E. suvtnesieben); •— mordE. ledima, led'ema schiessgewehr, flinte (tikse-l.
sense, tkp. fű-vágó, heu-schláger): ledé- schlagen (máhen), schiessen | kustima treppe, leiter: kust'e- hinaufführen | lisima brunnen;
lise- ausgehen, hervorkommen (ellemben: lisme ausgang, aufgang :
v. ö. finn lahtehe «quelle» ós lahte- abire). — E képzőnek alap
része (-j) néha már annyira ellappangott, hogy a «nom. instr.»
szó az egyszerű -m képzős nom. verbale (actionis)-tól már alig is
megkülömböztethető: M. mordma, E. moramo musikalisches instrument: mora- \ E. cama-nardamo handtuch (gesicht-wischer): narda- | M. kundama, E. kundamo handhabe, griff: kunda- fassen |
E. suleme korn-sieb: sule- sichten, durchsieben.
L a p p : -je (erősbítve -gje, azaz -d'd'e) rendes «nom. agentis»képző : IpS. takkeje faciens, qui facit (f. tekijd): takke- facere |
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kaskeje mordens: kaske- \ kolkeje fluens (f. kulkija) : kolke- \ caimeje
ridens: caime- | karveteje: bereiter (piabmo-k. ételkészítő) | stb.
{Halász közlése szerint: Lule-lp. tahkie tevő: tahka-1 mannie menő :
manna- | iellie élő: iellie- \ porrie evő: porro- \ kastated'd'ie keresz
telő : kastdte- \ oahpated'd'ie tanító: oahpate- \ poqhtejed, poqhtiejd
jövő, jövendő: poqhtie- || Jemtl.-lp. vuocije lövő, vadász: vuoci- \
nomoje szopó: nomo- \ kodrije szabó (varró): kodri- \ vuojetejja v.
vuéjehtejjd hajtó, treiber: vui'ti- \ mátatéjja evő: mdtate-). —
IpF. oapatagje lehrer: oapate- \ sivneddgje schöpfer: sivnede- \
balvaldgje diener (i.palvelija): -le || dakke (= S. takkeje): dákká- \
lokke leser (f. lukija) : lokka- \ adde (S. vaddeje) geber: adde- \ ijagocce (S. ija-koceje) nachtwáchter
olmus-godde ember-ölő:
godde- \ stb.
-jes (<.ies) = finn -ja-sa, <iasa (nom. -jas, <.ias) :
IpS. vaddejes liberális (v. ö. finn antelias) : vadde- dare | kierdejes,
kierdies toleráns, patiens: kierde-. — Ez alaknak rövidülése,mely
ben az alapképző már föl sem ismerhető : < es, iphlpS.pargales laboriosus (IpF. barggales) : parge-, frequ. pargale- \pdlkales rixosus :
pálke-1 IpF. addalas liberális: addale- || sőt néha az egész képző is
elkopott: tobdeles és tobdel facile agnoscens (IpF. dovddelis, dovddel) : tobde (dovdda-J || meg <i§: F. jakié credulus (jakke-).
A szerint, hogy a finn antehe (ebben: anteheksi [anteeksij
antaa «condonare») a lappban még #-vel való (andagassi, addegaksi), a finn. -he (fVp. -ge) képzőalaknak is hasonló mását vár
hatjuk még, a mely csakugyan fölismerhető néhány -k végű nom.
verbalében, meg az -Itak (-Idák, gen. -Idaya), -stak (-taya), -tak
(-taya) előző igeképzővel szerkesztett nom. verbale-képzőkben
(v. ö. Halász: NyK. XVI, 81.): IpS. jabmek mortuus, defunctus:
jabme- móri | ablek acquisitum: able- acquirere | jatek (és jato,
jatem) promissum: jate- || IpS. vaddaltak (F. addaldak, g. -daya)
donum: vadde-, adde- \ cagneltak (Hal. canaltahk) introitus :
cagne- \ F. gacaldak (-daya) quaestio: gaccd-1| F . gdskastak (-taya)
morsus: gaske- | S. jukkastak potus, potio : jukke- (mom. jukkeste-)
bibére || F. dapatak (-taya) alvi durities, verstopfung: dappa- occludere | suoppetak bivium, válasz út: suoppe- (kdinost s. de via
deflectere). — Gyakori az <ak (-tak, -dak) adj. poss.-féle vég
képzővel való <akes (akkes : -takes, -dakkes) alakban, «vmi-tevésre hajlandó» kifejezésére (v. ö. finn -jaise, mord.
<iks):,
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S. anotakes (F. anotakkes) propensus ad mendicandum: anote- \
F. gasaidakkes gern echreiend: gasaide-, gassa- vociferari | S. topotakes (F.doppedakkes) furax: topó-, dopi- sumeré, prehendere.
Zürjén-votják. A magára való -j képzésnek még megvan a
nyoma néhány nom. verbale (agentis)-értelmű névszótőnek állandó
vég < i, i-jében, mely mellett ragozott vagy továbbképzett alak
ban esetleg még a lappangó -j föl is merül (v. ö. hogy zürj. öksi =
votj. eksej fürst, herr): votj. sundi sonne: sund- (sundg- leuchten,
sundisk- sich wármen) = zürj. sondi (adj. p. sondi ja) | votj. geri
pflug, zürj. gbr (teljes tő : görje, pl. instr. gorjen) : gör- ackern (votj.
geral- id.) | votj. tödi weiss: *töd- (v. ö. zürj. tidal- apparere, tidas
gesicht, ansehen: MUgSz. 213.1.) | votj. piri krume, brocken: v. ö.
zürj. pur- beissen, pirikti- zerkrümeln, kleinschneiden (MUgSz.
444. 1., és fent 16. §. votj. -kt-vől).
<ié, is, rendes «nom. agentis»-képző; megjegyzendő,hogy
az i, i vocalis soha ki .nem szorul (v. ö. finn -jaise e h. -jakse, és
mordv. < iks): zürj. dórié schmiedend, schmied: dor- schmieden |
korié bittend: kor- \ korúi suchend : koré- | velödié lehrer: velőd- \
viié mörder: vi- \ stb. — votj. valtié führer: vált- \ valektis, disetis
lehrer: valekt-, diset- | juié trinker: ju- \ vuriékié schneider: vuriék-,
vur- náhen || aráé schnitter (e h. aralié): arai- \ kurclaé furchtsam:
kurdal- \ stb.
Vogul: -y, -j (<ej), meg a tőszó végvocalisával <i, vagy
szintén jellemzetes vocalis-szinezettel: <CL, 6. Példák: vogB.
tolmqy dieb, tolvaj (K. tulme*/ verborgen, heimlich): *tqlm- (== oszt.
lolm-), s ettől frequ. tolmant- (K. tulment-) stehlen | L. QIQ"/ : nest,
láger (no'/s-qlg^ zobelnest): *ql- ( = vog. aj-, oszt. ol- schlafen,
liegen : olda-taga láger), MUgSz. 720. 738. 1. | vogK. ure% wáchter,
hüter: ur- || vogL. erej lieb (== B. erna, a rendes -ne nom. ag. kép
zővel) : er- genehm sein (kelleni), piacere | B. sáli weiss, glánzend,
K. sáli blitz (így is : salne yar) : MUgSz. 368. 1. | K. siri schwert:
ib. 235. 1. | kuli gasse (uos-k.) : ib. 82. 1. || vogB. kajtá boté (tkp.
«láufer»): kajt- laufen | kaid todter, leiche (v. ö. finn kuolija) :. kqlsterben. — J e g y z e t : Nagyobb szerepe van a -j képzésnek a
vogulban mint indicat praes.-tőnek: lásd alább a «modus» fejezetét.
Osztják: -y, -/ (<aj,
s ebből <a) meg <i, néhány ke
vés szóban (rendes nom. ag. -ta, 1. 32. §.): osztB. joura krumm,
schief, schrág (jouraj-a in die quere Ahlq.); Irt. jouraj, joura, S.
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jogra'/ : jour-,jourt- drehen | lolmay dieb ( = vog. tolmqy) : lolmstehlen || B. yala (%alá) todt, verstorben (=s vog. kcLlá): yal- sterben | tupa,tuba (k.toba), plur. tubajet pferdehuf: MUgSz. 180. 1. j[
B. ovi strömung: ov-, ou- íhessen, strömen (vog. au-) \ sevi haarflechte (Ahl. sev, seu), Irt. seu, S. seuy (*sev-y): sev-, sev-, seviflechten (MUgSz. 311.1.).
Magyar, a) A magnra való deverb. j - képzés <aj, ej alak
ban csak néhány kevés szóban maradt meg: tolvaj dieb ( = vog.
tolmqy): *tolva- MUgSz. 223.1. | *mes!éj (*«ruha, indumentum»)
ebben: mezej-telen, most mezítelen, meztelen «nudus» : *mez( = vog. más-, más- induere) j szilaj epetulans : wild, ausgelassen»,
eredetileg «rasch» (pl. szilajon írni: gyorsan í. Nyelvőr III, 232.):
* szila- (v. ö. szalad- currere: MUgsz. 297.) | * tulaj, ebben: tulajdon
proprius (tkp. «zukommend»): v. ö. finn tule- venire (MUgSz. 239).
— Nyoma van még a -;' képzőnek az ágy «lectus, cubile» szóban,
mely *álgy, ál-js h. való (v. ö. négy = f. neljá) : al- (ol-) «dormire» (v. ö. álom somnus) MUgSz. 720. 738. (e szerint ágy a vog.
alqy-nak s a finn vuotehe e h. vödehe, vödege-nék felel meg). —
Gyakoribb az összevont < i alak, mint nom. agentis, mélyhangú
igetőktől is (mert ha csak magashangú ilyen nom. agentis volna,
az < i - t bár a rendes < ö , ő-ből elváltozottnak vélhetnök): pl.
lóti-futi hinundherlaufend: lót-és fut- (lótni-fütni, lót-fut) \ táti:
száj-táti maul-aufsperrend, gaífend, maulaífe : iát- \ habari schnellredend (Széki.): habar- querlen; kauderwálschen |facsari geizig
(Dtúl): facsar- torquere, premere | kapsi, kapzsi habgierig: kapbekommen, packen, *kapos- frequ. | kíváncsi neugierig: kivan- verlangen, *kivános- frequ. (több példát gyűjtött össze Simonyi,
Nyelvőr V, 147., megjegyezvén, hogy ezen szók különösen a
«játsziság ós fitymálási) mellékértelmóvel használatosak). —
J e g y z e t . Néhány, -t végű igető mellett eléforduló -tyú, tyű-féle
eszköznevet (fogantyú griff: fogant-, fogont- \ forgattyú: forgat- \
feszittyü feszítő eszköz) talán úgy szabad magyaráznunk, hogy az
igetőhöz első képzőül a nom. verbale -j képző járult, s ehhez még
(úgy mint a finn <.i-me, -ja-me-nál) v-vé vált m denominalis vég
képző, vagyis hogy -tyú ebből való : -t-j0mB, -t-jsvs. — Lehet, hogy
ugyanezen -ni végképzőnek köszöni eredetét, előző -j képző mel
lett, a hoszjú (most hoszszú) «longus»-beli ú (miszerint hoszjú
ebből: hoszaje-mo ; *hoszgjs pedig = vog. kosa: 1. MUgSz. 118. 1.) |
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szintígy aszjú, aszjó (most aszszú) aridus, siccus: asz- arescere. —
Megjegyzendő még fogaté, melynek teljesb alakja, fog atély, s ez bár
*fogatény h. való lehet (m-ve\ váltakozó -n végképzővel).
2. J e g y z e t . Hogy a -j képzővel alakúit <aj szóvég a ma
gyarban <á-vá is vált (ragtalan töalakban < a), habár talán
csak előző <.é után a mélyhangusághoz jobban illeszkedve, leg
jobban a török bogdaj-ból való búza (nom. búza) szó mutatja; még
egyenesebben természetesen < ej-ből is < é (ragtalan tőben < e).
Nem kell tehát okvetetlenül Balassa J. nézete szerint (NyK. XIX,
148.) néhány <á, é (nom <a, e)-fé\e nomen verbalét (pl. huza
vona, kerge, csiza-kő) az < ó , ó'-f éléből olyformán származtatni,
hogy az <<5, ö a ragtalan tő (vagyis nominativus)-alakban o,
ö-vé rövidülvén s egyúttal nyiltabbhangú <a, e-\é válván, csak
analógia útján a ragos tőalakokban <á, é-vel cserélődött föl
(noha egyáltalán nem tagadható, hogy az ó szóvég néha csak
ugyan így a-vá, illetőleg á-ra vált: pl. a régi és általános dió mel
lett az ormánsági dia [dia]). Sőt úgy látszik, hogy ellenkezőleg
nem is minden < ó, ó'-féle nom. verb. csakugyan az ugor -&-ből
való v-\el alakúit, s hogy némely esetben az ilyen ó eredetibb oj
[ojo, illetőleg oho = <ogo] helyett való, midőn t. i. vocalisrövidülés nélkül az ó mellett á lép föl (pl. bíró mellett: plur.
bírák, pedig nincs is bíra; forró és le-f orrázni). V. ö. fent 29. §.
(265. 1.) a jegyzetet.
b) Végképzőkkel való alakok:
< é-kony: hajlékony biegsam, geneigt zu etw. (hajla-) \ fele
dékeny vergesslich (feled-) j félékeny timidus MA. (fél-) \ aluszékony somniculosus MA. — Megjegyzendő á-val: Széki, hizákony
zum fettwerden geneigt (sp hizékony).
< é-k: maradék residuus,reliquus,reliquiae (marad- manere) |
hasadék rima, fissura (hasad-) \ akadék impedimentum, remora, obex
(akadékos intricatus, impeditus: akad-) \ boríték, buríték velamen,
operimentum (borít-) \ fösték tinctura, color (főst-) \ rejtek latibulum (rejt-) || töredék fragmentum (tör-, *töred-) \ nyomdék vestigium (nyom- premere, nyomod- calcare) | szándék propositum,
intentio animi (szán-, * szánod-) || érték valor (vires, facultates):
ér- valere, ért-: 1. MUgSz. 796.) | mérték mensura: mér-. — A né
mely példában változatképen < ék helyett mutatkozó < ok, ök [ék]
mellékalak (szándok, nyomdok, rejtők) régibb < ojk, öjk [< ohk,
NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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öhk]-ve utal. — Megjegyzendő még á-val: szunyák schláfrig, tráge
(v. ö. szunnyad-).
< 6-t és é-d, csak ezekben: sötét dunkel, finster (*söt-:
MUgSz. 351. 1.) | segéd juvamen, adjutorium (segít- juvare, seg-:
MügSz. 336.1.).
< d-nk, é-nk: nyalánk naschhaft, leckermaul (nyal- leckén) |
félénk timidus (fél-) [fúlánk (éafúlák) aculeus, spiculum :/«£-,/«'</-MUg. 543 | szilánk span, spleisse: szil- (v. ö. szivó-kés e h. szilókés schnitzmesser).
< d-ny, 6-ny : szilány span (1. szilánk) \ foszlány lacinia
(foszla-) || serény alacer, agilis (v. ö. serken- expergisci MUg. 340.).
<d-ly, é-ly : akadály obstaculum, impedinientum (akad- ;
v. ö. akadék) \ veszély tempestas, periculum, pernicies MA. (vesz-) |
aszály siccitas, dürre (asz-) \ osztály divisio (egyenlő o.; osztály levél; osztályos atyafiak) (oszt-) \ szegély saum, besatz (tkp. bruch,
einbiegung MUgSz. 284.: szeg-, be-szegni). — Ezen <ély-t, mely
nek á-je tájejtés szerint <i-nek hangzik, meg lehet külömböztetni
az e-vé rövidülő é (é)-vei való <á/-től (pl. ebben : kötél (kötél: kö
telet), a melyet alább (32. §.) másképen magyarázunk. A mély
hangú <ály-n&k voltaképen nem lehet minden esetét biztosan
megitélni, hogy vájjon nem szintén az idézett §-ban tárgyalt <.álfólékhez tartozik-e. Maga az -ly mint végképző esetleg csak az -ny
meg másrészt az -r változatának látszik (v. ö. devályos és deványos ;
koyály és kopár.
<d-r, é-r: fehér, fejér (-ír) albus: *feh-, fej- (— ug. pag-, f.
pdj- splendere) MUgSz. 500 | búvár mergus, urinator (vízben búvó)
MA.: huj-, buv~ \ vezér dux, ductor MA.: veze-t-nek alapigéje veze= f. vedd ducere | csiszár machaeropoeus, armorum faber, politor
MA.: *csiszo-, a csiszol- igében (v. ö. csisza-kö) | kajtár stöberer
(mindent fölkutató, pl. macska, kutya Nyőr IV, 427): v. ö. kajtat-,
kutat- | tündér praestigiator, qui se in varias species transformat
MA.: *tünd- = tüned- frequ. igető tűn- mellett | csapodár, csapondár flatterhaft: csapod- (régibb * csapond-) frequ. csap- mellett. —
Az r-re, mint végképzőre nézve : v. ö. m. kesére (keserű-ben), f.
katkera ; cser. koco mellett MUg8z. 24. | cser. mogur, mongir, votj.
mugor corpus: msngB MUgSz. 597. | zürj. vugir angel: finn onge
id. | oszt. undir bauch, inneres: unt id. (f. onde, mord. undo) ,• v. ö.
m. odor, odros MUgSz. 832.
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< d-s, é-s rendes használatú «nom. actionis» (néha «nom.
acti») képzője: adás das gebén (ad-), vetés das werfen, saen; die
saat (vet-) \ írás das schreiben, die schrift (ír-, íro-); ülés das
sitsen, sitzung, der sitz | stb. stb. — Alkotó részekre és közeljáró
jelentésre nézve találkozik a m. < ás, és-vél a finn -jaise (pl. -jaiset, pl. tappajaiset, laksiáiset). — Megjegyzendő, hogy a magash.
alak némely vidéken < ís-nek hangzik. — Azonos változatnak
látszik még <.ács, ebben: forgács, fargács «span, splitterw a farag«schnitzen« ige mellett (v. ö. -cs mint diminutiv képzőt: kövecs;
meg hogy némely régi emlékben < áss-féle írás fordul elé: vallass,
kérdéss, ragozva i s : vallássom, kérdéssed Nyelvőr I, 37.); de az is
lehet, hogy előző < áncs-ból gyengült el az < ács, v. ö. szilács
«span» mellett szilány és a sziláncsol- denom. igét (Kriza).
Cseremisz. A magára való -j nom. verb. képzésnek alig talál
juk biztos nyomát a cser.-ben. Ilyennek látszik cserS. sokte «sieb»,
mint nomen instrumenti (v. ö. finn -ja-me, i-me) a sokto- (prses. 1,
soktam) «sieben (szitálni)* mellett (v. ö. mord. sifte-ma, sifti-m
<(sieb»; a sokte-heli végvocalis értékére nézve: cser. ceri és cire
«facies» = tat. [kaz.] ciraj) | jóformán ez is: pise «scharf»: v. ö.
mordE. sci «scharf» (e h. pisci = finn pistdjci «stechend» : oszt.
pesté scharf; 1. MUgSz. 547—548.). — Egyébiránt az ind. preesens-ragozásnak egy részében szereplő < e tő, úgy mint a mordvin
ban a prses. 3. szem. alak) ugyanezen -j-féle nom. verb. képzésnek
mutatkozik (pl. pokto- igétől: sing. 1. pöktem, 2. pökted e h. *poktoj-m, poktoj-d).
Eendes használatú nom. agentis a cser.-ben a -SO, -sö, -se
(M. -sa, -se) alak, mely gyakran nom. prseteriti értekével is bír:
pl. poktoso treibend, pürdüsö drechsler, tornator (pürd- drehen),
tolso kommend v. gekommen, kise liegend (kisejing segrotus, ein
kranker), őrse wütend (őrse pi veszett kutya), kodso geblieben, überbleibsel (1. NyK. III, 430). Hogy ezen -so régibb -hso helyett való,
mutatja a koloso «mortuus» mellett fönnmaradt kolokso teljesebb
alak (cserM. kolsa, kolasa és kolaksa). Ez erősen a finn kuoliasa
(kuolijasa, *kuoleja-sa)-m emlékeztet ugyan, miszerint azt vélhet
jük, hogy a -Mo-beli /c-ban van meg a -j képző, illetőleg eredetibb
-g alakja. E mellett azomban föl kell vennünk, hogy a cser. -kso
régibb -kkso h. való, mert maga az -s végképző is a cseremiszben
régibben csak -ks lehetett (v. ö. mord. erdjks, és egyéb < iks-íélé18*
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ket; meg cser. jolaks, jolas lábra való = finn jalukse) vagyis hogy
pl. kolokéo régibb *kolokkéo-hó\ vált, melyben a j képzőt, illetőleg
annak eredetibb -g alakját az első k tükrözi. — J e g y z e t , Nem
állhat meg azon nézet, melyet egykor (NyK. III, 431.) odavetett
sejtelemképen kimondtam, hogy a cser. -so, -kso-hoz köze lehet a
török < u-ci, oszm. < utfu, í§i stb. nom. agentis képzőnek, habár
ez < gu-ci, vagy akár < uk-ci-ból ered. Ilyen török nom. agentis
ugyanis valóban találkozik a cser.-ben, de külömböző alakkal:
kütücö «pásztor» (cserM. kitözd) = kaz.-tat. kötöüce \ ilice (kovaétilice) gerber = kaz. ilciüce (tire-iláüce) id. (igék: köt-, ile-, melyek
a cser.-be is átkerültek); a cserM. kifőzd meg csuvasos alakú
(csuv. küdüze, küdüvze, küdüé).
A cser. -so, -kso előtt rövid vocalis (igető végvocalisa) levén,
mely gyakran ki is szorul (kod-éo, or-ée), a képzőbeli vocalis elkoptával támadt az < oá, öé, es fM. < is), melynek jelentésében túl
nyomó a nom. agentis és nom. acti érték: cserM. orugoé naht
(varrás, sutura: orug-J \ levédés dach, decke (fedél, takaró: levéd-) \
cevaldeé tropfen (cevald- einmal tropfen, cseppenni) j módos spiel
(játék: mod-) \ siirgüétöé handtuch, azaz: éürgö-üétöé gesicht-wischer | kócos, M. kackis speise (kock-, kack- edere) || s előző -t, -d
igeképzővel: numaldes, M. numaltis onus (numal- ferre, portare) |
toskaltes schritt, treppenstufe, M. -tas, -tis (v. ö. task- ingredi, calcure) | puldos bissen (falat: MUgSz. 492. 1.) | suldos ein schnitt,
stück (szelet: sul- secare, scindere). Megjegyzendő ilis ós iliks «vita»
(v. ö. cserM. iliksa pu baum [élő fa]). — Ezen rövidebb < os (is)
képzésbe néhány kölcsönszónál fogva, csakugyan belejátszik a
tör. -s nom. verbale (de csak «nom. actionis» értékkel); érdekes
hogy a cser. suliié, sülié, éül'eé atem (spiritus), mely a csuv. sivlié,
sutié nek felel meg, a suliiké alakot is fölvette.
3 1 . §. Deverbalis névszóképzők: 3. ugor -m.
Finn: -ind, -TWCÍ «nomen actionis, nom. acti» értékkel:
egyszersmind participialis jellemű, mint gerundiumok alapjául
való nom. verbale. Példák: finnS. kuolema mors: kuole- móri |
elámá vita: eld- vivere \paisuma geschwulst (paisu-), sanoma nachricht (dictum: sano-), lyöma das schlagen, der scblag (lyö-), voima
kraft (vermögen: voi-J || antama dátum, datus (isan antama veitsi
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a patre datus culter, tkp. patris-datum culter) | tekema factum
(minun tekemdni pöytci der von mir gemachte tisch: teke-) \ saama
bekommenes (sinun saamasi dein bekommenes = was du bekommen) | stb. || syntymd-maa geburtsland (synty- nasci) | juoma-raha
trinkgeld (g. zum trinken: juo-) \ syömd-aika essens-zeit (syö-) \
haukkuma-nimi schimpfname (tkp. ugató név; haukku- bélien) |
stb. || saama-han, -maan zu bekommen (pl. túli s. leipdd er kam
um brod zu b.) | kutsuma-ssa rufend, im rufen, im einladen [begriffen], (on vieraita kutsumassa er ist darán gáste einzuladen) |
kysymd-ttd ohne zu fragen (túlin tdnne lupaa kysymdttd ich kam
her ohne um erlaubniss zu fragen) | stb. (lásd: Finn nyelvtan,
69. §.) || Megjegyzendő, hogy a -ma- képzős nom. verbale «nom.
prseteriti»-féle értékkel mutatkozik, ezen példában: Kaleva 4,
475—78. kasvoipa jokea kolme itkemistánsá vesistá, lápi páánsá
Idhtemistd, alta kulman kulkemista «es wuchsen drei flüsse aus
den von ihr geweinten wassern [tránen], den durch ihr haupt hervorgekommenen, den unter den augenbrauen hervor geflossenen»
(itt: lahtemd hervorgekommen, kulkema geflossen). — Megvan a
•ma nom. verb. valamennyi finn dial.-ban, rendesen legalább az
illativus-gerundiumban (infmitivus); pl. finnK. -mah, -mdh, E. -ma,
Vp. -maha (= S. -maan, -maan); Vp. E. -mas ( = S. -massa.
•mdssd) ; -mata ('= S. -mattá, -mattá).
Mordvin: M. -ma, -ma, E. -mo, -me, vagy végvocalis
nélkül -m; «nom. actionis, nom. acti» értékkel; gerundiumok
alapjául való. Példák: mordM. udima, udoma, udim schlaf (udischlafen; udhn-vasta schlafstatt, alvóhely) | vid'md saat, aussaat,
vetőmag (vide- sáen, vetni) | salama diebstahl (sala- stehlen);
avardem das weinen (avarde-), suskim bissen (harapás, falat:
saski-), valguma das niedersteigen (si-v. sonnenuntergang: valgi-) |
vanima, vanoma gehütet, geschützt (vani-, vano-: ocu azirhi vanom-an ich bin des grossen königs geschützter = ich werde vom
gr. k. geschützt) || gerundiumokban: vanima zu besehen (jakaj
neékd v. er geht die bienenkörbe zu besehen) | savims nehmen (s. stirt
ervaks das mádchen zur frau n.) | maksimda vom gebén (pelin
m. sormattnen tet ich fürchtete mich dir deine schriften zu gebén) |
tumista im fortgehen (tumistinza indem er fortgeht, als er f., el
mentében) | tumda (tumdist méla nachdem sie fortgegangen, elmen
tük után) | stb. — mordE. udomo schlaf, kisceme tanz (kisce-),
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lisme (ci-l. sonnenaufgang: lise- hervorkommen), oznomo gebét
(ozno- beten), eramo lében, vita (era-), suskomo bissen | stb. ||
sajems nehmen (kosto s. kse woher brod nehmen) | murdamodo
(murdamodonzo mejle nachdem er sich gewendet, umgekehrt) [
cijemede lotkin ich hörte auf zu laufen (vom laufen) | molemste
(molemsíesí wáhrend sie gehen, mentükben).
Cseremisz: S. -mo, -mö, -wie (M. -ma, -ma), -m, rendes
képzés «nom. acti, nom. actioniso értékkel. Példák: cserS. rumo
gehauen, gehackt, (r. pu gehacktes holz : ru- egedére) | jomdarmo
verlust (jomdar-J \ süvalme sputum (köpedék: süvdl-J \ südiinnö
gespinnst (südür-J \ cocmo geburt (c. avaj születő anya: leibliche
mutter [von der einer geboren ist]; cocmem godsek seit meiner
geburt) | maleme (m. ver schlafstátte); tolmo (t. kornena unser
gekommener weg [den wir gekommen]; koskomo (k. ver trockenplatz [wo etwas trocknetj || tolmo (tolmed sues-mo gelangt dein
kommen = willst du k.) | poktumo (ménem poktumost kódom als sie
mich verfolgten [zur zeit ihres mich-verfolgen] | kolomo (kolomeske£e holtáig, bis zu seinem tode) | stb. — cserM. vazalma (keca v.
sonnenuntergang); puma gégében, tememd gesáttigt, ndlemd genommen, üdemd gesát, jaratema geliebt | amalma (-gic kinilen vom
scblafe aufstehend) | karma das essen (karm son das essen ist angekommen = es hungert ihn) | jüm das trinken (mlanem jü?n son
mich dürstet). — Ugyancsak ezen -m képzős nom. actionis van a
-meg (-meke, -mengd stb.) végű gerundiumban is alapúi (e h. -m-meg), pl. tolmeg nach dem kommen [nachdem er gekommen]:
lásd NyK. IV, 92.
Zürjén-votják: -ni (< öm, em), rendes képzés «nom. actio
nis, nom. acti»; egyszersmind activ értelmű nom. prüeteriti (főleg
a votjákban: indicat. pröet. 3. szem.). Példák: zürj. mun'cm das
gehen, der gang (mun-) ; gi£öm das schreiben, schrift, geschrieben,
vijem das tödten (ölés : vi-, vij-) ; velödöm lehre, das lehren (tanítás); keröm tat (bur k. woltat), jó tett, jótétemény); cíi£öm geburt;
nöböm gekauft (n. tor etwas gekauftes) | kulöm (sar kulömög bis
der könig gestorben); mintám (unajasös m. ponda um viele zu erlösen); omol'töm (lolös o. das den geist lástern [1. des heil. geistes] |
stb. — Votj. budem wuchs, erwachsen (bud-J; kulem gestorben,
kizem gesát, éotem gégében, potem hervorgegangen | goztem schrift,
bnef(go£t-J, veram rede (veralem h.: veral-); pogram fali (pogral-) ||
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küem (taá k. bora nachdem er dies gehört [nach dem dies hören]);
kurem (kuremdUes aüo bevor ihr bittet [vor eurem bitten]) || in
ustiskem der himmel öffnete sich; sojosli Jisus minini kosem intid
miniljam (ettől: miniljal-) sie gingen an den von Jesus zu gehen
befohlenen ort [wohin zu gehen J. ihnen befohlen]. Lásd: Wiedemann, Gramm, der syrj. Sprache (1884) §. 112.
Osztják: -TVb, rendes használatú «nom. acti, n. actionis»
képzés; intransitiv igéktől való ezen alak lehet activ értelemmel
nom. prseteriti; locativus (-n, -na) raggal, mely előtt esetleg sze
mélyragok állanak, gerundiumul szolgál: Példák: osztB. yalim
todt, gestorben (yal-J / kaurim gekocht, heiss (kavir- kochen, sieden, coqui), lljim, llm verfault, fául (U-) ; verim gemacht, fertig ;
tuyrim geschlossen (tügor-); sörim trocken (sör- trocknen); levim
gegessen; senkim geschlagen \juvim (aj yo j . taga stelle, wohin der
jüngere mann gekommen Ahl. 4.) | stb. || ölim, ülim schlaf (olmin
schláfrig):\ol- sich legén, Hegen, schlafen | ulim das sein, lében
(ulim-yatlet lebenstage, -zeit) | manim (manjnel-jupina nachdem er
[sie] gegangen: elmente, elmentük után) | lonim (la yop libija lonmelna als er in das schiff eintrat) || noyolman laufend (n. mantsenen laufend gingen sie beidé Ahl. 5) | kertman in die rundé (tkp.
drehend: kert-) \ loriman rollend (l. manta r. gehen, dahinrollen) |
roypiman lügend (r. voyta lügend rufen, herauslocken) | mugoltman um herum, rings herum (mugolt- um herumgehehen, umgeben). — osztlrt. tagaméin geworfen (tagam-) ; panem gelegt; mé
nem gegangen | stb. || menmen gehend (im gehen; vermen machend;
uimen sehend, im sehen (ma uimemna indem ich séhe).
Vogul: -m, úgy mint az osztjákban; megjegyzendő, hogy
az oszt. -man v. -men gerundiumnak csak -ma, -me, -m kopott végű
alak felel meg. Példák: vogB. totem gebracht (tat- bringen);
astem fertig (ást- endigen, vollenden); tqsem getrocknet, trocken
(tas- száradni); uosem todt, gestorben (nősem vit) ; pol'em gefroren
(p. vuoj): pol- (polau-); isim heiss, warm (is-: isii- melegedni,
isit- melegíteni); jánmeltem erzogen v. erzogen habend (j. jágáumangvaum mein vater+meine mutter, die [ihr mich] erzogen habt);
minem gegangen, begangen (kum minem sam von mánnern b. gegend) || ulm, ulom schlaf (ulmem joyts mein schlaf ist gekommen,
ich bin schláfrig; aj- schlafen: 1. MUgSz. 737) | qlem, qlom das
sein, lében (ol-) | kujem (et kujemá jujpoalt nachdem er eine nacht
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gelegen) | minem (tá kum minem jujpoalt nachdem der mann gegangen) J| tistimá trauernd (ákmos t. oli er ist in einemfort traurig) | rqngimá rufend (nan r. brod rufend, bettelnd [bringt er sich
fórt]) | multimd, multim um herum ( = oszt. mugoltman; kvolá
multitná um sein haus herum [ist schrittbreites land]; ma multim
um die erde herum [zog er seinen gürtel]: múlt- circumire. —
VogK. tujtem verborgen (t, yar verborgenes, geheimniss); mim
datus ; vovem vocatus; telem ma geburtsort | stb. || kit yotel mulem
jejpalt nach verlauf von zwei tagén || yolem (y. at yolganel hörend,
hören sie nicht); unlem sitzend [am wege begannen sie zu rufen] ;
punsem öffnend [ihre augen, sahen sie].
L a p p : -ni (-me, -mie v. -ma némely casusban) «nom. actionis» értékkel; tőle való locativus-gerundium -men (-mién, -min).
Példák: IpS. jabmem tod, das sterben (Halász közlése szerint,
Lule-lappm. japmiem, acc. japmiemau): jabme-,japmiemóri |
odem schlaf, das schlafen (odemesne im schlaf; Hal. Lul. oqtiem :
oqtiem-sad'd'e schlafstelle): ode-, oqtie- schlafen | puoranem das besser-werden, genesung (H. Lul.puorraneymie) : puorane-, puorráne-1
tobdem cognitio, sensus (H. Lul. tobőtom): tobde-, toböte- \ vuobdem
venditio: vuobde- \ mannem das gehen, reise (H. Lul. mannám):
manne-, manna- ire | viesom vita (H. Lul. viessuom, víessum: v.
paihkie wohnort): vieso-, viessuo- | orrom mansio, habitatio (H.
orruom, orrom) : orro-, orruo- \ s t b . — l p F . jabmem ( = S.), oadőern
{oaddemen la ist im schlafen, schláft), buorranebme, dovddam
(dovdda-), vuovdem (la vuovdemest ist zu verkaufeu), mannám,
orrom (o.-baikke wohnort) | boattem das kommen (oajdnam olbmuid
boattemen ich sehe leute kommen); jukkám das trinken (S.jiúikem,
juhkem : j.-lihtie trinkgeschirr Hal.) | stb.
Ugyanezen nom. verbale, de csak a kopott végű -m alakban,
szerepel mint «nom. prasteritiw a la-, leá- «esse» segédige mellett
a körülírt perfectumban; csakhogy az e-végü igetőktől rendesen
< am végű a nom. prseteriti (az < em, iem, illetőleg < eme, epmie,
ebme végű nom. actionis ellenében): pl. jabmam v. japmam gestorben, piioranam genesen, lei vuovdam hat verkauft stb. Tekintve,
hogy más végű töknél a nom. prseteriti semmi ilyen eltérést nem
mutat, az < em és aw-ban is csak az a : e vocalisok közönséges
váltakozását láthatjuk; az < am onnan eredhet, hogy a képző
nek végvocalisa korábban elkopott volt (v. ö. hogy az ind. l.praes.-
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ben szintén a-val mutatkozik az e-végű igető). Mert hiszen a
nom. prasteriti-ben is találkozik még néha < em (IpS., Malái textu
sokban : puöllem mana das verbrannte kind, cajanem olbma der
verirrte man), s másrészt a nom. actionisban is < am (sőt < am,
Halász Lule-lpm.: vaddam v. vaddám gabe, almosén [vaddie- =
vadde- gebén]; v. ö. oatie-tő\: oatdm geschlafen). — Megjegyzendő,
hogy a IpS. jemtlandi dial.-ban még a nom. prseteriti-nek végvocalisa sem kopott el: oqccomq e h. oqccom (monna lietnjuo oqccomq
ich habé schon bekommen, püvuma getödtet [püvé-J, nqhkqma zu
ende gegangen, jamoma gestorben (mana j . das kind ist g.). —
A nom. praet. passivi-nek ugyancsak a passiv képzéssel való igető
van alapúi: pl. S. vaiviete- quálen: pass. vaivietuvve-: n. prset.
vaivietuvvum v. vaivietum | F. ojdnvjuvvum visus (oajdne , pass.
ojdnujuvvu-: n. act. ojdnujubme) \ goddum interfectus (godduinterfici, godde- interficere).
Magyar: -m (-mo, -ma, -me) «nom. actionis» értékkel;
álom (acc. álmo-t, adj.p. almo-s) schlaf: al-, ol- (aluv-, alusz- schlafen, altat- einschláfern, ol-t- exstinguere; 1. MUgSz. 737.); — de
ezen kivűl már alig van egyszerű rövid alapigétől való példa;
hihető azomban, hogy ide valók még: nyom (acc. nyomo-t) vestigium (e h. *nyol-mo MUgSz. 422. 232) | *czirmo, *szurmo (czirmos,
szurmos schmutzig, russig, schwárzlich: v. 07 szur-to-s, szirtos
MUgSz. 381. 321). — Nagyobb számmal vannak még az -m-vel
mint végképzővel, előző frequ. igeképzés mellett, alakult < alm,
< dalm vegyes ige + névszóképzésnek példái: hatalom (acc. hatalma-t), Kég. hotolm potestas (hat- posse) | nyugalom, Eég. nyugulm
quies, requies | jelelem, feleim timor (fel-) \ szerelém, szereim amor
(*szer-: szeret-) \ sérelem laesio (sér-, sért-) \ szidalom opprobrium,
convicium (szid-) j ártalom (ártalmas nocens, nocivus: árt-) \
alkalom pactum, conventio; occasio (*alk-: alku, alkot- MUgSz.
735.) | kegyelém gratia, clementia (kegy- MUgSz. 10.) | stb. || biro
dalom (acc. bírodalma-t) potestas, impérium (bír- valere, posse,
possidere) | veszedelem pernicies, strages, periculum (vesz-) \ nyugo
dalom (és nyugalom); győzedelem victoria (győz-), bizodalom fiducia,
türödelém patientia | stb. — A némely < alom, <alma-íéle tő mel
lett az -s-es nom. possessoris származékban mutatkozó hosszabb
< almát, almato alakot (szerelmes és szerelmetes; szidalmas és
-matos; alkalmas és -matos aptus, commodus), a melyben az -m
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igeképzőnek látszik, irreguláris új-alakulásnak kell tekintenünk,
melyre egyrészt az < atos végű melléknevek (csodálatos, ismére*
tés stb.) gyakorisága, másrészt -mai-végű deverb. névszók (folya
mat, futamat hatottak közre.
b) -71 (-no, -ne) v. -Tiy, mint az -m-nek változata: a) néhány
egyes igétől származtatható -n végű névszótőben: haszon (acc.
haszno-t, adj. hasznos) utilitas, commodum, emolumentum (tkp.
«incrementum» : *hasz- = f. kasva-, mord. hasi-, kaso- crescere;
1. MUgSz. 91.) | szilony gespaltene rute zum fassbinden (Széki.:
szil- ezekben: szilánk, szilány, szilács, szilag MUgSz. 297; v. ö.
vog. salom holzspleisse) | szirony, szilony (és szirom) schneekruste
(szirmos v. szirnyos hó nives crustatíe; v. ö. zürj. caröm MUgSz.
299.) \fény splendor (v. ö. fém-l- és fény-l- splendere) | szégyen
pudor, dedecus (v. ? szengyön Góry-cod.); 1. MUgSz. 351. —
b) -no, -ne képzős nom. verbale van a -ni végű czélhatározó gerun
diumban (infinitivusban) alapúi, csak úgy mint több ugor nyelvben
ilyen gerundium az -m-féle nom. actionistól való (f. -mohán, mord.
-ma, -mo, -ms) s a zürjén-votjákban épen -ni az infinitivus végzete.
J e g y z e t . Már fent 29. §. (265.1.) érintettem, hogy az -m nom.
verb. képzésnek, mely ugorság szerte annyira közönséges haszná
latú, aránylag csekély szereplése a magyarban jóformán onnan
van, hogy e képzés m : v-hangváltozás útján nagyobbrészt az < 6, ő
alakot vette föl, s ebben más nom. verbale-képzóstöl már meg
sem külömböztethető.
32. §. Deverbalis névszóképzők: 4. ugor -d.
Finn. a) -da, -dd vagy egyaránt mély- és magashangú -de,
rendes használatú gerundium-alakokban az alapúi való «nomen
actionisw képzője,afinnS. dial.-ban erősbülve -ta (-tá, -te: 1. Finn
Nyelvt. 11. §., b), melynek consonansa azomban a ragok hozzájárultával szabály szerint gyengül, sőt egészen ki is szorul; de
megmarad e consonans (-t), midőn az igetőnek bizonyos végconsonansaival érintkezik. Példák: fínnS. juo- trinken: juota, -kse
translativusraggal: juodakse (I. infinitivus, FNyelvt. §. 30, 4.): juodakse-ni dass ich trinke [zu meinem trinken j ; meg juote iness.
raggal: juodessa trinkend [ím trinken], instr. raggal: juoden trinkend [mit tr., durch t r . j ; juodakse helyett, midőn további személy-
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rag nincsen, kopott végű alak: juoda' \ syö- essen: syötd, syöte (syoddkseni, syöda', syödessa, syöden) \ sano- sagen: sanota, sanote
(sano'akseni, sano'a', sano'essa, sano'en) \ tule- kommen: tulta
(tullakseni, tulla', tullessa, tullen) \ mene- gebén: menta (mennd',
mennessá) \ juokse- laufen: juosta (juosta', juostessa) | rupea- anfangen: ruvetta (ruvetakseni, ruvetessa) \ seiso- steben: seisota
(seiso'akseni, seiso'a'), seiso'essa; adess. állat, ablat. ragokkal:
pysyy seiso'álla manet stans; nousi seiso'allé in statum stantis se
erexit; kaatui seiso'alta stans cecidit, tkp. elesett állásról) | stb. —
finnK. juo-: juuva, juuven (= S. juoda', juoden) \ luó~ scblagen :
lüüvá, lüüven ( = 8. lüödá, -den) j mdne- gehen: manna, mdnnen
(= mennd, mennen) | ná'ge- seben: náhá, náhen ( = S. ndhdd,
nahden) | anda- gebén: andoa, andoassa ( = S. antaa, anta'essa) \
stb. (1. Genetz, Ven. Karj. 179. §.); — finnE. jö-: jüa, jües (== S.
juoda,juodessa) | tule-: tulla, tulles | náge- : náha, nahes \ ela- lében :
elada, elades ( = S. elad', eld'essd) j maksa- bezahlen: maksta,
makstes (=• S. maksa'a', maisa'essa) \ stb. — finnVp. anda- ge
bén: andta, andtes (= S. antaa, anta'essa) \ sanu-: sanuda ( = S.
sano'a) | tule-: tulda (*== tulla) \ mdne-: mdnda (= mennd) \ ela-':
elada (= elad, E. elada) | maksa-: maksta (= S. maksaa, E .
maksta) | stb.
b) Jó számmal vannak meg a finnben -edd, -eclcL végű
névszók (főleg adjectivumok), melyeknek egy része elavult igetők
től való nom. verbalénak mutatható ki («nom. agentis, nom. acti»
értékkel); az -eda szóvégből az első vocalis még az igéhez tartozik
(<. edd), magának a -da, -dá képzőnek consonansa egyes dia
lektusok hangsajátsága szerint elenyészett (<. ea, ed v. < ia, ia ;
ez meg néhutt < ie, ii, ee-vé változott, vagy < e-vé rövidült).
Példák: finnS. valkea albus (Vp. valged, tő : valgeda, gen. valktan).
*valge- splendere, lucere (v. Ö. fS. valkene-, E. valgene- lucescere;
lásd a -ne képzős igékről, < eda-íéle melléknevek mellett, fent
23. §.; v. ö. való, valu lux [e h. valgo], mint < o, u képzős nom.
verbale; E. valev [valeva] weiss, hell; 1. a *valge- igének egyéb
alapját más ugor nyelvekben: MUgSz. 582. 1.) | S. selkea (Vp. selged) clarus, perspicuus; seled, heled id.: selge- (S. selkene- clarescere, perspicuum fieri; selko klarheit; helevd = heled, E. hele
[heleda]: MUgSz. 368.) | S. aukea apertus: *auge- (S. auko- weit
aufmachen, aukaise- subito aperire) | S. surkea miser, dolendus:
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surge-, sure- (S. surkene- flaccescere, sure- dolore mentis affici;
surku-, suru- id. | S. oikea, E. o'ige [g. oigeda], Vp. oiged [g. oiktan]:
E. oige-, eigene- grad werden, sich strecken (S. oikene- id.; caus.
oijenta- strecken; 1. MUgSz. 810.) | S. kupea tumidus, E. köbe
[kobeda] stark, füllig, kráítig: kgb- tumere MUgSz. 107. | hcipea
dedecus (tkp. «obscurus, nigeri)): ssb- tegere ib. 350. | sokea (Vp.
soged) csecus: tag- verbergen ib. 220. | tarkea gravis (e h. tárgedá,
tágreda) : t6gr- trahere ib. 201. | tyrmeá rigidus: ib. 249. | hopea,
E. hőbe [g. hobeda] argentum: ib. 189. | sirkea rectus, procerus,
E. sirge, sire [g. sireda] grade ausgestreckt, schlank: v. ö. E. sirgedebnen, strecken, sirgu- sicb strecken, wachsen. — Hogy így az
< eda végű névszókat általán véve igeféle alapból való -da képzés
nek tekintsük, ajánlja a rendesen mellettük eléforduló < ene végű
azzá-válást jelentő ige meg az elégszer található < o, u-féle nomen
abstractum, mely nom. actiomsnak beválik; melléknévi jellemük
amúgyis az alapjelentésnek igeszerűségét foglalja magában (pl.
vilea frigidus: vilu frigus | korkea altus: korko altitudo | sakea
spissus, densus: sako spissum quid, sedimentum | stb.). — Néhány
S. -pea, -mea végű ilyen névszókban mutatja ki a -p, -ra-vel való
igeféle alaprészt Steuer János (NyK. XIX, 307.): pl. suopea «wohlwollend, mild»: suo- «gönnen» mellett; kalpea paliidus, vűpea subfrigidus, virmeá celer, alacer.
Az < eda-félékhez csatlakoznak még összébbvont alakkal
egyes -da (-ta) végű névszók, melyeknek igei alapjuk kifejthető:
musta niger (e h. museda,- v. ö. museva dunkel, schwárzlich:
MUgSz. 627.) | kohia directio viöe, kohte id. (instr. kohden versus,
gegen zu, wárts), tkp. «cursus»: kBg- MUgSz. 74. 1. | S. kaute
[n. kausi] «verlauf [einer zeit: pl. páiva-k. ein ganzer tag], E. kaud
[tő : kauda] richtung, weg: kag- ib. | S. suhta wegrichtung, stb. :
sgg- ib. 275. | S. niite (n. niisi), E. riide (n. nié, g. nl'e) licium
textorum, weberschaft: nÉg- (vog. ne-, nej-, neg-) binden ib. 430. |
tcihte (n. -ti) signum, stella: teg- splendere ib. 212. | S . hauta, K.E.
hauda fossa: sev-, sög- aperire, fodere | E. peide (n. poiz, g. poVe)
blase: psg- (bsg-J tumere ib. 442. | S. Hete (n. liesi), E. ledé
(g. IVe) berd, brandstátte : lég-} rsg- splendere, calere : ib. 686. |
E. telidé (n. teht, g. tehe) tat, das tun (hea-t. woltat) = S. tehte
(ezekben: tehden, tehdessa).
Lapp. a) -d képzős nom. verbale szolgál alapúi a lpF. -din
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gerundiumban, mely a finn -dessa és -den-ié\ének felel meg; elibe
járul néha még -de (-dedin), mely tkp. az igéhez tartozó frequ.
képző ( = -nd, fent 5. §.): pl. vastededin antwortend, indem er
(stb.) antwortet: vastede- antworten | bagadedin: bagade- unterweisen | lassanedin: lassdne- augeri || cierodedin weinend: cierro(frequ. cierode-); gavdnim su cierodedines ich fand ihn weinend
[indem er weinte] | girdededin: girde- fliegen; bacim lodde girdededines ich schoss einen vogel im fluge [in seinem fluge] J dlededin : allé- lében; dlededines wáhrend er lebt, bei seinen lebzeiten
(éltében) | boadededin: boatte- kommen | loyadedin : lokka- lesen [
guladedin: gulla- hören; buok olbmui guladedin indem alles volk
es hörte (omnium audiendo = omnibus audientibus) | stb. —
A IpS.-ban a megfelelő gerundium-alak -ten v. -tin, meg -titen
( = lpF. -dedin): pl. odeten schlafend [im schlafe], vuoidneten
sehend; vaggetin: vuolos vaggetines indem er hinabging; viesotin :
ko sodn le takkam viesotines wie er getan, wáhrend er lebte [in sei
nem lében]; sija aktén orrotiten als sie zusammen waren. De csupa
•n-vé összerántott alak is fordul elé : ceron weinend, rokkolen betend. Lásd: Halász, Svéd-lapp nyelvt. (NyK. XVI, 61.). Megjegy
zendő, hogy a IpS.-ban használatosabb a -men-íéle gerundium.
Ugyanezen -d képzős nom. verbaléhoz tartozik azomban a
-í-végű lativus-gerundium (infinitivus), melyről a kellő lativusféle casusrag csak úgy kopott el, mint némely postpositióról (pl.
kojk -hoz, e h. kojkos: kojkosan hozzám; vagyis olyan ez az infi
nitivus mint a finn -da' (e h. -dakse) pl. lokkat olvasni: fS. lukea'
e h. lukeda1; mannet, mannát menni: f. mennii e h. mendd\ menedá\
Megjegyzendő, hogy a lpE.-ben, meg a lpK. dial.-ban az infinitivusnak -d, -d i lakja is eléfordúl.
b) -ŐL, -t képzős névszók (adjectivumok), mint a finn < e f 
féléknek másai: pl. lpF. cappad (E. capped, S. cappet, cahpat)
niger = f. hdpeí (habedd) dedecus: MUgSz. 350. | F. vielgad
(8. veiket, vielákat) albus = f. valkea (valgeda) \ siilgad (S. c'dget)
klar, rein = f. selkea (selgedá) \ suohkad (S. suoket) spissús, densus sa= f. sakea (sageda) \ stb. — Lásd ezeknek < ok végű mellék
alakjáról, fent 29. §.
Mordvin, a) -d képzős nom. verbale, a csonka végű -da, -do
gerundium alak alapjául (v. ö. ala, alo «alatti) kapott végű locativus alakot): mordM. komada gebückt, in gebückter stellung (pl. k.
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mol'an ich gehe gebüokt): koma- sich niederbeugen | steada stehend
(st. ascan ich bin stehend) | ozada sitzend: oza- sitzen; — mordE.
komado, st'ado, ozado; puléado knieend (puléa-J; panzado offen,
geöffnet (panzo-J.
b) M. -da, -da, E . -do, -de (= finn < eda)-féle névszók (adjectivumok): valda, E. valdo licht, hell ( = f. valgeda) \ sobda,
E . copoda, copudo dunkel, finster: MUgSz. 352. | E. sejede, M. sida
dicht ( = finn sageda) | E. viede, M. vida grade, recht ( = f. oigeda,
lp. vuojgad) \ vacida, E. vacodo hungrig: vaco-, váci- hungern
(vacomo das hungern) | tusta, E. tusto dick, geronnen (tkp. «eingetrocknet»): v. ö. vog. tas- trocknen, száradni, aszni (meg finnE.:
taheda trocken) | naksada, naksado fául, gefault: v. ö. naksaftifaulen lassen. — Megjegyzendő: mordM. tástá, E. tesce, teste
stella — finn táhte (tástá ebből: *táyta MügSz. 213.) | M. mastá,
E. mesce pectus: MUg. 610.
Cseremisz. Tisztán föltünteti még a -rá-féle nom. verb. kép
zést néhány -do, -dö (-da, -da, -de) végű névszó (melléknévi):
cserS. volgodo lucidus, splendidus: *volgo- (v. ö. volgoS- lucescere,
volgald- splendere) = finn valgeda \ jükstö, M. jiista frigidus: jüksrefrigerari, hűlni (jüksiikt- hűteni) | M. peckedá, pickedá obscurus:
v. ö. peckemes id. (és peckem- finster werden; caus. peckemd- verfinstern) | nugudo, M. nuguda crassus, spissus: MUgSz. 403. | puskudo, M. puskoda mollis: ib. 447. — Egyéb ilyen névszók: cücküd'ó, cuckudo densus, creber; tögede, M. taguda minutus, parvus;
pengédé, M. pingada, pingádá firmus; viskede tenuis, liquidus (híg);
M. raskada firmus, constans (raskadan clara voce [loqui]); loskudo
debilis, infirmus. — Kopott végűnek látszik vik rectus = f. oigeda
(oikea).
Tekintve hogy, további ragozás mellett, az < odo stb. szóvég
a d hang kiszorulásával össze is rántódik, pl. az -n modalisraggal
való raskadan, raskatan h. eléfordúl raskan, ugyancsak a -d kép
zős nom. verbalét vehetjük föl alapúi az -n (< en) végű módha
tározó gerundiumban: pl. on£en sehend, schauend (onzo-), lüden
fürchtend (lüdö-), pokten treibend (pokto-), tolón kommend, viden
sáend (vide-), stb. (v. ö. jol [tő: jolo] «láb»-tói: jolen pedibus, zu
fuss (gehen), puro : puron bene; v. ö. cser. vem mark = f. ildime,
étim herz = f. südáme). E szerint pl. viden e h. volna: videden
(míg a mordvin -da é h. -d„n), pokten e h. poktodon (az e vocalis-

3 2 . §. DEVERBALIS NÉVSZÓKÉPZŐK : 4 . -d.

287

színezet úgy mint jolen-ben; de sejthető, hogy a d-nek előző vál
tozása is közrehatott).
Zürjén-votják. A finn < eda-íéléknek megfelelő adjectivumok -d, illetőleg a zürjP.-ben és votj.-ban rendesen -t képzővel:
zürj. jugid, votjj. jugit hell, klar: jug- (ebben jugist- erglánzen,
MUgSz. 766.,) | sonid. votj. sünit- warm: v. ö. sonal-, sunal- warm
werden | nebid v. nebit weich: neb-zi- weich werden (MUgSz. 803.)
lösid passend: Vasal- passend sein, taugen, sich schicken |j pemid,
vokj. penmit finster =5 f. pimea (pimcdd) \ kipid, leicht (f. kepéd) \
görd, v. górd rot = f. korea schön | silid glatt = f. siled \ söd, v. söd
schwarz = f. hdped (hdbedd), lp. cappad MUgSz. 352 | v. cukit
rein == f. selked \ kelid blass (f. kalpea, kalvea) \ riskid, liskid libe
rális (f. rohkea) || irkid kühl, frisch; söhid, v. sökit sehwer; zelid
stark, straff; molid, motid glatt; stb. — Megjegyzendő, hogy a d-t
előző vocalis (%), kiszorulhat, pl. a -di;-dal végű származék igék
ben (1. fent 25. §., C), míg a 2. személyragféle < id-nak a vocalisa állandóan megmarad (mert ezen -d eredetibb -nd h. való). —
Kopott végű alakok: dubid «süss, fade» mellett dub id. | suk dicht
= f. sakea (sageda). — J e g y z e t . Más természetű az < öd (ed)
végű nom. actionis, pl. gizöd schrift: lásd alább, a vegyes ige+név
szóképzések között. — Szintígy nem ide valóknak tartom egyes
< öl végű zürj. mellékneveket, a jellemző ö vocalis miatt; noha
az l amúgy beillenék az eredetibb d-nek zürj.-votj. elváltozásának,
pl. dubid mellett van: duböl id. — Egy másik, a zürjP.-ben diva
tos öZ-végű alakról, mely a kérni «facere» igével szerkesztve az
igefogalom diminutiv határozására szolgál (pl. ju-: juöl-kemi ein
wenig trinken, bisweilen trinken, nonHTb, nirt-: nirtöl-kerni riOTepeTt, ein wenig reiben), még az sem tudható, hogy csakugyan szó
tő-féle, s nem mint valamely külömben elavult casus-alak < ö [o]
végű tőtől való.
Vogul és osztják. Azzal egyezőleg, a mint fent 21. §-ban a
d : l-változásnak ezen ugor fönyelvben constatálható mibenvoltáról
megjegyeztünk, a -d nom. verbale-képzőnek is kétféle, ú. m. ere
detibb -d (illetőleg -t) meg egy gyengült -l alakját találjuk meg.
a) -d (-t) képzőalak még rendes divatú az o s z t j a k b a n :
mint nom. agentis képzője (végvocalissal: -ta, -ti v. -da, -di) ; a
-ta (-da)-íéle nomen az osztB.-ban egyszersmind infinitivus, a
kellő lativusi casusrag elkoptával (ez meglátszik még az Irt. -ta],
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-tej v. -daj, -dej s még jobban a Surg. -daga, -taga infinitivus-végben; a -na ragos locativusi gerundiumban a -t (-d) képzős nomen
rendesen személyragokkal is jár. Példák: osztB. ver- facere : verta
pl. verta yo verfertiger, tkp. csináló ember); Ahl. 3. verti das machen \ jany-, jay-: jaytayo tánzer |por- beissen : porta-voj, pordi-voj
wolf (beissendes tier) | kéri- fallen: kerita kazi fallende krankheit |
lolmi- steblen: lolimda dieb (Ahl. lölimta-yo) \ öl- schlafen: oltayir polster (schlaf-sack) | stb. | osztlrt. menda, S. mende gehend
(men-) | Irt. unttada yajat lehrer (tanító ember) || gerundialis hasz
nálat : osztB. manta gehen, zu gehen (pl. manta pitset sie fingén an
zu gehen) (Irt. mendaj, Surg. mendaga id.) | mantelna indem er geht
[in seinem gehen]. — A finn < eda-íéle adjectivumokhoz csatla
kozik : osztlrt. tagért, B. lavirt, lairt gravis (v. ö. finn tárkeá e h.
targedd MUgSz. 200.) | lepit, lebit mollis == zürj. nebid.
A v o g u l b a n már nincsen rendes használatú-í-féle notn.
verb.-képzés; de vannak egyes példái, köztük (f. < eda-íéle) adjectivumok is: vogB. tant, L. tquti schneeschuhe: tojj- és frequ.
taent-, tqint-, L. tael- mit schneeschuhen laufen (v. ö. tag : tqgomtrutschen; tqut- e h. tqg-t-J \ tűit schnee: tüj-, tujj- schneien, ningere
(tujji es schneit) | nqmt, nqmet, K. numt gedáchtniss, sinn (adj. p.
nqmtin, numten verstándig): nqm- sich erinnern, gedenken (frequ.
nqmes-, nums- id.) (nqmt = votj. nod, zürj. nőd, ebben: nodo,
nodes «weise, klug», nodtem unklug) | net bund (unbereiteter sehne) :
ne- binden || vout'i dünn ( = finn ohea e h. oheda: MUgSz. 570.) {
lozit geraumig; pangvit breit; palit, L. pdlt lángé | tárut, K. tarvit
onus ( = oszt. tagért, lavirt).
b) -l képzőalak; ez a vogulban valamivel közönségesebb,
mintsem az osztjákban. V o g u l : lepil dach: lep- tegere | uosil,
L. uosl schritt: uos- (— zürj. vos- ebben: voslal- schreiten, treten;
MUgSz. 858.) | janii spiel, tanz (Hrpa): jqng- sich drehen) | pogol
(lajlp. wade): pgg- tumere (MUgSz. 442.) | nqul, K. noul fleisch:
MUgSz. 403. | majl pectus: MUgSz. 610. | L. mőyul knoten: m^ngMUgSz. 463. | porntul schatten, spáne (von der axt): por-, pqrbehauen (pornt- frequ.) MUgSz. 4f^.\K.yolentid
(Máté 2 i , 7. :
Ahlq. kolintul) sterben, seuche, Mopi>: yol-, frequ. yolent- sterben |
K. justel lohn, belohnung: just- belohnen. — Ide való még a ve
gyes (ige -f névszó) képző -mel, -mii: lásd alább.
Az o s z t j á k ban: osztB. lanil dach, deckel (Ahl. langil, lan-
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gal): lank-, láng- tegere j jourtil femerstangenband (Ahl.): jourtdrehen, winden | vöntil span Ahl. (vontl Volog.): *volintil: v. ö.
volt- hobeln, volsam span, hobelspan (hasonló végű a vog. porntul) | muftii (Ahl. mungil, mungali), Irt. mufiol knoten, bündel =
vog. möyul j unil (Ahl. unnil, ungil) mund: ang- aperire MUgSz.
725. | mell (Ahl. mell, mevil, megil), Irt. meget pectus = vog. majl \
agl (Volog.), Irt. vágat dünn (v. ö. Ahl. ügil: ügil-tayta leinwand)
== vog. voutá [ lásel geráumig Ahl. = vog. loiit || m e g j . osztB.
noga, nogij, Irt. nogo, noga, S. nogoj fleisch = vog. nqul MUgSz.
403. — OsztB. sümil «kerbe» (MUgSz. 263.) a vog. -mel, -mii-félék
hez, csatlakozik.
Magyar. -I (úgy mint a denom. igeképző -l is ered. d-ből
vált); kevés esetben megmaradt nom. verbale-képző: lepel (acc..
leple-t MA., lepelé ejus tegmen Káldi, leple Pázm.) tegmen: leptegere | ly-\el: jogoly (acc. foglyo-t) captivus (v. ö.foglyos : f.-eszű
jó fölfogása Nyelvőr II, 325.) | szupoly, szupoj ebben: szupolyka,
szupojkó gracilis, tenuis, schmal verlaufend: v. ö. finn suppea
(*supeda) compressus, angustus MUgSz. 317. \\mell (melle-i) pectus
= vog> majl, oszt. mell, megil MUgSz. 610. || 4, -ly-bő\ gyengült
-/-vei: nyáj (nyája-t) grex: v. ö. vog. nqul, cser. nugudo (MUgSz.
403. szerint) | áj, aj (aja-t) crena, sulcus (v. ö. ájas, ájaz- és ajaz-)
= oszt. ufál, ungil «mund» MUgSz. 722. | lehet, hogy ilyen j-vel
való nom. verb. ez i s : kaczaj cachinnus MA. (kacz-: kaczag-);
egyéb példák (moraj, robaj, zörej) újabb keltüeknek látszanak.
1. J e g y z e t . Külön valók azon <ál, él (illetőleg <él végű
nom. verbalék, melyekben az l-t előző vocalis vagy állandóan
hosszú, vagy ha rövidül is, soha ki nem esik: halál mors (halálos ;
halálu-t HB.): hal- móri | valál, volál possessio:. val-, vol-, tkp.
vall- habere (MUgSz. 562.) \\ fonál (acc. fonál-t, fonala-t) filum:
fon- nere | kötél (kötél, acc. kötele-t) funis, vinculum: köt- ligare |
födél (födél-t, fódele-t) tectum, operculum : föd- tegere | MUgSz. 4.
szerint: kanál (kanala-t) cochlear: v. ö. vog. kön- haurire. Bizo
nyos, hogy ily helyzetben (hangsúlytalan szótagban) a hosszú
vocalis nem a rövidet követte, hanem megfordítva, vagyis hogy
eredetibb fonala, kötele-féle tőalakokból kell kiindulnunk, mint
hogy másrészt csakis halálo, valálo tőalak van meg. De magának az
<.ala, éle képzőnek hogyan keletkeztére nézve többféle lehetőséget
kell megengednünk: jelesen hogy az á, e-ben meg igeképzés rejlik
NYELVTOD. KÖZLEMÉNYEK XX.
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a az -Z a tulaj donképi deverbalis névszóképző (mely csakugyan
nem más, mint az itt tárgyalt ugor -eZ-nek magyar mása), vagy
pedig hogy már a hosszú vocalisban van meg a deverb. névszó
képzés, a melyhez az -Z csak mint nominális végképző csatlako
zott (miszerint az egész képző a fent 30. §.-ban tárgyalt < ány,
ály, ás képzőkhez csatlakoznék). Az elsőnek fölvétele mellett, a
7. §.-beli frequ. -j igeképzőn kivül, akár még az -m mom. igeképző
is alkalmas, s ajánlja is ezt azon körülmény, hogy a vogulban
épen ebből és -Z = ug. -d deverb. névszóképzőből álló vegyes képző
(-mel, -mii) tényleg használatban van (lásd alább 33. §.), melynek
a magyarban az m elváltoztával -val, -vei alakja mutatható ki.
E szerint pl. fonal (ebből: fono-mj,, fono-val) képzésre nézve öszsze volna vethető a vog. siiumil «flechte»-vel (sau-, ság- igétől).
2. J e g y z e t . Ugyancsak -Z ( = u g . -d) deverb. névszóképzővel
magyaráztuk eddig a -tol, -tel (illet. <atal, étel) végű nom. verbalékat is, a t-t még a folytatott igei alaphoz számítván (momen
tán, illetőleg intensiv értékkel). E magyarázat különösen arra
támaszkodott, hogy egy-két esetben í-képzős igető más névszói
származékban is szolgál alapúi: pl. tétel (téte-l) és tétemény (t'ete-mény), étel és étök, étek. Most már jobban tetszik egy másik ma
gyarázat, a mióta az «egészet» («das volle, ganze») jelentő vogul
tajl összetételes használatának a magyarban is egy biztos nyomát
megtaláltuk (a -s-túl, -s-tííl comitativus ragban: NyK.XVIII, 158.).
Számbaveendő mindenek előtt, hogy a m. -íaZ-fóle nom. verbale
főképen nom. actionis jellemű: menetel das gehen (be-m. introitus,
által-m. transitio, transitus; elö-m. profectus, das fortschreiten);
jövetel das kommen (adventus, reditus: meg-j., vissza-j.) ; hivatal
vocatio (innen: hivatalos vocatus, invitatus), officium; létei existentia; vétel das nehmen (bucsü-v. das abschied-nehmen, meg-v.
emptio, occupatio, vissza-v. recuperatio, haszon-v. usus fructus,
benützung); vitel vectura, portatio, ductus (be-v., ki-v., végbe-v.) ;
hitel fides, actus credendi (hiteles fide dignus, hitelbe adni commodare, creditiren); étel most leginkább «cibus» ugyan, de MA. meg
(icomestio, esio»-val is fordítja (étel közben intra comedendum
Pázm.); ital most rendesen «potus» (der trank, das getránke), de
víz-ital «potus aquae, das wassertrinken» (víz-italtól nád terem
orrodban Közm.). Teljesen alkalmas fölfogásnak látszik, hogy a
-tol ilyenekben mint menetel, jövetel, létei eredetileg az actio «egé-
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szénekw (egész tartamának = dauer, wáhrung = zeit) kiemelésére
szolgált, s mint ilyen régibb -tel (= tel-e = vog. tajl) alakban
megfelelő jelentésű összetételes utószó volt, melyből azután az
illeszkedő utóképző vált. E szerint már a -tal-t előző részben (ménét,
jőve-, hiva-), melynek végét bátran eredetibb hosszú vocalissal ve
hetjük föl (mene-, hiva-), találjuk meg az egyszerű alapigétől való
nom. verbalét, melynek képzőjét azomban biztosan meg nem hatá
rozhatjuk. Meglehet, hogy itt az -ra képző szerepelt (melynek külömben is annyira a m.-ban elveszett a világos alakja), vagyis:
jövetel e h . jövem-tél,jöventel,jövettel,
tkp. «dauer, wáhrung (zeit
dauer, zeit) des kommens» ; étel e h. émtel, éntel, éttel «das essen»
(tkp. m a h l z e i t , melyben szintén már a «zeit» szónak alig van
érteke). Megjegyzendő, hogy a vog. tajl is időbeli tartamra vonat
kozik: kosát tajl «seit lange her» (Reg.), és kositetl «Bcer^;a, min
dég)) (kosit «lang hin»); v. ö. osztB.-ben yuntsitelna «mindig»;
meg hogy a zürj.-votj. dir «zeit (zeitdauer)» szó aligha más mint
változata a tir «plenus, plénum, totum»-nak (hiszen votj. tiris =
«seit, von . . . an»; bid tirze «überhaupt, immer»). — A magyar
ban is találkozik még a -tal mint képzőfóle elem, úgy mint vogulban tajl: fia-tal «jung», tkp. «grösse, altér eines^m (sohnes, knaben) [habend]» = vog. man-tajl kis-kor[ú]: NyK. XIX, 328.
b) Az ugor -d nom verb. képzéshez számíthatók még, a meg
felelő -i-nek további elváltoztával (-j'-vé vagy -v-vé) s a szóvég öszszevonásával keletkezett alakokúi, egyes < a, é meg másrészt
< ó, ő (ú, ü) végű névszótők is, habár más eredetiből alakúit
szintilyen végüektől biztosan meg nem külömböztethetők (lásd
fent 30. §. a 2. jegyzetet); a -d:Z-képzésnek fölvételében segíthet
ugyanis a finn < eda-féle melléknevekre való tekintet, a melyek
ugorság szerte el vannak terjedve, de a magyarban külömben igen
kevés nyomot hagytak volna. Ilyenek lehetnek a következők: kese
(a teljesb alakú kesely mellett) «varii coloris» (v. ö. mint -d képzős
«szín»-neveket: finn valgeda, cser. volgodo fehér; f. pimedá, zürj.
pemid sötét; f. musta fekete, ruskea barna; zürj. görd vörös; söd,
lp. cappad fekete) | vézna, véznya mager, schmáchtig: v. ö. zürj.
vösnid dünn, fein, hager | renyhe (e h. rehnye) piger: v. ö. finn
röhmed (röhmedá MUgSz. 655.) | kora (ezekben : akkora, ekkora tan
ús, mekkora quantus): v. ö. finn korgeda altus (MUgSz. 37.). |j
lassú tardus, segnis: v. ö. lp. lossed gravis, cser. loskudo debilis,
19*
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infirmu8 (MUgSz. 684, 711.) | könnyű levis: v. ö. (vog. kigne, oszt.
kéne mellett) zürj. koknid id.
c) A m. teher «onus» szó, melynek tője terhe (acc. terhe-tr
adj. p. terhes) jóformán egykor mindenestűi felelt meg az oszt.
tagért, lavirt, vog. tarvit, tarut, finn targedá (tárkeá) -d képzős
szóknak (MUgSz. 200.) — még pedig úgy hogy a terhe tő e h.
tehre, régibben tehre, s továbbá tehrel (tehrele) volt.
J e g y z e t . Kérdés, vájjon a magyarban az eredeti d-nek jt-vé
változása nem érte-e a -d nom. verb. képzőt is, miszerint jelesen
az igaz (igaza-t) «rectus» szót a finn oigeda-nsik teljes másának
lehetne tartani (MUgSz. 811. az alapigét m. iga- •-= f. oige-, ug*
vanga-n&k fejtegeti). Ilyen alakú még: száraz- siccus (szárad- siccari, trocken werden; száraszt- siccare; v. ö. oszt. vog. sör-, surszáradni; MUgSz. 280. a száraz-t még a f. surgeda-v&\ azonosítja) f
nehéz (nehéz, acc. neheze-t) gravis, ponderosus (MUgSz. 395.). De
föltetsző az igaz, száraz-ban az a-nak állandó volta, mely régibb
hosszú a-ra utal, úgy mint van is e a nehéz (nehézj-ben. Számba
véve, hogy a magyarban a d: z-változás külömben rendesen a 2-dik
szótag elején fordul elé (pl. ház, víz, kéz [háza, vize, keze] stb.),
alkalmasabbnak látszik az igaza, száraza, neheze (illetőleg igaza,
száraza, neheze) tőket úgy magyaráznunk, hogy a z-t előző részben
valamelyik nom. verb. képzés rejlik, melyhez a •* mint nominális
végképző hozzájárult. Mint ilyen ez jóformán nem egyéb mint a
kopasz-béli sz, vagyis az ugorság szerte divó dim. -ks vógképzőnek
egyik változata (v. ö. hogy borzad- mellett van s = i-vel borzas
hirsutus, úgy mint szárad- mellett száraz).
33. §. Deverbalis nóvszóképzők: Vegyes (ige+névszó-) képzők.
Az egyes ugor nyelvekben még olyan nom. verbale-képzők
is találhatók, a melyeknek utórészük az illető nyelvben külömben.
is használt egyszerű (vagy végképzővel megtoldott) nom. verbaleképzővel egyezőnek mutatkozik, míg előrészüket a deverbalis ige
képzők közt találjuk meg. Ilyen vegyes képzőbokor, melynek elő
része is akár megint lehet eredete szerint képzőbokor (melyet csak
az egyes nyelv szóképzési analógiája veszi egységes képzőnek) —
úgy keletkezik, hogy az egyszerű alapige mellett a származott ige
történetesen elavulván, ez utóbbinak valamely nom. verbale alakja
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marad meg, mely azután az alapigével áll szemben. Példája ennek
lehet a mai magy. lepedő, melynek a lep- ige mellett • dó,-dő látszik
a képzőjének, pedig tudva van, hogy közvetetten igéje a régibb
nyelvben rendes divatú frequ. leped- ige. Nem egyszer az ilyen
vegyes képzők tartottak fönn az egyes nyelvben a külömben nem
nagyon divatos deverbalis igeképzőt (pl. a finn -mukse a mom. -m
képzőt, az észt -ngu a frequ. -ng = m. -g képzőt), a miket jobbadán
már fent az igeképzés szakaszának illető helyein fejtegettünk; de
néha egy-egy nomen verbale-képző is jórészt csak ilyen kapcso
latban maradt meg (pl. -m a magy. -l-m-ben, a hatalm-féle nom.
verbalékban).
A) Vegyes nom.verbale-képzők eredetileg f r e q u e n t a t i v
értékű előképzővel :
1. Frequ. -I képzővel: Magy. -L-m, illetőleg <al-m, el-m:
hátaim (hatalom, HB. hotolm), feleim (•lém), szereim (-lém) stb.;
lásd 4. §. és az -m nom. verb. képzőt 31. §.
2. Frequ. -nd képzővel (5. §.): Finn -ndu (S. -Tito, -ntö),
vagyis -nd + <u, o (29. §.): finnS. asunto habitatio (a.-paikka
wohnort): asu- habitare | sovinto concordia, consensus (sopi- convenire, conciliari) | liikunto motus, das sich-bewegen (liikku) \
kaivanto fossa longior, aquaeductio (kaivá- fodere; megj. kaivo
puteus fossus) | tutkinto exploratio, scrutatio (tutki-) | huudanto
das rufen (huuta-; huuto ruf) | vedantö ós vető tractus, ductus
(hengen vedantö: veid-) \ elanto, eldntö vita, vivendi modus, alimentum (elo ; ela-) || egytagú igetők mellett rendesen <o, u he
lyett -wío-féle nom. actionis használatos: saanto das bekommen,
captura, captum, fructus agri (saa-) \ puinto das dreschen (pui-) \
kaynt'ó itio, ambulatio (k.-paikka locus ambulandi) | syöntö das
essen (syá-) \juonto das trinken (veden-j. wassertrinken: juo-) |
luonto natura (luo- creare) | myyntö venditio (myy-); — finnE.
kaevandu [nom. kaevand] graben, canal (ve'e k. wasserleitung) |
löndu [m. lönd, g. lönu] natúr, beschaffenheit; — finnK. sovinto
( = S. sovinto) | avando (S. avanto) apertúra (in glacie: avaa-). —
Még -kse végképzővel, vagyis < o, u helyett < okse, ukse-val:
finnS. kaivannokse fossum quid, fossa (v. kaivokse), E. kaevandus
[g. -nduze]: ma'e-k. bergwerk \jáannökse [n. -nnös] reliquise, rudera
(jaii- remanere) | syönnökse, syönnykse das essen (v. ö. syöntö) j
E . vazindus ermüdung (viizi-, S. vásy-) \ peksandus gedroschenes
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getreide, geschlagenes (peksa-) \ vajundus das niedersinken (páeva-v. sonnenuntergang: vaju-).
-Ildi, -Jldehe,
vagyis -nd + <i, ehe (30. §.): finnS. -nti
váltakozik -wío-val, különösen az egytagú igetők mellett, pl. saanti
(z= saanto : saa-) ; puinti, syönti, juonti; lyönti ictus, verberatio
(lyö-) || E. kasvandi anwuchs, schössling (kasva-) = S. kasvantehe
[n. -nnes] incrementum (arboris annuum) | painantehe [n. -nnes],
K. painandehe [n. -nneh] locus depressus, vallis (paina-) \ valantehe [n. -nne'] profusio (sanguinis, aquse: vala- fundere) | K. eliindehe [n. -nneh] «elo, omaisuus» (elei-) \ sulandehe [n. -nneh] «auki
sulanut kohta jáássá» (sula-, sulaa- liquescere). — J e g y z e t .
A keleti fmnségben (K. Vp.) a finnS. -nti, -nto képzésnek a, á végvocalissal való -nda, -ndd alak felei meg, mely egyszersmind igen
közönséges használatú (jelesen gyakori a Kalevala nyelvében):
K. ammunda das schiessen (ámha-), ecinda das suchen (ecci-, S.
etsi-), ossanda das kaufen (osta-), neanda das sehen «nákeminen»
(náge-), vidnddá&B ziehen,führen, «vetáminen» (vedd-), leikkoanda
das schneiden, ernten (leikkoa-) \ Vp. andanda [n. andand] das
gebén (anda-), sidonda das binden (sido-), püdanda das fangen
(püda-) | stb. Ezen wáa-nak mivoltára egyszeriben világot vet a
finnK.-ban eléforduló <ise képzős származékának -ndahize alakja
(Genetz, Ven. Karj. 174. 1.), pl. leikkoandahize [n. -ndahine] etwas
geschnittenes (schneid-wunde: «veitsen tai kirveen haava»), a
melyben a közbevetett h még az nda képzőhez tartozónak látszik,
miszerint -nda e h. -ndahe voltaképen az -ndehe (S. -ntehe) alak
nak teljes megfelelője.
Zűrjén: <Öd (zürjP. Köt), több értékű nom. verbale-alak,
mely amúgy (a jellemzően színezett vocalisával is) teljesen az -nd
frequ. képző zürj. változatával egyező (5. §.); a róla elkopott tulaj
donképi nom. verb.-képző alkalmasint az ugor -j (-g) volt> úgy
hogy legközelebbről előző alakúi <ödi vehető föl (30. §. söndi ;
gór = votj. geri). Példák: giz"ód schrift (giz- schreiben); kortöd,
P. kortöt bánd (kört-, körtal- binden; más képzővel kortas bánd);
otsöd, P. otsöt hülfe (ots-: otsal- és otsöd- helfen); piköd, P. piköt
stütze (pik- és piköd- stützen) | stb. — Votj. szabályosan megfe
lelő < et: juket teil, stück (jak- teilen), vandet stück, lappén
(vand- abhauen), lipet dach (lip- decken), duret fessel (dur-
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schmieden: zu.YJ.dor-, dórod-), ustet klinke (ust- öffnen); 1. Wiedemann, Syrj. Gr. 32. §.
Magy. -dculm, -delin- (<adalm,odalm) [acc. dalma-t, mai
nom. -dalom] vagyis -dcd + m, pl. birodalom, veszedelem; 1. fent 5. §.
és 31. §.
3. Frequ. -sJc képzővel: Cseremisz -sas, vagyis -s frequ.
(6. §. + <as ( = finn <,ukse, 29. §.); vele alakúi «nom. actionis»,
melynek jelentésében egyszersmind futurumra utalás is benne
foglaltatik («nomen futuri» NyK. III, 431): tolsaé das kommen,
ankunft (zu erwartende a.: tolsaslan kódos er Hess es bis zu [seiner]
ankunft) | tolsasem kö sinza das kommende (was kommen wird)
wer weiss es | poktesas das treiben (azam skal poktesas-gec nal
nimm das kind vom kuh-treiben weg = von der stelle, wo man die
kühe treiben wird) | kaesas das gehen [bevorstehendes, notwendiges] (olas kaesasem ido ich habé in die stadt zu gehen, tkp. mein
gehen ist). Gyakran még a török eredetű -luk képzővel, főleg mint
nom. agendi: kinilsasluk auferstehung, tolsasluk ankuft (meg: der
kommen soll: t. uno ein kommen sollender gast); rusasluk caedendus (r. pu zu hackendes holz); estesasluk zu machendes (e. mo ulo
zu machen was gibt es; e. ter ein zu machender schlitten): NyK.
III, 427.
4. Frequ. -Jig képzővel: finnE. -gu [n. -ng], nom. actionis vagyis -ng + <u (29. §.); pl. touzengu [n. teuzeng] das aufsteigen; palangu brand, das brennen: lásd fent a 8. §.-ban.—
A finnS.-ben, szintén ritkán eléforduló : -nko, -nkö, -kko, pl. etsinko
v. etsinko, v. etsikko das suchen.
Zürj. <Ög (<eg) nom. actionis képzője = frequ. -g, mely
után a tképi nom. verb. képző csak úgy kopott el, mint a hasonló
zürj. <öcZ-ben: polög furcht (pol-J, sólseg spucke (sölé-). Ugyanez
van alapúi az <igön, igön végű gerundiumban, a melynek meg
mása a zürjP. <ikö, és a votj. -ku,-ki (<iku) gerundium-alak:
lásd fent a 8. §.-ban.
B) Vegyes nom. verbale-képzők, m o m e n t á n ( i n t e n s i v )
értékű előképzővel:
1. Mom. -rvb képzővel: Finn -mwkse,
-mükse,
vagyis
-m (10. §.) + <ukse (29. §.), rendszerint «egyszeri cselekvésre*
vonatkozó «nomen actionis» képzője: finnS. lankeamukse [n. -mus]
fali (lapsus, casus, delictum: syntiin l. sündenfall, bűnbe esés; —

296

UGOE ALAKTAN, I.

ellenben «das fallen» lankeaminen): lankea- fallen | kysymykse
[n. - mys] frege, qusestio, kérdés (nem : das fragen, kérdezés): kysy- \
suostumukse consensus, einwilligung: suostu- einwilligen | sattumukie begebenheit, zufálligkeit: sattu- accidere | vdsymykse ermüdung, anomukse bitte, aikomukse absicht, kokemukse- erfahrung
(koké- tentare), ylös-nousemukse auferstehung, kantamukse onus
(kanta- portare) stb. — fínnE. -mus (gen. -muze, t ő : -mukse,
-mutse, -muse), pl. küzimus forderung, juhtumus zufállige begeben
heit (juhtu- evenire), vázimus ermüdung, tegemus tun, verrichtung,
tundmus gefühl, empfindung | stb. 1. Wied., Gr. 208. 1.; — K. -mm
(tö: -mukse): ussalmus (meg: ussalmo) versprechen: ussalda- j
keánnalmüs biegung: keánnáldii- \ küsümüs frage.
Cseremisz: -más, «nomen actionis» képzője (-m + <Cas =
finn -m -f- <ukse, Y.ö.jolas,jolaks = i.jalukse, fent §. 18.): cserS.
cocmas geburt (coc- nasci), sörmas Ígéret, lekmas: kece- l. sonnenaufgang (lekt- egredi: kece lektes sol oritur); secmas: kece-s. sonnenuntergang (siné-, sec- considere); kustomas tanz; kolmas tod,
halál; jumuldomas gebét, preces (jumuld- beten, preces facere).
Lásd:NyK. 111,429.
Magy. -más, -més (-m + <ás 30. §.), néhány ónom. actionis v. actii)-ban: áldomás benedictio, epulas sacrificiales, mercipotus (áld-) | hallomás auditio (hallomásból von hörensagen):
hall- | látomás anblick (l. tanúja augenzeuge; szem-látomást augenscheinlicb, zusehends) | ezek analógiájára újabb keltűek: vallomás
gestándniss, tudomás kenntniss, kunde (tudomásomra ; tudomásovi
van róla); állomás station | Pázm. kéremés petitum, obsecratio
(k. szerint precario); de Erdy cod.-ben így: kérelmés : kér- rogare,
petére. — Az -m-nek ezekben változatlanul megmaradtára nézve,
számba vehetők az ugyancsak mom. -m képzővel való futam-,
folyam-, félem- igetők, meg az m (n) előtt o-val valók: alkom(alkony-), terem-, gyohon-, köszön- fent 10. §. — De megvan az
m: v-íéle szokott változással -más helyett -vds is, ilyen í-ragos
gerundiumokban (-vast, v. ö. szem-látomást): folyvást continuo,
incessanter (foly- fluere), bízvást confidenter MA. | futvást laufend,
lépvést schreitend, schrittweise, nézvést = nézve.

Magy. -rviány, -meny

és -vány,

-vény

(-m, -v +

<.ány, 30. §.) «nom. acti» : tudomány das wissen, wissenschaft
(tud-) ; gyűjtemény sammlung (das gesammelte), sütemény gebáck,
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adomány gabe, schenkung; vetemény satum (legumen : veteményes
kert gemüsegarten); tétemény actio, factum (jó-t. benefactum: tév-,
tét- §.11. végén); szőtemény gewebe (szöv-, szöt- §. 11.); — kele
vény ulcus, tuber, tumor (máskép kelés : kel-) ; irtovány, ortovány,
orotvány (v. irtás, orotás) rodung, rodland; oltovány gepfropfter
stamm, pfropfreis (o.-ág); tanítvány discipulus (tanít- docere,
instruere) | megj.: jövevény advena, peregrinus (jöv-) ; szökevény
profugus, desertor. — J e g y z e t . Aligha ide való eleven nvivus,
vividus, vegetus» e h. *elevén. Azt sejtem, hogy ebben az eleve e h.
eleme -m képzős nom. actionis (v. ö. finn eláma), a melyhez adj.
poss. értékkel hozzájárult -n = vog. oszt. -n, -n, miszerint eleve-n
tkp. «élettel biró». A Dugonicsnál eléfordulo elevente adverbium
(=• elevenen: elevente elragad az 'ördög Nyőr V, 460.) nagyon em
lékeztet a NyK. XVIII, 160. ismertetett vog. lilin-tajl-ra, (eleven-te
e h. -tél).
Vogul: -mel,
-mii
(-m •+• -l = ug. -d, 32. §.) «nomen
acti» : varmel gescháft, sache, flfcjio (vár-, voar- tun, machen) |
saumil geflecht (scig- flechten) | kuotmil bug, gelenk (kuot- sich biegen) | juntmil (L. juotmel) die naht (juont-, junt- náhen) | L. soartmel saum (soart- sáumen, einsáumen) | sqatmel gebét (sát, sqatzaubern, besprechen, beten). — V. ö. osztB. sümil kerbe, einschnitt (MügSz. 270.); — v. ö. finn tyrmea (türmeda) rigidus
<ib. 249.).
Magy. -val, -vei (-v = ug. -m, 10. §. + -Z = ug. -d, 32. §. ;
egészben = vog. -mel) «nom. actionis», mely alapúi szolgál a
-ván, -vén-íéle módhatározó gerundiumnak, tekintve hogy ennek
mainap a népnyelvben divó -va, -ve kopott végű alakja Dunántúl
még -VObl, -vel-nek hangzik (rakval, rákkal = rakva, kérvel: kérve)
fi hogy ennek alapján a teljesebb -ván alak hajdani *-valon-höl
alkalmasan megmagyarázható.
2. Mom. -t képzővel (11. §.): Magy. -ték és -tok, -tök, -ték
(-t + <ék 30. §.): érték valor, facultates (ér- pertingere, valere;
v. ö. ért- «intelligere» [tkp. assequi, se. mente, MUgSz. 796.) |
mérték mensura (mér- metiri) || birtok possessio, potestas (bír- vermögen, beberrschen, besitzen). — J e g y z e t . Nem ide való étek,
étök «cibus» (év- edere), melynek nincs állandó vocalisa a k előtt:
acc. étke-t, adj. étke-s.
Magy. -t, illetőleg <at, et (néha <ot), végvocalissal: -to,
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-tö, (-té), régibben -tu, -tü (vagyis -t + <u = ug. -b, 29. §.) =
rendes használatú «nom. actionis, nom. acti» : járat gang, reise
(adj. járatos: jár- ambulare, incedere) | kelet aufgang (nap-k. sonnenaufgang: kel-) \ nyugat, nyugot (nap-ny. sonnenuntergang,
nincs nyugta er hat keine ruhe : nyűg- quiescere : nyugosz-, nyug
tat-) | bánat tristitia, dolor (bán- schmerzlich empfinden, bereuen) |
élet vita (összevonva élt: mind-éltig perpetuo [per totam vitám] ;
éltes grandaevus) | gondolat gedanke (gondol-), cselekédet actum opus,
factum | stb. || összébb vont alakkal: ét das essen, it das trinken
(évet, ivat h.; se éte se ita er mag nicht essen noch trinken): év-, iv- \
vét sumtio (húsvét sumtio carnis, pascha: vév-) \ lét existentia (jelen
lét prsesentia: lév-) \ hit v. hüt fides, jusjurandum (adj. hitös, hites
fidelis,juratus; meg: hitves,hitvös: h.-társ conjux):hiv-eredére.—
Megjegyzendők még, a képzőnek eredetibb alakjára nézve, az imént
fölhozott hitves (hit-ve-s = hit-ö-s) szón kivűl: -tus e h. -íos-féle
adj. alakok az Érdy cod.-ben, pl. csodálatus, választatus; meg a
HBeszédből; kínzotu (pucul kinzotviatwl: olv. kínzotujátúl), intetii
(urdung intetvinec: olv. intetvínek), ildetü (ildelvitvl: olv. ildetvítiíl). — Hogy az < a í képzőalaknak, legalább a példáknak bizo
nyos részében, hosszú volt a vocalisa (<át), miszerint a szint
ilyen mom. igeképzéshez csatlakozik (bocsát- mellett: sirat-, vezet-,
szeret- 11. §.), bizonyítják még egyes példák a régibb nyelvből és
a mai népnyelvből: fuját (hó/uját = fúvat Ny. III, 183. X, 475) |
szakadat (szántónak neve: Ny. II, 45. I, 427.) || Sándor-cod. szer
zet (zerzeetös), nemzet (nemzeeth), jelönét (yelöneet).
Zürjén-votják -t, nomen actionis képzője, mely a zürjénben
sem lágyul <i-vé ( = mom. -t + lekopott nom. verbale-kópző, v. ö.
fent A. alatt: zürj. <öd, <ög): zürj. -tötf consecutiv ragos ge
rundium (-t-\-ög consec. rag, pl. ritöj estig, vaö$ vízig): kultö$
zum tode, bis zum tode (völi setön írod kultö$ lakott ott Heródes
holtáig, bis H. starb): kid- sterben | kortöj bis zum bitten, vor
dem b. (tijan kortö$ kérésiekig, kerestek előtt, bevor ihr bittet) (
oltös bis, od. vor dem lében: ol- \ jugditög bis od. bevor es hell
wird: jugdi- | zürjP. cegtötf (vasötö jur c. er fáhrt bis zum kopf-brechen, roHHTT> ,a;o cjiOMy TOJIOBH) : ceg- brechen | kotfitötf (k.juktavis
er liess ihn trinken bis er berauscht wurde, részegedésig itatta):
ko$i- sich berauschen | votög (me votög völi keröma bis ich kam
[jöttömig] war es gemacht): vo- kommen || zürjP. -töfl instrumen-
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talis-raggal való gerundium: muntön (mun- gehen), öltön (ol- lében,
wohnen), pukaltön (pukal- sitzen): pl. pukaltönam sunali indem ich
sass [ülvérn, f. istuessani] schlummerte ich. — Votj. -toz —
zürj. - í ö j ; minitoz (mon m. solange v. wáhrend ich gehe [mente
mig, a míg megyek]: min- \ potitoéadi bis ihr hinausgeht: pot- \
piritoz als dass er eingehe [tkp. bemenésig]: pir-. *)
3. Mom. -k képzővel (13. §.): FinnE. -ku, -ki (e h. -kii),
«nom. actionis» (-k-{-<u 29. §.): mineku [n. minek] d e r g a n g :
mine- \ paneku das setzen, legén, pane- \ löki schlag: Vö- | stb. Lásd
fent 13. §. elején.
Magy. -k, vógvocalissal -ko, -kö, -ke (-k-\-<o, e h. <ó, ú
29. §.; v. ö. finnE. -ku) : titko [n. titolt] secretum : *tit- (vog. tujt-) \
szitko e h. szidko [n. szitok] maledictum: szid- \ átok, sík, nyak,
burok, lék: fent 13. §. magy. szakasz: a) | vétek (acc. vétke-t) erratum, peccatum, delictum: vét- | étek, étök (acc. étke-t) cibus, esca,
ferculum: év-, mom. í-vel *ét- vagy akár az eléforduló caus. ét-. —
Lehet, hogy inkább idevaló ez i s : birtok (birtoko-t), tekintve hogy
nincs meg a *birték változat, úgy mint szándok mellett szándék.
34. §. Deverbalis névszóképzők: Még hátralevő néhány
képző, mely egyik-másik ugor nyelvben rendes használatú.
1. Magy. -tt, az igető végvocalisával <ott, Ött v. étt (öszszevont alakban -t) «nomen acti» (nom. prseteriti, activ és passiv
értelemmel): halott mortuus, todter, leiche [n. plur. halottak; adj.
halottas, pl. h. ház leichenhaus, trauerhaus]; holt id., todt, leblos
(h. test cadaver, h. szén todte kohle): hal- móri J maradott, maradt
geblieben: marad- || adott datus (meg: «dedit», tkp. «qui dedit»,
f. «antanut», mint ind. perfectum egy. 3. szem.) | mondott dictus
(dixit) | szedött, szedett collectus (collegit), gyűjtött collectus | ivott
(itt-am): iv- bibére | evett, évött (étt-em): év- edere \jött gekommen: jöv- \ járt gegangen (j. út), vert geschlagen | stb. Az össze
vont alak gyakran egybevág az <aí-féle nom. verb. rövidebb alak
jával : holt mortuus és holt e h. holat (ebben: holtig, holtomig) \
*) Wiedemann, Syrj. Gr. 124. §. «Das permische adverb
[-tön / sieht aus wie der instrum. eines nomens auf -ű, von welchem das folgende adverb f-tög] der terminativ sein könnte.»
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ment gegangen és menet, ment (mentében) stb. De külömbözik pl.
étt (évéit) és ét (e h. évet). — A -tt előtt való vocalisnak mélyebb
színezete o (ö), mely hajdan épen u volt (HBeszéd: odút) az egész
<oíí-ban lappangó v consonans elemre utal, s így e képzőt legalkalmasabban ugyanazon alkotó részekből magyarázhatjuk, me
lyek a mordvinE. -vt (-ft) szintén nom. prasteriti képzőben még
világosan szembetűnnek: -v (= ug. -b) nom. verb. képző -f- t
nominális végképző (lásd fent 29. §.-ban a mordvin szakaszt): pl.
halott ilyen előző alakokból: *halovo-t, halov-t (v. ö. mordE. éudov-t). A HB.-beli tiluvt ma tilott-n&k hangzanék (igéje: til- prohibere, v. ö. tiiód, tilalm), s a képzőnek elemeit teljesebben őrizte
meg, habár ezt nem is tiluvt (tiluft) -nak, hanem tilüt-nak kellene
olvasnunk. — A i-re mint végkópzőre nézve, v. ö. sötét (fent 30. §.).
2. Vogul -ne, -ricL rendes «nom. agentis» és egyszersmind
«nom. actionis» (néha futurumra, illetőleg még végbe nem ment
cselekvésre utalással): vogB. dlne tödtend, auf der jagd fangend
(vit-kul dlne kum wasserfisch-fangender mann) | gnsne habend, besitzend (aj qúsne kum töchter habender mann) | tend kar etwas
zum essen (evő holmi, enni való) | djnd trinkend (djnd vit wasser
zum trinken, ivó víz) | kualne weggehend (kualne nomt absicht zum
weggehen, elmenő szándék) | uosne (uosneni elipoalt vor meinem
sterben, bevor ich sterbe, uosnem jujpoalt nach meinem tode :
wenn ich gestorben sein werde) \ mdsnd (m. uldm zeug zum anziehen, kleidung) | stb. — vogK. kujne, kujnd Ahl. liegend (k. ma
ort zum liegen, láger, bett) | yanctaytne lernend, lernen (%. ma ort
zum lernen, schule) | tene yar ( = B. ténd kar) \ yolne sterbend,
sterben (y. as das sterben, Ahl. kolnd-ds) j masne, Ahl. masnd klei
dung | novne, Ahl. nound (ma-n. erdbeben, terrae motus) | stb. —
E képzőnek vocalisa sokkal ritkábban maradt el (pl. vogB. ten-djn
pora zeit zum essen-trinken) mint a -p nom. verb. képzőnek végvocalisa, mely csak kivételesen mutatkozik (fent 29. §.). Az e sze
rint jelentős -e, -a-ben pedig fölismerhető a -j nom. verb. képzőnek
vogul <á alakja (30. §., pl. kajtd, kq,la); előrészében, az -w-ben
meg azután igeképzőt kell látnunk: vagyis-na vegyes ige+névszóképző. Az -n mint igeképző lehet bár a mom. -m-nek változata,
tekintve hogy mom. értékű -n, a közönségesen divó -m mellett,
legalább az osztjákban, kimutatható.
3. Finn -nud,
-Jlüd (S. -nut, -nyt, t ő : -nehe e h. -nuhé,
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-nyhe, finnE. -nud) «nomen prseteritii) (activ értelemmel): S. anta
nut qui dedit (ölen antanut dedi, ich bin gegeben-habend), eldnyt
qui vixit, kuollut (kuolnut) gestorben, mennyt gegangen (mene-) \
stb. — A -nuhe-íéle képzőtő, a -nud nominativus-alak mellett,
nyilván -nude-böl vált (valamint pl. az <uhe, nom. <ud, ut diminutiv képző is a finnVp.-ben még az <ude tőalakot megőrizte:
vedud, gen. veduden). Számba véve, hogy a nomen praet. passivinek is fölmerül a hasonló vége -uhe (-u'e), rövidítve -vd (finnE.
-tud fent 29. §.; Déli Pohjanmaa-ban: pl. otettu'e-n, pl. se sanoo
otettu'en heinia = ettá on otettu heiniá Suomi IX, 283), alkalmas
nak látszik a -nuhe (-nude), rövidítve -nud képzőnek < ude, ud
részét ugyanazon elemekkel alakultnak vennünk (<u nom. verb.
+<£ végképző, v. ö. mord. -v-t, 29. §.); az -n előrész pedig a mom.
-m igeképzőnek a finnben úgyis szokott változatának (10. §.) ma
gyarázható. E szerint a -nuhe (-nude), -nud szakasztott olyan
vegyes ige-fnévszóképzö mint a finn -mukse, csakhogy más vég
képzővel.
A cseremisz-ben is van -7b képzővel «nomen prasteritio (activ
értelemmel), mely egyszersmind létigével szerkesztett prseteritum
ragozásban szerepel (tolón-am e h. tolon-ulam «veni», úgy mint a
finnben ölen antanut «dedi»): pl. cserS. kün érett, maturus (kümaturescere, coqui) | Un geworden, lett (li- werden) | tolón gekommen, jött (toló-) \ pokten (pokto- treiben) | cocon natus (coc-) \
pückün (pück- schneiden) | kuskon gewachsen, kosken trocken ge
worden, mién hin gegangen | nalen (nal- nehmen) | stb. — cserM.ben -n és <.en végű ez alak: jün f. .juonut' (jü- trinken), son hingelangt (so-: f. sanut) j Un geworden (li-) \ tolen gekommen,
sacen geboren, silen gelaufen, isten fecit | stb. Azt látjuk, hogy az
-n képző közvetetlenül az igetöhöz járul (kün, jün, ion), a melynek
a cserS.-ben előző mélyebb színezetű vocalis után is a hasonló
tővég-vocalis megmarad (tolón, cocon, kuskon, pückün) ; az e mel
lett cserS.-ben mutatkozó <en-nek (pokten e h. pokton, kosken) az
<?-je nem tartható jelentősnek, mert igen rövid és hangsúlytalan
(v. ö. Eeg. tólon-am és toln-am). A mien-ben is tkp. mie- az igető
( = f. mene-). így bátran fölvehető, hogy a cser. -n nom. prset.
képző csakugyan a finn -wwö?-hoz csatlakozik, s ezzel eredetibb tel
jesebb alakja még jobban egyezett, habár talán a -d végképző
nélkül is. Lásd még: NyK. IV, 77. 1.
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Érdekes, hogy a harmadik déli-ugor nyelvben, a mordvin
ban is akad még nyoma egy n-es nom. praeteriti-nek. Az ujabban
megjelent mordE. népnyelvi textusokban (Skazki és Pésni) talál
ható egy -7b képzővel való «nom. acti» (transitiv igéktől passiv
értelemmel) ilyen példákban: pekstan verschlossen, (p. kardso im
verschlossenen stalle : peksta-J | cukan, skan gestampft (ska-), targaií gezogen (targa-), kandon getragen, gebracht (kando-), kádon
verlassen (k. kudosom in meinem verlassenen hause), sajen genommen (s. pola ehefrau, [annak rendé szerint] elvett feleség, hites f.),
videú gesát (viden éurozo vetett gabonája) : lásd NyK. XIX, 129.
Az -rí-nek jésitett voltára nézve, a végéről lekopott nom. verb.képző alkalmasint -j (30. §.) volt, s előző alakúi -ni vehető föl.
4. Mordvin: E. -z «nomen praeteriti» (activi, passivi), pl.
kuloé gestorben, halott (kulo-J, jomaz verloren, veszett (joma-J,
promoz versammelt (promo-, puromo- sich versammeln), sodoé
gebunden, ligatus (sodo-J, kenerez reif, érett (kenere-), videz
das gesáte, die saat, seredez der kranke (n. agentis: seredeaegrotare), iredez betrunken (irede- sich berauschen) | stb. E nő
mén verb. egyszersmind mint gerundium használatos, pl. usodoé anfangend (indem er anfangt v. anfing), kezdve; maraz ten
dies hörend [verwunderten sie sich], slaz nardaz gewaschen und
abgetrocknet habend (BbiMbiBiun H BbiTepmn). A mordM.-ban a
megfelelő alak -z (Ahlqvistnál z, de a-végű igéktől < ajz = Eeg.
meg Máté-ford. <.az) : madiz fekve, im Hegen (m. luvi fekve olvas),
avardez weinend, sírva, laskiz laufend (l. tus elment futva, elfutott),
morajz v. moraz singend, dalolva. Megjegyzendő, hogy ezen nomen
verb. az s végű prset. egy. 3. szem. alaktól abban is külömbözik,
hogy az igetőnek bár rövid végvocalisát el nem ejti, pl. mordE.
nejez sehend v. gesehen habend: nejé er sah; tejevez sich machend,
sich verwandelt habend, oŐpaTHBimicb: tejévé er verwandelte sich;
peverez peveré széthullva széthullott; tujez elmenvén és tué elment.
Ebből azt lehet sejteni, hogy a -i-nek olyan teljesebb alakja volt,
mely az illető végvocalis kiesését megakasztotta. Az Ahlqvist-féle
<.ajz nyomán azt vélhetjük, hogy a mord. -z e h. -j-z a finn -jasa
(<iasa, most <iaha [nom. <ias] 30. §.) végképzős nom. verb.
alaknak felel meg, pl. kuloz e h. kulojz, kulojozo. Számba lehet
venni, hogy pl. mordE. seredéi (segrotus) ellenében mordM. saradij
áll, azaz -;' nom. verb. képzővel való, de megtoldatlan alak.
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35. §. Deverbalis névszóképzők: Tagadólagos nomen verbale.
A m. Katlan, etlen-íé\e tagadólagos nomen verbale (több
nyire nom. agentis és nom. acti) az ugor nyelvek egy részében
egészen világos denominalis képzéssel alakúi, az illető nyelvben
szokott caritiv (fosztó) képzővel, mely valamely kész nom. verbalehoz (rendesen nom. actionis-hoz) mint alapszóhoz még hozzájárul.
Ilyenek:
Finn: S. -mattoma, -máttömá [n. -maton, -matön v. -matoin,
-matöin], a -ttoma rendes adj. caritivum-képzövel: pl. tuntemattoma
((ungekánnt, ismeretlen» és «nicht kennend, nem ismerő» (hullu
huolensa puhuupi huolen tuntemattomalle bolond beszélli a gondját
annak a ki a gondot nem ismeri): tuntema n. aetionis «das ken
n e m | tietámattöma unwissend, nicht wissend, tudatlan | kuolemattoma unsterblich: kuolema das sterben, tod | jarjestamáttöma ungeordnet: -ma das ordnen | stb. — Innen, mint kölcsönvétel, a
lappF.-ban : -mattom (míg a külömben használt cárit, képző -tabme,
-tiime) pl. dovddamáttom unkenntlich (dovdda-) \ lokkamattom unzáhlbar (lokka-) \ jabmemattom unsterblich (jabme-).
Votják: <.ontem (<.antem) és -mtem, -mta (v. ö. <Con és -m
nom. verb. 29. 31. §. és cárit, -tem): pl. hulontem unsterblich
(kul-; kulon tod) | luontem unmöglich, lehetetlen (tkp. létlen; lu~:
v. Ö. luono möglich) | jarantem unlieb, untauglich (jaral-: jarano
angenehm, lieb) || kilimtem nicht hörender (kilimtemjos a nem hal
lók : kii-) | luemta nicht geworden, das nicht-werden (lu-) j vormemtd unbezwingbar, megbírhatatlan (v. nupiet m. teher) (vormi-) \
vozmamtii unerwartet (v. nunalá nem várt napon : voémal-), oskemtá
nicht geglaubt, nicht glaubend, unglaube (osk-) j stb.
De már csak félig világos a magy. <Latlan, étlen végű tagad,
nomen verb. képzése (tudatlan unwissend: tud-, ismeretlen unbekannt: ismer-, véletlen unverhofft: vél-, váratlan unerwartet: vár-,
mondhatatlan unságlich: mondhat- sagen können, stb.), a mennyi
ben névszók mellett is van <aíZaw-féle cárit. adj. alak (pl. lábat
lan: láb, fejetlen kopflosr/ej^). Hogy mindazonáltal nem maga az
igető, hanem kész nomen verbale szolgál a caritiv képzésnek ala
púi, mutatják még párhuzamos állítólagos adj.possessoris alakok:
ismeretlen mellett: ismeretes bekannt, járatlan unbewandert: jára
tos, állhatatlan unbestándig : állhatatos. Ezek szerint az igetőhöz
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járuló <Catlan ebből való: <Cat-tlan, at-talan, pl. ismeretlen =
ismeret-telen «ismeret nélkül való». V. ö. votj. luonten unroöglich
f« Z wore-talán») és luono möglich («luon-08»). — Megjegyzendő étlen
jejunuB, itlan sitiens (nicht gegessen, nicht getrunken habend) mel
lett a nom. verb. ét, it (se éte se ita).
Néha azomban még határozottabban látszik a tagadólagos
nomen verbale csakis a caritiv képzővel egyenesen az igetötől alakultnak :
Zürj. kertöm csinálatlan, ungemacht (ker- machen; •tőm
rendes adj. cárit, képző), poztöm unmöglich (poz- möglich sein),
miskitöm ungewaschen, mosatlan, kastöm és kuslitöm nicht erlöschend (kus-, frequ. kusil- erlöschen), poltöm furchtlos (polfürchten).
Cserem. S. koldomo surdus (non audiens: kol- audire; -domo,
-dömö, -deme, v. -tomo, -teme rendes cárit, képző) | küdömö unreif,
éretlen (kii- érni, reifen) | temdene unersáttlich (tem- impleri,
satiari) | voZaldomo impudens, nem szégyenlő (vo£l-, voáol- pudore
affici) | joraltedeme non amatus (joralt-, jorat- amare) | küldömó
incommodus, kelletlen, nem kellő (kül-: kiiles kell, opust est); —
cserM. mustema mosatlan, ungewaschen (musk-, mosk- lavare) |
keltema kelletlen | pudurgedema unzerbrochen (pudurg- frangi) | stb.
Vogul: tétal hungrig, étlen (te- enni; -tol rendes cárit, képző) \
ajtai durstig, itlan (aj- inni) | lautal ungesagt, unbefohlen (lausagen); — vogK. tajtal untauglich, nem érő, semmire kellő (tajwert sein) | lovttal, louttal ungewaschen, mosatlan (lovt- mosni) |
tetal hungrig, étlen | agttal ungláubig, hitetlen (agt- glauben).
Osztják: B. lela v. lelli hungrig, étlen (Ahl. lélla, lélli) : lé(lev-, lév- enni; -la rendes cárit, képző : veila erőtlen, imila nőtlen).
Nehezen lehet hinni, hogy ezekben, első alakuláskor, a csupa
igető szolgált alapúi mint nom. verbale a caritiv végképzés előtt.
Nyilván ezeket is kell, úgy mint a m. <aíZan-féléket, elenyészett
nom. verb. képzés fölvételével magyaráznunk, csakhogy e képző
nek melyik voltát nem lehet már biztosan eldönteni. A zürj. kertöm-ben lehet bár az amúgyis eléforduló -t képző (33. §.): kertöm
e h. kert-töm, miskitöm tkp. miékit-töm ; a cser. koldomo megfelel
het bár egy finn külo-toma-nsik.
Különös alakú tagadólagos nom. verbale, melyben a caritiv
képző rész sem válik ki tisztán, van a lappS.-ben : porrok (Hal.
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porolik) jejunus, étlen (porro- enni) | takkak (tahkohk Malá) ungemacht (takke-J j korrok (korrohk) ungenáht (korro-) | odek wach,
non dormiens (ode-J; lásd Halász, Svéd-lp. nyelvt. (NyK. XVI, 82).
Ez alak némi megfejtésére vezet a porohkehta alak, melyet Halász
a Lule-lappmarki nyelvből poröhk mellett közöl (NyK. XIX. Svéd
lapp nyelv, I.) «étlen» és «étlenűl» jelentéssel. Ebben fölismerszik
a lappF. -kattai rendes használatú tagadólagos gerundium (pl.
borakdttai «ohne zu essen», de mint névszó is: borrakdttai-vuotta
étlenség, jejunium); mellette a tagad. nom. agentis-alak rendesen
-s képzővel: -kdttes (pl. borakdttes jejunus). Látni való, hogy a
caritiv functio tkp. a -Mai- (IpS. -htá)-m jut, mely a poröhk-félékben már egészen elkopott. A -kattai, -kdttes-nek előrészében pedig
fölismerhető bár a -j, -g (finn Kehe, ege) nom.. verb. képzőnek fent
30. §. kimutatott lapp változata. E szerint pl. a lappF. dovdakdttai,
dovdakdttes «ungekannt, ungefühlto szónak, nem tekintve a cárit,
képzőnek némi eltérését, megfelelne a finnS.-ben tunteettoma e h.
tuntehettoma (tundegetoma).

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX.

m

Az « U g o r A l a k t a n w I. füzetében (Nyelvt. Közi. XVIII,
161—319., 456—471.11.) megmaradt s a j t ó h i b ák :

I.füz. (NyK. XVIII.)
ar) 31 (191) 801 5 al.:
« 59 (219) H 8 «
« 62 (222) « 4 «
« 73 (233) (( 12 «
« 74 (234) « 16 i
« 92 (252) « 3 föl.
« 95 (255) « 15 al.:

« 97 (257) « 9 «
« 101 (261)
« 102 (263)
1 104 (264)
« 105 (265)
« 105 (265)
(( 127 (287)
« 137 (297)
« 146 (306)
(( 153 (313)
« 154 (314)
(( 156 (316)
<( 156 (316)
« 157 (317)
« 157 (317)
« 168 (464)
<( 168 —

« 11 föl.
(l

3 «

« 7al.:
« 9 föl.
« 12 «
« 15 «
« 11 «
(( 18 «
(1

12 «

« lál.:
1

18 «

« 12 «
(1

9 föl.

« 14 «
«10(4)al
« 5al.:

« 174
« 11 föl.
« 174 (471) « 3al.:

tán | helyett igy kell: | tdu
tdnrüut- || tanrántkatsatha- || katsahta-kst (-k-st) || -kst (-ks-t)
ndn luun || nán luun
votj. -kat || vog. -kat
momentán (v. intransitiv) || momentán
(v. intensiv)
a mellyel h változik || a mellyel h vál
takozik
(= nd) való || (— nd)-ve\ való
sich anziehen || sich ausziehen
csuv. esket- || caus. eskelservés || sérvés
mutat meg || mutat még
zürj. tujd- «weg, || zürj. tuj «weg,
cserE. omo || cserS. omo
votj. sokito-mi- || votj. sökito-mikeméngéd-ik || keményéd-ik
bokornak || bokor
(nalge, nalges) \\ (nalge, nalges)
acc. vak-ot || acc. vako-t
veknál- || veknalzinös stinken || zinös stinkend
jelenleg || jelenség
ad-hat gehen können || ad-hat- gebén
können
fluere, oíferere || fluere, effluere
tőkhöz || tők közül

A MANDSÜ NYELV ALAKTANA
RÖVID VÁZLATBAN.

Nem sokból áll a mandsu nyelvnek alakrendszere, mely vala
mennyi altáji nyelvek közt e tekintetben határozottan a legszegé
nyebb. Gazdagabbak már legközelebbi rokonai, a tunguz dialektu
sok, — a melyek boldogabb állapota méltán azon kérdést kelti r
hogy nem volt-e régibben a mandsunak valamivel több a gramma
tikai kincsből ? S ez valóban nem lehetetlen. Elég más nyelvekben
is tapasztaltatott a gramm, alakok fogyása: pl. az indogermán
családnak germán csoportjában leginkább az angol nyelvben; szintígy valamennyi román nyelvben; az ugor nyelvek közt a finn
nyelvnek észt dialektusa már nem él a birtokos személyragokkal,
stb. Ezen valamennyire szegényes, leginkább a szóképzésben ki
váló, alakrendszernek imitt rövid vázlatban bemutatásával főleg
az a czélunk, hogy majd egyéb azon csoportbeli nyelvet, t. i. több
rendbeli tunguz dialectust ismertetve a mandsu nyelv tényeire
könnyebben hivatkozhassunk. Amúgy pedig e kis nyelvtanocska
a mandsu tanulmányba, ha ugyan valakinek fiatal nyelvészeink
közül arra kedve kerekednék, első bevezetőül szolgálhat. Mint
ilyent ajánlhatom még L. Adam-nak takaros «Grammaire de la
langue Mandchou»-ját 1873., melynek egy elemzett mandsu textus
is tanulságos járulékát teszi. Vázlatomban ezt föl is használtam,
valamint egy másik «Grammaire Mandchoue»-t, mely 1885. az
Actes de la Société philologique (XIV. köt.)-ben jelent meg (szer
zője nincs megnevezve). Említenem kell még Kaulen-nek szintén
rövidre foglalt könyvét: -<Linguse Mandshuricse Institutiones»
1856. (némi olvasmánnyal); meg a szótárakat: H. C. von der
Gabelentz «Mandschu-deutsches Wörterbuch» 1864. (a «Ssesu,
Suking, SikingD kiadása mellett), mely a múlt századbeli Amyot20*
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félét (Dictionnaire tartare-mantchou francois 1789) sokban javí
totta és bővítette; — Zacharov Iván «MaHLMaíypcKO-pyccKÍö CJIOBapb (Mandsu-orosz szótár)», melynek kidolgozásában a szerző,
a többrendbeli sinai-mandsu szótári munkálatokon kivűl saját sok
évi gyakorlati tanulmányának is jó hasznát vette.

1. §. Egyszerű n y e l v h a n g o k :
Vocalisok : a, e, i, o, u.
Consonansok: k, g, y,j, fi \ c, c, g, 5, s \ t, d, s, n \ p, b, f,
v, m | r, l.
J e g y z e t . A vocalisok közé nincs fölvéve az ti mellett még
egy külön ó, melynek saját jegye van ugyan a mandsu írásban,
de a mely most már it-nak hangzik, mint egyéb u is. Kaulen, Gabelentz, Adam e hangnak, a mandsu íráshoz ragaszkodva, ő-féle
átírásával élnek; Zacharov, ki bevezetésében a tényleges ejtésről
is szól, más w-tól meg nem külömbözteti; Amyot az «alphabet
mandchou»-ban «o long»-nak mondja ugyan, de a mandsu szók
átírásában n.égis u-t használ (pl. «akou» = akit «non»). — Hosszú
nak eléfordul ö (mds. írásban 00, másképen mint az <>); előző rövid
i-vel diphthongusok: ia, ie, io, iu (= ija, ije, ijo, iju a mds. írás
ban és az említett átírásokban: pl.nialma [szinte njahna] «ember»:
Gab. niyalma ; tielin [tjelin / bizonyos «nyil»: G. tiyelin). — A v
voltaképen bilabiális spiránsnak (w) látszik, mert Amyot pl. a va
szótagot owa-val írta át. — Az n, mds. írásban ng, eléfordul szó
közepén és végén: nianga (írva: mangga) «erős», sonko nyom,
tenneku (Zách. tenneku) hordószék, van herczeg, tan csarnok, gin
strázsa.
2. §. Megvan az mandsuban a altáji vocalisatiónak ismeretes
eredeti sajátsága, az ö n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s (vocalharmonie)
— bár némi fogyatkozással; a mélyhanguak rendjében azomban
még a labiális jellembeli assimilatiónak is van nyoma (úgy mint a
burjátban, vagy a jakutban): t. i. abban, hogy 0 után következik 0,
holott külömben a van.
amba nagy: ambakan (dim.)
labdu sok : labdakan
komso kevés: komsokon
idim csúnya : idukan

eberi gyenge: eberiken
seri ritka: seriken
sektu okos : sektuken
gulu egyszerű : guluken
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ara- csinálni: araya (praet.)
olo- úszni: oloyo
ili- állani: iliya
jabu- járni: jabuya
susu- pusztulni: susuya
dalibu- záródni: dalibuya

gene- menni: geneye
ile- nyalni: ileye
vési- fölmenni: vesike
gedu- rágni: geduye
uhu- körülvenni: ukuye
gelebu- ijeszteni: gelebuye

aba vadászat: abala- vadászni e$en ú r : egele- uralkodni
okto méreg: oktolo- mérgezni
gebu név : gebide- nevezni
morin ló : morila- lovagolni
kundu tisztelet: kundule- tisztelni
gosi%on bús: gosiyolo- búsulni sideyun retesz: sideyule- reteszelni
Látni való, hogy az i és u egyaránt mély- és magashangú
vocalisok mellett fér meg; de meg kell jegyezni, hogy a Gabl.-féle
o-val egyező u csak mélyhangú szóban fordul elé: jA.gunin (gőnin)
gondolat: guninga gondolkodó, okos; yulya- (yőlya-) rabolni, lopni :
yulyana- rablásra indulni. Az i-vel vagy w-val való járulékok csak
egy alakban vannak meg: pl. maktacun dicséret (makta-), isecun
félelem (ise-J. Olyan tőszó, melynek csakis i vagy u a vocalisa,
lehet akár mély- akár magashangú, pl. gili harag: gilida- hara
gudni, sifi- hajba tűzni: preet. sifiye; susu-: susuya ; uku- : ukuye ;
az i—i-vel valók azomban rendszerint mélyhanguak, vagy egyazon
tőnek váltakozik a mély- és magashangúsága, pl. igékben: sirinyomni: prset. siriya, prses. sirire. — Egyformán g-vel van a -me
gerundium-alak (tunguz diall. -mi) pl. ara-: aramé, olo-me, jabume,
geleme, gedume.
3. §. N é v s z ó - k é p z é s : A) N é v s z ó t ó l
denominale).

névszó

(nomen

1. -kan (-kon), -ken képzővel, diminutiv értékűek: ambalan,
komsokon, eberiken stb. (lásd 2. §-ban). Megjegyzendő, hogy az
alapszónak záró n-je kiszorul: idu-kan (idun), bélieken (bélien
bolond).
2. -lián, -lien, diminutiv értékkel: soyokolian sárgás (soyokon id., soyon sárga), ambakalian nagyocska (ambakan id., amba
nagy), esemelian v. -lien kissé lejtős; nekelien vékony, gyenge;
sayalian fekete (v. ö. sayayun sötét, sayara- feketedni).
3. -si, diminutiv értékkel: agigesi kicsinyke (a$ige), ambakasi nagyocska (ambakan, v. ö. amba) ; bujakasi meg bu/jasi kicsiny,
jelentéktelen (buja, bujakan).
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4. -nga (-ngo), -nge «vmihez tartozót», vagy «vele bírót»
jelentő képzés (nom. possessivum, n. possessoris): kölifiga szokás
beli, szokáshoz tartozó (köli), salunga szakálas (salu szakái);
bodongo számító, okos (bodon számítás, bodo-J; bodoyongo id.
(bodoyon számítás, szándék); kesinge kegyes (kési gunst, gnade);
khnunga ellenséges (kimun ellenség) || kuringe és kűri tarka; baturufiga és baturu bátor; sulfanga és sulfa nyugodt, csendes. —
Ugyané képzésnek a genitivus-alak is (-*, illetőleg <.aj, ej stb.)
lehet az alapja: nialmajnge emberi (nialma), böinge házi, házhoz
való (bö), bejejnge magáé, proprius (beje test, személy, maga);
sejnge (és senge) koros (se).
5. -ta (-to), -te; -tu több esetben nom. possessoris értékű
képzés: pl. sangata lyukas, lyukasztott (meg: sangatanga id.:
sanga lyuk); gangata nagytermetű ember (gangan erős) || sajfatu
négyéves ló (sajfa vejye zápfog); sucutu kétéves csikó (sucun vejye
előfog); mejretu váll (vállrésze a pánczélnak: mejren váll); turgatu
sovány ember (turga sovány); giratu csontos, erős csontú, giratunga id. (giran csont, girangi id.); bekitu és beki erős, egészséges.
6. -si a «vmivel foglalkozót* jelentő képzés: segesi fuvaros,
szekeres (segen szekér); bityesi írnok, titkár (bitye könyv, irat); bejdesi itélő bíró (bejden törvényes vizsgálat, bejde- vizsgálni, vallatni);
kumusi muzsikus, tánczos (kumun muzsika); selgiesi hirdető, ki
kiáltó (selgien hirdetés); oktosi orvos (okto méreg, orvosság).
7. -ci a sorszámnevek képzője: emuci első (emu egy; vagy
pedig ugui első : ugu fej); guveci második (guve két; v. pedig gaj,
gajci második, következő); ilaci harmadik (ilan), 4. dujci (dujn
négy), 5. sungaci, 6. ninguci (ningun); 7. nadaci, nadanci (nadan);
8. gakuci (gakun) ; 9. ujuci (ujun) ; 10. guvanci; 11. guvan-emuci ;
1.5. tofoyoci (tofoyon) ; 20. orici (orin) ; 30. gusici (gusin) ; 40. deyici (deyi) ; 50. susajci; 60. ninguci ; 70. nadanguci; 80. gakunguci; 90. ujunguci ; 100. tanguci (tangu).
B) I g é t ő l n é v s z ó (nomen verbale).
1. -n, gyakori képzés, rendesen «nom. actionis» értékkel:
gunin gondolat, vélemény (guni- [gőni-J gondolni, vélni); kicen
igyekvés, szorgalom (kice- igyekezni); sabdan csepegés (sabda-) ;
jabun járat, cselekvés (jabu-); daban áthágás (daba-); dorolon
szertartás (dorolo- szeriben eljárni, tisztelni); dujbulen hasonlat,
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példa (dujbule- hasonlítani); taciyian tanítás, oktatás(taci- tanulni,
taciyia- tanítani); stb. — Ehhez csatlakozik -bun, melynek elő
része -bu tkp. igeképző (caus., pass.): pl. dalibun rejtett, rejtek hely
(dali- takarni, borítani; dalibu- verdeckt sein); icebun elcsábítás
(icebu- csábítani).
2. -cun, többnyire unom. actionis»: sartacun késedelem, fönnakadás (sarta- késni); basucun gunyolás, csufolás (basu-); buyiecun
gyanakodás (buyie-) ; korsocun bosszankodás, harag (korsó- hara
gudni); elecun megelégedés, jóllakás; ereéun remény (ere- remény
leni, várni).
3. -cuka, -cuke: sejecuke utálatos (seje- utálni, gyűlölni, sejeéun utálat); bancuka lusta, restelő (ba- restelkedni); bujecuke kívá
natos, szeretni való (bűje- kívánni, bujecun kívánás); senguvecuke
félelmes (senguve- félni, senguvecu- félelemben lenni, senguvecun
félelem; tkp. -n képzővel, -cu képzős igétől); ubiacuka gyűlöletes
(ubia-, ubiacun).
4. -fun «nom. agentis (instrumenti)» : yadufun sarló (yaduaratni); igifun fésű (igi- szőni; fésülni); sektefun párna (sektekiteríteni); — galafun hosszú élet (v. ö. galan életidő; falapihenni).
5. -yun (részint = -yőn): buruyun sötét, takart (buru- söté
títeni, takarni); subuyxin (-yőn) józan, kijózanodott (subu- józa
nodni) ; sereyun fölérzett, éber (sere- érezni, észrevenni); kubsuyun
fölfútt, kövér (v. ö. kubsure- fölfuvódni).
6. -syun (-syőn): pl. somisyun rejtett, rejtőzött (somi- rejtőzni);
igisyun szőrmentében való, alkalmazkodó, engedelmes, tkp. fésűit:
igi- fésülni); aibisyun dagadt, daganat (aibi- dagadni); sibusyun
elrekedt,zárult(si-; sibu- záródni); saniasyun széthúzott,kiterjesz
tett (sania- széthúzódni, nyújtódni).
7. -sun, -su: pl. yuvaliasun egyezés, egyetértés (yuvalia- egyet
érteni) ; umiesun öv (v. ö. umiele- övedzeni) || ongosu feledékeny
(ongo- felejteni); ulyisu értelmes (ulyi- érteni); gelssu félénk ( k e 
félni) ; efiesu jól emlékező (ege- emlékezni, észbevenni).
8. -ku (részint == -kő) többnyire «nom. agentis (instru
menti))) értékkel: sariku (-kő) fejsze, balta (sári- vágni); siseku
szita (sise- szitálni); kemneku mérték (kemne-), oboku (-kő) mosdó
edény (obo- mosni); etuku ruha (etu- induere); anaku (-kő) kulcs
(toló : ana-) ; bederceku visszahúzódó, tartózkodó (bederce-) ; sajku
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(-kő) harapás, falat (saj- harapni); soktoku részeges (sokto- része
gedni); biluku hízelgő (bilu- czirogatni); teku ülés, ülőhely, lakás
(te- ülni, lakni).
9. -ra (-ro), -re rendes használatú «nomen prsesentis», a még
folyamatban levő (végbe nem ment) cselekvés értelmével; casusragokkal gerundiumok alapjául szolgál; további denominalis kép
zés (-nge) járulhat hozzá. Alakjára nézve megjegyzendő, hogy -i, -u
végű igéhez mindig -re járul. Pl. ila- virágozni: ilara virágzó, -zás
(ilara erin virágzó idő = virágzás ideje) | te- ülni, lakni: tere bö
lakó (lakni való) ház | jabu- járni, cselekedni: jabure-de mafiga
cselekvésnek (-re) nehéz | ássa- mozogni: assara jaka mozgó tár
gyak | mute- posse: műtere quod potest [esse], lehető | gabsanyerni, ufara- veszteni: jabsara ufarára bajta nyerő vesztő ügy
(z= nyeréssel és vesztéssel való ügy) | bude- halni: budere vejle
haló (meghalni való = halálos) bűn |j akda- hinni: akdarange
hit, hivés | anabu- hátrálni, engedni: anaburenge az engedő
(a ki enged) | bangi- nasci; vivere: nialma bangirenge az ember
élete. — Néhány igének csak képzővel való származékától alakúi
a -ra-féle nomen: bi- esse: bisire; o- fieri (praet. oyo) : ojoro; §e~
enni: jetere ,- gi- jönni: gidere.
10. -ya (-yo), -ye, meg bizonyos igéktől -ka (-ko) -ke képző
vel alakúi a rendes használatú «nomen praeteritio, befejezett
(végbement) cselekvés értelmével: ara- : araya, olo-: oloyo stb.
(lásd 2. §.) | adana- társulni, kísérni: adanaka • vési- fölmenni :
vesike ; tuye- esni: tuyeke ; fosó- ragyogni, fosoko | stb. || nambumegfogódni: nambuya ba hely a hol megfogódott \funceye buda
megmaradt rizs; toktoyo köli megállapodott szokás; forgón geneye
mangi a kor elmente (elmúlta) utáD ; erin isingiya-de az idő eljötté
ben (mikor eljött); bö jadayan oyo-de a ház szegény lett-ben (mikor
sz. lett). || -nge végképzővel: j i - ; $iyenge a jött (a ki jött); yesebu-:
yesebuyenge a mi elhatároztatott, sors.
J e g y z e t . A -me végű igealak, noha elvétve jelző gyanánt
fordul elé, mégis csak gerundiumnak vehető, melynek nem kell
szükségképen nom. verbale-tővel egyeznie, bár egy ilyen volt is
benne alapúi. A -ra és ya-fé\e nom. verb.-tól abban is külömbözik,
hogy nem fogad el casusragot v. postpositiót. A sira- «vkire követ
kezni)) igétől sirame tkp. «következvén, mint jelző ((következő, má-
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sodik (secundus)» pl. sirame ama második atya, mostoha-atya,
•s. sargan második feleség.
4. §. T ö b b e s - s z á m .
A többes-számot a névszón a mandsu nyelv nagyon csekély
mértékben jelöli meg. A melléknévi névszón mint állítmányszón
sem tétetik ki a többes szám; a főnevek közül jobbadán csak a
rokonsági vagy rangbéli viszonyban álló személyeket jelentőkön
fejezhető ki a többes-szám képző által; ezenkívül meg a szó ismét
lése vagy külömbféle segédszók szolgálnak szükség esetén a szám
megértetésére.
Többes-képzők: a) -sa, -se, si; b) -ta, -te; c) -ri.
a) antaya vendég: átitatása \ amban hatósági ember, tiszt
viselő : ambasa \ sajti (jó, szép, kitűnő): sajsa kiváló nagyérdemű
emberek, bölcsek | enduri szellem, halott lelke: endurisa \ urun
meny : urusa \ yafan mandarin: yafasa \ yan khán, császár : yansa \
sakda senex: sakdasa \ sadun vőnek v. menynek atyja (cBaTb):
sadusa \ sabi tanítvány : sabisa \faksi művész, mester : faksisa | van
herczeg, fejedelem: vansa || age bátya, herczeg: agese \ agu bátya,
agnse \ gége néne, asszony : gegese \ gncu barát, társ : gucuse \ mérgen
bölcs ember: mérgese | $uj fiú: $u$e \ sefu tanító, mester: sefuse \\
aya szolga: ayasi \ omoló unoka: omosi | yaya férfi: yayasi \ yeye
nő, asszony : yeyesi | yogiyon vő : yogiyosi. — Idevaló még néhány
névmásnak többes-képzése : ere ez, tere az (rövidebb tő : e, te) :
több. ese ezek, tese azok | az egyik «mi (nos)» jelentésű szem. név
más : muse.
b) ayun (ayőii) bátya: ayuta \ ama atya: amata | amu nagynéne (nagybátyjának neje): amuta \ da nemzetségfeje : data || eme
anya: emete \ esyen kisebbik nagybátya atyának öccse): esyete |
e$en ú r : e$ete \ efu nagyobbik sógor (nénének férje): efute \ oke
kisebbik nagynéne (atya öccsének neje): okete \ uyume (= oke) :
uyumete \ ge sógor (férjnek bátyja): gete \ deo öcs: deote.
c) mafa nagyatya: mafari \ mama nagyanya: mamari.
Megjegyzendő a személynévmások (bi én, si te, i ő) egészen
különváló többes-képzése: be mi, suve [sue] ti, ce ők.
Segédszók: geren (g. nialma sok ember: az emberek) | turnén
(tíz ezer, nagyszám: t. gurun az összes tartományok) | sej (yan sej
a császárok) | tome (gurgu t. minden állat: az állatok) | gemu (jada-
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yun g. minden szegény, a szegények) | gergi rend, osztály (gurgu j .
az állatok) | urse emberek, nép, pl. böi urse háznép (ya$i urse a
barátok, asiyan urse a fiatalok, ifjak).
5. §. C a s u s r a g o k és p o s t p o s i t i ó k .
Eendes használatú rövid casusrag a mandsuban van 4, ille
tőleg 5, ha az -i ragot kétféle külön értékéhez képest (genitivus,
instructivus) kettőnek vesszük. E szerint a rendes névszórago
zásnak a ragtalan nominativussal együtt hat casusalakja van:
1. Nominativus.
2. Genitivus: ragja -i, mely a névszónak végvocalisával
diphthongust képez (abka ég: abkai = abkaj, bitye könyv: bityei
= bityej ; ere hic: erej hujus; biraj anya fluvii ostium, nialmaj hominis); oforo orr (oforoi sanga orrlyuk); loyo kard (loyoi yomyon
kardhüvely); ilengu nyelv (ilengui) ; bö ház (böi urse háznép), mö
fa (möi yoton fa-város, fa-fallal kerített v.); yoton vár, város (yotoni da várnagy, város parancsnoka); alin hegy (alini dube hegy
csúcs); — i-végű szóról a gen. i-ragja el is maradhat (singeri
egér: singerii guldun egérlyuk; dobori éj : dobori dulin éjközép,
éjfél). — n végű (néhány kevés, sinai eredetű) szóhoz gen. ragul,
~i helyett -ni járul: vafí fejedelem : vanni; in tábor: inni).
3. Instructivus: ragja szintén -i, úgy mint a genitivusé; pl.
gála kéz: galai [galajj (galai dambi kézzel érint, hozzá fog, legt
hand a n ) ; doyo mész: doyoi (d. sayambi mésszel tapaszt falat);
loyo kard (loyoi sariya karddal levágta); fetye láb (fetyei fesyelembi
lábbal rúg; ama atya (amai gusibumbi a patre amatur); teye leült
(teyei fíembi ülve [leültén] eszik).
4. Accusativus: ragja -be, melynek vocalisa nem illeszkedik :
nialma-be az embert (pl. vaya megölte); bitye-be levelet (b. arambi
levelet ír); o$oro-be létet ( = azt hogy lesz : pl. enduri o$oro-be
^rembi reményű hogy szellem lesz).
5. Locativus és lativus (dativus): ragja -de, változatlan vocalissal; pl. bö-de házban, gugun-de az úton; agara-de esőben (mi
dőn eső esik: aga- pluere); erin-de időben (tere erinde ez időben);
ba-de helyben (tere ba-de e helyen); irgen-de egén aku a népben
nincs úr ( = népnek nincs ura); — bö-de házba (böde dosimbi házba
bemegyen; bö-de genembi haza megyén); amade atyánaü (buye
adta); alin-de hegyre (tafambi fölmenni); gucuse-de a barátoknak
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(nure henere bort hozni). — Némileg különös e casus használata
«kapni, venni, kérni»-féle igék mellett, holott ablativusi határozót
várnánk: ama-de emu morin-be baya az atyjától (tkp. atyánál) egy
lovat kapott; nialma-de bajrenge mástól (embertől, tkp. embernél)
kérni.
6. Ablativus: ragja -ci; pl. morin-ci lótól, lóról (m. tuyeye
a lóról leesett); bira-ci a folyótól (jővén); iö-ci házból (kijönni);
ama-ci ámha atyánál nagyobb (tkp. atyától nagy); geren-ci ámha
mindnyájánál (valamennyinél) nagyobb (tkp.-től nagy).
Paradigmák: gála kéz, muke víz, morin ló, gucuse barátok.
Nom.
gen.
instr.
acc.
loc. lat.
abl.'

gála
galai
galai
gala-he
gala-de
gala-ci

muke
mukei
mukei
muke-be
muke-de
mvke-ci

morin
monni
morini
morin-be
morin-de
morin-ci

gucuse
gucusei
gucusei
gacuse-be
gucuse-de
gucuse-ci

A rendes ragozástól, a casusokban alapúi levő teljesebb tők
nél fogva, némileg eltér a n é v m á s o k ragozása.
1. Személynévmások: bi én: be mi | si te : suve ti J t ö : őe ők.
Nom.
gen. inst.
acc.
loc. lat.
ablat.

bi én
mini
mimbe
mindé
mmci

be m i
meni
membe
mende
menci

si te
sini
simbe
sinde
sinci

suve ti
suveni
suvembe
suvende
suvenci

i ő
%ni
imbe
inde
ina

ce ők
ceni
cemhe
cende
cenci

Van még egy másik «mí» muse, melyben a szóló és megszó
lított személyek együtt véve értendők; ragozása rendes: musei,
musebe stb.
2. Mutató névmások: ere ez, tere az; több. ese, tese.
Nom.
gen.
acc.
loc. lat.
ablat.

ere, tere
több. ese, tese
erei, terei v. ereni, tereni
esei, tesei
erébe, terébe
esebe, tesebe
eredé, teredé v. ede, tede
esede, tesede
ereci, tereci
eseci, teseci

3. A kérdő névmások: ve ki, ja mely, aj mi közül csak az aj
ragozása tünteti föl az ajn tőt ezekben: ajmhe, ajnci (v. ajbe, ajci).
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Ritkább használatuak a következő ragok :
-*/, lativ értékkel, ezekben : amasi hátra, vissza, éjszaknak
(pl. amasi bumbi vissza ad, ereci a. ettől hátrafelé, ezután, jövőben ;
v. ö. amargi hátulsó rész, éjszak) | julesi előre (amasi julesi hátra
előre, oda és vissza; v. ö. julergi előoldal, előtte való tér) | casi
oda, túlra (c. aku ebsi aku se oda se ide; v. ö. cargi szemközt levő,
túlsó oldal) | ebsi ide, idáig, eddig (alkalmasint ebből: e-ba-si
e helyre | dosi be, bele (d. gosimbi behúzni, magába szívni; v. ö.
dorgi belső, belsőség) | tidesi ki, kifelé (t. genembi kimegy, pl. ház
ból udvarra, városból vidékre: tule külső, t. nialma kül-ember,
idegen | absi hova, hogyan, mennyire (e h. aj-ba-si mi helyre; v. ö.
ebsi) \jabsi (absi-jabsi; ja kérdő névmás).
-la, -le szintén lativ értékkel: amala hátra, ezután (v. ö.
amasi) j ebele ide, erre, idáig (v. ö. ebsi),- fejűé lejebb, alsóbb he
lyen (v. ö. fejergi alsó, lejebb való).
-ri lativ (prolativ) értékkel; jideri előtte el (v. ö. julesi),• —
a -de locativus-lativus raghoz csatlakozva: -déri: pl. ederi ide,
tederi oda (ederi tederi jabumbi ide-oda jár, kószál, csavarog), dorgideri belsőleg, rejtve, titkon (dorgi belső tér); sidenderi között át,
által, keresztül (s. singebumbi átszivárog).
•tála, -tele, consecutiv értékkel: jamji-tala estig; duben-tele
végig; ere-tele, er-tele eddig, mostanig (ere ez); te-tele addig, akkorig; — egyszersmind consecutiv értékű gerundium ragja: isitala
érkeztig, eljöttig (ere erin-de i. ez időhez érkeztig = ez ideig; isi
érkezni); mo'/o-tolo végbemenésig, végig (moyo- végződni); funcetele maradásig (úgy hogy megmarad = fölösen, bőven); buce-tele
(v. buce-tei) holtig, haláláig, halálra (buce- halni); gi-tele jöttig
(ama 5. míg az atya jött [alia%a várakozott]); — sakdan-tala öreg
ségig (öregedésig: sakda-).
-ta, -te raggal alakúi distributiv határozó: emte (e h. emu-te)
egyenként, egy-egy; ilata (ilan-ta) hármanként, három-három; stb*
A mandsuban p o s t p o s i t i ó k ú l (névutók) szolgálnak ré
szint viszonyragos névszók, részint csupa névszótők is, a melyek
ről a casusrag elmaradt vagy elkopott; mint ilyenek többnyire a
viszonyított névszó genitivusával (-%) vannak szerkesztve. Néhány
(-me, -tála, -ngala ragos) gerundium is szerepel névutóúl, az ige
fogalomnak megfelelő casusalakot követve.
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ningu (tető, fölszín): ningude «-rajt, -ra» (u$ui ?i. a fejen, az
élén; alini n. tafaya a hegyre fölment).
siden (köz, közép): sidende «között, közepén* (emu inengi s.
egy nap közben, napon által).
dalba (oldal): dalbade «nál, mellett*).
dulin (közép): dulinde «közepett, közepénw.
$aka (tárgy; köz): $akade [vkivel] szemben, előtt, -nál; -ért,
miatt (segenci ebure 5. szekérről leszállásért = mert leszállt).
turgun (ok, alkalom): turgunde okáért, -ért, miatt (ayun giye
t. a bátya jöttéért = azért hogy jött, mivelhogy jött).
fun: funde ((helyett» (vki h.).
sonko (nyom, vestigium): sonkoi «nyomában, szerint)).
ciya (kívánat, akarat): ciyai «szerint, -hoz képestw (gunini c.
gondolathoz képest, a mint gondolja).
don/i (belsőség: *do- ergi) «ben» (agai d. az esőben);—dorgici «-ből»; — dolo «-ben» (yefeli dolo a kebelben, Hfayani d. a
sárban bent.
dergi (fölső rész: de-ergi) : dergici «-ról le».
cargi (túlsó rész) «előtt» (yesei c. parancsolat [kiadása] előtt).
fegergi (alsó rész) «alatt» ; —fe$ile «alatt» (siyinif. eszterha

alatt).
$ulergi (előtér) «előtt» ; — tfuleri «előtt» (dere 3. színe,
arcza előtt).
emgi (e h. emu-ergi) «-vel együtt».
tule (külső; kunt) «-n kivűl».
ojlo (fölszín) «fölszínére» (mukei ojlo dekdeye víz színére
•emelkedett).
angala a-n fölül, helyett, -nál [inkább]» (tere a. azon fölül;
bajta sangara a. az ügy elvégzése helyett [a helyett hogy...]).
adali (hasonló) «-képen, -ként» ; — gese id.
sasa «-vel együtt» ; — nisiyai n-vel együtt, -stúl».
yanci (közel) «-hoz közel, -nál».
$alin (ok, szándék) «-ért, okáért, végett» (terej 5. gisureye
ő érte [érdekében] szólt); — yaran id.
baru «-hoz, -nek» (yan b. gisureye a khánhoz, -nak szólt).
dari «-onként (minden .. .ben) : bia-dari hónaponként (min
den h.-ban), inengi-dari naponként (mindennap); ^iye-dari mind
annyiszor hogy jött.
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mányi «után»: (buceye m. halál u t á n ; miután meghalt).
dayame (tkp. követve: daya-) ((következtében, -ért, miatt*>
(tere buceye-be d. mert ő meghalt).
gogime «daczára» (cira-be takara g. az arczot ismerés daczára
= mindamellett hogy ismeri, noha ismeri).
neneme (tkp. megelőzve: néne-) «előtt (előbb mint)».
isitala (tkp. «érkeztéig*) «-ig» (-de i.J.
otolo (tkp. «lótig»: o-, ombi) «-ig» (oyo otolo addig hogy meg
lett, megtörtént).
ongolo (tkp. «lét előtt» : o-, ombi) «előtt» (gidere o. jövés
előtt == mielőtt jön v. jött).
6. §. Még megjegyzendő i g e h a t á r o z ó k

(adverbiumok).

1. Aj kérdő névmástól: ajde «hol, hogyan»; — ajci «miért;
hogyanw; — ajbade, ajbide «hol» (mi helyen : ba hely); így is : aha
«hol»; — ajbaci, ajbici «honnanD; absi «hogyan, mennyire»; —
ajni «hogyan» : — ajnu «miért»; — adarame (e h. ajdarame,
mintegy «mizve») «miképen, hogyan»; — atangi «mikor». \\ ja
kérdő névmás: jade «miben, hol»; —jabade «hol»; —jabaci
«honnan» || e (ere) mutató névmás: ede «itt, így»; — eci «így,
igen, ugyancsak*; — ereni «e szerint»; — esi «így hát, természete
sen*) ; — ebsi idáig, eddig; — ebele «ide, erre, idáig» ; — eri «ime,
nemde» || te (tere) mutató névmás; te «most»; — tede «ott»; —
tereci attól, azután (t. amasi azontúl, attól fogva; t. ebsi azóta);
— teremi «a szerint»; — tejle «csak» || tu mut. névm.: tubade «ott,
oda»>; — tubaci «onnan» (t. ubade isitala onnan idáig); — tuttu
«úgy, akképen, azért» || u mut. névm.: ubade «itt, ide»; — ubaci
«innen»; — ubaka «így» (ubaka tubaka így úgy; hol így hol úgy).
2. aku (aköj «nem» (meg «nincsen») | ume «ne» (nom.
praes.-vel: ume gelere ne félj: gele- ; ume uttu ogoro ne légyen így :
o-mbi, ofíoro) \ umai (következő aku-val): «egyáltalában nem, se
hogy sem, semmitsem» (umai sarkú [e h. sara-aku] semmit sem
tudok, u. ser aku [sere-akuj mit sem mondok | unde «még nem»
(gidere unde még nem jő) | vaka «nem úgy, nem igaz» (inu vaka
úgy van _ e y agy nem?) | ?naka «aligha».
3. talu (v. talude) «esetleg, véletlenül, talán» | ajkán, ajse*
ajnci ((alkalmasint, jóformán, meglehet, úgylátszik» (giye ajse
alkalmasint eljött) | ajmaka «alighanem, hihetőleg)) | dere «talán,
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alkalmasint)) (mondat végén: ajse tuttu oyo dere alkalmasint
úgy is lett).
4. inu «igen, úgy, igazán» | jala «valóban, csakugyan*)
fuyali «csakugyan, teljesen, tökéletesen, egyáltalában* | mene ((va
lóban, igazam) | umesi «igen, nagyon, szerfölött)); nokai id. | ele
«igen, nagyon, inkább, leginkább*) | asuru «sokat, nagyon» ; fulu
id. J dabali «rendkivül, szerfölött)) (v. ö. daba- átlépni); dembei id.;
gaci id. | esike elég, eléggé || yeni, tani «keveset, egy kicsit*), ma5. A módhatározók névszóktól, leginkább -i raggal (fent
314. 1.) alakúinak, pl. ani rendesen, szokás szerint (an szokás)^
ciyai szivesen, tetszés szerint (ciya kedv, kivánat); mangai erősen
(manga); elyei lassan, csendesen (elve béke, csend).
(Vége a III. füzetben következik.)

VogK. -Ticí rag, e s s i v u s értékkel. — Első tekintetre meg
lepő, bogy a vogulban -na végű essivust találunk, mely a finn -nar
-ná-féle essivusnak szakasztott másának tűnik fel. Ámde finn -na
rag csak magashangú szóban van, s a-je nem más mint rövid
végvocalis, míg a kondai vogul ilyen rövid végvocalisokat rend
szerint elejtette (pl. vog. kurum: f. kolme; vog. kul, yul: f. kala ;
mán meny: f. minid; kai kéz: f. káté, kdsi, stb.). Ezért mégsem
tarthatjuk a vog. -nd-t egyazonnak a f. -na, -wá-vel.
A -na végű essivusnak a Popov-féle Máté- és Márk-fordítás
nak Ahlqvist-fóle recensiójában a következő példái találhatók:
Mt. 24, 44: tonmos i nan tasná
ólán; azért ti is készek (készen)
legyetek; (tas «kész») | Mr. 3, 9 : istopi tdu kasil tasná
öles
visnuv kerep, hogy az ő számára kész legyen egy kisebb hajó |
Mt. 12, 44: tonsiuvt latti: menam amk küálímne: i juv joythn, kontestá táváme tatlaná,
listim i Val'ptam akkor azt mondja: megyek
az én házamban; és bemenvén, találta az ü r e s e n , megtisztítva
és ékesítve (tadel, «puszta» ; föltetsző, hogy *tadelná helyett
tatlaná áll) |Mt. 23, 38: an, kuttiptaytinanane nan küálán
tatlaná,.
íme, a ti házatok nektek p u s z t á n hagyatik | Mt. 12, 2 5 : i sokin
us amne küál, táku note urtkatipkar, pusná
at unli «és minden
város vagy ház, a mely magában meghasonlik, elpusztul (szó sze
rint : e g é s z e n nera ül, azaz: nem marad e g é s z)» (pus egész) |
Mt. 25, 36 : narná olsem ; és Mt. 25, 43 : olsem narná
mezte
l e n voltam (nar, meztelen) | Mt. 25, 3 8 : kun akii ton kojtel nagin
uslou ... narná?
épp úgy, mikor láttunk téged m e z t e l e n ü l ? |
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Mt. 25, 4 4 : kun uslou man nagin . . . nar na? mikor láttunk téged
m e z t e l e n e n ? | Mt. 5, 37 : os nultdn toko: t'e, te, torna, torna;
tigil drina
oles-ke, ton-kar asrajnel hanem esküdjetek így: igen,
igen, nem, nem; ha ennél t ö b b van, az az ördögtől való (dri,
«sok»). — Hasonló jelentéssel található iirine is : Mt. 5, 47 : mdntim os lattina nayke nil'mincam nank jortetne, nar drine
varind?
és ha csak a ti barátaitoknak szóltok szeretettel, mit cselekesztek
t ö b b e t (többül, fölösen: or. HTO ocoőeimaro ^jiaeTe mi külö
nöst tesztek)? | Mr. 7, 36: no narel drine
tau tanán at altsdn,
tóul kümin palimteset de minél i n k á b b ( t ö b b e t ) tiltotta meg
nekik, annál inkább hirdették | Mt. 19, 20: visnd
mondel am te
dcetnel urkatsem i f j ú s á g o m t ó l fogva őrizkedtem ezektől a dol
goktól, (vis ((kicsiny» : visnd mondel tkp. ((kicsinyül, gyermekül
óta»; hogy viszonyragos alakhoz postpositio vagy újabb casusrag
járul, nem példátlan dolog az ugor nyelvekben. Az idézett hely
értelme pedig szinte megköveteli, hogy a visna-t essivusnak tart
suk, mert -na denominalis (pl. diminutiv) képző nincs meg a
vogK.-ban. — Megemlíthető még, hogy Mr. 9, 21 : visnel mondel
áll, «gyermek[ség]től óta»; az ablativus itt kétszeresen van kife
jezve, úgy mint Mt. 23, 39 : tigil mondel «ez időtől fogva» ; másutt
azomban nominativus áll a mondel, mondel előtt: Mt. 24, 2 1 ; 25,
34; Mr. 13, 19.)
Az idézett helyeken kivűl még egy példáját találjuk a •na
végű casusnak, hol az nem essivusi, hanem translativusi értékkel
szerepel: Mt. 12, 2 5 : sokin najerlay, tdku note pali-urtkatip,
tatlanü jimti minden ország, a mely magában meghasonlik, elpusz
tul (szó szerint: p u s z t á v á válik). Ez a példa egyszeriben föl is
deríti, hogy micsoda voltaképen az essivus értékű -na casus. Az
essivus ugyanis translativusból vagy általános lativusból is kelet
kezhetik, így a vogB. <ag vagy < i v é g ű translativus mint essivus
is használatos: Mt. 25, 4 3 : olsem el-ma-kari,
. . .; olsem namd,
« ú t o n j á r ó voltam, . . . ; meztelen voltam» | Mt. 25, 44: kus
uslou man nagin teyv n o rp i, amne vit' djuyv n o rp i, amne el-makari, amne namd, amne agmeltami'1
«mikor láttunk téged
éhezni (szó szerint: enni a k a r ó n a k ) , vagy szomjazni (szó sze
rint : vizet inni a k a r ó n a k ) , vagy úton járni (^zó szerint: ú t o nj á r ó n a k ) , vagy meztelenen, vagy b e t e g e n ? » Ezek az idézetek
azért is tanulságosak, mert látjuk, hogy a -na végű casus váltako
zik az <i végűvel. — V. ö. hogy a mordvinban a -ks rag, a mely
pedig a finn translat. -Á-si-nek felel meg, egyaránt translativus és
•essivus értékkel használatos.
VASVERŐ EAJMUND.
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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 Gr á b o r és S z i l á d y A r o n . 186t—86., 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y. Ara 2 frt.
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. W i n k l e r C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi : Vo 1 f Gr y. . . Ara 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 á l y P
Ara 2 frt.
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y
Ara 4 frt.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Ki-isztina élete. Vitkovics C.
L á n y i C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. P é l d á k könyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — XI. kötet.
Debreczeni C. Gömöry C. — XII. kötet. Döbrentei C. Gömöry C. —
X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. Keszthelyi C. Miskolczi
töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y
Ara kötetenként 2 frt.
REGI MAGYAR K Ö L T Ő K T Á R A . (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z iI á d y Á r o n. I. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványok, \ni 2 frt.
II. k ö t e t : XVI. századbeli magyar költők
Á r a 2 frt.
III. 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.
CODEX CITMAN1CUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel és glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . N a g y 8-rét. Á r a 5 frt.
UGOR F Ü Z E T E K . 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. K ö z l i k B u d e n z J . és H a l á s z i . Ara 60 kr.
III. szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ara 60 kr.
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. T y u m e n y e v fordí
tásából közölte B u d e n z J
Ára 60 k r .
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.
VII. szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. L u l e - é s Pite-lappmarki
nyelvmutatványok és szótár
Ára 1 frt 20 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtucl. Közlemények»-böl.)

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticoruin linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o l 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
II u n f a 1 v y P á l
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 MAGYAR IGEIDŐK. 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 L V Ú J Í T Á S óta divatba j ö t t idegen és hibás szólások birálata. Irta I m r e S á n d o r
Ára 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.
T. kötet. (A mellérendelő kötőszók.)
Á r a 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók)
Ára 2 frt 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 1876. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 160 lap 1877.
Egy-egy füzetnek
á r a 1 frt.
É R T E K E Z É S E K A N Y E L V - É S S Z É P T U D O M Á N Y O K K Ö R É B Ő L . Kiadja
a M. T . Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár.
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 fit 20 kr. I X . köt. (1—12 sz.) 1882. Ára
3 frt 20 kr. X. köt. (1—13 sz.) 1882. Á r a 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-macryar szótár 1884
Ára 3 fit
AZ UGOR N Y E L V E K Ö S S Z E H A S . A L A K T A N A . I r t a B u d e n z J . Első füzet.
Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) . . . . .
Á r a 1 frt.
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Karagöz.
ni.
Karagöz

ün jaz é$

é-ojnu.

Ha5. (eskisi gibi kaside okijarak ve kendi lakérdélaréné bitirdikten 1
sóra Karagözün kapusu Önüne giderek) Karagöz a Karagöz (deje
ba'rér).
Kar, (évin icinden) ne o ? (deje ba'rér).
Ha3. gel, ulan külhane gél!
Kar. kel sen-sin.
Ha3. ulan kel dejl, ne deje ca'rmalé seni, bari jaudifie cáWajém —
venaki venaki!
Kar. al parajé doklur rakiji.
Ha3. haj köftehor haj, — ulan eladó eladó!
Kar. ele-de kojajém sana-da.
Ha3. jaketo, jaketo !
Kar. ja kutusu lazim dejl.
Ha3. nasél ca'rmalé bunu bilmem ki — bijo bijo !
%
Kar. (as a inerek) hané pilao ?
Ha3. ulan nasél pilao f
Kar. (Hagejvata vurup H. kacar) haj gidi sajgéséz herif, kapunun
önüne gelmis pilao-félan dejüp durijor; — bir kerre düsünmek
jok-mé ki Karagöz hazretleri argén-mé-dér dargén-mé-dér,jorgunmé-dér joksa malihulja ile-mi sajéklijor; — efendim bisej kaleme alijordum, geldi ziynime te.. .te .. .te... (derken Hajejvat
gelir).
NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.

21
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Ha5. aman Karagöz nicün bukadar hiddet edijorsun ? — hendeniz
ma%za konusmá geldim.
Kar. mása tokusmá-mé geldin ?
s Ha3. fíaném öjle dejl, efendimizle hiraz haspéhal etmeje geldim.
Kar. beni sana bakkal deje kim anlatté?
Ha5. ulan külhane, nasél bakkal ?
Kar. ne bilejim ben, eski bal jemeje geldim dejorsun.
Ha3. ganém eski bal-félan dejl, hiraz gorüéüp dertlesmeje geldim.
Kar. döüsüp sertlesmeje-mi geldin ?
Ha3- amma kaién kajáié imis-sin ha, — ganém seni özledim-de .. .
Kar. jeni-mi hasiadén ?
Ha3. neje í
Kar. jan-kesegilije.
Ha3. nasél jan-kesegi?
Kar. bilmem beni cok gözlemissin.
4 Ha3. Karagöz gözledim dejl, seni özledim-de ne var ne jok deje görme
geldim.
Kar. ulan öjle söjle sene, mása tokusma geldim, jok, eski bal jeme
geldim dejüp durijorsun.
Ha3. ej bilader, coktan berü görüsemedik, bakalém jerde-mi-sin,
gökte-mi-sin, ne alemde-sin?
Kar. dá serifede dolasijoruz, aleme cékmadék.
Ha3. ganém ne japijorsun ?
Kar. brak Hagejvat brak, ne sen sor ne ben söjlejejim; baséma gelenleri bilmezsin.
Ha3. liajr ola bilader, ne oldu ?
Kar. ne olajak ? — gazetegi oldum be.
5 Ha3. ulan, eline aja'na jakésér ja, deveje kazzazlék.
Kar. vaj bejenemedin-mi, ben kimden asa kalérém ?
Ha3. jok á ganém ben sana cok demedim, lakin gazetefíiler okuma
jazma bilir, sen-de okumak jazmak hakk getire.
Kar. taf be, gazetegi olmak iciin okumak jazmak-mé lazim ?
Ha3. evet, andati baska adabi umumijeje yizmet etmek iciin ulumi
mütenevvia-da meharet lazim, mesela ulumi rijazijeden gebir.
Kar. jö, bak ben gébre gelemem.
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Ha3. hendese hesab.
Kar. hesabda ólán bilgigimi gel-de bizim kasabla álés-veriste gör.
Ha3- hejet.
Kar. ané pek ala anlarém, mesela bir sik beji gördum gibi §ebinde
mangéz var-mé joksa nanaj-mé bir bakésta bilirim.
Ha3. hikmet.
Kar. ondan sual olunmaz.
«
Ha3. garafija hukuk.
Kar. guguk.
Ha3« servet fenni.
Kar. tanémam.
Ha3. kimi ?
Kar. Servet efendi.
Ha3- haj külhane haj : — ilmi idare.
Kar. bilirim, cok ja zijan olmasén deje gége jakarlar.
Ha3# ulan o dejl, idare usuli.
Kar. ben idaremi bilirim.
Ha3. tariy.
^
Kar. onu bilmejegek ne var, bin üc jüz iki.
Ha3. düstur.
Kar. desturun vardalé sojunu bilirim.
Ha3. ümuri sijasijje.
Kar. dört cifte olursa sija-sijadan baska iskarmoz ojunu bile bilirim.
Ha3# istatastik.
Kar. ráhat edemem.
Hasj. neden ?
Kar. késa jastéktan.
Ha3- haj külhane haj; — mantik.
Kar. ha, onu hepsinden eji bilirim, hem-de pek cok severim.
Ha?;, nasél bilirsin bakajém ?
Kar. Ramazanda pisirirler, üstüne jourt dökerler, icine kéjma korlar. s
Ha3- haj budala haj, mantiki manté anlajarak gazetegilik ettin ha,
ask olsun sana.
Kar. ask olsun ja, manté kim sevmez ?
Ha3. gazetegilik éden adam mürekkeb jalamés ólmaié.
21*
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Kar. onu-da jaladém.
Haj. nasél jaladén bakajém 1
Kar. baja bizim arkadas icmis, ben-de cana'né jaladém.
Ha^. ganém o deme dejl, sen okumak jazmak bilirmisin ?
Kar. jazégé ojnunu her sene beraber ojnamazméjéz, baséma bir-de
okujégé ojunu-mé cékardén ?
Ha5. jazégé ojunu ojnarsén-da sanki bir bőjük is edersin dejl-mi ?
Kar. ganém ben sana gazete okudum demedim, gazete jazdém dedim*
9Ha5« nejse, nasél jazdén bakalém.
Kar. sorma Hagejvat, tuttular beni bir küp icine soktular.
Ha3- vaj, Jalua sefaséna-mi ?
Kar. jok ganém, sej oldun dediler.
Ha,5. ne oldun dediler ?
Kar. formason-mé, felfoson-mé, ste öjle bisej.
Ha,5. ha anladém, filosof.
Kar. tamam tamam, ste öjle oldun dediler.
Ha3- ej sora ?
Kar. o dediniz adam ben dejl-im dedim, anlatamadém; en sora zorlan küp icine girdik, a Hagejvat okadar dar okadar rutubetli-ki
az kaidé patlijagaktém, anamdan emdim süt burnumdan geldi.
10 Ha3. öjle muzikadan nasél kurtuldun í
Kar. ulan musika-jélan ne gezer, küp dibi küp.
Ha3. nejse, küpten nasél céktén ?
Kar. bana kalsa iytimali joktu; haj ér sabénén biri küpü kérdé-da
öjle céktém.
Ha3- peki.
Kar. da táj...
Ha3. nakl et bakalém.
Kar. küp kérélénga biz ortada kaldék ja, baséma céngéraklé bir küld,.
aja'ma céngéraklé bir cizme.
Ha3. demek iki ajd'né bir pabuga soktular.
Kar. elime-de bir düdüklü kamcé verdiler, tatár oldun dediler.
n Ha3. agajb, gazetegill tatarié'a-mé ta%vil ettiniz ?
Kar. ta%vil-ma%vil jok, ne sóz anlamaz herifsin be; ben jine ben,
jalnéz kélek baska.

KARAGÖZÜN JAZEDSÉ-OJNU.

325

Ha5. öjlejse, hanja céngéraklarén?
Kar. kéréld é.
Ha3. ejva kérmamaléjdén.
Kar. ben-de istemezdim amma bir kazaja uradé.
Ha3. demek-ki gazetegeli begeremedin.
Kar. ganém sanát dejlmis, bilmem baskalaré nasél begerijor.
Hag. ej simdi ne japagán ?
Kar. sindi bir zate aliniz bir-de zate alimiz ejlenir gideriz.
Ha3. o kolaj, fákat nejle ejlenegez ?
Kar. adam sen-de ejlenge kétléna kéran-mé girdi ? mesela önümüz
kés arkasé jaz, késén camur jazén toz, destanlar da neler neler,
bunlaré bes lisanda jazar jazar sataréz.
Ha3. ulan seri bes lisan bilirmisin ?
12
Kar. bilirim ja, gazetegilimde bes lisan kullanerdem, da dörusu alté
bilirim amma birini söjlemem.
Ha3. 0 hangéséf
Kar. lisani letafet resani mader zadem ólán mingenge.
Ha3. ej öbiirleri hangileri ?
Kar. en evvel türkce.
Ha3. sora ?
Kar. fransizge.
Ha3» sen fransizge bilirmisin ?
Kar. bilirim já.
Ha3. sbjle bakajém.
Kar, didon goni manga bonor pardon.
Ha3. peki, oldu iki.
Kar. bir-de rumge.
Ha3» ej rumge-de sbjle bakalém.
Kar. tikamis kalos falán-félan.
Ha3. oldu üc.
Kar. bir-de ermenige.
13
Ha3. sbjle bakalém.
Kar. he kalp besli gésa arnauda jutturmus géllas.
Haz;. dórt.
Kar. bulgarge.
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Hag. onu-da söjle bakalém.
Kar. znasti dajna meni dobra bot.
Hag. aferim benim aslan Karagózüm, mejer sen kapáié kutu imissin.
Kar. ne sandénja, varlék olmasén.
Hag. ben görmejeli büsbütün baskalasméssén.
Kar. dá ne gördiin be, demek-ki sen beni bundán sora anlija^an.
Hag. aman bilader, sahi sen ilerületmissin.
Kar. ilerledim ja.
14 Ha^. ej seninle bir kazang bulsak olmaz-mé?
Kar. neje olmazmés?
Hag. aman Karagöz, %atéréma bisej geldi.
Kar. jine ne geldi ?
Hag. pára kazanmak icün bir güzel jól.
Kar. ulan ben her gün sokaklaré dolasijorum, hic öjle bir seje éatmadém; nerde o güzel jol ?
Hag. aman bilader, simdi senin elinde güzel jazé jazmak var bikac-de
lissan bilijorsun.
Kar. eh, sora.
Hag. ne o agelen í
Kar. jok sej, paralé jol anlasak.
15 Ha^. sindi benim bir dükjaném var, sunu sana verejim, o güzel jazégé
dükjané olur, hem dükjan-da epejge dir ; sen dükjanda otur, ben
sana bicok müsteri bulurum, anlarén islerine bakarsén. — oradan epej$e pára kazán elér, seninle ortak olup gecinir gideriz ; —
nasél bu kazang ?
Kar. aferim benim zémba sakallé Ha^i^au^aum, eksik ólma bajér
turpé gibi.
Hag. sora ben sana okumak üzere kiicük coguklar-da gönderirim,
oradan-da biraz kazanéréz.
Kar. olur, ulan Hagigaugau bir onlün joksulu-sun.
Hag. Karagöz sindi ben gidüp dükjané hazérlajém.
16 Kar. hajdé bakalém.
Hag. ej sizlere jahu (dejüp gider).
Kar. bizlere-de o o (der kendi kapusu taraféna gidüp kapujé ,tak
take deje calar. — évin icindenj
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Karé kim dir o ?
Kar. (gerije dönüp Hagejvat deje barér. — Hagejvat geri gelir) sej
bana kim derler ?
Ha*;, nasél bana kim derler 1
Kar. ganém eve gittim, kim dir o í dediler.
Ha3. ganém ajalénéz geldi de sene (der gider. — Karagöz tekrar
eve gidüp kapujé calar).
Karé kim-ó í
Kar. hajalgénéz geldi.
Karé ajol, burada sünnet dünü-félan jok, baska jere bakénéz.
17
Kar. (jine geri dönüp Hagejvaté ccCrér. — Hagejvat geri gelir) sej
burda sünnet dünüjok dejorlar.
Hasj. ne dedin bakajém ?
Kar. hajalgénéz geldi dedim.
Ha3. ganém hajalgédejl, ajal;—git-te kogan geldi de (der gider. —
Karagöz gidüp kapujé calar).
Karé kim dir o ?
Kar. kocán geldi.
Karé ajol biz kocané ne japalém, onu sen hajvané olanlara götür.
Kar. (dönüp) Hagigaugau í
Ha5> (gelüp) ganém ne oldu ?
Kar. ulan, kocané hajvané olanlara götür dedi.
Ha5. ganém ac ben geldim de, ejer sen kim-sin derse Karagöz-üm de is
(der gider. — Karagöz gidüp kapujé calar).
Karé (isitmejüp icerde cogün beslni sallijarak sujolda ,ninni( söjler):
Ninni öluma ninni,
ujusén ölum ninni,
büjüsün ölum ninni.
Kar. (jine kapujé calar) ac be.
Karé (isitmejüp):

Ninne derim öluma ninni,
ujusén pezevengin ölu ninni,
büjüsün keratanén ölu ninni.

Kar. kapujé ac be, cisim var.

f
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Ninni ninni ninnige,
hol sovanlé börülge,
ölumjesin dojunga.

19 Kar. ulan donuma édesem, ac.
Karé

Dandini dan din dandisi bej,
anasé kéklik bahasé toj,
jandéni pistim ne delibe soj,
teliige teliige tejzesi,
sorgucléga halasé,
jarém papuglu kádén ninesi.

Kar. (kapunén tokmané iki elile kuvveti oldü kadar
Karé

vurur).

kim o kapuda ninni,
kim calijor kapujé ninni ?

Karé (gelüp kapujé acar) ilahi kör olasén herif, cogü-da ujandérdén.
20 Kar. sindi keratanén öluna söjledirsin ha (der iceri girer. — sora
Karagözün tarajéna bir iskemlejle bir mása korulup masanén
üzerine bir-iki hokkajlan bikac kalem ve bikac tabaka-da jazé
kjadé konur. — andan sora bir kasidejle Hagejvat cékar).
Ha3- (kasideji bitirdikten sora) Karagöz, Karagöz, Karagöz!
Kar. ulan soluk al hej.
Ha3. Karagöz, Karagöz kos kos.
Kar. me... me... me . . . (deje birden bire asá iner inmez masaja
carpup düser sora kalkup) bu görültüleri burája kim ködu ?
Ha3- ste o benim dedim dükjan.
Kar. ulan bu nasél dükjan ?
Ha5- hem sana-de pek münasib.
21 Kar. bundán ejisi hic bir seje jaramaz.
Ha3- eh, kac gurus kéra verebén ?
Kar. ne kérasé, sen bana kac gurus veresen ?
Ha5- ulan ben-mi sana verejim ?
Kar. elbette, bunu burada kin beklijegek í bunu calarlar; hem sen
burája bir kutu árpa getir.

•

í
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Ha3. ne arpasé?
Kar. ulan bu kaz-kiímesi dejl-mi ?
Ha*;, ganém koga dükjané kaz-kümesi-mi japtén?
Kar. öjle ja.
Ha3. sen sindi burada otur-da bak ben sana nekadar müsteri gönderirim.
Kar. peki, para-félan í
Ha3. ajda bes megidije alérém.
Kar. ulan sen bana günde bir üclük ver-de ben burda oturajém.
22
Ha3- sindi kéra-méra lazim dejl, müsterilerden aldéméza ortak oluruz.
Kar. hajdé bakalém.
Ha3. aybablardan birinin bir ölu var, gecen gün böjle senin lakérdén
oldu, ben gidejim-de sindi sana onun ölunu g'önderejim, sen-de
onu güzelge okút (der gidtr).
Kar. (kalemi eline alép) bes bes da dübes; bestén bes gitti, evden
müsafir gitti séf ér ; dokuzdan bes cékmaz, dokuzdan dokuz cékté,
evden kéraf,é cékté jine séf ér (derken bir türküjle kücük bir coguk
gelir).
O03. baba, veriniz destinizi pus idejim.
23
K a r . testiji pust-mi edegén ?
C03. elinizi
öpejim.
Kar. cokjasa (dijerek elini öptürür); — senin adén ne?
C03. Memis.
Kar. jemis-mi 1
O03. Memis.
Kar. jemis jememis nejse, sindi arnaud usulé-mé joksa franséz usulémé okújában ?
C03. nasél olursa.
Kar. bak (deje eline kalemi alup elifba harflaréné jazar)
sindiii
arnaud usulé okijalém.
C05. peki.
Kar. elif éska, be alténda bir zébérnék, te üstünde iki zébérnék,
se üstünde üc zébérnék, gim karnénda bir zébérnék, ha éska,
1 é üstünde bir zébérék, dal éska, deje böjle dal-a kadar bunu
böjlege belle, bir-de elif, be, sora...?
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C05. elif, be, te, se.
Kar.

jim dalié köse
kapté somunu,
gitti kümese. — sora ?

C05. $im, ha ... ti, zi.
Kar. cingene kézé.
C05. ajin, gajin.
25 Kar. cingene dajén. — bir-de elif-ekmek, be-börek, te-tere, se-sevaq'
gim-comak, dal-davul, zel-zurna, ben calajém sen ojna.
C03. elif naséljazélér ?
Kar. sindi frenk usulé jazalém. — bir yijar jap bakajém.
C05. ste.
Kar. ha, oldu elif. — sindi bunnar güc-tür, bunnaré-da z e l-e kadar
bellejelim. —jarém simit jap bakajém, alténa-da bir féndék.
C03. böjle-mi?
Kar. jok, ver bana kalemi. — ste su jarém simit, alténa-da bir féndék oldu be; jine jarém simit, üstüne iki féndék oldu te ; jarém
simit, üstüne üc féndék oldu se/ sindi bir bütiin simit, bir u$undan-dá bir kas cevrilir, ortaséna-da bir féndék olur gim; féndé
kaldérérsan h a olur; ejer féndé bütiin simidin üstüne korsan
1 é olur; sora ortaséndan bir bükülmüs dejnek japarsan d a l
olur; üstüne bir féndék korsan zel olur (derken cogu'a öjretirx
26
sora co§uk gider. — anén üzerine bu türküjle :

(Nakarat)

(N.)

Kér ata urdum kénajé,
atladém gectim Tunajé,
alatma garib anajé.
Dimjano hajdé hajdé móri
gómüs gerdano.
Tunada cérpar bezini,
kim sevmez bulgár kézéné?
ópejdim ela gözünü.
Dimjano hajdé etc.
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Tunanén köprüsü tastan,
seri cékardén beni bastan,
ajérdén esten joldastan.
Dimjano hajdé etc.

A rn aut cékar ; — sora).
Arn. (türkü bitirdikten sora) ha vore, gele gele geldik buragáza, 27
daha gönlümüz neregéze.
Kar. (baséné kaldérép) bu kim ?
Arn. vore babalék.
Kar. ne var kuru kalabalék f
Arn. selamin alejkim tuzíle biberile.
Kar. alejküm salam karanfil ile tarcin ile.
Arn. sije mire sindosi]vore, jemeni ze .. ze .. zerde pi.. pi .

pilafi.
Kar. zi. .zi . . ziftin katéséné je.
Arn. ha vore, sen arnautce bilirsin vore ?
Kar. ben arnautcenin farisisini bilirim.
Arn. söjle bakalém.
Kar. jizzetini mizzetini je dibimi, anla lezzetini.
Arn. sen jazégésén vore ?
Kar. ha.
Arn. vore vilajetini var-mé jazélméá bir mektub vore ?
2a
Kar. idan nasél jazélmés mektub ?
Arn. vore pamporini jetisegek hazér mektub f
Kar. ulan hazér mektub olur-mé?
Arn. vore,jazagaksén cabukéné?
Kar. adén ne ?
Arn. Bajram vore.
Kar. ste bunda halt ettin, ben dá colu'a cogu'a esbab japmadan ne
cabuk geldin (dejüp Hagejvaté ca'rér).
Ha5« ne o külhane, jine ne oldun ? (der gelir).
Kar. gel gél (deje bojnuna sarélér) bajramén mübarek olsun.
Ha3. ejidiniz sajid olsun.
Kar. (birden bire brakarak) sebeb? — ben adémdan yosnud-ém, her^
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kes Karagöz deje hellemis; sindi adém Sajid deje ilan-mi ettirejim ?
Ha5. ganém. sana Sajid-Majid dijen jok, o bajramén mübarek olsun
dérnek dir.
Kar. ne bilejim ben, ojle söjle sene; — ben sana bin kerre söjledim
bana öjle lastéklé lakérdé söjleme.
Ha3. jazék sana jazék, jazégé olaján ; — beni neje ca'rdén ?
Kar. hajrám geldi, bajramlasma cardém.
só Ha3. ulan nasél hajrám í
Kar. arnaut hajrámé?
Ha5« nasél arnaut hajrámé?
Kar. ste arkamda durijor.
Ha3 # ulan o milsteri, hajdégit-te bak mektub-mi jazdéragak, jaz-da
bir kac gurus kérp (der gider).
Kar. eh, hajrám celehi, ne japagáz ?
Arn. vore selam jazagaksén.
Kar. jazdék.
Arn. vore hu kadar, jalnéz selam.
Kar. (bir parce kalem gézéktérarak) bitti, dl bakalém.
Arn. vore arkadan coguklar tas atijorlar.
Kar. (arkaséna dönüp) atmajén be (derken arnaut kacar. — Karagöz dönüp) aj Bajrama ha ? haj köpolu, ulan ben seni ramazana
kaustururum (der kendi kendine jazé jazma baslar, sora bu türküjle Laz cékar:
xi

Alaga corablarin
ben verdim parasuni ;
nisanlumi alanin
satarum anasuni.
Diu diu div div diu.
Asada gürgen dali,
jüklen-de gel jokari,
nicün vermezler karuji ?
Laz-da Allahin kuli.
Diu diu div div diu.
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Dada biter kestane
tepeleri lule luh
nisanlumi verene
sarilurum güle güle.
Diu diu div div dia.
Türküden

sora).

Laz tayo, gele gele geldik buragáza, doha gönlümüz neregeze.
Kar. aj, bi-dá

geldi.

Laz (gajet cabuk söjlijerek)
ale'kum,

nasil

tayo,

sen jazugi-mi-sun,

sun, eju-mi-sun

sun, kuru-mi-sun
Trapsondan

jas mi-sun,

yos-mi-sun,

tok-mi-sun

—

selamin

dolu-mi-sun

bos-mi-

ac-mi-sun ; — tayo ben

geldum, aldum bir gemi payor, aldum bir gemi fun-

duy, jolda bizi aldu bifurtuna
denizin dibine gittu, funduy
dedugun funduy,

aldu bi furtuna,

agrijorbaba$ugum,sen

dedugun

...
haj, ingiliz

be ; — sej bana bak bisej-mi jazdéragán
Laz tayo, koluma jel girdu,

payor

dedugun denizin üstünde kaldu, mai

mai dedugun funduy

Kar. stoper, — haj söz cekmegesi kerata

Kar. tornehet;

32

makinesi

muska jazdirmaga

geldum,

tayo fena 3s

bilirsun nasil idelum, halumuz fena

— ulan nefesi-de

gibi

?

bitmijor be, peki

muska

dur...
jazalem

amma adén ne ?
Laz tayo, Xajreddin

dur.

Kar. stop, hajdé dik dur-mi í
Laz Xajreddin

dur,

Kar. ha Hajrettin,

Xajreddin.
annadém

(dijerek

bir iki kjad karalajép

vérerek) bunu al sabalajn tüsü et, (öbürünü vérerek)
egagije

birini

bunu-de

al

götür.

Laz ejvalla babaluk, dur bakáiéin virejum
séna döru ,ost ost' derken Laz
Kar. (döner bakar-ki

Laz gitmis)

(derken Karagözün

arka-

kacar).
ulan bu-da gitti ha.

Ha5- (gelüp) Karagöz f
Kar. háí
Ha3« cékar liralaré bakalém.
Kar. ne Urasé?
Ha^j. sanki ben bilmijorum dejl-mi í

34
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Kar. neji bilijorsun ?
Ha3. iki liri arnauttan, iki-de Hajrettinden etti dört Ura, ikisi
senin ikisi benim.
Kar. ulan biri arkadan coguklar tas atijor, öbürü-de ,ost ostf dejüp
kactélar.
Ha5. bana hepsi ne verdiklerini söjlediler.
Kar. sakén inanma ha, hepsi jalan.
85 Ha3. ste ben bihnem, ejer bir da edersen kábul etmem, gözünü ac
kacérma (der gider; — bunun üzerine bir farisi kaside okijarak
A%em cékma baslar).
A^em (kaside arasénda) aman aman aman.
Kar. (hemen ajá kalkup) aman aman aman (deje agemi zefklenir).
A^em ele sen, nemene gurumsay sen ?
Kar. kuru sarémsak sen-sin.
A^em ele jé%él direm.
Kar. jé%élmam direm.
A^em (kaside arasénda) aman aman aman.
Kar. aman aman aman.
A^em. ele senin deden sümün sindi ha.
36 Kar. amma-da nevazile düsman-mis ha.
A^em jat kisi.
Kar. jatmam kisi, ujkumjok kisi.
A^em (kasideji bitirdikten sora Karagözün janéna gelüp) esselam.
Kar. vesselam.
A^em ele sen agem-sen ?
Kar. ha, agemi-jim.
A^em farisi midani?
Kar. sevejim kajnanané.
A^em ele sen meni bilüpsen?
Kar. bilmem.
A^em ele bana Ali Ekbera derler.
Kar. bildim deli gebera.
A^em men Irandan gelmisem.
*7 Kar. haj köftehor haj, bu vakite kadar ajranda idin ha, ben seni ne
kadar aradém; — nasél jourt bejin kejfi, eji-mi ? onlar gecen
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sene jajékta ninnlle saléngak sallanijorlardé ; sindi jine sáílanijorlar-mé?
A^em ele sen menimle eglenüpsen ?
Kar. ele seninle eglenüpem.
k^em ele men adamén gapusun depüpem.
Kar. üc Ura geza alérlar,• — sej Agemi baba, neje lazim gouga,
sindi bir isiniz-mi var ?
A^em ele isim olmajuptu, burda ne gezüptüm ; —= ele ben tügar ólam
Irandan min deve ingű getürmüsem.
Kar. aferim Agemi baba, bin deve in$ir eji, bol bol jeriz.
A^em ele min deve jakut getürmisem.
Kar. onun iéün dün m'ale kavesinde bir merhaba görültüsü dir gidi-w
jor, bakarém öteki merhaba Jakuba, beriki %os geldin Jakubd ;
ulan Istambulun iéi Jakub dolmus be. — eh sora, da ne getirdin
bakalém ?
A^em min deve zümrüt getürmisem.
Kar. ste bunda halt ettin, bin deve zűrt seni-de sojar beni-de, sinsilemizi-de. — sora f
A^em min deve esjaji girembaha getürmisem.
Kar. vaj, bu hepsinden fena A$emi baba, sej bin deve gulampara
sojumuza-sopumuza nalet okutturur.
A^em ele bundán co% tügaret itmisem; ele sindi paraséné istipem
virmiptü, mene Bektas iéün bir senet japupsen ?
Kar. sej A$emi baba, ben jazégé-jém.
A^em ele-de bilirem.
Kar. bilirsin-de Besik-tas iéün sepet japar mesén dije ne sorijorsun ? 39
A^em ele sepet dejldü, senet dü senet.
Kar. eh japajém amma paralar pesin.
A^em ele virüptüm.
Kar. virüptün amma sora arkamézdan belki tas toprak atarlar-dá
ne olur ne olmaz.
A^em ele jaz direm.
Kar. ele paralar pesin direm, ustam dójer direm.
A^em ele-de virem-de kopek ogli.
JKar. sej Agemi baba, akéllé sa'a kaustururum ha.
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Aajem ele sen nemene jazmépsen?
Kar. Ageme fitili verejim-mi ? — ele sen nemene parajé virmüpsen ?
A^em ele senin ganén cékarem he.
Kar. ele düddüh.
A^em %ar oglé.
40 Kar. Agemi baba eski-püski, sora ben adamé küskü.
A^em ele jazupsen, ele jazupsen ?
Kar. agem fena fitili aldé. — ele jazupem.
A^em ele capuk tü.
Kar. (kalemi bir parce gézéktérép) al (deje verir).
A^em ele jayéi dü.
Kar. ekéi dir ha, paralaré onutmajalém.
A^em (Karagözün arkasénda birisi varmés-da lakérdé söjlijor gihi)
ele jéyél direm, seni kim caguruptü (dedikte Karagöz hu seferde
arkaséna döner Agem kacar).
Kar. (jiizünü dönüp) Agemi baba ha, bu-de-mi térézé cekti í (derken
Hagejvat gelir).
Ha5. éindi ne dijegen bakajém, A jeni tamam üc Ura vermié.
Kar. ben jazégéléktan vaz gectim.
41 Haj. öjle sorolóba gelemem, bir buciik lirajé vermeli.
Kar. ne bir bucuk Urasé, bir bucuk pára bile almadém.
Ha3- ham-hum bilmem, paralaré.
Kar. ne páráséi — ele jéyél direm, seni kim caguruptü dejüp savuétu gitti.
Ha^. bu seferlikte böjle gelsin, hané g elegek sefer hék-mék dinieméin
(der gider. — sora bir éarkíle R u m cékma baélar, éarki bittikten sóra).
Rum tikamis kala.
Kar. papazén dibinijala.
Rum vre, sen jazigi-sin 1
Kar. ha jazégé-jém, paralar peéin.
Rum jazi bilirsin vre ?
Kar. jazé-da bilirim kééé-da.
42 Rum jazagaksin bir mektuh vre ?
Kar. ha amma paralar peéin.

KABAGÖZÜN JAZEDSÉ-OJNU.

337

Rum vre ti ne parádés ?
Kar. ne söjlijorsun ?
Rum vre ekseriz rumeka f
Kar. eksersiz rum kaka bilmem.
Rum parlafranse?
Kar. ne bilejim franséz
parladé-méparlamadé-mé.
Rum vre mektiíbumu japagaksin ?
Kar. vre paraji'mi veregeksin í
Rum vre elbette pára veregejim.
Kar. ha ver bakalém.
Rum jaz vre veregejim.
Kar. veresen amma pesin olsa dd tatlé olur.
Rum jaz vre, mektub jazilmadan pára veregekler ?
43
Kar. orasé-da var á, sora belki Agem gibi bir büdijiniz
gelir-de....
R u m vre nasil bildik vre, sindi
patlagajim.
Kar. patlarsan kimin
umuru?
R u m vre jaz sindi ganimda
s'ójdüregeksin.
Kar. bana ne be, ganéna söversen.
R u m vre sen ne genabetim adem-im ?
Kar. ulan genabet adamsan ne japajém be í
R u m okso vre.
Kar. bok soju sen sin köpölu.
R u m vre jazagaksin, sindi tabangaji
patlajagajim.
Kar. jok jok jok, öjle tabanga-félan patlama, — eh ne jazajém ?
R u m vre pesin selam.
44
Kar. selam jazdék.
R u m Celebi Nikololakije jaz bir ev japtiragak.
K a r . ha bir ev japtéragak.
R u m vre icinde lazim bir... nasil derler turkce bilmem ... vre japagak vau vau vau.
K a r . ha, hau hau hau.
R u m ost ost vre.
K a r . celebi sora fena
japarém.
R u m vre jaz.
K a r . jazdék.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.

22
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Eum vre ev icinde bir kac kenef.
Kar. kenef.
Eum vre jirmi bes oda.
Kar. oda.
Rum oku vre.
45 Kar. vaj bu fena, ben sekiz okká prasa, dokuz okká lana jazdém,
sindi ne dedidi, ha celebi Nikololaki.
Eum vre Nikololaki.
Kar. ha Nikololaki.
Eum sora?
Kar. bir ev japtéragak icinde kopek.
Eum ha vre pardon.
Kar. celebi bastona gelemem.
JRum ha kópék vre kopek.
Kar. celebi köpejin adené bellijorsun amma jüzüme karsé kÖpek-félan
deme, sora külálaré dejisiriz.
Eum sora vre ?
Kar. on iki kenef.
Eum vre, kac kenef?
Kar. on iki.
Eum vre kül etti vre kül etti, cabukjala alti tanesini.
46 Kar. keneji sen jala köpölu (ileri döru gidiip Hajejvati
carér).
Ha5- ne dir o bakajém?
Kar. gel benirn zémba sakallé Hagigaujaum.
Hag. ne o külhane ?
Kar. sindi biz ortak dejl-mi-jiz ?
Ha5- evet.
Kar. sindi ben on iki kenef jazdém, celebi zijade jazdén dedi alté
tanesi jalanagak, ücünü sen jala ücúnü-de ben.
Ha3- ulan külhane, keneji jalajagak dejl-sin a, mektubdan mürekkeh
jalajagán (der gider).
Eum vre jaz ev icinde iki bakce.
Kar. jazdék.
Eum vre üc sofa.
Kar. onu-da jazdék.

339

KARAGÖZÜN JAZEDSE-OJNU.

Eum vre celebi Dimitraki Sakiz adalarindan . . . dan dan dana danán
dan (dijerek ikisi-de kalgériar).
Kar. (tekrar Hagejvati carup) otuz kérk tabaka kjad getir.
Ha3- ne kjadé?
Kar. bilmem Sakéz adalaréndan ... dan dan dana dana dan dedi,
öjle bir iki tabaka kjada sémajajak-ki*
Ha5. ganém öjle up-uzun nicün jazafian, Sakéz adalaréndan de geci
ver (gider).
Eum vre zarfla.
Kar. zarfladék, — paralaré.
Eum (mektubu alép) vre ben sindi seni kajb edegejim.
Kar. nasél kajb édesen?
:
Eum vre bak (der gözünü jumar, sora acar) gördün-mü vre ?
48
Kar. ulan o güc bisej-mi ? ben-de japarém (der gözünü kapajép Celebi
kacar, sora Karagöz gözünü acép) hoppala . . . ujdurduk, bu eji
tigaret, isimiz var, her gélen bir türlü savusup gidijor (dejüp bu
kantojle bir kac genc kézlar cékma baslar:
Havuzum dört köseli,
ici mermer döseli ;
jana jana kül oldum,
ben bu aska düseli.
Laj laj laj lam laj laj lam.
Kadifeden jelejim,
pempezardan gömlejim ;
potinim eski deje,
ben nicün evlenmejim.
Laj laj laj lam laj laj lam.
Deniz dibi midije,
altun kusak hedije,
sarélalém jatalém,
sahat geldi jedije.
Laj laj laj lam laj laj lam.
Üstü ácék pajtonnar
gezeriz pijasada ;

.
22*
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harf ataréz kéziara,
bérakéréz merakta.
Laj la] laj lam laj lam.
kanto bittikte)
49 Kézlar: gele gele geldik buragaza, ageb gönlümüz neregeze, jazégé
baba vakténéz hajr ola.
Kar. ha t (dijerek birden bire ajá kalkar) sej, sej a geldiniz.
Kézén biri: se/a bulduk jazégé baba.
Kar. (kendi kendine) a ganém sej, öndeki-de parlak amma arkada-ki
da güzelge ; — sej, bisej-mi jazdéragaksénéz ?
Kéz. evet jazégé baba amma... abla, sej sen söjle.
Öbür kéz : a vallahi söjlejemigem, kéz söjleji ver ste.
Kar. ühm, adam ne utanijorsénéz, söjleji verin vesselam; (kendi
kendine) ageba bana-mi alaka ettiler ? (kéziara) ganém söjleji
versenize.
Kéz. Vallahi...
[jorsun?
60 Ablasé: a ajol sen deli-mi oldun, okadargék seji niéün söjlejemiKar. sej, annaséldé; — name-mi jazdéragaksénéz f
Kéz. ha.
Kar. sej jazarém amma pesin baslama kérasé birer seftali.
Kézlar: ah ajol, hic öjle sej olur-mu ?
Kar. oldünnan olu verir, mektub bittikten sora...
Kéz. a vallahi bu herif utanmijor.
Kar. ganém bunda utanagak ne var ?
Abl. kéz ne utanmaz herif bu.
Öbür kéz : ah abla, ne olu verir, dedini japé verelim.
Kézlar: hic öjle sej olur-mu ?
Öbür kéz: olur ja, nicün olmaz.
Kar. sej aferim aferim, olur ja nicün olmaz.
51 Kézlar: á vallahi... (derken ,aho' dije bir nara kopár, kopup Deli
Bekir
gelir).
Bek. ulan anasséné avradéné, kézéné késra'né, ogak davlan-bazéné,
kümeste-ki kazéné, rajta-ki asélé sazéné, sandé'né sepetini, astaréné bezini, a zené jüzünü, burnunu gözünü, düzünü düzgününü
sallajép sértladéménén...
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Kar. deh köpölu kopek, ko$a kenef kuburunu juttun-mé í
Bek. ulan babalék?
Kar. ne var, kuru kalabalék.
Bek. ulan bunnar burda ne arijor bakajém ?
Kéz. vallahi efendi baba, gezmeje cékmésték, burda bu deli herife
rast geldik, bize takélijor.
Bek. ulan hajdén eve, bekennem olun bakajém, bir da sizi buralarda 52
görmejim (dedikte kézlar giderler). — (KaragÖze) ulan sindi
elimden ne cekegen bakajém 1
Kar. sej ben burda jazégéjdim . . .
Bek. ulan kéziara nicün takéldén bakajém ?
Kar. inán olsun onnar bana takéldélar.
\olur.
Bek. ulan sindi senin bejninden meze, kaburgandan pirzola güzel
Kar. haj esölu, ulan beni Karaman kujunu-mé zann ettin 2
Bek. ulan su belini ej bakajém.
Kar. nicün?
[gelir)t
Bek. ulan iki parce edüp kus basé cékaragan (derken Hagejva.
Ha3. vaj Bekira, vakté serifler hajr olsun efendim.
53
Bek. Álla ömürler versin H. celebi.
H a 3 . efendim böjle vakétlé-vakétséz buralarda ne dolasijorsénéz ?
Bek. efendim bu herif bizim kerimeleri ajartép burája
getirmis.
K a r . Hagigaugau aré boku a'zéma dolsun-ki jalan
söjlijor.
BJ13. haj külhane haj; — aman efendim janlés ólmaié, bu zaté ben
tanérém, bu, burada jazégé-dér, bir janléslék
ólmaié.
Bek. jok Hagejvat celebi, ben bu herifi kesmejinge ráhat edemem.
H a 3. aman efendim jazék-tér, bendenize
ba'zlajénéz.
Bek. olamaz
efendim.
Ha5- aman efendim merhamet ediniz, bu seferlik
ba'Majénéz.
Bek. hajdé Hagejvat celebi, bu seferlik senin páterén icün braktém
lakin jarén aysam bir güzel ojnu ojnar-mé bakajém ?
Ha3« bas üstüne efendim (dedikte Deli Bekir gider, sora
Hagejvatla
KaragÖz-de ,On kerre ben demedim-mi'
türküsünü
söjlijerek
giderler).

í r ódeák-j áték.
i Hads. (Mint rendesen Kasidét énekel, mondókájának befejeztével
pedig Karagöz ajtaja elé megy és hívja): Karagöz hé Karagöz.
Kar. (A ház belsejéből.) Mi az?
Hads. Jer ficzkó, hamuházi jer (gel).
Kar. Kopasz (kel) te vagy.
Hads. Ficzkó nem kopaszt mondtam; — hogyan szólítson már az
ember, no hivlak hát zsidóul: venaki venakix) (jer).
Kar. Vedd a pénzt, tölts rákit.
Hads. Hej köfte (hús-gombócz) evő, hej; — ficzkó eladó eladó2) (jer).
Kar. Másnak is (ele-de) megteszem, neked is.
Hads. Jaketo jaketo3) (jer).
Kar. Zsiredényre (ja-kutu.su) nincs szükség.
Hads. Nem is tudom már hogyan kellene szólítani; bija bijá4) (jer).
2 Kar. (Lejön.) Hol a pilao ?
Hads. Ficzkó miféle pilao ?
Kar. (Hadsejvatra egyet üt, a mire az elfut.) Ebatta arczátlan em
bere, ajtóm elé jön és egyre piláfot mit hajtogat; — még csak
eszébe sem jut, hogy Karagöz ő nagysága haragos-e, bosszús-e,
fáradt-e avagy mélabúsan el-el ábrándozik ? — uram, valamit
akartam írni (valamit vettem tollamba), jön és agyamat te...
te... te ... (ezzel Hadsejvat ismét jön).
Hads. Ugyan Karagöz, miért bosszankodol annyira, hisz csak be
szélgetni (ma%za konusmá) jöttem.
Kar. Asztal verekedni (mása tokusma) jöttél ?
s Hads. Lelkem nem így, uraságoddal kissé tanácskozni (haspuhal
etmeje) jöttem.
1

) Spanyol-zsidó nyelven.

2

) görögül.

8

) albán nyelven.

4

) perzsául.
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Kar. Ki mondta neked, hogy fűszeres vagyok.
Hads. Ficzkó hamuházi, micsoda fűszeres ?
Kar. Mit tudom én, azt mondod, hogy régi mézet enni (eski bal
jemeje) jöttél.
Hads. Lelkem dehogy régi méz; azért jöttem, hogy lássalak és
el-elmondjuk egymás baját (görüsüp dertlesineje geldim).
Kar. Azért jöttél, hogy verekedjünk és egymásnak neki kemény
kedjünk (döüsüp sertlesmeje-mi) 1
Hads. Ejnye de vastag fejű vagy hé ! — lelkem látni óhajtottalak
(seni özledim) és . . .
Kar. Már megint elkezdted?
Hads. Mit?
Kar. A zsebtolvajlást.
Hads. Miféle zsebtolvaj ?
Kar. Mit tudom én, nagyon is vizsgáltál (béni gözlemis-sin).
Hads. Karagöz dehogy vizsgáltalak, látni óhajtottalak és eljöttem- 4
hogy lássam, mi újság.
Kar. Ficzkó, így beszélj h á t ; — egyre csak azt hajtod, hogy asz
tal verekedni jöttem, nem, régi mézet enni jöttem.
Hads. Ej testvér régóta nem találkozhattunk, lássuk csak, hogy
vagy (földön vagy-e, égen vagy-e, milyen világban vagy ne
alemde sin) ?
Kar. Még csak a serifében kódorgók, az alerrúg nem jutottam.
Hads. Lelkem mit csinálsz ?
Kar. Hagyd Hadsejvat hagyd, te se kérdezd, én se mondom; nem
tudod, hogy mi érte szegény fejemet.
Hads. Mi az (üdv legyen) testvér, mi történt ?
Kar. Mi történt volna, újságíró lettem hé.
Hads. Ficzkó hiszen kezedhez lábadhoz illik is, akár a tevéhez a 5
selyemkereskedés.
Kar. Ugyan tán nincs Ínyedre; — kinél vagyok én alább való ?
Hads. Nem lelkem, nem azt mondtam, hogy sok neked, hanem az
újságírók olvasni meg írni is tudnak, neked pedig az írást meg
az olvasást isten teremtse elé.
Kar. Különös, az újságiráskodáshoz olvasás írás is szükséges?
Hads. Igen és azonfelül, hogy az általános jó erkölcsöknek szol
gálatot tehessünk külomböző tudományokban való gyakorlott-
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ság is szükséges, például az elvont tudományok közül az algebra
(gebir).
Kar. Neeem,lásd az erőszaknak nem engedhetek (gébre gelemem).
Hads. A mérés számtana.
Kar. Hogy a számolásban való tudományom milyen, jöjj és láss
a mészárossal való adás-vevéskor.
Hads. Csillagászat.
Kar. Ahhoz kitűnően értek, ha egy sik bej-t látok, egy pillantásra
megtudom, hogy van-e apró a zsebében avagy nincs.
Hads. Bölcsesség.
6 Kar. Ahhoz gyanú se fér.
Hads. Földrajz meg jog (hukuk).
Kar. Kukuk.
Hads. A gazdagság tudománya (servet fenni).
Kar. Nem ismerem.
Hads. Kit?
Kar. Servet efendit.
Hads. Hej hamuházi h e j ; — a közigazgatás tudománya (ilmi
idare).
Kar. Tudom, hogy sok olaj ne menjen kárba, éjjel égetik.
Hads. Ficzkó nem arról van szó, a gazdálkodás módja.
Kar. Tudom én, hogyan gazdálkodjak.
7 Hads. Történet (tari%).
Kar. Mi van azon, ezer háromszáz kettő.
Hads. Törvény-tár (düstur).
Kar. A destur-n&k (helyet) ,vigyázz' nemzetségét is ismerem.
Hads. Politikai tudomány (ümuri sijasije).
Kar. Ha négy evezőjű, ón a sijasiján kivül még a dugócska játékot
is ismerem.
Hads. Statistika.
Kar. Nyugtom nincs rajta.
Hads. Min?
Kar. A kurta párnán
(késajastéktan).
Hads. Hej hamuházi h e j ; — a gondolkozás tudománya (mantik).
Kar. Mindnyája közt még legjobban ezt ismerem, és azon felül
nagyon is szeretem.
Hads. Lássuk hogyan ismered.
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Kar. Eamazánkor főzik, savanyú tejet öntenek rá, beléje meg vag-s
dalt húst tesznek.
Hads. Hej féleszű hej, a gondolkozás-tant (mantik) manti-n&k
(tészta étel) gondolva megtetted az újságiráskodássaj, egész
ségedre váljék hé.
Kar. Egészségemre hát, ki nem szereti a mantit í
Hads. üjságiráskodó embernek még a tintát is kell hogy nyalta
légyen.
Kar. Azt is nyaltam.
Hads. Lássuk hogyan nyaltad ?
Kar. Mikor a pajtásom szokta volt inni, én is nyaltam az edényét.
Hads. Lelkem nem erről van szó, tudsz-e olvasni írni ?
Kar. Nem együtt játszszuk-e minden esztendőben az íródeák-játé
kot, még egy olvasó-játékot is rám akarnál sózni ?
Hads. Mintha bizony nagy dolgot művelnél vele, hogy az íródeák
játékot eljátszod úgy-e ?
Kar. Lelkem én nem azt mondtam neked, hogy újságot olvastam,
hanem hogy újságot írtam,
Hads. Legyen úgy, lássuk hát hogyan írtál ?
9
Kar. Ne kérdezd Hadsejvat, megfogtak és bedugtak egy edénybe.
Hads. Ugyan, a Jalovai útba-e ?
Kar. Nem a lelkem, azt mondták izé lettél.
Hads. Mit mondtak, mi lettél ?
Kar. Formason-e (istentagadó), felfoson-e, ilyes valami.
Hads. Ah tudom már, filozóf.
Kar. Az az, azt mondták ime ilyen lettél.
Hads. Hát aztán ?
Kar. Váltig mondtam, hogy ez a mondtátok ember én nem vagyok,
meg nem tudtam velük értetni; végre is erőszakkal bejutottam
az edénybe; óh Hadsejvat olyan szűk, olyan nedves volt, hogy
csepp híja, hogy szét nem pukkantam, az anyatej is az orro
mon jött ki.
Hads. Hogyan szabadultál ki ebből a kínos helyzetből (muzi-10
hadán) ?
Kar. Ficzkó muzsikának- minek mi helye itt, edény feneke,
edényé.
Hads. Legyen úgy, hogyan kerültél ki az edényből ?
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Kar. Ha én rajtam múlik, nem lett volna lehetséges; a jóltévök
egyike az edényt összetörte és így jutottam ki.
Hads. Nagyon jó.
Kar. De még különösebb . . .
Hads. Beszéld csak el.
Kar. Az edény összetörtekor a szabadban maradtam ugyan, ekkor
a fejemre egy csengős süveget, lábamra meg csengős csizmát.
Hads. Szóval mindkét lábadat egy papucsba szorították.
Kar. A kezembe is egy sípos ostort adtak és azt mondták: ime
tatár lettél.
Hads. Különös, az újságírást tatárkodással cserelted fel?
Kar. Dehogy csere-bere, be szót nem értő ember vagy hé, mester
ségem megint az újságírás, csak a formája más.
11 Hads. Ha úgy van, hol a csengő ?
Kar. Széttörött.
Hads. Ej ej, bár ne tört volna szét.
Kar. Én sem akartam, hanem baleset történt vele.
Hads. Szóval nem ujságíróskodhattál.
Kar. Lelkem nem a mesterségen múlt; azt nem tudom, mások
hogyan csinálják.
Hads. Na most mi tévő leszel?
Kar. Mostan először is magas személyed azután meg magas szemé
lyem egyet mulatunk.
Hads. Ez könnyű, hanem mivel mulatunk?
Kar. Te is megtetted, talán elapadt a múlatás forrása? például
előttünk tél megettünk nyár, télen sár nyáron por és még mi
mindenféle elbeszélések; ezeket öt nyelven megírjuk és eladjuk.
i 2 Hads. Ficzkó, tudsz-e öt nyelvet ?
Kar. Persze hogy tudok, újságíróskodásomkor öt nyelvet használ
tam ; voltaképpen hatot tudok, hanem egyet nem beszélek.
Hads. Melyiket?
Kar. Szép anyanyelvemet a mingen nyelvet, mely a világra hozottHads. Hát a többiek melyek ?
Kar. Mindenek előtt törökül.
Hads. Aztán ?
Kar. Francziáúl?
Hads. Tudsz francziáúl ?
Kar. Persze hogy tudok.
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Hads. Mondj valamit, lássuk.
Kar. Didón goni man%a bonor pardon.
Hads. Nagyon jó, ez a második.
Kar. Aztán görögül.
«•.**;
Hads. Eh görögül is mondj csak valamit.
Kar. Tikamis kalos falan-filan (hogy vagy, jól, ez és az).
Hads. Ezzel három.
Kar. Aztán örményül.,
.
i»
Hads. Beszélj csak.
Kar. A hamis ötöst a kurta arnautnak adta gillasz.
Hads. Négy.
'.'• .
Kar. Bulgárúl.
. »
Hads. Emígy is beszélj csak valamit.
Kar. Znasti dajna meni dobra bot.
Hads. Pompás, oroszlán Karagözöm, így hát voltaképpen te zárt
szekrény voltál.
Kar. Persze, hát mit gondolsz, — hogy jó módunk ne legyen.
Hads. A mióta nem láttalak egészen megváltoztál.
Kar. Pedig még mit láttál, te még csak ezután fogsz engem meg
érteni.
Hads. Hanem testvér te valóban haladtál.
Kar. Persze hogy haladtam.
Hads. Eh, nem találhatnánk-e együtt valami jövedelmi forrást ? i*
Kar. Miért ne?
Hads. Ugyan Karagöz, valami jutott eszembe.
Kar. Mi jutott megint?
Hads. Egy szép útja a pénz-nyerésnek.
Kar. Ficzkó, én minden nap bolyongok az utczákon, de ilyes do
logra még nem akadtam; hol az a szép út ?
Hads. Ugyan testvér, te szépen írsz, néhány nyelvet is értesz.
Kar. Osztán?
Hads. Minek sietsz úgy ?
Kar. Nem, izé azt a pénzes utat hadd látnám.
Hads. Nekem egy boltom van, ezt neked adom, szép íróbolt lesz 15
belőle, de meg elegendő nagy is; te ülj a boltban, én neked
jócska klienseket szerzek, a kiknek ügyei után fogsz látni; —
ebből jócska pénzt szerzünk és társnak állva hozzád majd csak
elélünk; mit szólsz hozzá?
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Kar. Derék, én kétágú szakállú Hadsidsaudsaum, híjával ne légy
mint a domb retekje.
Hads. Azután apró gyerekeket is küldök, hogy olvastasd őket; ebből
is nyerünk valamicskét.
Kar. Az is lehet ficzkó Hadsejvat, te tíz párásnak a szegénye.
Hads. Karagöz én mostan megyek és rendbe hozom a boltot.
16 Kar. Eajta csak.
Hads. Addig is ,ja huc veled! (Ezzel elmegy).
Kar. Velem is ,o o' (Ezzel a maga ajtaja felé megy és ,tak tak' zör
get az ajtón).
Fel. (A házból): Ki az?
Kar. (Visszatér és Hadsejvatot kiáltja elé. — Hadsejvat visszajön)
Izé kinek hívnak engem ?
Hads. Hogyhogy, kinek hívnak engem ?
Kar. Lelkem haza mentem és azt kérdezték, ki az.
Hads. Lelkem, mondd, hogy férjed (ajaliniz) jött (ezzel elmegy).
Kar. (Ismét haza megy és zörgeti az ajtót).
Fel. Ki az?
Kar. A hajai (árnyék) játékos jött meg.
17 Fel. Ugyan ficzkó, itten körülmetélés ünnepe most nincs, más
felé nézz.
Kar. (Ismét visszatér, előkiáltja Hadsejvatot és azt mondja neki)
izé azt mondták, hogy nincs itten körülmetélés ünnepe.
Hads. Te mit mondtál ?
Kar. Azt mondtam, hogy a hajai-játékos jött meg.
Hads. Lelkem dehogy hajai-játékos, menj és mondd, hogy az urad
(ko$an) jött meg (ezzel elmegy).
Kar. (Megy és zörgeti az ajtót.)
Fel. Ki az ?
Kar. Kocsán (kocán) jött.
Fel. Ej ficzkó, mit csináljak a kocsánnal, vidd azoknak, a kik
jószágot tartanak.
Kar. (Visszatér) Hadsidsaudsau ?
Hads. (Jön) Lelkem, mi baj ?
Kar. Ficzkó azt mondták, hogy a kocsánt azoknak vidd, a kik
jószágot tartanak.
18
Hads. Lelkem mondd: nyisd ki, én jöttem; ha azt kérdi, ki vagy,
mondd : Karagöz. (Ezzel elmegy).
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Kar. (Megy és zörgeti az ajtót.)
Fel. (Nem hallja, hanem bent a gyermek bölcsőjét rengetve a.
következő ninnit [gyermekdalt] énekli:
Ninni fiamnak ninni,
aludjék fiam ninni,
nőjjön magzatom ninni. —).
Kar. (Ismét zörgeti az ajtót.) Nyisd ki hé.
Fel. (Nem hallja): Ninnit mondok fiamnak ninnit,
aludjék a gazember fia ninni,
nőjjön a gézengúz fia ninni.
Kar. Nyisd ki az ajtót hé, izé dolgom van.
Fel.

Ninni ninni nirmicske,
bő hagymájú kis paszulj,
fiam egyék jóllaktig.

Kar. Ficzkó, a nadrágom piszkítom be, nyisd ki.
Fel.

i*

Dandini dan din dandija bej,
az anyja kő-tyúk; az apja túzok;
égtem főztem
de bolond egy faj:
csikoskás, csikoskás nagynéne,
bokrétás sógornéja,
gyűrt nadrágu nénike,
félpapucsú nagyanya.

Kar. (A kapukilincset mindkét kezével veri, a hogy csak erejétől
telik).
Fel.
Ki az a kapuban ninni
ki veri a kaput ninni ?
•

.

.

"

'

.

.

.

.

Kar. Nyisd ki mondom, én jöttem.
Fel. (Jön, a kaput kinyitja.) Allahra, vakulj meg ember, a gyere
ket is felköltötted.
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20 Kar. Most a gézengúz fiának szólaltatsz úgy-e ?
(Azután Karagözék felé egy széket és asztalt állítanak fel, az
asztalra egy-két tentás edényt, néhány tollat és néhány ív írópapirt tesznek, — azután egy kaszidével Hadsejvat jön elé).
Hads. (A Kaszide befejeztével.) Karagöz, Karagöz, Karagöz !
Kar. Ficzkó lélegzetet végy hé!
Hads. Karagöz, Karagöz fuss fuss (ko§).
Kar. me ... me... me ... (Ezzel egyszerre csak alighogy lejön, bele
ütődik az asztalba és elesik, aztán felkel): ki rakta ide ezt a
zsibvásárt?
.
Hads. íme a mondottam bolt.
Kar. Miféle bolt ez ?
Hads. Rád nézve is nagyon alkalmas.
21 Kar. Ennél jobb már mit sem ér.
Hads. Ej, hány garas házbért adsz?
Kar. Miféle házbér, te hány garast adsz nekem ?
Hads. Ficzkó még én adjak neked ?
Kar. Minden esetre, ellophatják; aztán egy edény árpát is hozz ide.
Hads. Miféle árpát?
Kar. Ficzkó, hát nem liba-ól-ó ez?
Hads. Lelkem egy nagy boltot liba-ólnak tennél meg?
Kar. Persze.
Hads. Karagöz, te most ülj le ide, meglátod hogy mennyi klienst
küldök én hozzád.
Kar. Jól van, hát pénz ?
Hads. Havonként öt medsidijét kapok.
22 Kar.

Ficzkó, de adj nekem n a p o n k é n t egy h á r m a s t (három gara
sost), hogy én itt üljek*
Hads. Most lakbérre-mire nincs s z ü k s é g ; a mit a kliensektől ka
punk, közös lesz.
Kar. Nohát rajta.
Hads. Barátaim egyikének egy kis fia van, a m i n a p éppen rólad
volt szó, megyek és azonnal elküldöm fiát, te is szépecskén
olvastasd (ezzel elmegy).
Kar. (Kezébe veszi a tollat.) Öt meg öt kétszer öt, ötből öt elment,
a házból a vendég elment n u l l a ; kilenczből öt n e m mehet,
kilenczből kilencz kiment, a házból a bérlő kiment, ismét
nulla.
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(Ezzel egy türkü kíséretében egy kisfiújön.)
Fiu Apó, add kezedet hadd csókoljam meg (destinizi pus idejim).-2s
Kar. A korsóból latrot csinálsz (testiji pust-mi edejen) ?
Fiu Kezedet hadd csókoljam.
Kar. Nagyot nőjj (ezzel kezet csókoltat), hogy hívnak?
Fiu: Memis-nek.
Kar. Evett-e (jemis-mij?
Fiu Memis-nek.
Kar. Evett vagy nem evett legyen; — mostan arnaut avagy franczia módszer szerint akarsz-e olvasói?
Fiu A hogyan lehet.
Kar. Ide nézz (ezzel kezébe veszi a tollat és az ábéczé-betűket 24
írja); mostan arnaut módjára olvassunk.
Fiu Nagyon jó.
Kar. elif semmi, be alatta egy pont, te felette két pont, se felette
három pont, §im a hasában egy pont, ha semmi, yi felette egy
pont, dal semmi; — így ezeket egészen dal-ig jól tanuld be,
azután meg elif, be ... nos?
Fiu elif, be, te, se.
Kar.

$im, dal-o& ritka szakálú
kapta kenyerét,
ment a lúdólba. — aztán ?

Fiu: sim, ha.. .ti, zi.
Kar. Czigány leánya (cingene kézé).
Fiu: ajin, gajin.
Kar. Czigány nagybátya (cingene dajén). — továbbá elif kenyér 25
(ekmek), be rétes (börek), te fű (tere), se felelet (serab), gim
furkós (comak), dal dob (davul), zel klarinett (zurna) én hadd
lopom te játszod (sen ojna).
Fiu Az elif hogyan Íródik?
Kar. Most frank módjára írunk; — csinálj csak egy ugorkát.
Fiu íme.
Kar. így, ez az elif (f) j — ezek már nehezek, zel-íg ezeket is tanul
juk be; — csinálj csak egy fél pereczet, alá meg egy mogyorót.
Fiu Igy-e?
Kar. Nem, add csak ide a tollat; — ime itt a félperecz alatta meg
egy mogyoró, ez a be (y) • ismét egy fél perecz felette két mo-
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gyoró, ez a te (j); fél perecz felibe három mogyoró, ez a se($\'
most egy egész perecz, egyik végén egy ívet kell vonni, köze
pébe meg egy mogyorót, ez a $im (•-); ha a mogyorót elha
gyod, ha lesz (^-); ha a mogyorót egészen a perecz felibe
teszed, yi lesz ( ^ ) ; aztán ha egy közepén meggörbedt botot
csinálsz, dal (S) • ha mogyorót teszel felibe, zel lesz (S\ • (ezzel
a gyermeket tanítja, később a gyermek elmegy. — Aztán a
következő dallal az Arnaut lép elő :
Fehér lovam befestettem,
A Dunán által ugrattam,
Ne sirasd a szegény anyát.
Dimjano rajta rajta móri
Ezüst állú.
A Dunában mossa vásznát,
Ki nem szeret bulgár leányt?
Csókoltam vón sötét szemét.
Dimjano stb.
Duna hidja kőből való,
Te juttattál engem bajba,
Társ baráttól elválasztál.
Dimjano stb.)

27 Arn. (A dal bevégeztóvel): Hó vore (legény) jöttést jöttünk egész
idáig, de a szivünk még meddig!
Kar. (Fejét felemelve): Ki ez ?
Arn. Vore apócska.
Kar. Mi kell száraz csomóka.
Arn. Üdvözöllek sóval borsóval.
Kar. Isten hozott szegfűvel fahajjal.
Arn. Hogy vagy, jól? (sije mire sindosi) vore, nem eszem ze . . .
zer... zerdés (édes) p i . . . p i . . . piláfot.
Kar. A k e . . . k e . . . kemény szurkot edd meg.
Arn. Hé vore, arnautúl tudsz-e vore ?
Kar. Én az arnautnak perzsáját tudom.
Arn. Beszélj hát csak.
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Kar. Jizzetini mizzetini, edd a fenekem, hogy tudd meg az izét.
Arii. Te író vagy vore ?
Kar. Az.
Arn. Vore, országomba van-e egy írott leveled, vore ?
zs
Kar. Ficzkó, lehet-e szó kész levélről ?
Arn. Vore, írsz egyet g y o r s a n ?
Kar. Mi a neved ?
Arn. B a j r a m .
Kar. Na ezt rosszul tetted, mielőtt még a gyerek seregnek r u h á t
csinálhattam volna, gyorsan elő jöttél. (Ezzel Hadsejvatot kezdi
előkiáltani).
Hads. Mi az hamuházi, mi baj megint ?
Kar. J e r jer (ezzel átöleli), ü n n e p e d áldott legyen.
Hads. Ü n n e p e d szent legyen (ejidiniz sajid
olsun).
Kar. (Egyszerre csak elhagyja): Az o k a ? én a nevemmel meg 29
vagyok elégedve, mindenki engemet Karagöznek tud, m o s t a n
meg t u d a s s a m , hogy Sajid a nevem ?
Hads. L e l k e m ki mondott neked Sajidot-mit; az azt jelenti, hogy
bajramod áldott legyen.
Kar. Mit tudjam én, így beszélj te i s ; m á r vagy ezerszer m o n d 
tam, hogy nekem ilyen húzós szókkal n e állj elő.
Hads. Kár érted kár, hisz íródeák volnál; m é r t h í v t á l ?
Kar. A bajram jött meg, azért hívtalak, hogy ü n n e p e t t a r t s u n k .
Hads. Ficzkó miféle bajram ?
so
Kar. Az a r n a u t bajram.
Hads. Miféle a r n a u t bajram ?
Kar. í m e h á t a m megett áll.
Hads. Ficzkó az k l i e n s ; rajta csak lódulj, n é z d : levelet a k a r - e
iratni ? írj és kaparj be n é h á n y garast.
Kar. E h (helyére megy, Hadsejvat is el) Bajram u r a m , m i lesz ?
Arn. Vore, üdvözletet írsz.
Kar. Megvan.
Arn. Vore ennyit, csak is üdvözletet.
Kar. (Egy kicsit perczegtetve a t o l l á t ) : Kész.
Arn. Zárd be.
Kar. (Bezárva): í m e fogd.
'Arn. Vore, hátad megett követ dobálnak a gyerekek.
Kar. (Hátra fordul): Ne dobáljatok h é ! (Ezalatt az a r n a u t elfut;
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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— Karagöz ismét megfordul): hé Bajram uram, mit ? hej
kutyaházi, ficzkó majd összekeríttetlek én a ramazánnal. —
Ezzel hozzá kezd az íráshoz, azután meg a Láz vonul elé ezzel
e türküvel:
sí

A tarka harisnyáit,
A pénzt én adtam érte;
A ki arám elveszi,
Eladom az anyját is.
Diu diu div div diu.
Odalent a tölgy ága,
Fogjad és jer ide fel;
Mért nem adják az asszonyt?
Laz is isten szolgája.
Diu diu stb.
Hegyen nő a gesztenye,
A csúcsa pipa forma;
A ki arám id' adja,
Ölelkezem nevetve.
Diu diu stb.

A türkü után)
32 Laz: Izé, jöttést jöttünk egész idáig, de a szívünk még meddig.
Kar. Ej, megint jött egy.
Laz: (Nagyon gyorsan beszélve.) Izé, te író vagy üdvözöllek, hogy
vagy, jól vagy-e, boldog vagy-e; tele vagy-e, üres vagy-e
száraz vagy-e, nedves vagy-e; jól laktál-e, éhes vagy-e; — izé
Trapezuntból jöttem, vettem egy hajó rezet, vettem egy hajó
mogyorót; az úton nagy vihar ért utói bennünket, nagy vihar
ért utói, az említetted réz a tenger fenekére ment, az említet
ted mogyoró a tenger felett maradt, a portékául említetted
mogyoró, a portékául említetted mogyoró . . .
Kar. Stoper (megállj), hej szófia gézengúzzá hej, akár egy angol
gép; — izé ide nézz, Íratni akarsz valamit ?
asLaz: Izé, szél ment karomba, azért jöttem, hogy muskát iratok
veled; izé nagyon fáj apócskám; te tudod, hogy mit kell ten
nünk, állapotom r o s s z . . .

x
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Kar. Tornehet, fiezkó, meg nem szűnik a lélegzete; — nagyon jó,
írok egy niuskát, de mi a neved ?
Laz: Izé Hajreddin.
Kar. Stop (megállj); rajta mereven állj (hajdé dik dur) !
IMZ : Hajreddin, Hajreddin.
Kar. Ha, Hajrettin, tudom már (ezzel egy-két darab papirost beír
és az egyiket átadja): ime vedd, reggelenként füstöltesd; (a má
sikat adja) : ezt meg a gyógyszereshez vidd.
Laz: Köszönöm apócska, várj hadd adjam a baksisodat. (Ezzel
Karagöz háta iránya felé elkezdj ,czoki czoki', Karagöz is hátra
fordul és mialatt czoki czokit mond, a Láz elfut).
Kar. (Visszafordul és látja, hogy a Láz elment): Fiezkó, ez iss*
elment, hej.
Hads. (Jön): Karagöz ?
Kar. He?
Hads. Vedd csak elő azokat a lírákat.
Kar. Miféle lírákat?
Hads. Mintha én nem tudnám úgy-e?
Kar. Mit tudsz?
Hads. Két líra az arnauttől, kettő Hajrettintől, összesen négy
líra ; ketteje a tied, ketteje az enyém.
Kar. Fiezkó, az egyik elkezdi, hogy hátad megett követ dobálnak
a gyerekeik, a másik: meg czoki czoki és ezzel elfutottak.
Hads. Nekem mindent elmondtak, a mennyit adtak.
Kar. Valahogy el ne hidd hé, hazugság az egész.
Hads. íme nem tudom, ha még egyszer mondod, el nem fogadom; 35
— nyisd ki a szemed, ne szalaszd el őket. (Ezzel elmegy; —
utána meg egy perzsa kaszidét énekelve a Perzsa lép fel.)
Per. (A kaszide éneklése közben): óh óh óh.
Kar. (Azonnal talpra áll és óh óh-kat mondva a perzsát gunyolgatja.)
ü
Per. Fiezkó te, miféle gazember (guramsayj vagy ?
Kar. Száraz hagyma (kúra saremsak) te vagy.
Per. Fiezkó, pusztulj, mondom.
Kar. Nem pusztulok, mondom.
Per. (A kaszide éneklése közben): óh óh.
Kar. óh óh.
Per. Fiezkó, most mindjárt nagyapád taknyát..
23*
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36 Kar. Ugyancsak ellensége a náthának ám.
Per. Kotródj (jat) ember.
Kar. Nem fekszem le ember (jatmam kiéi), nem alhatnám ember.
Per. (Miután a kaszidét befejeztex Karagöz mellé j ö n ) : Esselam
(üdv veled).
Kar. Vesselam (és azzal vége).
Per. Ficzkó, te perzsa (a$em) vagy ?
Kar. Az, tudatlan (a$emi).
Per. Tudsz-e perzsául (farisi midani) ?
Kar. Hogy szeressem az anyósodat (sevejim kajnanané}..
Per. Ficzkó, ismersz-e engem?
Kar. Nem ismerlek.
Per. Ficzkó, engem Ali Ekber gazdának hívnak.
Kar. Tudom, bolond dögnek (deli geber).
Per. En Iránból jöttem.
87 Kar. Hej köfte-evö hej, mindeddig í r ó b a n (ajran) v o l t á l ? m e n y 
nyire kerestelek én téged, mit csinál savanyú tej úrfi, jól érzil
m a g á t ? a m ú l t esztendőben a n y á m asszony a köpüben rázo
g a t t a őket, még most is rázódnak ?
Per. Ficzkó, gunyolódol velem ?
Kar. Ficzkó, gúnyolódom veled.
Per. Ficzkó, én az ember fejét beverem.
Kar. H á r o m lira kártérítést vesznek r a j t a d ; — izé Adsemi apó,,
m i n e k veszekedjünk, valami ügyed-bajod van t á n ?
Per. Ficzkó, h a dolgom n e m lett volna, miért j ö t t e m volna ide ?'
;—

ficzkó, én kereskedő vagyok, Iránból ezer teve gyöngyöt
(in^i) hoztam.
Kar. Derék Adsemi apó, ezer teve füge (ingir); ugyancsak
eszünk ám.
88 Per. Ficzkó ezer teve rubint (jakut) hoztam.
Kar. Azért volt hát tegnap negyedünk kávéházában az a nagy
üdvözlégy zaj; nézem: hát az egyik üdvözlégy Jakubgazda, a
másik Isten hozott Jakubgazda; ficzkó hisz Sztambul egészen
megtelt Jakubokkal; — hát még mit hoztál ?
Per. Ezer teve smaragdot (zümrüt) holmit hoztam.
Kar. No ezt ugyan rosszul tetted, ezer teve szegény (zűrt) téged
is kifoszt, engem is, nemzetségünket i s ; — aztán ?
Per. Ezer teve nagyértékű (girembaha) holmit hoztam.
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Kar. Jaj, valamennyi közt még ez a legrosszabb adsemi apó, izé,
ezer teve sodomita (gulampara) egész nemzetségünkre átkot hoz.
Per. Ficzkó, ezzel én sokai kereskedtem, aztán Bektasnak tízezer
garas árú portékát adtam; most én pénzemet akartam, nem
adta. Csinálsz-.e nekem Bektas számára egy adós levelet
(senet) ?
Kar. Izé Adsem apó, én író vagyok.
Per. Hiszen tudom.
Kar. Ha tudod, miért kérded, hogy Besik-tas számára csinálsz-e 39
kosarat (sejoet) ?
Per. Ficzkó, nem kosár.; levél kell, levél.
Kar. Eh csinálok, hanem elébb pénzt.
Per. Ficzkó adok.
Kar. Adsz ám, csakhogy aztán hátam megett talán követ földet
dobálnak és mi minden megeshetik még.
Per. Ficzkó írj mondom.
Kar, Ficzkó, elébb a pénzt mondom:; mesterem megver, mondom.
Per. Ficzkó megadom, kutya fia.
Kar. Izé Adsem apó, most mindjárt az eszes elevennel hozlak
össze.
Per. Ficzkó, fogsz írni:?
Kar. Tűzbe hozzam-e a : perzsát? — ficzkó fogsz-e nekem pénzt
adni?
Per. Most mindjárt kitaposom a lelked.
Kar. Düddüh.
Per. Szamárfia.
40

Kar. Adsemi apó ^ócska-mi (eski-püskü), de aztán majd bot lesz.
Per. Ficzkó írsz-e, ficzkó írsz-e ?
Kar. A perzsa ugyancsak neki gyuladt; — ficzkó nem írok.
Per. írj hát mondom.
Kar. írok no.
Per. Ficzkó gyorsan.
Kar. (Tollát egy kissé perczegtetve): Fogd (ezzel átadja).
Per. Ficzkó gól van '(jayje)-.
Kar. Hm savanyú (eksi)., a pénzt el ne felejtsük.
Per. (Úgy beszél, mintha valaki volna Karagöz háta megett): Ficzkó
pusztulj mondom, ki hívott téged? — (Ezzel Karagöz is hátra
fordul, a perzsa -ezalatt elfut).
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Kar. (Arcczal visszafordul): Adsemi apó* hé ? ez is elinalt ? (Ezzeí
Hadsejvat jön).
Hads. Lássuk vájjon most mit ino-ndasz? a perzsa kerekszám.
három lirát adott.
4i Kar. Én az íródeákoskodásról lemondtam.
Hads. Ezzel nem fogsz ki rajtam, másfél lírát kell adnod.
Kar. Micsoda másfél lírát'? még csak másfél párát se kaptam.
Hads. Havi hum-oi nem ismerek, pénzt.
Kar. Miféle pénz — .ficzkó pusztulj mondom,, ki hivott téged ? ésezzel elmenekült.
Hads. Ezúttal legyen, de következő alkalommal semmire sem
hallgatok; — (ezzel elmegy — azután egy sarkival egy görög
jön elé).
Gór. (A dal bevégezte vei): tikamis hala (hogy vagy, jól)?
Kar. A pap fenekét nyald (jala).
Oor. Vre, író vapy?
Kar. Az, író vagyok, hanem elébb a pénzt.
Gör. Tudsz-e írni (jazé) ?
Kar. A nyarat (jaze) is tudom, a telet is-.
42 Gör. írsz-e egy levelet, vre ?
Kar. írok, hanem elébb a pénzt.
G<">r. Vre miféle pénz (tine

Kar.
Gör.
Kar.
Gör.
Kar.
Gör.
Kar.
Gör.
Kar.
Gör.
Kar.

parádés)?

Mit mondasz?
Vre, tudsz-e (ekseriz) görögül?
A szegnélküli (eksersiz) görög piszkot nem ismerem.
Beszélsz (parla-vu) francziáúl ?
Mit tudom én, fénylett-e (parlade)a franczia, nem fénylett-e?'
Vre, megírod-e a levelem ?
Vre, adod-e a pénzem?
Vre, mindenesetre hogy adok pénzt..
Adj, hát lássuk.
írj vre, adok.
Adsz ám, csakhogy ha előre adod, annál jobb lesz.

43 Gör. í r j vre, mielőtt a levél meg n e m íródott,, ki ad p é n z t ?
Kar. Olyan is van h é ; -— aztán talán neked is egy ismerősöd j ö n
mint a perzsának.
Gör. Vre miféle ismerős vre ? azonnal megpukkadok..
Kar. H a megpukkansz, kinek hozzá mi k ö z e ?
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Oör. Vre, írj, most mindjárt kiszidatod a lelkem.
Kar. Mi közöm hozzá hé, ha szidod is a lelked.
Gör. Vre, te miféle fertelmes ember vagyok?
Kar. Ficzkó, mit csináljak, ha fertelmes ember vagy?
Gör. Pusztulj (okso), vre.
Kar. Piszok nemzetség (bok soju) te vagy, kutyaházi.
Gör. Vre, fogsz-e írni, azonnal elpattantom fegyveremet.
Kar. Nem nem nem, fegyvert-mit ne sütögess; — eh mit írjak?
Gör. Nikololaki úrnak írd, hogy egy házat csináltasson.
44
Kar. Házat csináltasson.
Gör. Vre, legyen benne egy
hogy is mondják törökül nem
tudom . . . . vre, csináljon vau vau vau.
Kar. Aha, hau hau.
Gör. Czoki czoki, vre.
Kar. Uram, majd rosszul találom aztán csinálni.
Gór. Vre írj.
Kar. Megírtam.
Gör. Vre, a házban egy néhány árnyékszéket vre.
Kar. Árnyékszék.
Gör. Vre huszonöt szoba.
Kar. Szoba.
Gör. Olvasd vre.
Kar. Jaj ez nem jó, én nyolcz okká spárgát, kilencz okká káposztát 45
írtam; — mit is mondott az imént ? igaz Nikololaki úr.
Gör. Vre, Nikololaki.
Kar. Igaz, Nikololaki.
Gör. Aztán ?
Kar. Házat csináltat, beléje kutya. . .
Gör. Azaz vre bocsánat (pardon).
Kar. Uram, botot (bastona) nem akarok.
Gör. Az kutya vre kutya.
Kar. Uram, a kutya nevét tanulod be ugyan, hanem így szemembe
kutyát-mit ne emlegess, mert majd kalapot cserélünk aztán.
Gör. Hé, aztán, vre ?
Kar. Tizenkét árnyékszék.
Gör. Vre, hány árnyékszék ?
Kar. Tizenkettő.
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Gör. Vre tönkre teszel, vre tönkre teszel, hat darabját azonnal
nyald fel.
46 Kar. Az árnyékszéket te nyald k u t y a h á z i ! (Egyenesen előre megy
és Hadsejvatot kiáltja).
Hads. Mi az, lássuk ?
Kar. Jer, én hegyes szakállú Hadsejvatom j e r .
Hads. Mi az h a m u h á z i ?
Kar. Mi úgy-e társak vagyunk.
Hads. Igen.
Kar. E n most tizenkét árnyékszéket írtam, az uraság azt mondja
hogy sokat í r t a m és hogy h a t darabjának fel kell nyalódni,
h á r m á t te nyald, h á r m á t m e g én.
Hads. Ficzkó h a m u h á z i , hiszen n e m az árnyékszéket kell nyalnod
a levélről fogod a téntát felnyalni. (Ezzel megy).
Kar. Nos ?
Gör. Vre, írj a házba két kertet.

Kar. írtam.
Gör. Három előszobát.
Kar. Azt is írtam.
Gör. Vre, az eresz festett legyen.
Kar. írtam.
47 Gör. Vre Dimitraki urasága Sakiz szigetéről ről ről róla róla ról
(ezzel mindkettő ugrál).
Kar. (Ismét Hadsejvatot kiáltja elő): Vagy harmincz-negyven ív
papirost hozz.
Hads. Miféle papirost ?
Kar. Nem tudom, azt mondta Sakiz szigetéről ről ről róla róla ról,
egy-két ív papirosra ez ki nem fér.
Hads. Lelkem ilyen nagyon hosszan miért irnád, mondd hogy
Sakiz szigetéről és ez elég (elmegy).
Kar. (Hátra fordul); Megírtam.
Gór. Vre, tedd borítékba.
Kar. (A levelet bezárja): beborítottam, a pénzt.
Gór. (Veszi a levelet): Vre, én most téged elveszítelek.
Kar. Hogy veszítesz el ?
ésGör. Vre ide nézz (ezzel szemét behunyja, aztán kinyitja); lát
tad vre ?
Kar. Ficzkó, a valami nehéz dolog ? én is megcsinálom. (Ezzel
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szemét behunyja, az uraság meg elfut; — aztán Karagöz ismét
felnyitja szemét): hoppala, jól csináltuk, ez jó üzlet, sok a
dolgunk; minden jövő valami úton módon elmenekül. (Ezzel
írni kezd, miközben néhány fiatal leány jön elő dalt énekelve).
Medenczém négy szegletü,
Márvánnyal van kirakva;
Egvést hamuvá váltam,
A mióta szeretek.
Laj laj laj lam laj laj lam.
Bársonyból a mellényem,
Pamutból van az ingem;
Ha a czipőm régi is,
Miért ne házasodjam ? — Laj stb.
Tenger alján a csiga,
Arany öv az ajándék ;
Ölelkezzünk feküdjünk,
Hétre jár már az óra. — Laj stb.
Felül nyitott fogatok, .
Sétatéren sétálunk;
Szót dobunk a lányoknak,
Gondba hagyjuk ott őket. — Laj stb.
Lányok (a dal befejeztével): Jöttést jöttünk egész idáig, de a szívünk 49
vájjon még meddig; — író apó, jó napot.
.Kar. Mit? (ezzel egyszerre csak feláll) izé, üdvözöllek.
Lány Üdvözöllek író apó.
,Kar. (Maga magához): óh lelkem, izé az elülső is ragyogó, de a túlsó
még szebbecske; — izé valamit akartok tán iratni ?
.Lány Igen író apó, hanem . . . néne, izé te szólj.
Másik L 0 bizony isten én nem mondom, lány te mondd.
.Kar. Ühm, izé ühm, ember mit szégyellitek, mondjátok meg
és azzal vége; (maga magához): vájjon én belém szerettek-e
ezek?
Xány Allahra. . . .
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Néne : Ugyan gyerek megbolondultál, olyan csekélyke dolgot miért
ne mondhatnál el?
Kar. Izé, megértettem, szerelmes levelet akartok-e íratni?
Lány. he . . he . .
Kar. Izé írok, hanem mindenek előtt a kezdés bérekép egy-egy
csókot.
Lányok. Ugyan ficzkó, lehetséges-e ilyen dolog ?
Kar. Ha megtörténik, lehet; — a levél befejezte után meg . . . .
Lány. Istenemre ez az ember nem is szégyelli.
Kar. Lelkem, mi van ebben szégyelni való ?
Néne. Lányom, be szemérmetlen ember ez.
Másik l. Ugyan néne, mi történhetik, tegyük meg neki a mit
mondott.
Lányok, Lehetséges-e ilyen dolog ?
Másik l. Persze hogy lehet, mért ne lehetne.
!il
Kar. Izé derék derék, persze hogy lehet, mért ne lehetne. (Ezzel
,ahó' kiáltásokkal éktelen lárma támad, utána meg Bolond
Bekirjön elé.)
Bek. Ficzkó, a kinek én anyját, feleségét, lányát, kanczáját, tűz
helye dobczifráját, lúdólban levő libáját, polczon felakasztott
hangszerét, ládáját kosarát, bélését vásznát, száját arczát, orrát
szemét, sima voltát ringatván meggyűrtem.
Kar. Hej, kutyaházi, hát az árnyékszék csövét elnyelted?
Bek. Ficzkó, apó.
Kar. Mi baj, száraz csomó ?
Bek. Ficzkó, mit keresnek ezek itten ?
Lány. Allahra mondom apó uram, sétálni jöttünk ki, itt evvel az
őrült emberrel találkoztunk, belénk kapaszkodik.
52 Bek. Ficzkó, rajta csak haza, a pokolba veletek; még egyszer itt
ne lássalak benneteket. (Ezzel a lányok elmennek; — Karagözhöz:) ficzkó, lássuk csak, most mindjárt mit kapsz tőlem.
Kar Izé, én itt íróskodtam . . .
Bek. Ficzkó, miért akaszkodtál a lányokba ?
Kar. Hidd el hogy ők akaszkodtak én belém.
Bek Ficzkó, mostan agyadból meze (kis harapni való), bordádból
rostélyos, meglásd milyen szép lesz.
Kar. Hej kutyaházi, ficzkó tán azt hiszed, hogy én karamáni juh
vagyok ?
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Bek. Ficzkó, hajtsd csak meg csípőd ?
Kar. Miért ?
Bek. Hogy ketté vágjalak és pecsenyét csináljak belőled. (Ezzel 53
Hadsejvat jön).
Hads. Óh Bekir gazda, jónapot.
Bek. Jó egészséget Hadsejvat uram.
Hads. Uram, ilyen idejében is nem is mit járkálsz erre?
Bek. Uram, ez az ember itt leányaimat elcsábította és ide hozta.
Kar. Hadsejvat, mézganajjal teljék meg a szám, ha nem hazudik..
Hads. Hej hamuházi h e j ; — de uram tévedésnek kell lenni, ezt
a személyt én ismerem, ez itten író; tévedésnek kell lenni a
dologban.
Bek. Nem Hadsejvat uram, nem nyugszom addig, míg ezt az em
bert le nem vágom.
Hads. De uram kár volna, nt-kem tégy jót vele.
Bek. Nem lehet uram.
Hads. De uram szánakozz, ezúttal nekem tégy jót.
Bek. Jól van hát Hadsejvat uram, ezúttal rád való tekintetből
hagyom, hanem holnap játszol-e nekem valami szép játékot?
Hads. Szívesen uram, holnap este ha Isten megsegít a nagy há
zasságot játsszuk. (Ezzel Bolond Bekir elmegy, azután Hadsej
vat és Karagöz is a «Nem megmondtam*)-féle éneket elénekelveelmennek.)

TÁRGYI ÉS NYELVI MAGYARÁZATOK.
Az oszmanli-török nyelvnek (a népnyelvet, s nem az arabosperzsás keverékü irodalmi nyelvet értve) két fő nyelvjárása van:
az európai vagyis r u m é l i a i és az a n a d ó l i a i (kis-ázsiai), mind
egyik számos változatra elágazva. A ruméliai török a finom (inge),
az anadóliai a durva (kába) beszédnek a képviselője; amazok oszmanlik, emezek türkök vagyis parasztok. A ruméliai dialektusnak
legtisztább és a köznyelvhez is legközelebb álló kifejezője a
s z t a m b u 1-n e g y e d i népnyelv, mig Anadólia nyelvjárása v i 1 aJ e t e n ként változik, hegyi és völgyi, városi és falusi lakók közt
megoszlik. De megannyian élő, fejlődő dialektusok, az oszmanlitörök nyelvtörzsnek patois hajtásai.
Megint más természetű az a nyelv-zürzavar, mely a török
nyelvterületeken élő idegen faj és nemzetiség szájában megalakult.
Külömbözö, egészen idegen osztálybeli nyelvek analógiái, altáji
nyelvekkel össze nem férő hangrendszer tarkánál tarkább szójárá
sokat teremtettek a török nyelvterület nem törökjei közt. Ilyea
elfajzott szójárásai vannak Ruméliának, vannak Anadóliának.
Amott az arnautok és zsidók, emitt a perzsák, örmények és kur
dok, mindkét helyen a görögök és arabok megannyian más-más
kép hangoztatják amott a ruméliai, emitt az anadóliai dialektuso
kat. Ezek az oszmanli-török nyelvnek úgyszólván jargon hajtásai.
Es mind ez apró hajtások és mind e ferde kinövések alkotják
együttvéve a török főváros nyelvrajzát. A sztambul-negyedi nép
nyelv mellett ép annyira járatos az anadóliai türk, az iráni azerbajdsán, a fekete-tenger melléki láz és a kasztamúni paraszt szava,
mint Galata féleurópaias zegezugaiban a törököt selypítő görög,
a spanyolországi eredetű jahudi, az ermeni és még egy egész tarka
serege három világrészből beözönlő népeknek.
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Ennek a nyelv-egyvelegnek részbeli visszatükröződje a közöl
tük három Karagöz-játék. A sztambul-negyedi törökség legfőbb
képviselői benne Hadsejvat meg Karagöz. Mellettük egyfelől az
úribb nyelvnek Rezaki-zade a fürdő tulajdonos, Kénnap-zade a
fürdővendég és a versenyt rendező költők a visszatükrözői, míg a
valódi népnyelven a fürdőszemélyzetből a fürdőlány meg a fürdő
anya, a násznép és a kíséretében levő dallos, Karagöz családja,
Alté-Kulac a fürdővendég, a szerelmes levelet irató lányok, végül
Karagöz megugrasztói Tek-Bujék (Fél-Bajusz) és Bolond-Bekir
osztozkodnak meg. — Az anadóliai türkök képviselői az agyagos
Himmet apó a kasztamúni paraszt, a hadarva beszélő lázföldi
Hajreddin és még az iráni azerbajdsán Ali Ekber gazda. Ezek
megannyian igazhivők, más-más török nyelvjárás személyesítőiA nem törökök táborában, a csak romlott nyelven beszélők: Ajvaz:
Serkiz az örmény, Hadsi Kandil az arab, továbbá Bajram gazda
az arnaut, Nikololaki a görög és Zakariás mester, a jahudi.
íme játékaink alakjai és nyelve. Nem lehet ezúttal czélunk
mind e nyelvbeli különösségeket apróra ismertetni és magának a
sztambul-negyedi népnyelvnek részletesebb leírását is más alka
lomra hagyva, ezúttal csak ama főbb nyelvi és tárgyi sajátságokat
említjük fel, melyek a Karagöz-játékok megértésére szükségesek..
Még csak Karagöz nyelvéről egy pár szót. A «Bevezetés*)-ben
is említett ama nyelvi sajátságon kivül, hogy a Karagözi párbeszé
dek és tréfás szójátékok megannyian szó-megnemértésből, illető
leg szándékos félremagyarázásból keletkeztek, egyéb jellemző vo
násai is vannak a nyelvelő Karagöznek. Ilyen az, hogy a szereplő
személynevek majdnem valamennyijét néha elferdítve, néha csak
lefordítva megértelmesíti. Rezaki-zade-xa, például, mely név egy
úttal egy szőlőfajt (fehér szőlő) jelent, ráfogja, hogy ő az a madár
szőlő, melyet egy asura nevű ételre szoktak hinteni és idősebb test
vére a szmirnai fekető-szőlő után is tudakozódik tőle. Mikor e
miatt kergetni akarják, folytatja, hogy még egy lány testvére is
volt, a magvatlan szőlő és nem a szőlő családjából valók-e ezek,
kérdezi végűi. — Satté Nátéri a fürdőszolgát Sallé Katér-ia, sálos
öszvér-xe ferdíti és egyúttal kérdezősködik testvére után, a kit néha
a menyasszonyos kocsiba szoktak befogni. — Majd meg az örmény
szolgával Serkiz mesterrel hozza össze sorsa; Serkiz-i Sekiz-nék
nyolcz-nok érti, legott értésére adja, hogy a minapába kilencz
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kereste; később meg azzal fenyegeti, hogy öt testvérével (azaz öt
ujjával) hozza mindjárt érintkezésbe. — Az arab hadsi-vi&k Kandil
vagyis gyertyatartó a neve. Érdeklődik is azonnal kisöccse hadsi
.hajólámpa és lánytestvére hadsi lámpabél után. — Apó, hogy hivnak? kérdi más alkalommal Alté Kulac-től a fürdővendégtől.
Hat-öl-nek (alté-kulac), feleli; istenemre hatodfele hazugság, pat
tantja vissza. — Kénnap-zade-n (fonal-fi), a ki nem akar neki pénzt
kölcsönözni, úgy áll bosszút, hogy elősorolja egész rokonságát,
egy idősebb testvérét, a ki kötéltánezos-kötél (jambaz-ipi), apját
a ki hajó-istráng (vapor haladé.) ; izé a minap takaró-fonal (jorgan
ipliji) keresett, folytatja tovább és mikor az megütközve kérdi,
hogy miféle takaró-fonal? Karagöz még jobban elbámul, hogy
hiszen a kötél nemzetségebelivel beszél. — Iródeákoskodása ide
jében az arnaut Bajram gazda keresi fel és azonnal rámordul,
hogy minek jött meg olyan korán, még a gyerekeinek ruhát se
csináltathatott a bajram ünnepekre. Később megbosszankodik rá
valamiért és fenyegeti, hogy a ramazan-n&l fogja összekapatni. —
Az arnaut után a perzsa Ali-Ekber gazda köszönt be hozzá, ezt
bolond gebedt (deli geber) gazdának teszi meg és mikor hallja, hogy
-Zraw-ból jött: hej húsgombócz-evő, hát ennyi ideig kellett iró-ban
(ajran) maradnod ? pattan rá; tudakozódik tőle savanyú-tej (jourt)
úrfi egészsége után, hogy vájjon még mindig a köpüben köpülik-e.
Bolond gebedt-re is megharagszik végül és szintén fenyegeti, hogy
mindjárt az okos-eleven-nel (akéllé sá) kerítteti össze.
A ramazáni bohócznak közkedveltségü sajátsága ez a tréfás
népetymologia-fajta, melyet egyetlenegy újonnan fellépő bábú tár
sának sem szokott elengedni. Hasonló nyelvi jelenségek azok a
tőről metszett szójátékok és félremagyarázások, melyekre különö
sen az arab eredetű és általában csak irodalmi használatban levő
szavak adnak alkalmat. Ficzkó, kérdi egyszer tőle Hadsejvat, te
benned nincs már semmi emberi erkölcs (edeb erkjan) ? Láttam,
felel rá Karagöz. Kit? Egy vemhes boltot (gebe dükjané). — Kara
göz, kérdi ismét más alkalommal tőle, tudod-e mi az a természet
tudomány (ilmi hikmei) ? Mit tudom én, hogy ki lopta el a szőnye
get az iskolából (kilimi kim éaldé mektebden), feleli vissza. — Egy
ízben 'meg neve után tudakozódik és kérdi tőle: nem kaptál-e
anyádtól nevet (isim tesmije kélmadé-mé) ? Nem, feleli, az anyám
kocsisa nem törte el a korsót (ispir testiji hermádé), — Karagöz,
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panaszkodik egyszer Hadsejvat, nincs most sorja a tréfának
(latajf). Ha volna, ennők, mondja rá Karagöz. Mit ? Lapos rétest
(kadajf). — Költői versenyre kelnek egyszer és kérdi tőle Hads.,
hogy tud-e hangszeren játszani (saz calmaséné) ? Libát is tudok
lopni (kaz calmaséné), réczét is, vigasztalja. Hát gázéit énekelni
(gazel okumaséné), kérdezi H. tovább? Falevelet szagolni (kazel
kokmaséné) is tudok. — Látogatóba megy egyszer hozzá Hads. és
mondja neki: ime kissé tanácskozni jöttem hozzád (haspéhal
etmeje). Ki mondta neked, hogy én apró-szeres lettem ? kérdi K.
megütközve. Ficzkó, miféle aprószeresről beszélsz ? förmed rá.
Hads. Mit tudom én, felel K., azt mondod, hogy régi mézet enni
(eski bal jemeje) jöttél. — Ujságirónak csapott fel egy izben K.,
kérdi tőle H., hogy ismeri-e legalább a gazdagság tudományát
(servet fenni) ? Nincs szerencsém, feleli. Kihez? kérdi H. Hát ahhoz
a Servet efendi-hez. Hát a történetet (tariy) ? kérdi tovább H.
Hogy ne tudnám : ezer háromszáz három. (Tariy ugyanis az évszá
mot is jelenti). Hát a statisztikát í kérdi ismét Hads. Azon nem
nyughatom, feleli. Min? A kurta párnán (késsa jastéktan). A logi
kával (mantik) hogy vagy? faggatja tovább. Azt még a legjobban
ismerem, de meg nagyon is szeretem, dicsekedik K. No lássuk hát
hogyan ismered ? kérdi Hads. A ramazánkor főzik, savanyú tejet
öntenek rá és vagdalt húst tesznek belé, — adja meg K. a magya
rázatot, a ki a mantikoi egy manti nevű húseledellel tévesztette
össze.
Egy harmadik nem kevésbbé mulattató szokása az élczelő
Karagöznek, hogy a hol csak teheti, rárímeléssel felel a kérdésre.
Különösen olyan helyeken, a hol a felelet kissé bajos volna, vagy
ha a kérdést egyáltalában meg nem érti. Az örmény Serkiz mester
pl. köszönti a fürdőlányt örmóny-törökös kiejtésééi: ásamon hejr
ola (jó estét). Karagöz hallja és rárímel: b'azéné sansar ba'a (a tor
kodat görény fojtsa). — Máskor meg őt köszöntik: selamin alejküm
babalek (üdv veled apus). Kész nála a felelet: alejküm salam kuru
kalabalék (veled is üdv száraz sokadalom). — Orvosságul ajánl
egyszer a beteg Hadsejvadnak három kilo cremor tartari-t vagxis
népetymologikus nevén kérem tartar (krimi tatár) és nyomban
utána rímeli: cok barma Vázéné jértar (sokat ne kiabálj, mert a
torkodat tépi szét). — Mint Íródeáknak (III. játék) az európai
szokásokat is van módjában kigúnyolni. Tanítja a kis Memis-t hol
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arnaut, hol meg frenk (európai) módszer szerint. Elmondatja az
ábéczét vele: elif, be, te, se; egész verset rímel r á :
$im dalié köse
kapté somunu
gitti kiimese.

dsim dal-os ritkaszőrű
fogta a czipót,
ment a lúdólba.

Tovább mondatja a fiúval: gim, ha, ti, zi; rárímel: cingene kézé
(czigányleány); ismét tovább : ajin, gajin, megint a rím : cingene
dajén. — Mikor a perzsa felkeresi, perzsául kérdi tőle: farisi
midani (tudsz-e perzsául) ? A felelet r á : sevejim kajnanane (hogy
szeressem meg az anyósodat). — A görög (rum) is ép úgy járja
meg vele. Tikamis kala (hogy vagy, jól) ? kérdi udvariasan tőle.
Papazén dibini jala (a pap fenekét nyald): fogadja.
A Karagözbeli nyelvsajátságok jellemzésére hozzájárul még
a nem sztambuliasan beszélő személyek nyelve. Ajvaz Serkiz a
fürdő-fütő a paraszt örmény törökségének a képviselője. Egy-két
örmény szóval, különösen a mondatkezdő fos geja, fuski és a
mondatvégzö vlah, vah-YSil vegyíti a törököt, melyet ugyancsak
össze-vissza alakít. A magashangú szókat mélyhangra ereszti,
pl. ofondi (efendi), Karjagoz (Karagöz), gozmoni, gjozen (gözünü,
gözün), banemle (benimle), esettam (isittim), etmoje (etmeje), gjoldem (geldim), pöki (pekí), san (sen), kjolhan (külhan), kjopek (ko
pek). — Az é, u és néha i helyett o-t használ, pl. hanom (hanem),.
boldok (bulduk), totmozsoniz (tutméssénéz), bojoron (bujurun), co%
(cék). — Az igealakokat anadóliasan rövidíti: barisen (bá'rijorsun),
söjlisen (söjlijorsun), eglenisen (ejlenijorsun), jijisen (jejorsun),.
direm (dejorum), gelisen (gelijorsun), blisan (bilirsin), gezisen (gezijorsun).
Zakariás mester a fürdő-vendég, Levante spanyol-zsidóinak
törökségét tükrözi vissza. Beszédjüket különösen az jellemzi, hogy
a#-t kivétel nélkül J-nek hangoztatják pl. Karajuz (Karagöz), jelirsin (gelirsin), jotum (götüm), jiderim (giderim), jetirdi (getirdi). —
Az e-t vagy i-nek vagy w-nak mondják, pl. arkalarim (arkalarém),
kaldirimi (kaldérémé), nasi (nasél), calim (calém), hamamgu hanum
(hamam^é hanem), jeldum (geldim), sakalimi (sakalémé). — Na
gyon sűrűn használják az efféle szóismétlést, mint: bicimsiz ölu
bicimsiz (neveletlen fiú neveletlen), kakavan ölu kakavan (piszok
ficzkó piszok), kademsiz ölu kademsiz (esetlen ficzkó esetlen), úrsuz:
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ölu ürsuz (boldogtalan ficzkó boldogtalan). — A köz-török nyelv
ben csak e kettő használatos: köpölu kopek (kutyafia) és esölu esek
(szamárfia).
Hadsi Kandil a fürdővendég arabosan bánik el a törökkel.
Szinten nem ismeri az é hangot, pl. adi (adé), sanem (^aném). —
A 5 helyett hol i-t hol g-t ejt, pl. gideiek (gide^ek), házi (ha^i),
ganem (fanéin). — A szemólyragokat elhagyogatja pl. san nerde
gideéek e h. sen nerede gide^eksiw, ben gide&ek e h. ben gidegejim,
benim adi e h. benim adém, ben bir kiéim geldi e h. geldim, sen
nerde geldi e h. geldin.
Himmet apó az agyagáruló (kil$i) anadóliai paraszt nyel
ven beszél. A hangrendszert kasztumúniasan összeforgatja pl. gozlü
(gözlü), gozünün (gözünü), vagy pedig megcseréli pl. gok (gök), goz
(göz). — Jürümijön-t mond jürümijorsun helyett, mely igealak
egész Anadoliában járatos; használja a gutturalis orrhangot pl.
donuz (disznó), mely a sztambuli dialektusban teljesen ismeretlen.
Bajram gazda az arnaut törökségnek a szószólója. Minden
második szava vore, mely a török ö/aw(ficzkó)-nak albán megfele
lője. Néha arnautos végzettel látja el a török szót, pl. pamporini
(vaporu), cabukini (cabuk); az é iránt neki sincs érzéke és általá
ban hibásabban beszéli a törököt mint többi társai.
Hajreddin a lázföldi hajós azt a sajátságos török dialektust
beszéli, mely a fekete-tenger anadóliai partvidékén Szamszun-tól
egész az orosz határig elterjed. Egyes sajátságos szavain kivűl,
mint pl. tayo, még az is jellemzi, hogy az é hang szintén ismeret
len, és helyette vagy i-t vagy u-t használ, pl. jazugi-mi-sun (jazé^émé-sén), aldum (aldém), kaldu (kaidé), halumuz (haléméz); de még
maga az i helyett tt-val él olykor: eju-mi-sun (eji-mi-sin), geldum
(geldim), dedugun (dedijin), gittu (gitti), girdu (girdi), bilirsun (bilirsin), idelum (idelim), virejum (virejim) stb. — A k-t mélyhangú
szavakban anadoliasan ^-ra változtatja, pl. pa%or (bakér), funduy
(féndék); a y-t pedig, mely a ruméliai dialektusban j-vé válik, g-re
erősbíti, pl. jazdirmaga (jazdérma), agrijor (afrijor), babagugum
(baba^Yem).
Ali-Ekber az iráni kereskedő azerbajdsán-perzsás nyelven
beszél, mely sok tekintetben közel áll a láz beszédjéhez és általá
ban az anadóliai nyelvjárásokhoz. A k szintén %-v& lesz, pl.
jéyél (jékél), rumsay (kurumsak), coy (cok), jaysi (jó); a b-t néha
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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m-mel cseréli fel, pl. min (bin), menimle (benimle); a kemény
explosivák lágyulnak, pl. gurum (kurum), baha (paha). — Legjel
lemzőbb az igealakok használata, mely az anadóliai nyelvhaszná
lattól is eltér. így pl. dü az idi összevonása, továbbá direm (dejorum), bilüpsen (bilirsin}, ejlenüpsen (ejlenirein), depüpem (teperim),
olmajuptu (olmajordu), gezüptüm (gezerdim), istipem (isterim), virmiptü (vermezdi), japupsen (japijorsun), virüptüm (verirdim), jazmipsen (jazmajorsun), jazupsen (jazarsén) stb.
Nikololaki a selypítő görög maradt még hátra. A rum azon
nal nyilvánvaló, ha ilyen alakokat hallani: jazigi (jazé^é), jazagaksin (jaza^aksén), japagaksin, viregeksin, patlajagajim (patlaja5ám), sindi (simdi), ganim (jjaném), tabanga (tabanga) etc. —
Továbbá a milyen szavajárása az örménynek &foski, a jahudinak
ajde, az arnautnak vore, a láznak tayo, az adsemnek ele, olyan a
rumnak a vre, bre.
A nyelvi és tárgyi tekintetben magyarázatra szoruló szók és
kifejezések maradtak még hátra.
1. Görünme, összevonva ebből: görünmeje. így egyáltalában
eltűnik a két egyazon vocalis közt álló y, j , a vocalisok összevoná
sával, mély- és magashangú szókban. Pl. asá (asaYa), cogü(co^u^u),
topüm (topufurn), oldüm (olduvum), kapadénnan (kapadéfénnan),
aja (aja^a), dedim (dedijim), cékma (cékmafa), emdlm (emdijim),
kula (kula^a), ág (aTa3)> ictim (ictijim), analé (analéfé), buldüm
(bulduYum) stb. | a'zéna, ebből ayézéna. Ha a k-nak y változata
nem ugyanazon magánhangzók közt áll, egy hehezet-szerű hang
ban marad meg az elolvadt második vocalisnak a nyoma. E hehe
zet a ;--nek még egy kisebb fokú lágyulása. Példák: arlék (afér-),
ba'rmak (baférmak), ctz (ayéz), aja'm (ajayém), kula'n (kula^én),
caWér (caférér), duraga'na (dara^aféna). De ha az összeolvadandó
hangzóbokor a szóvégre esik, a szóvégi vocalis megmarad, pl,.
soka'é (sokadé), cogu'a (co3Ufa), kélé'sb (kélé^a), saca'e (saca^é), és
ilyen esetekben a hehezet előtti magánhangzó sem nyúlik meg.
E hehezet csak a mélyhangú szók sajátja, a magashangúak ;-je
vagy megmarad, vagy hosszú vocalisba olvad.
% olan (ficzkó), az ölan (oylan) elrövidülése; az anadóliai
nyelvjárásokban, sőt a sztambuli parasztnál is ulan, Euméliában
holan; v. ö. havrat (feleség) e h. avrat. Képzésére nézve érdekes
analógia a ruméliai kézan (lány), mely úgy viszonylik a kéz szó-
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hoz, mint oylan az oyul, oyl (fiú)-hoz; v. ö. ölum (fiam). | külhane
(hamuházi, aljas ember), voltaképpen külhan-i. A külhane (hamuház) a török fürdőknek az a helye, hol a vizet forralják. A tűz
rakással foglalatoskodó szolga a külhangé (hamuházas) és mint
hogy e fárasztó mesterség többnyire jött-ment embereknek jut
osztályrészül, minden sehonnainak külhani a neve | bi a bir (egy)
helyett inkább csak bizonyos szólásokban járatos, a hol számnévi
jelentése kevésbé eminens, pl. öjle bi terler (olyat, olyan egyet
izzad), bisej (valami), hic bisej jok (semmi), bi-de (tovább, egyet
még), bikac (néhány). Ilyen szóvégi és szóközépi hangelkopások
nem ritkák, pl. paca (darab) e h. parca, nasé (milyen) e h. nasél
(ne-asél), jö (nem) e h. jok, isallá (ha isten akarja) e h. insalla. —
Szó kezdetén gyakoribb az s előtti vocalis elkopása, pl. sétma
{hidegláz) e h. ésetma, séjak (meleg) e h. éségak, mindkét szó az
esémak igéből való; továbbá smarlamak (ajánlani, megrendelni)
e h. ésmarlamak, pl. Allaha-smarladék (istennek ajánlottuk, isten
wele); ite (ime) e h. iste.
3. taula, egy általánosan elterjedt koczkajáték neve, tavlanak is hangzik; az olasz távola (tabula)-ból | kastélar e h. kactelar
(futottak); a c-t különösen í hang előtt gyakran hallottam s-nek,
pl. istiler (ittak) e h. ictiler, asté e h. acté, ustu e h. uctu, gesti e h.
gecti | kömürlükte e h. kömiirlükde ; az illeszkedésnek ama szabálya,
hogy kemény és lágy mássalhangzók egymáshoz alkalmazkodnak,
a sz"tambuli nyelvjárásra is ráillik pl. sarraftan e h. sarrafdan,
bos-ta e h. loos-da, brak-ta e h. brak-áa (hagyd és); demistim e h.
demis-idim, isitmistim e h. isitmis-idim. Továbbá: edep-siz e h.
edeb-siz (erkölcstelen).
4. sene megszólitó szócska, többnyire a mondat végén áll,
pl. gel sene (jöjj csak), bak sana (nézd csak), öjle söjle sene (így be
szélj hát); a sene és megfelelő sana párja nem egyéb mint a sen (te)
és a (aya t) összevonása. Ily hangrendi alkalmazkodások nagyon
gyakoriak, pl. öbür (a másik) e h. obir, bir ez (egy kevés) e h. bir-az \
takérté-makérté (zaj); a szó-ikerítések egyik legáltalánosabb módja,
hogy a szó, kezdőhangját m-mel cserélve fel, ismétlődik, pl. ciimis (vizeilés), gürültii-mürültü (zaj és efféle), para-mara stb. Egyál
talában minden szót lehet és szokásos így ikeríteni, és ezzel a szó
jelentése némileg gyengül, pl. pasa-masa: olyan pasaféle, besikmesik: bölcsőféle.
24*
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5. harsak (bél), elrövidülése a bayr-sap-nok. Hosszú hangzók
különösen akkor rövidülnek el, ha etymologiai jelentésök kiveszett
a nyelvtudatból, a coluk pl. e kifejezésben coluk-coguk (sokaság
gyermek, apróság) a cok-luk összevonása; hasonlóan a bajér (rét)is a bay-jer (kerti hely) elrövidülése | bilader (testvér) e h. birader.
Az l-r változás nagyon gyakori jelenség, különösen idegen eredetű
szókban, pl. zelzele (földrengés) e h. zjerzele ar.; gejlan (gazella) e h..
gejran ar., selvi (cziprus) e h. servi, gülgen e h. gürgen ar., calpare
e h. car-pare.
7. tekme (lábrugás), a tekmek ige főnévi alakja. A k:p hang
csere szintén előfordul, pl. harsak e h. bayr-sap, a tékmak-iQ&k
(dugni) egyik főnévi alakja téka (dugó), mely közönségesen í j á 
nak hangzik | ratélokum vagy rahatlokam czukor-féle édesség, az
arab eredetű rahat-ül-halkum (torok nyugalma) népetymologikus
elváltozása. A lokum ugyanis falat-ot jelent. | sinsile (nemzetség),
az arab silsile dissimilált alakja. Az l: n változására v. ö. fin%an és
filgan (findsa), iskemle és iskemne (szók), kumral ós kumran (gesz
tenyeszínű).
8. tel a telgraf helyett népetymologikus forma, tel fonalat
jelent; népies használatban levő szó | kerata (gézengúz) görög szó,
a keras (szarv) görög többese | sip-sivri (nagyon hegyes); szintén
egyik közönséges formája a melléknévi fokozásnak v. ö. kép-kérmézé
(nagyon veres), kap-kara (nagyon fekete); a p mellett az m is elő
fordul, pl. jem-jesil (nagyon zöld), züm-zürt (nagyon szegény). To
vábbá az r pl. cér-céplak, cércépéldak (egész meztelen).
13. kula'éna ezan okudular. Hads. úgy akarja K. nevét meg
tudni, hogy kérdi tőle: «gyermek-korodba nem imádkoztak-ó a.
füledbe?» A névadás ugyanis úgy történik, hogy a gyereket szüle
tése utáni napján ölbe veszi az apa vagy nagyapa, rááll az imád
kozó szőnyegre (segade) és imádkozás után a gyermek fülébe bele
kiáltja leendő nevét.
16. sindik (most) e h. simdi, v. ö. sinditfik. Ily anorganikus
k hang követi néha az -énga, -inge végű gerundiális alakot, pl. e=
népdalban:
suja gider elinde dir bakér^ak
ne olurmés ölan kéza bakéngak
iki gönül bir olup-ta jatmja/c.
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Szintilyen járulékhang az m a következő szókban: kaplumbaya
{teknős béka) e h. kaplé baya, továbbá ebem-gümeg e h. ebe-gümeg
{geránium); ejtéskönnyitő b, pl. imbrendim e h. imrendim, ömbrüm
•e h. ömrüm (életem).
17. ebzerlemek e h. ezberlemek. A metathesis, különösen az
anadóliai dialektusban nagyon gyakori, pl. jarpak (levél) e h.
japrak, devris e h. dervis, kevran e h. kervan, nalk etmek (elbe
szélni) e h. nakl e., kébrac (korbács) e h. kérbac, torpak (föld) e h.
toprak, lanet e h. nalet okutmak, bulgur e h. burgul.
19. soj-sop (nemzetség): maga a tőszó soj, mig a sop csak
ikerített mása.
21. kajmakléjassé kadajf (tejfeles lapos rétes). Kadajf, katajf
-eredetileg bársonyt jelent, de átvitten egy kenyérhéjból készített
édes tésztás ételt is annak neveznek; mert a czukros víz, a miben
főzik, bársony puhára dagasztja. Egy másik fajtája az ekmek kadajf
(kenyér-rétes), a mit csurgatott és olajos tésztából sütnek.
23. hatténé-hutténé bilmez seni: határt-mit nem tudó t e ; az
arab haddini hududini megtörökösítése. Szintén egyik módja a
szó-ikeritésnek. | direm, eredetileg kis pénz, most súlymérték, egy
okkának (török font) 400-ad része.
25. zarzavat (zöldség) eredetileg zebzevat ar.
28. okijarak e h. okujarak. Nagyon közönséges jelenség,
hogy a ; előtti magánhangzó i-nek hangzik, pl. beklijor e h. beklejor, almijorsun e h. almajorsun, söjlijerek e h. sÖjlejerek, furlijagak
e h. furlajagak. | efem, az efendim összevonása; de az se lehetetlen,
hogy nyoma van benne az efe szónak, melyet a zejbekek «bátyja»
értelemben mai nap is használnak.
29. japagan e h. japagaksén ; a sztambuli nyelvjárás
rendes alakja. Többi személy alakjai így hangzanak: japagam,
japagán, japagak, japagaz stb., édesem, édesen, édesek, edegez stb.
30. malebegi (tejes-étel áruló), ebből: mohalebegi. Két egy
más mellé kerülő vocalis, akár ha h is van köztük, szintén hosszú
vocalisba olvad, pl. matté (hely) e h. mahalle, tdf (csodálatos) e h.
tohaf, da (is) e h. doha, sdb (tulajdonos) e h. sahib. Ha a vocalisok
közt r hang van, hehezetté gyengül, ipl.p'aca (pogácsa) e h. poyaca,
b'fás (torok) e h. boraz, sö'k (hideg) e h. soyuk \ asura (tizedik) ar.
Moharrem hó tizedik napján a mohammedánok egy búzából készült
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édes levest főznek, melybe mindenféle gyümölcsöt belehintenek..
E levest, részben Noé próféta, részben Ali próféta meggyilkolt fiai
Haszan és Hüszejn emlékére készítve, asura-nak nevezik.
31. jediji helvaja bak (az ette édességet nézd); eredetileg
jediji halta és jediji boka bak-ot mondanak, a mikor valaki
hivatlanúl beavatkozik valamibe, vagy ha valami illetlenséget kö
vet el.
32. hamamgé hanem (fürdőasszony). A nő-fürdőkben ez a
fürdő vezetője, ő szedi be az ajtónál a pénzt és osztogatja a cse
lédségnek a parancsokat. A szolgaszemélyzet áll a hamam-anasé
(fürdő-anya)-ból, ez a mindenes szolga, a kit erre arra küldözget
nek ; a sallenatér-hól (sálos szolga), a ki a fürdőszobákból kijövőkre
ráadja a lepedőket sálokat; továbbá a hamam ustasé (férfi-fürdők
ben : tellak), a ki a dörzsölést és szappanozást végzi. | halvet (külön
szoba) : így nevezik a török fürdőkbeli kisebb helyiségeket; ezek
ben van a kurna (medencze), kisebb víztartó edény, melyből a
dörzsölésre és szappanozásra szükséges vizet meríti a szolga. f
göbek-tas (köldök-kő): így nevezik azt a négyszegletű nagy követ,
mely a fürdő legközépső nagy helyiségben van és arra való, hogy
a ráheveredőt jól megizzassza. Köldök-kőnek azért nevezik, mert
a fürdőhelyiség legközepén, a köldök helyén van elhelyezve.
35. ajol, jelentése egy az oZawóval (ficzkó), csakhogy vala
mennyire sértőbb, szemrehányóbb. Eredetére nézve nem más mint
az ej oyul, ej öl (ugyan ficzkó) összevonása. V. ö. büjün (ma) e h.
bu-gün. \ sen kendini pabu^u büjüje okút (egy nagy papucsúval
olvastass magadra): ezt ajánlja H. a bolondokat össze-vissza
beszélő Karagöznek. A «nagy papucsún» a hojá-t (pap) kell érteni,
a ki ráolvasásokkal gyógyít még mainap is mindenféfe betegséget.
A nagy papucsú «nagy eszűt» akar jelenteni.
38. téramvaj, tramway. A consonans-torlódáson a török is
úgy segít, hogy vocalist iktat a consonansok közé, pl. téras (beretválkozás) e h. tras, firenk (európai) e h. frenk, direm e h.
drarn, pirin$ bej-nék nevezi a német prinz-et; sőt a török brakmak
(hagyni) ige is bérakmak-n&k hangzik a nép szájában. Tarabolisnak hangzik Tripolis, Tarabuzen-nek Trapezunt városa.
39. mezargi Mámud (a temetős Mámud), a halál képletes
kifejezője.
41. ha o, mondat végén álló nyomatékos szócska, pl. sindi
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seni zaptijeje vererim ha: most mindjárt a rendőrnek adlak át;
amma kézdé ha: ugyancsak bosszankodik ám.
48. he, szintén mondat végi nyomatékositó szó hé jelentéssel
pl. feerarsén he: eltöröd hé, jokmu-&e; nincs hé, taf-öe: csodálatos,
ne olur he: mi lesz hé. A ruméliai dialektusban mondat elején is
használatos, pl. he kizan: hó lány, he holan: hé fiu; a bulgáriai
törökök közt bre-nek hallottam, pl. ates hre : tüzet hé.
56. kalahalék (sokaság) az arab galehelig illeszkedett alakja.
A sztambuli, de meg egyáltalában az oszmán-török népnyelvben
még a kevésbé járatos perzsa és arab szók hangzói is alkalmaz
kodnak a hangzóilleszkedés törvényéhez. Pl. ajna (tükör) e h.
ajine, armud (körte) e h. emrud, salvar (bugyogó) e h. selvar,
zaman (idö) e h. zeman, ferege (női köpeny) e h.ferage, abu hajat
e h. abe héjat, zere (mert) e h. zira, pezevenk (gazember, szószerint: kurvakerítö) ebből: puzavenk.
58. tornehet, hajós műszó, az angol turn head ; ilyenek még
a később előforduló stop és stoper (megállj).
61. mefíidije, húsz piaszteres (gurus) nagy ezüst pénz; nevét
első veretőjétől Abdul Me$id szultántól nyerte. A gurus (v. ö. groschen, garas), negyvened része a pára, mely eredetileg darabot
jelent, v. ö. par-ca darabka.
65. ot (fű) és kirec (mész) adja azt a keveréket, melyet a
keleti nők szőr eltávolítására használnak többnyire a fürdőkben.
Erre vonatkoznak K. felesége szavai: karélarén usturasé kirec-dir.
70. zil apró kis pár csengők, melyeket a köcek (énekes fiú)
jobb és bal mutató és hüvelyk ujjára illeszt és kiséri vele az éne
ket. Köcek-nek nevezik még azokat a mulató helyeket is, a hol
czigánylányok zenekisérettel lejtenek.
72. merdümen (lépcső); nevezik még merdüven, nerdüven-nek
is. Eredeti alakja nerduban. A b; v hangcserére v. ö. esbab és esvab
(ruha), pazban és pazvan, illetőleg pazvand.
Karagöz, II.
2. celik-comak (vaspálcza, furkós). A népnyelvben gyakran
képeznek alakilag egymáshoz közelálló szavak iker-kifejezéseket,
pl. hatt-hutt az arab hadd ós hudud-höl; sin-sinsile a sinn (kor) és
silsile (nemzetség) szókból, delik-disik (lyukas) a delmek és desmek
(lyukaszt) igékből, coluk-co.juk (gyerek-sereg) stb.
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3. güle güle (nevetve nevetve, jó kedvvel), közönséges szólás
mód és akkor használatos, ha valakinek valami, különösen öltö
zetféle viselésére jó kivánatainkat akarjuk kifejezni. A kereskedő
rendesen ezzel búcsúzik vevőitől.
7. mutfak (konyha) az arab matba% elváltozott alakja | terbije
(nevelés), egyike azon számos kétértelműségre kínálkozó szóknak,
melyek e játékokban különösen össze vannak halmozva. A tojás
nak és zöldségnek, melyet a megfőtt ételre szoktak ráönteni, szin
tén terbije a neve. E szó alapjelentése ugyanis: nevelés, előkészí
tés, felszerelés | Véli efendi cajéré (Véli efendi rétje), egy nagy
sétáló és kiránduló helynek a neve a Márvány-tenger közelében,
Jedi-Kule környékén.
8. kérém-tartar népetymologikus elváltozása a cremor tartarinak J pusulajé-mé sapéttén (a czedulát vesztetted-é el); a czédulát
elveszteni a. m. megbolondulni, eszét veszteni.
11. saz egy híres hangszer neve, tambura-féle.
12. kes-kerata, a «kerata« (gézengúz) jelentését erősítő kei
szócska ostobát jelent v. ö. fentebb celik-comak.
13. aské (akasztó) az asmak (akasztani) igétől. Az aské tulaj
donképpen a török menyasszonynak falra akasztott hozományát
jelenti, melylyel esküvője napjáig szobáját díszíti. Mai napság
csak Anadóliában maradt meg e szokás, a sztambuliak virágokból
csinálják az askét. J fal-tas (szerencse-mondó kő); nagy fényes
alakja miatt jegyzi meg Hads. Karagözre, hogy ily szerencse-kő
képpen nyitotta fel szemeit. | oski, a törökök utczai betyár nyelvén
aranyat jelent, itt a Ura (török arany) helyett használja K.
15. mangiz szintén utczai nyelven kelendő; mondják mangirnak is és mint ilyen a bakir (réz) szónak változata. A szóközépi
explosiva melletti nre v. ö. tiifek és tüfenk (pisztoly). A mi a szó
kezdő m: b hangcserét illeti v. ö. benefse és menekse, bumbar és
mumbar, behane és mahana, éblék és emlék; egy boti marché nevű
boltot a sztambuli nép bumbarsa-nak nevez; továbbá Anadóliában
belli és melli (bizonyos). A mi végűi a szóvégi r: z hangcserét
illeti, az élő nyelvben nem találtam rá analógiát, de felemlítendők
a göz (szem) és görmeb (látni); gözetmek, gösteimek és ^försetmek
alakok. Az is valószínűnek látszik, hogy az olma-z, verme-z stb.
tagadó alakok z-je az olu-r, ver-ir stb. alakok r-jével szemben,
szintén olma-r, verme-r alakok r-jéből változtak át.
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19. sekerli (ezukros kávé) és kesme (szelet, azaz rahat-lokum
szelet), a mit a török kavedsi-nél kapni lehet. Sekerli bir asma alté
és kesme bir kapu dibi kiáltja a kávés, vagyis egy ezukros kávét a
lúgos alá, egy szeletet (édességet) a kapu mögé. A kávéház köze
lében rendesen ott az asma (lúgos), futókákból rögtönzött ker
tecske a vendégek számára; némelyek, ha kiszorultak az asma
alól, a kapu mögé húzódnak.
29. hék-mék azt a hangot akarja kifejezni, melyet valaki
ijedtében vagy akkor mond, ha nem talál kellő szókra. Ilyen
utánzók még zémberé-zémbéré a zene utánzására és cat-pat az
ütésre.
30. kanlé-kavak szószerint «véres nyárfa», egy nagy térség
neve a Bosporus közelében, hol régebben az akasztásokat végez
ték, innen «peres nyárfa» neve.
Karagöz, I I I .
4. Serifé, így nevezik a minaréken levő erkélyt, a honnan a
müezzin ötször napjában imára szólítja az igaz hívőket; alem
pedig a minare csúcsán levő félhold. Ez utóbbi szót kétértelmű
ségét felhasználva feleli Karagöz Hads.-nak ama kérdésére: ne
ulemde sin (milyen világban vagy, hogy vagy) «daha serifede dolasijoruz, aleme cékmadék» (mégcsak a serifeben kódorgók, az alemig
nem jutottam fel).
5. sik bej (gavallér bej, gavallér úrfi); a ük szó európai jöve
vény, a moderneskedő törökök felkapott szava | nanaj, olyanféle
utczai szó a «nincs» kifejezésére, mint az oski a lírára és a mangiz
általában a pénzre.
7. destur, düstur ,• e szójáték megértésére tudni kell, hogy a
destur eredeti jelentése «engedelem», mint jogi műszó törvény
gyűjteményt jelent és egyúttal figyelmető szó az utczán járó-kelők
részére «vigyázz» jelentéssel. Ugyanilyen értelemmel használatos
a varda (vigyázz), varda ha (vigyázz hé) olasz eredetű szó is. Ezért
feleli Karagöz, a mikor a törvények (düstur) ismeretét feszegetik
nála, hogy a destumak vardás nemzetségét is ismerem (desturwa
vardale sojunu bilirim) | sijasijje; a politikai tudományokat jelentő
sijasijjét Karagöz azzal a sija-sijaval zavarja össze, mellyel az
evezősök lapátolás alkalmával taktust olvasnak. A görög eredetű
iskarmoz pedig azt a kis fapálezácskát jelenti, mely az evező lapá
tot egy kis bőrdarab segítségével a csónak széléhez erősíti. Az
iskarmoz ojunu Karagözi viccz | istatastik, a mit K. késsa jastéknak
(kurta párna) ért, a francziából átvett statistikból alakúit át. A köz-
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török nyelv nagyszámú idegen szavai közt, különösen gyakoriak
az sí-vel kezdődő görög szók. E szókezdő hangtorlódást a török
egy i elibe függesztésével oszlatja el, pl. iskumru e h. skumri (hal
faj), istavros e h. stavroz (kereszt), istridja e h . stridja (osztriga),
iskorbut e h. skorbut, iskele e h. skála (kikötő), ispirto e h. spirito.
E két utóbbi olasz eredetű.
8. manté; e szó, melyet Karagöz a gondolkozás tudományát
jelentő mantik-kal téveszt össze, egy vagdalt hússal töltött és sava
nyú tejjel (jourt) leöntött tésztaételt jelent, tatár bőr éknek, (tatár
rétes) is nevezik.
9. formáson (istentagadó), a franczia franc-magon elváltozott
alakja; a, formasonnal és a teljesen értelmetlen felfosonnal a,filozóf
szót akarta volna mondani.
11. destan, hosszabb verses elbeszélések a nép számára,
lehetőleg változatos és tarka tartalommal. Régebben hősi tettekről
zengett, ma már ponyva históriává sülyedt.
15. eksik ólma bajér turpé gibi (ne hiányozzál mint a domb
retekje) tréfás szólásmód az egyszerű eksik ólma helyett. A domb
retekje tudvalevőleg mindig található.
16. jahü, indulat- és megszólító szócska /lejelentéssel, néha
köszöntésnek is használják; Karagöz zevzejlikből (ostobaságból)
o o-val felel vissza.
17. sünnet dühünü (körülmetélés ünnepe); va,n mekteb dühünü
(iskola ünnepe), mely a gyerek iskolába menése napját ünnepeli
és gelin güvej dühünü (menyasszony-vőlegény ünnepe vagyis lako
dalom). Mind e mulatságoknál elmaradhatatlan a hajaige (hajaijátékos), a ki karagözi élczeivel ugyancsak mulattatja a vigadozó
közönséget. Erre vonatkozik, hogy Karagöznek, a ki az ajal-t
(férj) hajainak (árny- v. Karagöz-játék) értette, azt feleli felesége :
«burada sünnet dühünüfélanjok» (itten körülmetélési ünnep-féle
nincs).
18. ninni bölcső- vagy altatódal. íme a legszokottabb: Ninni
derim jaramaza ninni, dur otur annamaza ninni, ninni derim ujusun ninni, ujusun-da büjüsün ninni, gül janéné bürüsün ninni.
33. muska, eredetileg nusya (amulette). így nevezik azt a
koráni mondásokkal beírt és három szegletűre göngyölt papirt,
melynek gyógyító erőt tulajdonítanak. Rendesen a hoga írja és
adja. Egy czérnaszálra függesztve a nyakban viselik, de néha pár
ját is adnak a betegnek, hogy égesse meg és füstjével füstölgesse
magát. Ezt a műtétet tüsü-nek (füstölés) nevezik, tüsü etmek (füs
tölni). A tüsü valószínűleg tütsü-böl (tütmek) rövidült el | stop és
stoper (megállj), hajós-műszó; tréfásan a dur (megállj) helyett is
használják.
40. eski-püskü ikerszó; eski régit jelent. Az egész szólás
különben: eski püskü, sora ben adamé küskü, tréfás rárímelés.

MAGYAKÁZATOK.

379

51. davlambaz, voltaképen davlumbaz, a gőzhajókon levő
nagy ívet jelenti, mely alatt a kerék van; o§ak davlambazi meg
ezintén azt az íves bolthajtást jelenti, mely a tűzhely (o$ak) pár
kányát képezi.
52. meze (imbiss), különösen a szeszes italok (mastika, ráki)
mellé egy-egy harapni való.
Dr. KUNOS IGNÁCZ.

SAJTÓHIBÁK AZ I—III. SZ. «KABAGÖZ»-BEN.
Lap 10, sor 1 föl. ana^a'zéné \ helyett olvasd | anatfa'zéna
» 11 » 12 i
izim || izin
» 13 »
5 al. tezen |] tejzen
» 13 9
3 »
cakmajejdém || cakmajajdém
i)
14 » 16 föl. mejdede || midede
» 14 »> 12 al. sular || sularé
» 16 »> 4 föl. sac mangal || sa^-mangal
» 18 » 17 ») bitirerim || bitiririm
» 19 » 15 »
emrinizi || emriniz-mi
» 20 »
7 aL düsenir || dösenir
» 20 »
4 »
cillelmis || cillenmis
» 24 » 11 i
geldije || gel deje
» 27 » 12 »
Kasida || Kaside
» 27 » 12 )>
Arabi || J.raö
» 31 » 14 »
baktém \\ baktém
» 37 » 17 »
disarda || désarda
i)
38 » 18 föl. kelliji || kelleji
» 38 »> 12 al. bá'zlajén || baslajén
)) 39 ») 1 föl. herre || fcerre
» 164 »> 2 al. Jane || já'we
» 167 » 10 »
sojlenmesina \\ söjlenmesine
» 172 »
3 » hafdé || /wyYíe
» 325 » 10 »
görültü || gürültii
» 338 »
7 föl. Nikololaki || Nikokolaki
w 340 » 18 »
annaséldé || annaséldé

A MANDSU NYELV ALAKTANA
rövid vázlatban.
7. §. I g e k é p z é s .
A) I g é t ő l v a l ó i g e t ő . (Verbum d e v e r b a l e ; e kép
zéseket a Kaulen- és Adam-féle nyelvtanok az activ értelmű alap
ige mellett «conjugatiók»-nak nevezik: 1. simplex forma a c t i v i
generis; 2. conj. passiva; 3. c. reflexiva; 4. с reciproca; 5. inchoativa; 6. factitativa v. causativa; 7. c. frequentativa; — A d a m :
1. conjugaison ou conj. active; 2. conj., forme passive-causative;
3. forme réciproque; 4. f. coopérative; 5. f. élative; G. f. illative;
s még néhány, ritkább divatú képzés, különös elnevezés nélkül. —
Zacharov*) is megtartja az igenemek v. idomok [залоги или
виды глаголовъ] megkülömböztetését és elnevezését, 9-féle igét
állítván föl: 1. activum transitivum; 2. intranBÍtivum (középige,
гл. средшй); 3. passivo-causativum: 4. missivum [cselekvés helyére
való küldés igéje: (гл. отправлешя къ мЪсту дМств1я]; 5. abitivum [cselekvésre indulás igéje : гл. отхождетя къ м. д.]; 6. adventivum [гл. п р и б ь т я ) ] ; 7. iterativum v. frequentativum; 8. cooperativum; 9. reciprocam. Zacharov ezekből terjedelmes conjugationalis táblázatot is készített. De mind ezen osztályozás ós rendsze
rezés csak complicálja a külömben egyszerű igetant, minthogy a
modus- és tempus-jelölésnek semmi külömbsége sem jár az emlí
tett egyes igeidomokkal.
*) Nyelvtanának, melyet csak nem rég szerezhettem meg,
czíme : Грамматика маньчжурскаго языка. St.-Pétervár 1879. —
Egyúttal megjegyzem, hogy az Actes de la Société philologiqueban megjelent «Grammaire Mandchoue»-nak szerzője C. de Harlez, ki ugyanezt a nyelvtant olvasmányokkal és szótárral bővítve
külön adta ki, e czímen: «Manuel de la langue Mandchoue»,
Grammaire, anthologie et lexique. Paris 1884.

A MANDSU NYELV ALAKTANA.

381

1. -bu képzővel verb. « c a u s a t i v u m » : te- ülni, sitzen:
tebu- ültetni, setzen; tebubu- setzen lassen | orni- i n n i : omibuitatni (tránken, trinken lassen) | ubalia- változni, ubaliabu- változ
tatni | jabu- járni, eljárni vmiben, cselekedni, csinálni: jabubu- pa
rancsolni hogy vki eljárjon, cselekedjék, csináltatni | bi- esse:
bibu- engedni hogy vmi vhol legyen == otthagyni; megmarasztani j
o- (ombi) esse, fieri: obu- werden lassen = machen; vkit vminek
tartani (einen etwas sein lassen).
2. -bu képzővel, verb. « p a s s i v " u m » : tata-: húzni: tatabugezogen werden (meg caus. «ziehen lasseno) | dali- abscondere:
dalibu- abscondi | ende- megcsalni, rászedni: endebu- rászedetni
magát, hibába esni | sabu- conspicere: sabubu- conspici (meg:
sehen lassen, zeigen) | gosi- amare: gosibu- amari.
J e g y z e t . A -bu kétféle értéke alkalmasan a bu- adni igé
ből magyarázható, mely egyrészt = «meghagyni)) [hogy történjék
vmi], másrészt = «megengedni)) [hogy tegyenek vmit, akár magán
az alanyszemélyen]. — Az utóbbira nézve figyelmet érdemel, hogy
a pass. ige mellett a transitiv cselekvés ágense dativus-alakban
tétetik k i : amade tantabu/a az atyától (a patre) megveretett (tkp.
az a t y á n a k «verni engedett))). Zacharov is a bu- «adni» igét
ismeri föl. — A -bu képzőalak mellett van néha még -mbu, melynek
m-je talán közbevetett nom. verbale képzésből való (pl. -n, fent
310. 1.): okdobu- v. okdombu- begegnen (entgegen gehen) lassen;
vési- fölmenni: vesibu-, vesimbu- fölvinni, fölterjeszteni (v. ö. vesinge fölmenő, emelkedő).
3. -ndu és -nu képzővel, verb. « r e c i p r o c u m , c o o p e r a t i v u m » : ajsila- segiteni: ajsilandu- egymást segiteni | tantaverni: tantanu- verekedni | saj- harapni, marni: sqjnu- marakodni;
együtt marni | je- enni: §endu- egymást enni; együtt enni | töszidni, átkozni: tönu- egymást szidni, czivakodni.
4. -ca (-co), -ce képzővel verb. « c o o p e r a t i v u m » (néha
általában « f r e q u e n t a t i v u m » ) : te- ülni: tece- együtt ülni v.
leülni; többen leülni (kiki a maga helyére) | omi- inni: omica- egy
mással inni | songo- sírni: songoco- együtt sírni, siránkozni | amgaaludni: amgaca- többen együtt elaludni | baj- keresni: bajca- itt is
ott is keresni, vizsgálni | efi,- játszani: efice- egymással j . , játsza
dozni, mulatozni J gisure- beszéllni: gisarece- beszéllgetni, egymás
sal beszéllni.
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5. -ga (-30), -ge képzővel verb. «r e f 1 e x i v u m» ; gaj- venni,
sumeré: gajga- magának venni, megkapni | debke- szétszedni, szét
oldani : debkege- szétoldódni, szétmenni || ide való az o- (ombi)
«lenni, fieri» mellett használt ogo- tő az ogoro nom. praes.-ben.
6. -na (-no), -ne képzővel verb. «inchoativum» (vagy «approximativum», a mint Boller [Wurzelsuffixe in d. alt. Sprachen 64]
nevezte; Ádámnál «forme élativew: (d'agent quitte le lieu dans
lequel il se trouve, pour aller accomplir l'action» ; Zách. «abitivum», s a képzőt a gene- «menni, elmenni» igéből eredteti): omiinni: omina- aller bőire | bangi- élni: bangina- születni (élni kez
deni, életre indulni) | eje- folyni: ejene- elfolyni, kifolyni | okdobegegnen: okdono- entgegen gehen | ebise- fürödni: ebisene- fürödni
menni | aca- egyesülni, találkozni vkivel: acana- találkozásra
menni | te- ülni: menni, vhova letelepedni.
7. -ngi (-gi) képzővel verb. «inchoativum» (jelesen a ((cse
lekvésre eljövetelt* jelentő ige; a képző nem is egyéb mint a gi«venire» ige: Adam-nál «forme illative»; Boller ezt is «approximativum»-nak nevezte, Zách. «adventivum, ra. npHÖMTÍa»): tuvanézni: tuvangi- nézésre (látogatásra) jönni | isa- gyűlni: isangigyűlésre jönni, gyülekezni | isi-: isingi- elérkezni | gengi- enni
jönni | iZi- állani: ilingi- állomásra jutni, megszállani | omingi-,
omigi- (omi- inni).
8. -ngi képzővel Zacharovnak verbum «missivum»-a, mely
azonban szerinte is gyér használatú; az ungi- «küldeni» igéből
ered; pl.alangi- küldeni hogy mondjon,üzenni(Klapr. Chrest. 141.
Boto dongifi nialma takurafi Temugin-de alangiya Boto ezt hallván,
embert küldvén, T.-nek megüzente).
9. Kevésbé rendes használatú képzők:
-nda, -nde : pl. galu- és galunda- telni, megtelni, telivé lenni J
sakda- öregedni: sakdanda- el kezd öregedni | uru- éhezni: urundemegéhezni | jo- vhova menni: jondo- vhová férni, elférni | gere- és
gerende- virradni, megvirradni || algi- dicsérni: alginda- egymást
dicsérni (Zách.).
-ta, -te: pl. ajsila- segíteni: ajsilata- egyre, gyakran segíteni |
gajla- félremenni, kerülni: gajlata- id. (egyre),szaladgálni\karmaőrízni, oltalmazni: karmata- id. (egyre) | kurbu- és kurbute- hente
regni. Zacharov a frequentativ idomhoz sorozza. — Megjegyzendő:
ge- «enni»-ből nom. prses. gete-re.
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-la, -le: pl. garmi- darabolni, aprítani: garmila- szaggatni,
tördelni | debke- szétszedni: délkelé- id., kioldozni | nej- kinyitni:
nejle- id., magyarázni.
-ra, -re: pl. tata- maga felé húzni: tatara- huzakodni | igiés igira- fésülni | igu- kenni: igura- dörzsölni, elnyűni | karma- és
karmára- oltalmazni (v. ö. -ía-val).
-Iga, -Ige: pl. uje- puhítani: ujalga- puhulni | dekde- föl
szállni: dekdelge- fölrezzenni (álomban).
-rga, -rge: pl. bilu- czirogatni, gedélni: bilurga- hízelegni.
-nga, -nge: pl. guni- gondolni: guninga- gondolkodni, meg
gondolni, meghányni-vetni | ulyi- érteni, megérteni: ulyinge- kezd
megérteni | ili- állani, megállani: ilinga- meg-megállani, késedel
mezni.
-sa, -se: pl. gafa- venni, fogni, kapni: gafasa- egyre fogni,
tartani | olyo- óvakodni, félni: olyoso- óvakodni, vigyázni | ibelepni, előre 1., haladni: ibese- lépdelni, haladni (lassan) | maktavetni, dobni: maktasa- dobálni | kurbu-: kurbuse- (— kurbute-) \
tata-: tatása- maga felé húzogatni || ciyala- akarni, szeretni: ci%alsa- egyre kívánni, vmire törekedni | mongi- és mongira- dör
zsölni, tésztát gyúrni, kezét morzsolni: mongirsa- gyúrkálni, nyom
kodni (birokban) | bűje- kívánni, szeretni: bujerse- id. (egyre).
-mga, -mge: causativ értékkel, pl. aca- egyesülni, egybetalál
kozni : acamga- összehozni, -gyűjteni, -rakni | isa- összegyűlni :
isamga- összegyűjteni.
-kia- (-yia): causativ értékkel, pl. yafu- áthatolni: yafukiaátvinni, behatoltatni, megértetni | galu- telni, megtelni: galukiamegtölteni | taci- tanulni: taciyia- tanítani; — vagy pedig intensiv
értékkel, pl. tuva- nézni: tuvakia- őrizni | jaru- vezetni, vinni:
jarkia- (e h. jarukia-) rávinni, elcsábítani.
-da, -de: pl. ibe- lépni: ibede- lépdelni, lépéssel haladni
(v. ö. ibese-). — Idevaló gi- jönni: gide-re nom. praes.
B) N é v s z ó t ó l i g e t ő (verbum denominale).
;
1. -la (-lo), -le képzővel, «azt- és a z z a l - tevés vagy mivélés» értékével való ige: karida- köszönni, meghálálni (karú köszö
net) | abala- vadászni (aba vadászat) | oktolo- mérgezni (ökto mé
reg) | komolo- nyergelni (komo teve-nyereg) | gebule- nevezni (gebu
név) | gergile- rendezni, rendbe állani | jasala- szemlélni (jasa
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szem) j u^ula- élén állani, elsőnek lenni (ugu fej) | sonkolo- utá
nozni, követni (sonko nyom) | ucule- dalolni (ucun dal) | gengieletisztítani, világítani (gengien világos) | niamala- szeretni (niaman
szív) || -li: mongoli- nyakba vetni (mongon nyak).
t. -ra (ro), -re képzővel, szintén «azt-tevés»-féle ige: mongoro- mongolul beszéllni (mongo mongol) | nikara- sinaiúl beszéllni
(nika sinai, s. ember) | yeyere- (yey eremé asszony módra, yeyereku
asszonyias : yeye asszony) | ambara- nagyot tenni (ambarame vambi
nagyot öl, nagy öldöklést teszen : amba nagy).
3. -da (-do), -de képzővel, ugyan afféle ige (mint 1.2. alatt):
silyida- gyűlölni, irigyelni (silyi epe) | jobodo tréfálni (jobo tréfa) |
galada- hozzáfogni (hand anlegen: gála kéz ; megj. galai da- kézzel
neki állani, munkához fogni) | yebedé-, yebde- tanácskozni (yebe
tanács, megbeszéllés) | galida- ravaszkodni, megcsalni ($ali csel,
ravaszság) | samada- varázsolni, igézni (saman, sama varázsló,
sámán).
rda (= -ra-\-da) : yayarda- férfikort érni (yayardaya
n. praet.: yaya férfi) | yeyerde- asszonykort érni, anyányivá lenni
(yeyerdeye n. praet.: yeye nő, asszony).
4. -sa (-so),-se képzővei: samasa- varázsolni, samánkodni
(saman) J guvangusa- házsártoskodni, kötekedni (guvangu házsár
tos) | sajsa- dicsérni (sajn jó) | tulyuse- beborulni, borússá lenni
(tulyun borús, sötét) | antayasa- vendégül lenni (antaya vendég;
ellenben: antayala- vendégül fogadni, megvendégelni) | majmasakereskedni, handel treiben (majmán handel) | ayusa- bátyának
(ayunj tisztelni.
5. Egyéb, ritkább használatú denom. igeképzők:
-cila: nikacila- sinaiasodni (nika sinai; v. ö. nikara-) \ ayuncila-, ayucila- bátyáskodni, bátya (ayun) jogát gyakorolni.
-§a: késibe- kegyességet élvezni (kési) \ urgunfíe- örülni, ör
vendezni (urgun öröm).
-mi: goromi-, goromila- távolodni, messzire menni (goro
távol való) | bolgomi- tisztulni (bolgo tiszta) | toyomi- begombolni
(toyon gomb).
-na: gafuna- gubanczosodni, nemezzé válni (§afu nemez) |
sujyene- kalászosodni (sujye) \ ajna- «miz»-ni, azaz: mit-tenni
(aj «mi»).
-ÍM, -tule: yusutule- erőlködni, erejét használni (yusun) \
kimutu-, kimutule- ellenségeskedni (kimun ellenség).
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6. Denom. képzésű h a n g u t á n z ó igék helyett a mandsu
nyelv még a nyers hangutánzó szót a se- «mondani* igével szer
keszti, pl.: cak seme csattantani (schnalzen), kiatar seme kaczagni;
bubu-baba seme mormolni, érthetetlenül beszélni; s megjegyzendő,
hogy igen széles körben alkalmazza a mandsu a hangutánzás ezen
alakját: keb seme szunnyadva (keb seye elszunnyadt), cas seme
történetesen, véletlen. — De a se- «mondani» ige képzőnek is
mutatkozik -si alakban: lob seme és labsi- bekapni, mohón enni;
tuk-tuk seme v. tuksi- kopog (a sziv).

8. §. Igeragozás.
A mandsu nyelv az állítmányúl való igealakokon nem fejezi
ki az alanyszemélyek külömbségét; az alanyra mutató személy
ragok nélkül egyazon igealak lehet 1. vagy 2. vagy 3. személybeli
akár egyes- akár többes-számi alanynak az állítmánya. Egyébiránt
ha a mondatban az alany esetleg nincs kitéve,, az állítmányúl való
igealak rendszerint 3-ik személyi alanyról vagy határozatlan töb
besszámi alanyról értendő (ném. «man»; v. ö. lat. dicunt, magy.
azt mondják, finn «passivum impersonale»). De kifejeztetik az
állítmányigén négyféle m o d u s - külömbözet: i n d i c a t i v u s ,
i m p e r a t i v u s , c o n d i t i o n a l i s , o p t a t i v u s ; meg az alapmoduson, az indicativuson belül kétféle t e m p u s : p r a e s e n s (és
futurum) meg p r a e t e r i t u m . E mellett a tempustő-alak mellett
gyakran még a létige bi «copula» gyanánt használva kiemeli az ige
alak állítmány voltát (az alanyra vonatkozását), sőt az egyik (-mbi
végű) ind. praesens-alak rendesen van ezen bi-\el; meg ugyancsak a
bi- «esse» igének modus- és tempus-alakjáival képezhetők szerkesz
tett igealakok, melyek szorosabb tempusjelölésre szolgálnak (imperfeetum, plusquamperfectum) vagy a modust múlt időre vonatkoztatatják (conditionalis praeteritum). — A fent ismertetett (312.1.)
nomen verbalék közül kettő szerepel verbum finitum-tőűl az indicativusban: a -ra, re végű nomen «praesentis» (és futuri), meg a
~Za* ~Xe (-ka> -ke)-végü nom. «praeteriti». Ugyanezek szolgálnak,
participialis jellemüknél fogva, gerundialis-alakoknak alapjául,
casusragok vagy postpositiók hozzájárulásával. — A többi modusalakokban a csupa igetőn kivűl (imperativus), külön képzőket
találunk, melyek a nom. verbale-képzésben külömben nem fordúlNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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nak elé. — Szintigy van a participialis nomen verbale-val szerzett
gerundiumokon kivűl még saját ragu néhány gerundium.
Az igeragozás — illetőleg a modus- és tempus-jelölés, azon
egyféle az egyszerű alapigékre és bármely származott igékre (7. §.)
nézve, miszerint külön conjugatiók fölvételére nincs szükségünk.
9. §. V e r b u m

finitum.

A) I n d i c a t i v u s i l . p r a e s e n s . — Csak az egy bi «esse»
ige használtatik csupa tőalakjában ind. praes.-alakúl = «est» (ille
tőleg = «sum, es, est, sumus, estis, sunt»): sengi fulgian bi sanguis ruber est, muse nialma bi nos homines sumus. Egyébként az
ind. praes. vége -mbi, pl. alambi elmond, beszéli, genembi elmegy,
omimbi iszik, obombi mos, dedumbi alszik, vambi megöl, ombi le
szen, lehet (o-: praet. oyo), sembi mond, gondol; x) gosibumbi amatur (gosi-bu- amari), dedubumbi altat (alvásra lefektet, meghálat),
ominambi inni megyén, ajsilandumbi egymást segítik stb. — Ezen
ind. praes. alakban a végző -bi nyilván a létige bi- (est), mert csat
lakozik hozzá az -mbiye végű imperfectum, melyben -biye a bi
igének praeterituma. Az igei alaprésznek tehát participium vagy
gerundium értékével kell bírnia, s így is magyarázzák az alakot
Zacharov és Adam: pl. alambi = alame (a folyó cselekvés gerun
diuma) -\-bi (est) = elmondván [elmondásban] van. Lehetne bár
az -n képzős nom. verbalét is alapúi venni (csakhogy nom. agentis
értékkel): alan-bi = elmondó-van; 2 ) annyi bizonyos, hogy az -mbibeli nasalisnem csupa «ligamentum» (Kaulen), vagy «développement d'une nasalew (Harlez). — J e g y z e t . A bi ige még maga
is veheti föl, mikor több mint csupa copula, a vele alakult praesens-végzetet: bimbi.
x
) Czélszerűnek látszik, az alanyszemély külömbségét ki nem
íejező mandsu igealakot a magyar ige egy. 3. személyalakjával
fordítani, mely úgyis többnyire = csupa igető.
2
) C. von der Gabelentz (Zeitsch. DMG. XVIII, 215): . . . dass
diese die eigentliche endung bi nicht an den stamm, sondern an
eine form auf n anhángen, die ursprünglich participiale bedeutung gehabt habén mag und jetzt noch als die gebráuchlichste
endung für abgeleitete substantiva vorkommt, z. b. jabun der gang
vonjabumbi, elden glanz von eldembi.
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2. Indicativus, p r a e t e r i t u m (perfectum, aoristus) : a -ya,
~Z°> ~Xe (Y- ~k<*>> ~k°> -ke) képzős nomen praeteriti (fent 312. 1.) vagy
magában áll mint praeteritumi állítmányalak vagy hozzájárul még
a bi létige: -yabi, -yebi (-kabi, -kebi), pl. alaya v. alayabi elmon
dott, $iye v. giyebi eljött; bi- igétől: biye (v. biyebi) vala, volt;
o- igétől: oyo lett, se- igétől: seye mondott; dosika v. dosikabi intravit, baya (e h. bayaya) v. bayabi kapott, stb.
A bi létigének prseterituma (biye) a praesens- és praeteritumalakok alaprészéhez járulván, i m p e r f e c t u m és p l u s q u a m p e r f e c t u m - f é l e alakok keletkeznek: alambiye elmond vala,
alaya-biye elmondott volt; pl. ő eljött volt (giyebiye), de én elküld
tem (ungiyej.
J e g y z e t : Néha -ya-bi helyett a befejezett cselekvés gerun
diuma (-fi) teszi a praeteritum alapját: $ifi-bi e h. giye-bi eljött.
3. Indicativus, p r s e s e n s és f u t u r u m : a -ra, -ro, -re kép
zős nomen praesentis, néha még bi-vel (-ra-bi) az -mbi alak mel
lett ritkán fordul elő praesens értelemmel, hanem inkább futurum ;
a tagadósitott praesens azomban (1. alább) csakis ezen participiummal fejeztetik ki (-raku = ra-\-aku, re-\-aku>): pl. alara elmond
(el fog mondani), genere elmegyek | pl. «te légy itt, én elmegyek))
(bi genere) | pl. «a ravasz (a más világon) szamárrá válván, a jám
bor fogja megülni (a jámbornak lovagoltatni fog, nomyon-de morilabure) | pl. «én most a fővárosba megyek [genembi], tudorság el
nyerése után téged magammal viszlek (foglak vinni: simbe gamara) \
kérdő mondatban, mely kérést jelent: tere-o fog-e leülni =
tessék leülni.
B) I m p e r a t i v u s : A csupa igető 2-ik személyre szóló
parancsolást jelent: ala mondj el (mondjatok el), gene menj (men
jetek) ; alandu mondjatok el egymásnak. — Csak néhány, kivált
egytagú ige nyer az imperativusban járulékot, mely azonban nyil
ván nem a modus kifejezését illeti, hanem egyszerű tőbővités
{v. ö. a -ra alakot, bővebb tőtől: ogoro, bisire, gebére): o- lenni:
imper. oso \ bi- lenni, esse: bisu \ gaj- kapni, elvenni, fogadni:
-gajsu | baj- kérni, keresni: bajsu || je- enni: gefu || dosi- bemenni:
dosinu | tuci- kimenni, eredni: tucinu \ vési- fölmenni: vesinu. —
Szintígy fölváltja -$u (e h. giu) a -ji végű inchoativ igék (fent 382.1.)
«zen képzőjét, mely amúgyis egyazon a gi- «venire» igével; ennek
azonban giu az imperativusa; pl. alanyit gyere elmondani, bengu
25*
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hozz el (bengi-), gagu adj ide, hozz el (gagi-). — A 3. személyre
főleg az optativus alakja szolgál.
C) O p t a t i v u s . Az így nevezett -ki végű modus-alak óhaj
tást, meg kevésbé nyomatékos parancsolást, s végre nem határo
zottan állító futurumot jelent: pl. $eki egyél, egyék csak, tessék
enni; teld tessék leülni: geneki jóformán elmegyen, majd elme
gyen | pl. nialma oki sembi ember legyen mondja [magában] =
ember akar lenni | si dere obofi $aj $iki te az arczodat megmosván,,
aztán eljöjj. — Parancsoló értelemmel használtatik különösen a
-H-alak nyomatékosítottja -kini (az ebbeli -ni külömben kérdő
szócska), pl. alakini hadd mondjon el; sini ciyaj okini a te akara
tod szerint hadd legyen | pl. «száz módon hajlítsd (bukdakini),.
mégsem hajlik meg» | pl. iciyi-aku okini seci bayambi-o hiba nél
kül hadd legyek, ha mondod ( = ha hiba nélkül kívánsz lenni),
eléred-e ?
D) C o n d i t i o n a l i s , -ci modus-képzővel: alaci ha el
mond, geneci ha elmegy; bici ha van, oci ha lesz, stb. Szorosan föl
tételező értékén kivül, ez igealak még egyéb előkészítő (jelesen
megengedő, időhatározó, okhatározó) mondatokban is szerepel.
Ezenkívül megjegyzendő gerundialis használata az «illik, kell;
lehet» (acambi, ombi) igék előtt. Pl. giya bici utyaj bajtala pénz
[pénzed] ha van, hát használd | sargan mérgen oci ejgen-de gasacun
komso a feleség ha okos (v. mikor okos), a férjnek panasza kevés
(nem igen van) | geneci utyaj genembi seme yendu ha elmégy, hát
mondd, hogy elmegyek | utána vetett tetendere «mihelyt» szóval:
gici tetendere belyeci acambi mihelyt eljön, el kell készíteni | még
külön «ha» (ajka, ajkabade) kötőszóval: suve ajka mini gisunbe
eijefi . . . jabuci ti ha az én szavamra emlékezve . . . cselekedtek |
sinde ajka sajn bitye bici neked ha jó könyv (könyved) van || don$ici si te mangu bitye yidambi sembi ha az ember hall, azt mond
ják: te most mandsu könyvet olvasol = a mint hallani (wie man
hört), te most . . . olvasol; v. azt hallani, hogy stb. | dosici enceyen
aku, nakaci yajrakan bemenni (a dologba, rávállalkozni) nincs
tehetség, elhagyni sajnálat = a m i azt illeti, hogy vállalkozzam —
hogy elhagyjam || mimbe bolgo obuci ombi engem tisztává hogy
tegyen lehet ( = engem t. tehet) | erébe valiaci acaraku biye ezt
hogy eldobja nem-kellő volt ( = ezt eldobni nem kellett) | ere bajta-be nakaci sajn e dolgot ha elhagyja jó (jobb elhagyni). — Meg-
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jegyzendő hogy oci («ha van, ha lesz») gyakran csak az alany
kiemelésére szolgál: tondo amban oci bucere-de geleraku a hű alatt
való [oci] meghalni nem fél | buja nialma oci ulin-be bujembi, ambasa sajsa oci erdemu-be kemuni bujembi a kis (v. közönséges ember)
[oci] a vagyont kívánja, a bölcsek (tökéletes emberek) [oci] min
dig az erényt kívánják [ megjegyzendő: emu-de oci először, gaj-de
oci másodszor, sunga-de oci ötödszer, stb.
A -ci alakhoz, «megengedő)) értelmének tüzetes kiemelésére,
be szócskájáról: -cibe, pl. bicibe, ocibe habár (noha) van v. lesz |
pl. fulun calian bicibe tiszti fizetés és tartás habár van [mégsem
telik a mindennapi költségre] | tecibe ilicibe elye aku habár ül ha
bár áll ( = üljön bár vagy álljon), nincs nyugta.
A conditionalisnak praeteriuma és futuruma a cond. bici v.
oci segédigével meg az illető participiumokkal szerkesztődik, pl.
alaya oci ha elmondott, alara oci ha elmondani fog j pl. tuttu aku
b'v/e bici úgy ha nem volt | eye nialmade yagilaya bici ha rossz em
berrel megbarátkozott volna.
Ugyancsak a -ci cond. alak, hozzájárult -na nyomatékosító
raggal: -cina, fölszólítást is fejez ki; a -na ragnak alkalmasint
eredetileg kérdő értéke volt (v. ö. -ni), s a parancsoló értelem úgy
fejlődött, mint a -ra-o, meg a ki-ni alakon (v. ö. «hát ha egyet
innánk»-féle mondatnak fölszólító végértelmét); pl. ubade tecina
üljön (ülj, üljetek) le itt; kemuni vjicina jöjjetek el még; gecina
hadd egyék, stb. Megjegyzendő secina «mondd csak» a mondat
végére vetve, mint helyeslést kívánó fölkiáltás, mely körülbelül ==
«úgy-e bár» : pl. agige guse damu sefu-i gilgan-be dongiya-de, fajanga gemu tuyembi, secina a gyerekek, csak a mesternek hangját
hallván, mind megijednek (tkp. lélek esik), úgy-e bár!
10. §. G e r u n d i u m o k .
1. A -me végű gerundiumban valamely ige a rákövetkező
(pl. állítmány-) igének alárendeltetik, főleg mint mód- és ezélhatározó, melynek cselekvése a főigéével egyidejű (ger. preesentis) :
pl. aramé tacibuya scribendo docuit | muse sibia maktame dasame
dendeki mi sorsot vetve (sorsolással) ismételve (újra) fogunk osz
tani | nimere nialma-be tuvaname genembi a beteg embert megnézni
megyek | mangurame bayanambi mandsuúl beszéllm (mangura-)
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tud | gabume seye felelvén mondta (feleletül, feleletképen) || mute«posse»,ige mellett: bi . . . karulame mutembi hálát adhatok | ubaliambume muteraku forditani nem tudó | yafan ome mutembi man
darin lenni (o-) bir ( = lehet) | gili aku ome muteraku harag nél
kül nem lehetek. — Megjegyzendő seme «mondván», mely az.
oratio recta alakjában levő nyilatkozatot (v. gondolatot) mint tár
gyat vagy más határozót a főmondatba illeszti: imbe mutembi seme
alayabi ő róla teheti mondván elmondta = ő róla azt mondta el,
hogy teheti | galan-be manga seme gasambi az életet bajos mond
ván panaszolja = az életről panaszkodik, hogy bajos | $vj gebu
Temugin seme araya a fiú nevét T. mondván tette = a fiút nevezte
T.-nek || seme mint megengedő kötőszó : jadayun nialma yiidai bade
te%e seme fongire nialma aku szegény ember a piaczon leült bár,
kérdező ember nincsen (nincs a ki kérdezze).
J e g y z e t . Az egyszerű ige mellett lehet a öi-vel szerkesz
tett praesensnek is -me végű gerundiuma (-mbime): pl. oryo sayurun geeen-de gelembime, gecen sun-de gelembi a fű a hideg dértől
félvén (= mig fél), a dér [meg] a naptól fél | bimbime: doro %anci
bimbime, goro-de bajmbi a törvény közel levén (habár k. van), [de]
messze keresik.
J e g y z e t . K-me gerundium következő saka v. gaka szóval =
«alig hogy, mihelyt csak» : pl. bangime saka atyai gisureme ba%anambi alig hogy született, már szólni tud | sabume gaka gulika gese
alig látván (alighogy látták egymást), szinte megbarátkoztak.
2. A fi végű gerundium a főigebeli cselekvést megelőző mellékcselekvós kitételére szolgál (ger. praeteriti); — úgy is szerepel,
hogy midőn egymásután következő igecselekvések egyazon modusés tempus-határozással értendők, csak az utolsó veszi föl a modus- és tempus-jelölést, az előzők pedig mind a -/i-alakban tétet
nek ki (ger. copulativum — mellérendelő mondatkötő jellemével):
pl. gifi: ayun deo yecende gifi tatara böde ebu%e bátya és öcs a vá
rosba jővén a fogadóban megszálltak | böde dosifi dedw/e a házba
bemenvén lefeküdt | si böde isinafi, magige tejefi, buda gefi, dere
obofi, gaj giki te haza menvén, egy keveset pihenvén, megebé
delvén, azczot megmosván, aztán gyere el ( = menj haza, ebé
delj meg, mosdjál meg s aztán gyere el) | giya aku ofi tuttu uda%aku pénz nélkül levén ( = mivel p. n. volt, tehát nem vett | uttu
ofi így levén (= azért) | erébe gisurefi ajnambi ezt beszéllvén mit.
csinálsz ( = miért beszélled ezt).
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J e g y z e t . Néhány igének -fi helyett vagy mellett -pi (-mpi)
végű a gerundium, mely néha még nom. verbale (nom. praeteriti)
jellemével bír: sa- kinyújtani, kiterjeszteni (praet. sanka, part.
prses. sandára) : sampi j $uva- kinyitni, tátni (praet. guvanka): jwvampi, pl. mongon sampi anga guvampi tuvambi nyakát kinyújtván
száját nyitván néz | $alu- telni, megtelni: galufi megtelvén, galupi
teli, megtelt, plenus, repletus.
3. Egyidejű mellékcselekvés kitételére szolgáló, főképen
módhatározó gerundium: --/aj, -yoj, -yej (~kaj, -kej, vagyis a -va
nom. verbalénak instructivusa): yadayai szegezve (jasa y. tuvambi
szemet szegezve néz) | teyej ülve (t. aliaya ülve várakozott) | goloyoj geteye ijedve fölébredt (fölijedt) | anga guvankaj szájtátva | oyoj
levén: kicen yusun galaraku oyoj, cun-cuni suve yafure-de isinaya
szakadatlan igyekezetű erőlködésű levén, lassanként megértésére
jutott | baya-bayaj kapva-kapva, amúgy hirtelen, szándék nélkül |
nambuya nambuyaj a hogy akad, gondolomra (pl. gisurembi beszéli).
4. Consecutiv értékű gerundium: -tála (-toló), -tele: lásd
fent 316.1.: isitala, moyotolo, bucetele, $itele \ o-mbi igétől otolo :
pl. utala ania otolo yeni magige bankaku annyi év lett-ig (múltáig =
annyi évig) legkevesebbet sem restült el. — Közel áll ehhez, bár
értéke árnyalatilag eltér, a -taj, -toj alak: bucetej halálra (pl. afambi
harczol), ergeletej erőszakolva, erőszakkal, vataj megölésig (agyon,
pl. verni) | pl. bejebe valiataj ome műtere amban magát eldobva
lenni tudó tisztviselő ( = magát föláldozni képes).
5. Kákövetkező mellékcselekvés gerundima: -ngala (-ngolo),
-ngele («mielőtt»): genengele emgeri saya elmente előtt (mielőtt el
ment) egyszer nézett | gisun vagingala jasaj muke far-seme ejeye
mielőtt beszédét végezte, könnyei megeredtek | o-mbi igétől ongolo
(fent 318 1.).
Ezenkívül az állítmányúl álló p a r t i c i p i u m o k , a -ra-kép
zős nom. praesentis és a -^a-féle nomen praeteriti, alkalmas casusraggal (jelesen loc. -de) vagy hozzá csatlakozó postpositiókkal —
gerundiumok gyanánt szolgálnak, vagyis egész mondatnak hatá
rozóul a főmondatba való beleilleszkedését eszközlik; még a tár
gyúl való mondat is így befoglaltatik a participiumnak accusativusalakjában. Ilyen participialis gerundium tkp. a fent 3. alatt fölvett
-yaj végű alak is. Példák:
r
1. -be acc. raggal: nomyon sajn yafan ogoro-be guniraku
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hogy szelíd jó tisztviselő lesz, nem gondolja (tkp. létet, ogoro-be =
hogy lesz) | ere nure ajbici gagiya-be sarkú nem tudja, honnan vet
ték ezt a bort (vettet, gagiya-be = hogy vettek).
2. -de loc. raggal: besergen-i baru gidere-de, A. geteye midőn
az ágyhoz jőnek v. jöttek, A. fölébredt | Temugin yolyabe ucarafi
ajaki serede, guve nieye dejeme gimbi T. a rablókra akadván midőn
[velük] harczolni akar (tkp. harczolnék mondóban), két kacsa
röpül oda (röpülve jön) || bade «helyben (mihelyt, midőn)» : amba
nialma olyoro bade, buja guse geleraku sere doro bi-o ? midőn a nagy
emberek óvakodnak, a kis gyermekek ne féljenek? (tkp. ,nem fél
nek* mondás[uk] szokás-e?) || gakade «-ért (mert, mihelyt)» : sini
beje tubade bisire g. mert te ott voltál, [én szabadulhattam] | tusabe
arára §. minthogy hasznot tett || galin «ért, okáért», turgun v.
turgunde (tokáért, miatt» : ayun giye t. deo geneye mivel a bátya
jött, az öcs elment || -be dayame ((következtében, ért, miatt»:
suveni katun yan simbe takuraya-be dayame mert a ti császárnétok
téged küldött || gogime «daczára» : cirabe tokára g. mugilenbe sarkú
noha az arczot ismeri, de a szivet nem tudja | baján biye g. énen
lakcaya habár gazdag volt, a nemzedéke megszakadt || -ci ebsi
«óta» : mö tebure-be deribuye-ci ebsi azóta hogy fákat ültetni kezd
tek || angala «-n fölül, helyetti): gucuse-de nure benere a. a he
lyett hogy a barátoknak bort kinálsz, [adj nekik inkább enni] |
mangi «után» : susaj nialma-be etuku sufi amasi ungiye mangi, T.
gili bangifi yendume miután ötven embert levetkőztetve vissza kül
dött, T. megkaragudván szólt | dari «-ónként»: giye dari valahány
szor jött.
11. §. I g e a l a k o k

tagadósítása.

A tagadólagos állítás kifejezésére szolgáló aku (akó) szó egy
szersmind ige és névszó természetű; állítmányúl állva = «non
est» ( = «nem» és «nincsen») meg névszóhoz járulva tagadósító
jelzőül szerepel, mely még casusragokat és az -nge névszói vég
képzőt is elfogadja. Az állító igealakok tagadósítását az aku szó
csak a névszói vagyis participium-alakokon eszközli {-raku, -yaku
= -ra + aku; -ya + aku).
1. Az -mbi végű ind. praesensnek a -ra prsesens-futurummal
együtt a tagadólagos alakja: -raku = -ra + aku, -re + aku, -ro +
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aku, pl. alaraku el nem mond, generaku nem megyén, ongoraku
nem felejt, geteraku nem eszik (nem fog enni).
2. A -ya part. praeteriti-hez úgy járul az aku, hogy -ya, -yo +
aku lesz -yaku, de -ye + <*&« lesz -^eA;ií.: alayaku, ongoyaku, geneyeku, biyeku stb. Megjegyzendő, hogy a különben -ya helyett -ka
(-ko, -ke)-ve\ való nom. praeteriti az aku ('ku) előtt -^a-val alakúi:
tucike, de: tuciyeku, soroko megsárgult: soroyaku, $onko emléke
zett : $onkaku és gonoyaku.
Az -mbiye imperfectum meg a -ya biye-íéle plusquamperfectum, tagadólag: -mbiyeku, meg: -yaku bi%e, pl. alambiyeku, genembiyeku, meg: alayaku biye, geneyeku biye.
3. A tagadólagos c o n d i t i o n a l i s (-ci) kifejezésére ugyan
csak a tagadó -raku participium szolgál a cond. oci segédigével;
generaku oci «ha nem megyén», tusa araraku oci ha hasznot nem
tesz. Szintígy az optativus (-ki) is segédigével: generaku oki, vagy
e nélkül a csupa tagadólagos part. futuri: generaku. Az oci cond.
segédige szorosabban kapcsolódván, generaku oci rövidül: generakuci.
A gerundiumok is csak körülírással tagadósíthatók: generaku
ome, generaku oji.
Az aku-tol merőben külön szava van a t i l.t á s n a k : ume,
mely az állító participium prsesentis-sel jár, de ennek nem utána,
hanem előtte áll (illetőleg a mondat elején): ume eye-be agigen
seme jabure ne cselekedd (ume — jabure) a rosszat, mondván
hogy kevés.
Végre az unde «még nem» tagadó szó mindig a part.
prsesentis (-ra, -re) után áll, habár múlt időbeli cselekvés
értendő: pl. gidere unde «még nem jő» (v. «még nem jött»)
(giye giyekun jött-e vagy nem jött-e? tétele gidere unde eddig még
nem jött).
Zacharov (190. §.) csak a tagadólagos part. praes. (-raku)
változatának tartja azon -rayu (-rayő) alakot, mely a n e m ó h a j 
t o t t vagyis f é l e l e m m e l képzelt cselekvésről értendő (Ádám
n á l : «vérbe appréhensifw): generayu, ogorayu, alarayu; pl. ama
eme nimerayu seme gobombi aggódom nehogy atyám anyám meg
betegedjenek (szószerint: atya anya [csak] meg nem betegednek
mondván aggódom). Más vélemény szerint ezen -ro^w-beli ayu-nak
köze van az ajö félést kifejező interjectióhoz, hasonló szerkezet-

394

RUDENZ JÓZSEF.

b e n : eye nialma gidere ajo sembi félek hogy a rossz emberek jön
nek (szó szerint: a r. emberek jönnek ajo ! mondok).
12. §. K é r d ő a l a k .
Az állítmány-igéhez meg szintén állítmányi névszóhoz járuló
kérdő szócskák: -ni, -o (mely már w-nak hangzik), kapcsolva -nio
(•niu); nyomatékosítva: ni-kaj; megjegyzendő, hogy akkor is
használtatnak, ha külömben a mondatban kérdő adverbium van
(fent 318. 1.). Az aku végű tagadólagos igén a kérdő ni szócska
n-né rövidül: akun. Pl. si erébe ajbide ba%aji saya biye-ni te ezt
hol tudtad meg? ere aj turgun-ni ez miért [van]? ( = mi ennek az
oka) | si sabuyaku-n nem láttál-e ? abka galarakun az ég nem derűl-e ? geneki serakun nem akarsz-e menni (szó sz.: mennék nem
mondasz-e ?) | ere gese köli bi-o (biu) van-e ilyen szokás ? ce gimbio
giderakun ők jönnek-e vagy nem ? (jönnek-e nem jönnek-e) | jabubuci ogoro-o (ogorou) meg lehet-e cselekedni? | ba%ao (bayau)
kapott-e? | ere ajka sini saranga nio ez vájjon a te tudásod ( = ezt
te vájjon tudod-e ? | ere sajn aku nio ez nem jó-e ? || gidere gideraku nio jön-e vagy nem ? | geneye geneyelu (v. -yekun) elment-e
vagy nem? — Megjegyzendő, hogy a ni néha csak nyomatékosító
értékű (v. ö. fent a -ki-ni optativus alakot), csodálkozó fölkiáltás
ban : dule i tubade bi%e-ni hát ő ott volt! dule si tubade bifi nialmai
baru gisurembi-ni hát te itt levén az emberekkel beszéllsz ? — Meg
jegyzendő: sajun (sajon) jó-e? (sajn jó); jargiun igaz-e? (jargian igaz).

Függelék: Néhány

nyelvmutatvány.

1. B ö 1 c s mo n d á s o k (Klaproth, Chrestomathie mandschou-ból).
Nialma-de tusa araci, beje-de tusa ombi. — Ha [valaki] em
bernek (= más embernek, másnak) hasznot teszen, magának le
szen haszna.
damu sajn bajta-be jabu, karulame acabnre-be ume fongire. —
Csak cselekedd meg a jó dolgot, ne kérdezd a viszonozva kiegyentóst (ne kivánj érte megfelelő viszonzást. — aca- egyesülni, egybe
találkozni: acabu- egyesíteni, összehozni, összeilleszteni, egyen-
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lőve tenni; karú felelet, viszonzás (megfizetés, megtorlás): karulaviszonozni, érte megfizetni, megköszönni.
nure-be komsokoni omi, bajta-be fulukani ulyi. — Bort kevés
sel (kis mértékben) igyál, ügyet fölössel ismerj. — komso-kon, fidukan dim. alakok.
jadayun bime gasarakunge mangó,; baján bime cokiolor akiing e
ga. — Szegény levén, bajos nem zúgolódni; gazdag levén, könnyű
nem kevélykedni. — gasa- szidni, ocsárlani, gyűlölni, zúgolódni;
cokto- kevély, coktolo-.
giya bici utyaj bajtala ; buceye mangi gemu untuyuri ombi. —
Ha pénz van, akkor használd; halál után minden hiába leszen. —
bajta ügy, dolog: bajtala használni; buce- meghalni.
iletu seleme bűre oyo-de buiuj baci tödame gimbi. — Midőn
[valaki] nyilvánosan adakozott (tkp. föláldozva adó lett), rejtett
helyről meg lesz fizetve. — sele- odaadni, ajándékozni; tödame
gimbi, mint a még külön való elemei a verbum adventivum-nak =
tödangimbi.
gugun goro oci morini yusun-be sambi ; inengi gojdaci nialmai
mugilen-be ulyimbi. — Ha az út messzire van, a lónak erejét tud
juk meg (tudja meg az ember); ha a napok tartanak, az ember
nek a szivét értjük meg. — gojda- soká tartani, késni.
nialma-de emu iyan-be bayaci, nialma-de emu morin-be tödabu*
— Ha mástól egy ökröt kapsz, [annak] az embernek egy lovat
fizess vissza. — «kapni, kérni, kérdezni, elvenni» igék dativusi
határozóval (nialma-de).
utyisu bime tacire-de amuran oci fegergi-de fongire-de giruraku. — Ha [valaki] értelmes levén a tanulásra vágyódik, az alsó
rangútól kérdezni nem szégyenli. — Amuran kedvelő, szerető,
vmihez hajlandó (-de-vel); giru- szégyenleni, pirulni.
ulin bisire urse gisun-be sume mutembi; ulin aku nialmai
gisun-be dongiraku. — A vagyonos (tkp. vagyon levő) emberek be
szédét meg tudják fejteni (megértik); vagyontalan embernek be
szédét meg nem hallgatják. — su- levetni, leoldani, fejteni, megf.,
magyarázni.
emu morin guve engemu-be toyoraku; tondo amban guve egenbe vejleraku. — Egy lóra két nyerget nem tesznek r á ; hűséges
tisztviselő két urat nem szolgál. — toyo- nyerget v. hámot vetni
(lóra), befogni (lovat), nyergelni (emu morin acc.-nek veendő:
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«egy lovat nem nyergelnek két nyerget»); — vejle- dolgozni, szol
gálni.
ulin fulu oci gisun arriba; yusun etuyun oci nialma-be gidasambi. — Ha a vagyon sok, a beszéd nagy (fennhéjázó); ha az erő
hatalmas, az embert elnyomják. — gida- és gidasa-.
gun aku bime funlu-be alici, amgara getere-ci aname inu elye
aku. — Ha [valaki] érdemetlen létére dijat kapott, sem alvás sem
evés közben bizony nem nyugodt [az]. — -ci aname -tői fogva,
-on által (ana- tolni, előre tolni, elmozdítani).
bajta tome dabtame seoleci, a/maga inengi aliacun bayafi guvembi. — valaki a dolgokat ismételve meggondolja, az utána való
napon (későbben) elkerüli hogy bánatot vegyen ( = annak ké
sőbben nem kell megbánnia). — guve- szabadulni, elkerülni (pl.
büntetést).
asiyan urse, funieye saraka nialma-be ume basure; ily a Ha
rangé gianaku udu inengi fidgian ombi. — fiatal nép (fiatalok), a
haja megőszült embert ne csúfold; a virág virágzása vajmi kevés
napig marad pirosnak. — gianaku udu vájjon mennyi, ugyan
mennyi? = vajmi kevés (udu mennyi).
cikin-de isinafi jarfun-be tatame morin-be bargiaci gojdambi ;
— cuvan gianni dulimba-de isinafi sabdara-be niececi amcaraku. —
A meredek parthoz érkezvén elkésik [vele az ember], hogy féket
húzva a lovat visszatartsa; — a hajó nagy folyó közepére érkez
vén, nem éri el [az ember], hogy az átcsepegést megigazítsa. —
niece- foltozni, foltozva (betömve) megcsinálni, megigazítani;
amca- utána menni, üldözni, utolérni, elérni.
yonin deberen udu amtanga bicibe, gereni anga-de acaburenge
manga. — bárány (t. i. sült) bár mennyire ízletes legyen is, nehéz
hogy minden ember szájának megfeleljen (v. tessék, jól essék). —
yonin juh, birka, deberun állatfi; acabu- (1. fent) még intr. is: hozzá
illeni, tetszeni.
nialmai cisui gisun-be abka dongirenge akfíani adali. — Az
embernek magának való beszédét (magán b.) az ég meghallja
mennydörgésként (úgy mint a mennydörgést).
nialma ajsi-be sabuya gogime gobolon-be saburaku; niniaya
be-be sabuya gogime vehnieku-be saburaku. — Az ember, csakhogy
a nyereséget látta, nem látja meg a szerencsétlenséget; a hal,
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csakhogy a csalétket látta, nem látja meg a horgot. — gogime ((ha
bár, noha; csak, csakhogy*) (I. fent a participialis gerundiumokat).
jadayun nialma yudai ba-de teye seme fongire nialma aku; —
baján nialma sumin alin-de teye seme goroki niaman bajyangimbi.—
A szegény ember, a vásárhelyen (piaczon) lakjék bár, kérdező em
ber nincsen (még sincs a ki felőle kérdezne); — a gazdag ember
mély hegységben lakjék bár, a messze való rokonság [mégis] föl
keresi. — teye tkp. leült, megtelepedett (te- ülni); seme, fent 10. §. 1.;
niaman szív, belső; baj- «keresniw mellett bajya- tő ezekben: bajyana-; bajyabu- (— bajbu-) • bajyangi- ((keresésre jönni».
forgón geneye mangi suvajan ajsini boco guvaliambi; — erin
isingiya-de sele inu eldeme gerkisembi. — Az időkor elmente (el
múlta) után a sárga aranynak színe elváltozik; — midőn az idő
(vkinek az ideje) elérkezett, akár a vas ragyogva kápráztat.
ambasa sajsa ani eleyun sulfa; buja nialma kemuni gobome
gasambi. — A jeles (v. bölcs) emberek mindig elégedettek [és]
csendesek; a kis (gyenge lelkű) ember örökké búsul és zúgolódik.
— ambasa sajsa szokott kapcsolat: amba nagy, sajn jó, olyan mint:
xaXöq xayadóq.
suvajan ajsin-be böbaj seci odoraim ; elye sebben ociyuda labdu
salimbi. — A sárga aranyt becses dolognak (kincsnek) mondani
nem lehet; békeség és öröm ha van, az ára (becse) sokat é r ( = töb
bet ér).
bigani nionniaya dejeme isinaraku ba-de nialma ajsi gebui
galin-de usabumbi. — Olyan helyre, a melyet a vad lúd röpülve el
nem ér, vonzódik az ember nyereség és hírnév végett. — bijan
mező (mezei lúd = vad lúd); isina- érkezni; gebu név; usa- vonni,
vonzani.
bö yuvaliasun oci jadayun seme inu sajn; gurgan-akui bajan-be
ajnambi ? — Ha a ház egyetértő, habár szegény is, [az] bizony jó
(mégis boldog); igazságtalan gazdagsággal mit tesz [az ember]
( = i. gazdagság mire való)?
% Az a j m a n o k (néptörzsökök) e s k ü j e : Klapr. 157.
Ere ningun ajmani nialma Ziejyo birade acafi, . . . birai dalinde gasyume yendume : muse emgi gasyuya urse yebebe efuleci, ere
birai ekcini adali urikini, bugán möi adali sacibukini seme — gas-
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yume vagifi ekcini bojyonbe betyei feyuteme uribuye, bufíani möbe
loyoi saciya.
Ennek a hat törzsöknek embere (népe) a Z. folyónál össze
találkozván, . . . a folyó partján esküvel szóltak: ,mi, együtt meg
esküdtek, ha a szerződést (alkut) megszegnők, hadd szakadjunk le
mint e folyónak partja, hadd vágódjunk össze mint az erdei faf —
így megesküdvén a partnak földét lábbal taposván leszakították s
erdei fát karddal összevagdaltak. — gasyu- esküdni, esküvel szer
ződni; yendume (verb. finitum helyett gerundium, mintegy «inf.
historicust); yebe tanácskozás, megegyezés, szerződés (alku); efulemegrontani, megszegni, megsérteni; ekein p a r t ; uri- leszakadni,
beomlani; bu$an erdő; saci- vágni: vagi- végezni, véget érni (-me v.
= meg-[esküdni]); bojyon föld, betye láb; feyu-,feyute- lépni, ta
podni.
3. T e m u s i n p a r a n c s a : Klapr. 158.
Temugin cöya Hifi Anci tatár Sayan tatár ere guve ajmanbe
dajlame generede, Temugin cöyai nialma baru fafulame yendume:
muse ajkabade batabe gidaci, batai valiaya §akabe ume gaj$ara;
afame vapya mangi haya Jakabé bargiafi nejgen salamé büki — sefi,
Temusin tered genefi, guve ajmani cöyabe étere gakade Temugini
mukuni Antan Xasara Dalitaj gebunge ilan nialma fafunbe gurceme
ulin ulyabe gajya mangi, Temusin $ili ban^ifi haya gakabe gemu
gajfi cöyai nialmade buye.
Temu5in kész hadsereggel, midőn az A. tatár és S. tatár két
törzsököt megfenyíteni megyén, T. a sereg embereihez elrendelve
szólt: «hogyha mi az ellenséget legyőzzük, az ellenségnek eldobott
holmiját (zsákmányát) magatoknak ne vegyétek; miután a harezot
elvégeztük, a kapott holmit fölszedetvén egyenlően el fogom osz
tatni)) ; — T. azután elindulván, mikor a két törzsöknek hadsere
gét legyőzte, a T. családjábúl való A. X. és D. nevű három ember,
miután a rendelet ellenére jószágot és marhát elvett, T. meghara
gudván a kapott holmit mind fogta s odaadta a hadsereg emberei
nek. — cöya Hifi tkp. a hadsereg [készen] állván; fafun törvény,
rendelet, tilalom : fafula- elrendelni; gaj- és gajga-: 7. §. 5.; nej
gen egyenlő, sala- elosztani; ete- győzni, megbírni; $urce- ellent
mondani, -állani; gili ban^ifi tkp. «harag születvén, támadván».
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menyegző

Tereci ilaci inengide Galiliejai yaranga Kana yotonde jensi
hifi Isusi eme tubade biye. (2) Isus, ini sabisa gemu solibufi inu tere
jenside dosika. (3) nure tesuraku o$oro §akade Isusi eme ini baru
yendume: cende nure akii. (4) Isus tede: mini eme, ere bajta mindé
aj dalgi ? mini erin kemuni isinké unde — seme §abuya. (5) ini
eme takursara ursede yendume: suve terei seye babé dayame jabu.
{6) Judeja nialmai oboro köli sonkoi guvete ejci ilata yunio muke
baktara ningun veyei tetun tubade sindifi biye. (7) Isus takursara
ursede yendume : tere tetunde mukete bufi galumbu — seyede, ce utyaj
galumbuya. (8) Isus cende yendume: te vajdafi bojgogilara nialmade
alibu — seyede, ce dayafi, alibuya. (9) bojgogilara nialma mukeci
oyo nurebe amtalafi, ere nure ajbici gagiya-be sarkú, damu muke
vajdaya urse sambiye. (10) bojgogilara nialma sargan gajya ice
nialmabe yulame gagifi, tede yendume: jaja nialma neneme sajn
nure darabumbi. antayasa omime bayabuya mangi teni arsari-ninge
darabumbi. sini beje oci neneme sajn nurebe asarafi értele darabuyakunge aj doro bini? — seye. (11) Isus Galilieja yaranga Kana
yotonde ini ferguvecuke bajtai deribun obufi, ini ferguvecuke mutenbe iletuleye-be dayame, ini sabisa gunin yunkereme dayaya.
yaranga vmi alattvaló, hozzátartozó ; yoton város, jensi lako
dalom.— (2) sabi tanítvány; soli- meghívni, dosi- bemenni.—
(3) tesu- elég lenni. — (4) dalgi rátartozás, illetőség; isi-, isingiérkezni; gabu- felelni. —• (5) takura- megbízással küldeni, takursamegbizással járni, szolgálni; ba «hely»; különösen a participiumok után = -ság, -ség (urgungere-ba örvendezőség = örvendező
körülmény, helyzet v. mind az a minek örülünk); itt: terei seye ba
«mind az a mit ő mondottw.— (6) obo- mosni, kőli szokás; ejci vagy ;
yunio veder; bakta- beleférni; veye kő, tetun edény; sinda- he
lyezni, állítani. — (7) te- ülni, tebu- ültetni, vhova tenni; galumbumegíölteni; utyaj tehát, mindjárt. — (8) vajda- merni, meríteni
(kanállal); bojgogi házigazda v. asszony, bojgogila- gazdául lenni,
gazdául fogadni (vendéget); ali- venni, elfogadni: alibu- vétetni =

400

BUDENZ J Ó Z S E F .

odaadni, átadni, átnyújtani; daya- követni, ráhallgatni, szótfo
gadni, hozzáállani. — (9) amtan íz, amtala- megízlelni, kóstolni;
gagi- hozni; sarkú e h. saraku (sara-aku ; sa- tudni); sargan fele
ség; gaj- venni, kapni. — (10) ice ú j ; yula- hívni; jaja minden,
mindenik; darabu- kínálni (italt); antaya vendég; bayabu- fogódni
(italtól = becsípni); teni mindjárt, akkor; arsari csekély, hitvány,
rossz; -ninge = -nge végképző (jóformán «-féle» értékkel: rossz
féle); asara- megőrizni, eltenni. — (1 \) ferguve- csodálni, ferguvecuke csodálatos (fent 311. 1.); deribu- kezdeni, deribun kezdet;
obu- caus. o-igétől (7. §. 1.); muten tehetség (mute- posse); iletule- világítani, nyilvánítani; nyilvánulni; gunin gondolat; yunkere- önteni, be- v. kiönteni (a gondolatot, szivet kiöntve = teljes
érzéssel, odaadással).

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA.
ELSŐ BÉSZ:
A z u g o r n y e l v e k szóképzése.
II. Névszóképzés.
B) Névszótőtől névszótő ( n o m e n

denominále).

36. §. A diminutiv névszóképzés.
Az ugor nyelvek denominalis névszóképzései közt, szintúgy
a külön alakok számára mint a functio-körnek a szorosabb eredeti
értéken túl való kiterjedésére nézve, első helyen áll a d i m i n u 
t i v képzés. E képzés ugyanis, mely szorosabb értelemben az
alapszó jelentette valamely tárgynak vagy tulajdonságnak a szo
k o t t n á l k i s e b b v o l t á t fejezi ki (pl. emberke, madárka, há
zikó = kis ember, madár, ház), — tágabb functio szerint azt is
jelenti, a mi az alapszóbeli tárgy ismertető jegyeinek bár csak
egy részével bír s ennélfogva , v a l a m e n n y i r e s z i n t ' annak*
nevezhető (vagyis: d i m i n u t i v u m c o m p a r a t i o n i s ) : az
észt háriku (nom. hárik) «ochskalb»-ban a képzés egyszerűen ki
sebbet (hárg ochse) jelent, míg izaku «stiefvater», emaku «stiefmutter« nyilván így értelmeződik: ((valamennyire (félig-meddig,
úgyszólván) atya v. anya» (iza, ema) | finn kivekse steinchen,
vagyis «kis kő» (kivé) — meg pilvekse (nom. pilves) «schatten»,
vagyis «felhő (pilve)-fé\e»; — v. ö. a dimiuutiv-alaknak hasonló
alkalmazását más nyelvekben: pl. orosz rucka (ettől ruka «kóz»)
«hándchen» meg «handhabe, griff, henkelw, vagyis «kéz-féle va
lami)) | or. noZka (noga-tól) «füss-chen» és «fuss (an tischen, sfcühlen)» | a lat. caput-tól capitellum nem «fejecske*), hanem «oszlop
fej0* így végre a dim. szóalak mindenféléről használtatik, a mi az
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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alapszóbeli tárgynak b i z o n y o s t e k i n t e t b e n m e g f e l e l ő
vagy ahhoz való viszonya által jelezhető: v. ö. leibchen = ruhabeli «leib»; lat. femella, ném. tveibchen az állatnál az a mi az em
bernél «femina, weib» (mord. aíaka mánnchen, hím, avaka weibchen, nőstény: aia öreg ember, ava asszony, anya). — Innen
magyarázható, hogy a diminutiv képzés, kivált a jelző szókban, a
jelzési viszonynak külömböző fölfogásához képest, egészen új érté
kek kifejezésére is alkalmassá vált: a finn kivise (nom. kivinen)
nem csak «kis kő», hanem «kő á l t a l jelzett valami*, jelesen
« k ő v e l b í r ó » — köves (pl. kivinen maa köves föld) vagy ((kő
b ő l v a l ó » (k. pöytd «kőasztal)), a mi az egyszerű kivi szóval is
lehet, mint jelzővel: kivi-pöytd); isdise (nom. isdinen) «atyával
bíró» (pl. isdinen lapsi kind das einen vater [isd] hat) vagy ((atyá
hoz tartozó, atyát megillető)) (= atyai, paternus: pl. i. valta atyai
hatalom): lásd alább a «nomen possessoris» ós «nom. possessivum» alakjait.
A szoros diminutiv értékkel még érezhető kapcsolatban áll a
dim. alaknak « k e d v e s s ó g ) > értelmével járó használata, mely
tulajdonképen a gyermekkel való beszédben fejlődött, s kivált a
naiv népköltészetben (és pedig nemcsak az ugor népeknél) tapasz
talható ; némely ugor nyelvben ezért a megszólító névszók rende
sen diminutiv alakúak, pl. a lappban adnacam anyácskám ! (azaz
«édes-anyám», liebe mutter), mdnacam gyermecském (édes kis
gyermekem)! buorracam mein guter! — s a finnben szintígy a
kölcsönös rokonsági viszonyt kifejező szók, pl. vélje (véli) fráter
től veljekset «fratres mutuio, langokset «affines inter se» (lanka
affinis, levir).
Végre az ugor nyelvekben is tapasztalható, a mire más nyel
vek is világos példákat szolgáltatnak, hogy a diminutiv szóalak gyak
ran annyira szokottá vált, hogy tulaj donképi értéke többé-kevésbé
elenyészett, sőt hogy mellette az egyszerű alapszó el is avult: pl.
cser. piliks «auris» tkp. dim. alak a mord. pile, zürj. pel stb. mel
lett (csak úgy mint a ír. oreille [ = lat. auricula] a lat. auris mel
lett). Egyes ugor nyelvek az ilyen elhomályosult értékű dim. szó
alakokat, mint puszta mellékalakokat, nem ritkán megint más
esetleges jelentésbeli külömbözetek kifejezőinek alkalmazták vagy
pedig csak hangbeli teljességük kedveért használják az egyszerű
alapszó mellett vagy helyett: pl. az észtben a névszónak többes-
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számi ragozása néha csak dim. tőtől való (tubasid, jegesid part.
plur. alak: tuba, jege mellett, tkp. tubase, jegese dim. tőtől); ugor
ság szerte vannak eredetileg diminutiv értékű v é g k é p z ő k k e l
nomen verbale alakok (lásd fent 28. §. végén s az egyes nom. verbale-képzők kimutatását); jelentésbeli árnyalattal: finn itkeva
«siró» mellett itkevdise (n. -váinen) «könnyen síró, sírásra haj
landó ».
37. §. Diminutiv névszóképzők: 1. ugor -Jcs.
Finn: -Jcse: finnS. kivekse (nom. kivés) netz-steinchen ;
plur. kivekset testiculi: kivé (n. kivi) kő | jalakse (n. -as) solea
trahífi: jalka pes | koirakse (-as) mas, masculus : koira canis (mas) |
naarakse (-as) és naara femina brutorum (naaras-karhu ursa) |
korvakse (-as) : kengán korvakset auriculas calcei: korva auris | pilvekse umbra: pilve (-vi) nubes || ohjakse-t habenae: ohja id. ||
terdkse (n. -ds) stahl (tkp. aciei aptum): térd acies | tervakse theerholz : terva theer | aidakse zaunstange : aita zaun | vyökse (vyös)
holz zu fassreifen: vyö gürtel, reif | Lehdekse (-des) laubast: lehte
(lehti) blatt, laub || veljekse, plur. veljekset fratres, gebrüder: vélje
(véli) fráter | langokse-t affines (inter se): lanko affinis, levir |
kdlykse-t schwágerinnen: kdly soror mariti, uxor fratris; — szokottabb a-kse gyengült változata -JS6, vagyis az alapszó végvocalisával: <{(W>0, sise (<aise, dise, eise, ise, oise, öise, uise, yise, vagy
egyes vidéken <dse stb. [1. Suomi X, 260], s végre <ase stb.)
mint rendes használatú dim. alak: kalaise, kalase (nom. kalainen,
kalanen) fischchen: kala hal | vdhdise, vdhase: vdhd klein, wenig |
reikdise, -dse : reikd loch, öffnung | tdhteise, tdhtise : tdhte stern |
ukkoise, ukkose: ukko senex, maritus | tyttöise : tyttö mádchen |
karhuise : karhu bár | vdvyise : viivy gener | stb. — finnE. -tse, -S6
izatse, izase (nom. izane == S. isdinen) mánnlich, mánnchen: iza
(isa) vater | ematse, emase weiblich, weibchen : ema mutter | vdhetse, váhese klein = S. vdhdise J kanase hühnchen: kana huhn |
k&vatse és kova hart (S. kovaise, kova) \ lahjase, lahjatse és lahja
mager (S. laiha) \ elavase, elavaze lebendig: elava || veljekse-d, velikse-d, Dorp. velitse' = S. veljekset \ Dorp. langutse1 —- S. langokset; — finnK. -Jcse: kivekse (n. kivés) = S. kivekse \ jallakse
(8. jalakse), aijakse (aidakse), tervakse, ohjakse \ vell'ekse-t (vel
jekset), svajakakse-t langokset (svajakka) ;
ze (nom. -ne) : kir26*
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jaze (S. kirjaise, kirjase) brief, schrift: kirja \ vdhdze (vdhdise, -dse) \
stb. — Az észt -tse alakkal vannak más dialectusokban is ezen
szók: S. pditse (n. plur. pditset) capistrum equorum, kopfriemen :
pad caput [K. pdicet, E. pditsed] j suitse (n. plur. suitset) frenum,
habenae: suu os [Vp. suitsed, E. suitsed].
Lapp : -C, -S dim. értékkel: IpS. mdnac (plur. -ca ) : mdna
kind | pardnac : pardna sohn, knabe | neitac : neita mádchen, tochter | vdljec, váljac, Hal. vieldac: vdlja, viellda fráter (plur. váljeceh,
vield'aőa' fratres = f. veljekset) stb. — lpF. mdnas (mdnacam
gyermekem) j girjas (pl. girjaéak): girje buch | joyas: jokka fluss |
sullus: suolo insel | ddnas (-cam édesanyám): ddne \ buoras (-öam
mejin guter): buörre | buórebus (gen. -113a) etwas besser: buöreb
(v. ö. szintén w-val: buörebussi = f. paremmaksi) | lavis (plur. lavicak cognati): lavve cognatus | stb.
Mordvin: -hs, pl. E. kupofks és kupor erdhaufen, kleiner
hügel; — többször a «valamire valót» jelentő dim. alakúi, pl. kirgaks nyakravaló, halsband: kirga nyak | pilks, E pileks fülbevaló,
ohrring: pild, pile fül [v. ö. cser. piliks «fül»] | surks fingerring:
sur finger | E kuroks zaum: kurgo mund, mául (v. ö. finn suitse és
suu) | mokirks, E. mukorks schemel, kleiner stuhl (így is: mokirnd):
mokir, mukoro podex | kar bastschuh: karks bastschuhriemen |
pala halb, hálfte, seite: pdlks hálfte || mint nom. verbale-nek vég
képzője, homályosult értékkel: sodaviks (és sodavi), eraviks, soviks,
tujiks, erdjks: fent 30. §.
Cseremisz: -hs, -8 (-2) : piliks, M. pelei auris: v. ö. mord.
pild, lapp jpeZjíe, ziirj. peV, m. fül auris | M. komos, S. kumu£ cortex
(betulse): kom cortex, crusta | kutkué aquila: finn kotka id. | pomuz
sinus: lp. puona, mordE. pongo, f. pove id. (MUgSz. 440.1.) | suks
vermis (mord. suks, lp. suoksa): m. szú, vog. sou, suor baumwurm
(MUg. 315). — Néhány <as (aks) végű denom. származékszóban az
-s előtt még más képző rejlik; biztosan a f. < ukse-n&k megfelelő
az < as ebben: jolaks lábravaló, beinkleid: jol [tő: jolo] fuss, bein ;
cserM. ja las: jal (v. ö. finn jalukse lábnak való, t. i. steigbügel, v. ö.
kaulukse nyakra való: kaula, stb.) | lestas, listás folium (M. listás
C , listás Bibi.): finn lehte id. | püéaks, M. piZas (-ás Bibi.) nidus :
f. pesd, mord. piza, pize id. || nem biztos, vájjon szintén f. <ukseféle vagy tiszta Ai-val való ez: suluks stiefelschaft (sul e h. sur
= m. szár, vog. sar, oszt. sur: MUg. 279. 1.).
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Ztirjén-votják. -S (-s, -s, -z) : votj. pel'es öhr, strippe («fül»féle): pel' obr [v. ö. cser. piliks, mord. pilks] \ pales stück: pal
halbteil, seite [mord. pálks bálfte, seite] | == zürj. pölos reihe,
scbicbt, art: pöl halbteil, seite | zürj. rokös bodensatz, tráber, hefe :
rok brei J zürjP. koros blatt: kor id. | bidös jeder: bid jeder, ganz,
all; votj. bides ganz, vollstándig: bid gesammtheit, ganz | zürj.
dorös, doris verbrámung: dor rand, seite, einfassung | niris witterung (niris-pon spürhund): nir nase | gors höhlung im baume:
v. ö. girk, girik id. | gibrös és gibir wackelig | gögrös rund, kreis:
gögör kreis | votj. kotires kreis, sebeibe, rund: kotir kreis, rundung,
umgebung | sölmös inneres (mark, dotter): éölöm herz | votj. kuzes
lánglicb: kué láng | raodes vornehm: mod herr, oberer|zürj. kimos,
votj. kimes stirn, scbádel: kim stirn | zürj. kire, kis (P. kire, kis)
rinde, sebale: v. ö. finn kuore (m. hárs) MUgSz. 89.1. | votj. urdes
seite, zürj. orts [ordis] aussenseite, aussenraum [ortsin draussen,
ortsö hinaus]: urd rippe, zürj. ord seite [ord-li rippe] || «valamire
való» jelentéssel: purtös, votj. purtes messerscheide : purt messer |
somos, votj. sumes backtrog: som sauerteig | cörös, cors strumpf
aus tucb: cör schienbein, lábszár; — megjegyzendő, hogy ezen
zürj. <ös, votj. es-nek a vocalisa kiszorulhat (pl. cörs ; polös mel
lett : pólsa reihig, schichtig; rokös mellett: roksös voll bodensatz)
s ezért nem láthatunk benne még külön képzőt, úgy mint a finn
<.ukse, cser. < a H-ban.
Vogul. Csak kevés nyoma van a -ks dim. képzőnek (rendes
használatú levén -kve v. -kva) : ilyennek mutatkozik -S, -8 ezek
ben : tares, L. toars ader (kelp-t. blutader): tar, taar (oszt. ler)
dünne wurzel, faserwurzel j ulis, L. uolis kinn MUg. 729. | küris-u
beutel (máskép kürikva): kűri sack | akis waldteufel (JIÉIUÍH) :
aki onkel | %qres schütter (%. ma schüttere stelle, mit wenig
schnee); plur. yarset: v. ö. oszt. yar, yara dünn, undicht, offene
stelle. — Némely melléknevektől való -s (-s)-es alak inkább vi
szony rágósnak látszik: pl. ták mellett tokié «fest», kuopnitis
(kuopnit) leicht; pelp (pelpin) : pelpis, pelpins schnell (p. mini er
geht schnell). — A finn veljekse-t-béli dim. képzőnek megfelelőleg
szerepel a vogulban -fis (-ne), ebben: vogK. jegepüvins brúder,
atyafi (dual. acc. jegepüvincagme : kitj. die beiden brüder: püv fiú).
Magyar: -CS, -S (azaz -c, -s); kövecs lapillus: v. ö. kő (kö\ve-t) apis j varacs verruca (v. varacsk, adj. p. varacsos, varacskos:
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pl. v. béka) : var porrigo (adj. p. varas: v. béka) \ likacs kleines
loch, poré (adj. p. likacsos, pl. I. sajt MA.): lik, lyuk (lika-t) ||
feketés subniger, schwárzlich (fekete); sárgás gelblich, kékes bláulich, zöldes grünlich | bolondos nárrisch, narrenhaft (bolond) \ avas,
ovas vetustus, vetustate corruptus, rancidus (ó, ava-t vetus) | nyers
crudus (*nyer: vog. oszt. nar) \ hárs bast (finn kuore, mord. kar és
karks, zürj. kire MUg. 89.) || após schwiegervater, anyós schwiegerinutter (apó, apóka váterchen; anyó, anyóka mütterchen).
b) -OS (-$) előrésszel való dim. képzőbokrok: -CSCL, -CS6
(-csá, -csé) : tócsa pfütze, lache (tó see, teich) | gyermekese filiolus,
puellus (gyermek) | gyakori a szlavóniai tájszólásban -cza alakkal
is: borcza, kenyér cze, napeza, vászoncza M. Nyelvőr V, 61.
-cska,
-cshe rendes használatú dim. képző ( = -cs-\--ka,
illetőleg -ká : halacska fischehen (hal. hala-t), lovacska pferdehen
(ló, lova-t), kezecske hándehen (kéz, keze-t), fejecske köpfehen | stb.
— Csak -k (-ko) végképzővel: -csók, -esik: farcsok, forcsok (régi
alak), farcsik uropygium, coxa (meg ká-val: farcsika) : far hinterteil, hinterbacken (1. NyK. XIII, 168) | -sk, -s: tövisk, tövis dorn
(tű nadel) | -csk: varacsk (varacskos béka: var).
Csak egyes példákban vannak meg: -CSOTi: alacson, ala
csony humilis, submissus (al, ol untén befindlich, der untere; v. ö.
finn alahaise, alhaise alacsony, alantvaló) | -CSÓ: olcsó biliig, wolfeil (azaz tkp. «humilis», se. pretio; tkp. = alacson MUg. 836.;
közel jár ugyan a tör. alcak «humilis», melynek a m. olcsó csuvas
közvetésre utaló mása lehetne; de föltetsző az ol-, miután a török
kölcsönszókban az alapszótagbeli tör. a rendesen megmaradt, 1 ) s
jelesen a tör. alt szónak még a csuvasban is a-val van a mása: aj,
pl. ajin$e alatt = köz-tör. aldinda) \ megj.: nőstény femella (nő
femina: 1. MUg. 401.).
Mint többé-kevésbé elhomályosult v é g k é p z ő t táláljuk a
dim. -ks a következő, fent tárgyalt, nom. verbale-képzőkben: finn.
-vaise (e h. vakse) és <.ukse (okse) 29. §.; -jaise (e h. -jakse) 30. §.;
-mukse 33. §. | lapp. <ussa, us ( = f. ukse) 29. §. | mord. -fks, -vks
29. §.; -jks, <iks 30. §. | cser. -so (-kso) 30. §.; -mai 33. §. |
zürj.-votj. <as, os 29. §.; <is, is 30. §. | magy. <ás (ács) 30. §.;
x

) Ilyenek: karó, kapu, kantár, alma, árpa, sárga, szám, szán,
saru, tanú, balta, szakái, hangya, hajó ; — csak oroszlán = t. arslan.
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^más (-vás) 33. §. — Hogy ilyen végképzőnek, azaz eredeti -ks
elváltozásának, a m. igaz, s^ára^-beli -z is tekinthető: lásd fent
32. §. végén; v. ö. -sz ebben: kopasz «calvus» (kop- atteri, deteri);
;s csupa (merus) mellett csupasz (nudus).
Utójegyzet.
Különös s eddig még meg nem magyarázott jelenség, hogy
a f i n n ben a gyengült alakú -jse-féle diminutiv (és egyszersmind
nom. possessoris*és possessivum) alaknak egyes-sz. nominativusáúl
nem a szótő vagy annak szabályszerűen kopott alakja szerepel, ha
nem a -se elenyészik s helyette -nen lép föl (<aise, ise helyett
<ainen, inén stb., melyet némely dialectus ujabban megint <aine,
ane, ine-vé rövidített: Vp. kirjaine, K. kirjane, E. kirjane = S. kirjainen). Ahlqvist (Rakennus 113. §.) hajlandó az egész <ise kép
zőt részekre bontani, úgy hogy jelesen alaprésze < * a lapp <aj
(pl. nalbmaj szájas, nagyszájú) meg a m. <i (isteni) melléknévképzővel volna azonosítható, s a -nen utórészre nézve a mordvin
•na dim. képzőre utal. (E véleményt elfogadja Mustakallio,Virittájá
I, 55.). De bajos elhinni, hogy csak a nominativusban végezte -i a
jelentésmódosító functiót, a casusokban meg még új képző kellett,
a nélkül hogy különös functió kifejezésére szükség volna; bajos
meg azt is megérteni, hogy mit keres, csak a nominativusban,
tehát mintegy casusragúl a dim. -na képző.
Tudva van, hogy a finn nyelv általán véve nem ismer a
nominativus casusfunctióhoz kötött külön járulékot, s a nominativus-alaknak esetleges külömbözése a tőalaktól csakis a nyelvnek
hangtani sajátságából ered. Kivételt tesznek az <mew-félék, meg
néhány számnévnek egyes-sz. nominativusa: seitseman hét (tő:
seitsemá), kahdeksan, yhdehsán, kymmenen nyolcz, kilencz, tíz (tők:
kahdeksa, yhdeksá, kymmene). Hogy mi voltaképen itt az -n járu
léknak az eredeti értéke, jelesen hogy igazán casusrag-e, azt még
nem mondhatjuk meg; elég az hozzá, hogy ilyen n ugyanazon he
lyen szerepel, a hol <ise mellett az <.inen. De azt hiszem, hogy
ezt ugyanilyen -n járulékkal magyarázhatjuk meg, a nélkül, hogy
más-más alaptőt a nominativus meg a többi casusok számára kel
lene fölvennünk — és pedig megmaradván fentebb eléadott föl
fogásunk mellett, hogy az -jse egységes képző, mely a -kse-nék
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csak gyengült mása. Meg kell értetnünk, hogy pl. kalakse-n-ből
hogyan lehetett kalajnen ?
A lapp nyelvben, mely annyi alaktani részletben szorosan
megegyezik a finnel, az -jse-nek, az egyes-sz. nominativusban is,
-S (-é) felel meg (1. fent) annak jeleűl, hogy a finnben sem ősrégi
az <inen alak, minthogy amúgyis szóösszetételben előszóul, a hol
bár nominativusnak is helye volna, csak az <.ise alak használatos
(ihmis-raukka, talvis-aamu). De a lpK. dialectusban ez az -s (-6)
még -nc-nek hangzik, pl. olmunc ember (olmo ,- IpS. olmac: ólma),
peakanc darab =s IpS. pekkac (peahkác): pekke; viljinc fráter
(vilj, S. valjac, plur. váljaceh); továbbá -lánc =s -lac (-laé), ~la$=
f. -laise (pl. vuostlanc ellenség = f. vastalaise). Lásd Genetz textu
sait, NyK. XV. és Halász «Oroszlapp nyelvtani vázlatát*) NyK.
XVII, 4 1 ; Friis-nek új Lexiconjában is akad példa: mqnnenc kis
tojás (mqnne). Azt látjuk, hogy a lpK. -ríc egyaránt a f. -kse-nek
és az -jse-nek felel meg (veljekse, -laise), s ezt csak úgy foghatjuk
föl, hogy az -ne egy különös, de gyengülést jelentő változása az
eredeti -ks-nek, melyet pl. még a mordvinban épen találunk.
Ugyané hangváltozás mutatkozik a lpK. conditionalis modusképzőben <inc (NyK. XVII, 30) = lpF. E. -c, -é (részint még -ke, s
ebből ~fc) = finn -ks, -js (finnE. andaksin = S. antajsin). Érde
kes az is, hogy e hangváltozás mellett a vog. piivins-t (jege-p..
fratres) a finn véljekset-félekkel teljesen azonos alakúnak mutatko
zik. Ebből már most a f. kalajnen-félekre nézve az a tanúság r
1. kalajse előtt mint a kalakse első változása volt kalanse, vagy
akár kalanse, vagy épen a finnK. <ize-t tekintve kalanze; 2. ebből
az -n végrag hozzájárultaval (kalauzén) vált kalanhen, jóformán
abban a korban, mikor a finn nyelv a litván zansis-t hanhi-Nk
változtatta; 3. akár csak az n palatális voltából vagy esetleges
kalanjen közvetítő alak mellett keletkezett a mai kalajnen, meg
kalanefn], kalanen. Szintígy kivekse-n lett kivensen, kivenhen (kivenjen) phasisokon át kivejnen, kivinen. Megjegyezhető hogy hanhi
is a finnE. V.-ban: hani, ani; hogy vanha a zürj.-votj. va%, vu£
szerint hajdan vansa (vanza) volt, finnE.-ben most vana.
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38. §. Diminutiv névszóképzők: 2. ugor - / .
Finn. Egyes dialectusokban eléfordúl <OJ, öj végű diminu
tiv alak, mely másutt, jelesen a finnS.-ben is, a tulajdonképi
képző rész -j elkopásával csak < o - n a k (vagy w-nak) hangzik; az
alapszó végvocalisának ezen különös (labiális) színezete szintén
következő -j (%) előtt mutatkozik többes-számi tőkben (jalka: jalkoi) és a praeteritumtőben (anta-: antoi-) : finnK. (Olonecz) ruk
kol misellus, szegényke : rukka id. (finnS. raukka) \ moamoi: moama
mutter | sulhoi bráutigam: sulha (más dim. sulhaise) \ kágöi kukkuk : káge (nom. kdgi, S. kaki) \ jdnöi hasé: v. ö. más dim. véggel
S. jdnekse, nom. jdnes, janis \ varoi = S. varekse, n. vares, varis
kráhe | korvoi situla (dézsa): korva ohr (v. ö. or. rucka «hándchen»
meg «handhabe, griff», meg «henkelkrug»: v. ö. magy. «rocska») |
must'oi (S. mustikka) schwarzbeere: musta schwarz | egyéb bogyó
nevek : hilloi (hilla, reife moltebeere), juomoi (juomukka sumpfheidelbeere, vaccinium uliginosum), muuroi (S. muurame, n. muurain rubus arcticus) | ilyen végű állatnevek, bár egyszerűbb alap
szó nélkül: küühköi taube (S. kyhky, kyyhky); pedsköi schwalbe
(padsky); kukoi hahn, kakas (kukko); reboi fuchs (repo). —
Egyéb karjalai vidéken az <oj-nak j-je csak némely ragos vagy
képzős alakban maradt meg: toatta (páter) mellett toatto, part.
toattoja (azaz: toattoj-da) \ toattol'a, rebola domus patris, domus
vulpis (e h. toattoj-la, reboj-la).1) — Szintígy Déli-Pohjanmaa
nyelvében, csakhogy a ragtalan <oj helyett még hosszú < ö van:
emoo mater (ettől: ema): part. emoja e h. emoj-da \ enoo avunculus
(ettől: ena magnus) | mustoo nigra (se. vacca): musta \ sankoo henkel-eimer: sanka henkel. 2 ) — A finnE.-ből hoz föl Wiedemann
*) Lásd: Genetz, Tutkimus Aunuksen kielestá (Suomi, toinen
jakso, XVII. osa) 140. — Genetz, Tutkimus Vénáján Karjalan kie
lestá 179. — U. a. Kertomus Suójárven pitájáástá: Suomi VIII,
219. — V. ö. Mustakallio, Vuokkiniemen kielimurteesta (Virittájá
I, 54.); példái: emo, moamo, és u-val: tilkku (emellett: tilkka
stüekehen, bischen, tropfen).
2
) Aminoff, Etelá-Pohjanmaan kielimurteesta: Suomi IX,
258.: megemlíti, hogy azr <oj alaknak a régibb nyelvben is van
nak példái, pl. Agrikola Új testamentomában : kukkoi kukko, eitei
áiti (mater); v. ö. Virittájá II, 148.
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(Gramm. 194) diminutiv értékkel való <u(o) végű szókat («diminutive, mit dem beigeschmack des schmeichelns oder bedauerns,
oder auch . . . in die kindersprache gehörig»); pl. pilo, pitu ente
(pil: gen. pila, pilu id.) | liöro schieler (kever krumm, schief | tőcsonkítással : upo ápfelchen (upin, g. ubina apfel), kittu zickel (kits
ziege) | ökörnevek: mustu schwarzer (must-a), valgu weisser (valge
e h. valgeda) | elhomályosult értékkel: pazu, pdzo schwalbe (ren
desen további dim. pázukeze) = S. paásky. — E szerint a finnS.ben is ilyen < o , u végű szók eredetileg diminutiv értéküeknek
mutatkoznak: eno avunculus, neito virgo (neito id.), halko holzscheit (v. ö. halkoila, halkola holzplatz; haljakse halbes scheit);
koto domicilium, habitaculum (kota domus vilior, casa); kirju,
kirjó schecke (seheckiges tier: ochs, kuh, pferd; v. ö. kirjakse
sch. kuh; kirja variegatum, striatum); valko bos albus (valkea);
hiiro murini coloris (equus: hiire mus); páasky hirundo; kehno
debilis, inutilis (kehná abschabsel, abfálle; E. kohna, n. kehn
elend, schlecht) | pisku parvus, infantulus (v. ö. piskuise és piskaise
pusillus) | tyttö puella (tyttare íilia: v. ö. sisko: sisare soror) |
keresztnevek, részint tőcsonkítással: Annu (és Anni) Anna; Anttu
(és Antii) Anton, Kauro (K. Gauroi) Gábriel, Heikku (és Heikki)
Heinrich.*) — Ezenkivűl szerepel az <u alak mint előrész a dim.
<u-kaise képzöbokorban: lapsukaise (lapse kind), nuorukaise adolescens, juvenis (nuore) ; — meg mint végrész a dim. -ku (S. -kko)ban: lásd alább a -k képzőt.
Mordvin: <aj, ej (<i), részint tudvalevő dim. értékkel, s
megjegyzendő, hogy a tő vég főleg rokonsági, állat- és növény- (bo
gyó-) neveken fordul elé, a milyenek a finnben is az <qj, o alakot
mutatják (pl. emo, eno, taatto ; repo [reboij, muuroi) : avaj schwiegermutter: ava, ava weib, mutter | at'aj schwiegervater: at'a altér
mann, greis; mánnchen von tieren (megj. E. aiayt-avayt após
anyós, schwiegereltern) | M. ataj váterchen (v. állana), E. alaj
schwager (férjnek bátyja): al'a,'alá mann (ember), vater | E. talaj
álterer brúder, onkel; M. babaj schwiegermutter; E. tát'a, tcitáj
vater; M. dadaj (Y. dad'akaj) mütterchen || E. ruzej éber: M. uris
id. | varsi, E. var sej kráhe (v. ö. finn varekse); maci, macej gans;
suvezi, suvzi, E. suvozej auerhahn; sáksi, E, sdksej specht ; kersi,
) V. ö. Ahlqvist, Rakennus: 33. 104. §§.
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E . kivestej haris (schnarrwachtel); kandi wespe || inizi, E. inzej
himbeere; ksti, E. stej erdbeere; sendi, E. sandej binse, rohrkolben; nudi, nudi, nudej rohr, rohrpfeife; pazaj bergűachs || szintén
dim. alaknak látszik: E. sildej warze (M. cilgii, cilga), M. cildi
rasenhügel; — de hihető, hogy néhány < a, á végű szó is (meg
maradó a-val) régibb < cy-ból tartotta meg az a-t (úgy mint a finn
ben oj-ból o-végüek lettek): kumbrá, E. kumbra kleine muschel:
eera (plur. cerat) eichel (f. terho); lopa blatt; tolga (M. és E.)
féder; E. mona testiculus (nem mono = cser. muno, f. muna) ; pola
(E. pola, polaj) ehegatte; M. ocá onkel, vatersbruder (ocu, ocu
magnus); ervd (Ahl. erva) frau, gattin, E. urva, erva iá., schwiegertochter. — Még megjegyzendő, hogy szintén a (a)-végüék a ren
des használatú -na, -ka dim. képzők (1. alább).
Cseremisz: <aj,i
végű rokonságnevek: cserS. avaj, abaj,
ahá, M. abii, abi, avii mutter (S. ava weibchen, femella) | acaj, aci,
aíi, aíá vater (aciem atyám, aci-avaj parentes, aca-vel vitricus) | izáj
fráter senior, patruus (izájem bátyám; v. ö. f. isá páter, iso magnus) |
cüci avunculus (cüciem a. meus; f. setá).
Osztják. Egyenesen az alaptőhöz járult -j képző ismerhető
föl <i végű rokonságnevekben, a melyekhez még egyes ilyen
állat- és növénynevek is sorozhatok (tekintettel a finn <oj végű
ilyen nevekre): osztB. asi (és asa Ahlq., azi Volog.) vater (v. ö.
finn isii, iso) \ angi (és anka Ahl., anki Volog.) mutter | obi (V.; Irt.
opa, óba) áltere schwester (v. ö. lapp óbba soror) | aki, agi onkel;
iki, igi mann, ehemann; örti onkel (mutterbruder); apsi jüngerer
brúder; kili schwager (finn kyty) \\ ipi strix bubo, musi ameise;
lanki eichhörnchen; vasi, vasa (vog. vas) ente; simri barsch;
vobi-ne frosch; sori larus; öri hündin | angi hagebuttenbeere, pfeffer; Irt. varnaj, S. urfd (B. vorna) kráhe || Még megjegyzendő ravi
fein, klein (Volog. ravije senkta klein stossen; Ahl. rav • vog. rau,
rau kleines stückchen). — J e g y z e t . A rendes használatú <.ije
dim. alakot (pl. ampije kleiner hund: amp, yulije ki. fisch: yul)
nem lehet, teljeshanguságúnál fogva, a dim. -j képzővel egyazon
nak tartanunk. Az ebbeli -j akár i-ből változhatott el, (pl. oszt.
Xöjem = vog. yulem cinis), akár gutt. explosivából (B. vej, vei =
Irt. veg, S. vok, finn viige kraft; oszt. lajem, axt = vog. lengvi
schlechte axt); sőt az osztjáknak a vogulhoz való szorosb viszo
nyát tekintve, nagyon is hihető, hogy ez az <.ije ugyancsak
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a vog. -kve (<ikve) rendes használatú dim. képzőnek felel meg
(pl. ampije = vog. ampikve; %ötije, x°^Ve háuschen = vog.
kvolkve).
"Vogul. Szintén <i (néha <ej, meg <á, e) végű szók, jelen
tésükre nézve dim. képzésüeknek vehetők: apsi jüngerer brúder,
enkel (oszt. apsi) ; ani tante (jüngere mutterschwester); aki onkel
(ált. vaterbrader); aZe vater (oszt. asi) \ kápsej, kapu kleine mücke ;
sáni (L. sane) nisse; surti, pasi rentierkalb; ari hündin (oszt. öri);
simri barsch, subi stör | pari knospe (rjra30KT>) j tute finger (oszt.
luj) ; maná hode (v. ö. finn muna ovum : munaise testiculus) | kuali
strick, BepeBKa (oszt. kel) || nampri minutus, apró (oszt. nambir
abfálle: nambra senkta kleinschlagen) | vad kurz | voutcí dünn (oszt.
vögol, ugl).
Votják. Néhány <i (i) végű szó határozottan képzettnek
mutatkozik, s illik rá a dim. érték: vini neffe (vin jüngerer brú
der, neffe) | viltiri glied (vütir körper) | surzi jüngere schwester
(suzri h . : suzer id. = f. sisar) | mumi, mumi mutter, weibchen
(zürj. mam, mama) \ cuni füllen, csikó (zürj. can id.) | tilt féder
(zürj. til; v. ö. mord. tolga) \ nizili wurm (zürj. nigul, ni^il) \ kuzili ameise (z. kogul) \ gi&i, gi£i nagel, klaue (z. gii; v. ö. mord.
ken$á, |vog. kvás, kvos, kvánZe) \ cini, cini finger (z. cun); cüli
(instr. cülijdn Munkácsi votj. népk. 92) kleiner finger | kili, keli
(sin-k. tráne, v. ö. finn kunele) \ cipi küchel (z. cip) \ uzi erdbeere
(z. oz) | koni, koni eichhörnchen. •— J e g y z e t . Ezen <aj végű
rokonságneveket: anaj mutter, ataj vater, apa) tante, ált. schwe
ster, agaj ált. brúder, Munkácsi (NyK. XVILT, 94) képzőstűi a tö
rökből kerültnek tartja. Igaz hogy agaj határozottan török szó,
s noha anaj és aíaj-nak az ugorságban is vannak hasonmásai,
mégis számba jön, hogy ezek mellett a mumi és aj szók is meg
vannak s a zűrjén ez utóbbiakat ismeri, de az anaj, ataj-% nem.
Azután a szintén török -kaj alak is eléfordúl: anakaj stiefmutter,.
apikaj tante, atikaj vater, stiefvater.
Magyar. Még tudvalevő dim. értékkel <i főleg az enyelgő
csonkitott keresztnevekben : Pali (Pál), Feri (Ferencz), Klári
(Klára), Jani (János) stb. | továbbá: ángyi jüngere schwágerin (fia
talabb ángy : Szék.); néni és néne (tő néne) ált. schwester, tante;
lapi blatt Szék. (lap, t ő : lapo) || az Öcs «jüngerer brúder» szónak
birt. személyragok előtt a teljesebb öcsé (öcsém, öcséd, öcsénk, öcsé-
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tek) alakja van: v. ö. oszt.-vog. apsi, apsi || dim. képzőbokorban
vaksi caecutiens (vak, vakos).
39. §. Diminutiv névszóképzők: 3. ugor -k.
Finn: -ha, -kei, illetőleg -kka, -kká azon dialektusokban,
melyek a nyilt szótagbeli kemény explosivát erősbíteni szokták
(finnS. K.); megjegyzendő, hogy e képző előtt az alapszónak a, á, e
végvocalisa belyett gyakran i vagy u mutatkozik (<ikka, ukka),
a miben jóformán előző külön diminutiv képzőt kell látnunk
(lásd §. 38), noha egyes esetekben csupa hanggyengülés foroghat
fenn (v. ö. hasonlót összetett szókban : soti-retki, peri-mies, jalkopöytá e h. sota-, perci-, jalka-); — egyéb diminutiv végképzővel
kapcsolt alakok: -ko, -kö v. -ku, -kii = -k-\-j (ül. <o\ 38. §.);
meg -kaise = -k-\-ks (37. §.). Példák: a) -ka-m: finnS. pulakka
(és pula) eisloch | náljákká schleimartig (naljá schleim) | rámákká
(és ráma) bruchstück | kivakka (és kiva) heftig, hastig || vasikka,
vaska (és vasa) vitulus | penikka és peni, pena catulus | reitikka
schenkelstück: reite \ hánnikká strick-endehen, schwánzehen (hántá
schwanz) | kannikka margó exteriőr, angulus eminens (kuun k.
cornu lunse): kanta (kuun k.) | hurikká murini coloris [equus]: hiire
mus || munukka kleines ei (munukkani mein liebes kind): muna
ei | puolukka preiselbeere: puola (és puolame) id.
b) -ko, -ku (ül. -kko): fS. veikko fráter (e h. velikko: véli) \
suukko, suukku osculum: suu os | sisko schwester (e h. sisarko:
sisare) \ finnE. izaku (nom. izak) stiefvater (iza vater) | emaku
stiefmutter (ema) \ hariku ochskalb (harg, g. hárja) \ lehmiku kuhkalb (lehma) \ nöriku junge frau (nőre jung) | naeziku dirne (naeze
weib) | tüdruku, tütreku mádehen (tütar) \ jöksiku láufling (deserteur), gicht: jöksja láufer (jökse-) \ lauliku sánger (laula- singen).
— Megjegyzendő a finnS. -hko melléknévi dim. alak, a melyben a
gutt. spiráns még tisztábban láttatja az előző -j képzőt (v. Ö.
<.ikka) : pl. punahko subrubidus: puna | suurehko, isohko majusculus: suure, iso \ pienehkö, vaháhkö etwas klein: piene, váhá || finnK.
vanhahko, kuivahko, pimiahkö, pitahkö (Genetz, Ven. Karj. 185. 1.).
c) -kaise, a fmnS.-ben rendesen előző <u képzővel <ukaise;
igen gyakori a finnE.-ben, -keze alakban : fS. nuorukaise jüngling :
nuore jüng | lapsukaise : lapse kind | munukaise (v. ö. munukka:
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muna oviim), lyhykdise ganz kurz (lyhye, n. lyhyt), ohukaise (ohue,
ohu) dünn | finnE. nörukeze, lapsekeze, hdrjakeze (hdrg ochs), kanakeze v. kanukeze (kana huhn), izakeze (váterchen: iza; ellenben
izaku stiefvater) | stb.
J e g y z e t . Mint -k (-ka és -ko) képzővel megfejthető szók,
csonkult alaprészszel, fölhozhatok: ukko senex, maritus (e h.
*urokko, MUgSz. 868. 1.) | eukko avia, matróna vetula (*emkko,
emdkkö, ib.|873.) | akka uxor, mulier vetula (*anaka, v. ö. an-oppe
socrus ib. 759.) | nokka schnabel (*nol-ka, v. ö. vog. oszt. úol nase,
schnabel) | soukka angustus, arctus, gracilis; hoikka gracilis, tenuis
(MügSz. 320. 1.).
Mordvin: -ka, E. -ke, egyik rendes használatú dim. képző,
melynek állandó magash. vocalisa, a mely további kapcsolatban
i-vé válik (-kine), még hozzájárult dim. -j képzőre utal, vagyis
mord. -ka, -ke megfelel a finn -ko (e h. -koi)-iiak; ritkábban for
dul elé -ka is, még pedig a mordE.-ban, állandó a-val: pl. mordM.
lefkskd küchlein (lefks tierjunges) \pilkska kleiner ohrring (pilks) \
siikskci: suks wurm | pidfkd: pulf garbe stb. || mordE. panéke
blümchcn (pan£), riveske kis róka, lavske ki. wiege || mordE. -kine
(lásd a -ne-t 40. §-ban): alkine niedrig (al, alo untén befindlich) |
viskine klein (vis = f. valld, vog. us) \\ E. at'aka mánnchen (mas,
masculus : at'a senex, mas) J avaka weibchen (femella: ava mater,
femina) | povka knopf (pov: M. pund id.) | szintilyen -ka végű
melléknevek: staka schwer (sta ebben : stalgad- schwer werden);
kuvaka láng (hava: kuvat lange zeit hindurch, kuvalgad- sich verlángern, sich hinziehen). — Megjegyzendő az «unus» számnév kicsi
nyített alakja: E. ve mellett vejke, M. csakis dim. fka, ifkd e h .
iftkd (ift = f. yhte).
Cseremisz. Diminutiv értékűnek vehető 7tf-képzés ezekben:
cserS. ümülkd és ümül (meg: ümülüksj, M. imilka, emelkd umbra |
térteiké rotundus (M. jirgeske) : tértei orbis | sopke, M. sapki populus (pappel: v. ö. finn haapa) \ M. laksak fovea, scrobs (v. ö. finn
laakso vallis) | jelentésre nézve: seske, M. seska, seskd nurus | né
hány -ka végű melléknév (v. ö. mord. staka) : kakl'aka curvus, versutus; M. jacaka severus; sacka insulsus; löbka amplus.
Zűrjén és votják. Tudvalevő dim. értékkel megvan mind a
két nyelvben: -ha, a mely végvocalisát tekintve a finn -ko (-kko)val vethető egybe: zürj. ajka mann (gatte), schwiegervater: aj

39. §. DIMINUTIV NÉVSZÓKÉPZŐK: 3 . -k.

415

vater, mann | erika, inka schwiegermutter; erl, in frau, weib, weibchen | nilka mádchen (nil tochter, mádchen), zorika knabe (zon
id.); ic-monka junges weibchen; nunika kindchen (nuni). — Csak
azürjP.-ben fordul elé <oícf lik (v. ö. finn <ukka, pl. puolukka) :
bedok stöckchen, puok báumchen, kerkuok háuschen, piuk söhnchen, éeriok fischchen : bed] pu, kerku, pi, ceri. — Melléknevekhez
járuló dim. képző, csak a zürj.-ben: <ih: icetik etwas klein (icet),
je^idik weisslich (je0d),
koknidik etwas leicht (koknid)
stb.
Ugyanily alakú az <<unus» számnév ötik (meg kopva öti): öt (pl.
öt-pir einmal, ötnas alléin er). A votjákban megfelel ódig, össze
rántva og (pl. ódig pol v. og-pol einmal); ezenkivűl az öíi&-beli
<i/c-vel egyazonnak látszik a votják sorszámnevek végképzője <i,
pl. sizimáti septimus (a zürj. sizimöt, sizimöd ellenében). —
J e g y z e t . A zürjénben eléfordúl meg -nik (-inik) dim. képző,
különösen mellékneveken : pl. musanik (musa lieb), tominik fiatalka,
noch etwas jung (tom), gölinik etwas dürftig (göt) ; ezek vala
mennyire az orosz -enkij (preed. alak: -enekj-íélekxe emlékeztet
nek, pl. milenkij (milij lieb), malenkij klein, wenig (malij), v. ö.
or. kumanek (kum gevatter).
Vogul és osztják. A v o g u l b a n szinte az egyedüli rendes
használatú dim. képző : -hve (diai. néha -ku), pl. pikve söhnchen,
fiacska (pi), ampikve hündchen (amp), kvolkve háuschen (vogL.
kvalkvd: kvol, kvál), unkve kurz (un = oszt. van kurz); -kve he
lyett -ku: kdsku (kas öcs, jüngerer brúder). Megjegyzendő, hogy
-kve-ve\ váltakozva -ke is fordul elé, pl. a Vata-kum mondában
ujkve «állatka» mellett ujke-n (állatkád); másutt: pikve «fiacska*)
mellett pike-m (fiacskám). E szerint úgy látszik, hogy a -kve kép
zőben a szembetűnő dim. -k mellett csakis még a megmaradt végvocalis jelentős (e, ti, a mennyiben ebben dim. végképzőnek
nyoma látszik, v. ö. fent 38. §. a£e, mqná, voutá), de nem a v is,
mely k (vagy g) mellett másutt is csak fejlődött hangnak mutat
kozik (vog. sdkvet- frangere, sakual- frangi: v. ö. oszt. senk- csadere | vog. kval-, kual- = oszt. kii-, m. kel- surgere, exire | vog.
kvazertayt- keseredni, bittér werden: m. keserű | vog. angv- exuere,
solvere : oszt. eng- | vog. jegv-, jekv- tanzen: oszt. jay- \ vog. sdkvdlik elster: oszt. sdkijak \ vog. nagv- és nag- (prees. nagvi és nagi)
picken. Ha pedig e szerint a vog. -kve-hen csak régibb -ke-t kell
látnunk, egyszersmind világosabbá válik az o s z t j á k -je (illető-
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leg <ije)-ve\ való azonos volta, a melyet már fentebb 38. §. érin
tettünk. — Megőrizte az osztják a dim. -k-t, néha csak g-vé gyen
gítve : osztB. pelek,pelak seite, hálfte (pelka zur seite = Irt. pelga):
pel seite (pela nach, zu, m. felé; v. ö. cser. mord. lapp pele seite,
hálfte, m.fél). — Megjegyzendő még osztB. iki, igi «mann, ehemann, greis» = vog. ojkd «mann, ehemann» (v. ö. zürj. aj vater) |
vog. turká, turuká schrotbüchse (turr, tur, oszt. tur gurgel, kehle).
Lapp. -h (lpF. néha -g is), jó részt már elhomályosult dim.
értékkel: IpS. piádnak hund (F. bcinág), f. penikka (peni) \ puorak
és puore bonus | adnak és adna multus (F. ddnag, comp. dneb) ;
v. ö. finn ena: enempi) \ puocak és puoca, puoces negrotus. — Ide
tartozik a -k mint vége az <ok nom. verbale-kópzőnek: fent 28. §.
-JcK/S, -has (-kuc, -kac), ép értékű dim. képző = finn
-kaise, pl. lpF. manakus (1. személyraggal -kuggam) : mana kind |
bardnekus, S. pardnekuc: pardne sohn, bursche | niejdakus S. neitakuc : niejda, neita tochter, mádchen | vielljakus: viellja fráter ||
F. uccekas, S. ucekac, unnekac (és unnanac) parvulus: ucce, unna \
vuöllekas demütig, humilis (S.vuollekac, v. -kes, comp.vuollekubbu):
vuolle inferior.
Magyar: a) -h (teljes tő -ka, -ko, ke), kevés példában: török
subula: tör mucro \ fészek (fészke-t): finn pesa (v. ö. cser. püZaks) \
fark (farka) cauda: far MUgSz. 496. | begyek (ebben: bégyékés,
bögyökös protuberans, gebaucht): begy, bögy ingluvies | csók, csolk
osculum: finn hüle labium MUgSz. 372. | telek schnur, riemen
(ostor-telke, bocskor-t.) : oszt. kel, zürj. köl strick, bánd ib. 243.1.) |
torok (torko-t) guttur, gúla, faux: vog. oszt. tur ib. 244.1.) \poczok,
poczak és pocz wanst | gyermek kind, knabe: vog. oszt. naurem id. |
szűk angustus MUgSz. 320. \\fék frenum : fej (v. ö. finn paitse és
pád, MUg. 504. — Mint végképző: <óA;-ban: fiók vogeljunges
(fiú, fi: fia) ; hernyók (hernyó) raupe Ny. II. 370.; pillók schmetterling (pille) ib.; czobók (Szék. czomb) ib. IV, 561. j nom. possessoris értékű ó-val: pofok bausbackig, hasók dickbáuchig, szájók
grossmáulig, szemök grossáugig,/wZó7c grossohrig — és pedig a ((na
gyító)) értelem a dim. alaknak eredetileg ironice vagy tréfásan
való használatával magyarázható meg (v. ö. jócska «ziemlich viel =
recht viel»).
b) -A?-val való dim. képzőbokrok:
-ha, -he (teljes tő -ka, -ke) : toka kleiner teich (tó), szálka

39. §. DIMINUTIV NÉVSZÓKÉPZŐK: 4. -m (-n).

417

aplitter (szál stengel, halm), leányka ki. mádchen, legényke bürschehen, emberke mánnchen, ki. kerl | kicsinyke, kicsike ganz klein
.(kicsiny), csalóka betrügerisch (csaló) | stb.; — további -s-vei:
-hás,
-Jcés (-kes): savanykás sáuerlich (savanyú);
nehézkés,
nehézkes etwas schwer (nehéz), hosszúkás lánglich; — meg}, feteké
= fekete niger (fete = osztB. piti, pita, Irt. pegde niger).
-hó, -hő: buczkó nodus, tuber (meg buczka sandhügel):
bucz coxa | házikó háuschen : ház \ furkó dickes stockende (furkós
bot: v. ö.far MUgSz. 495.) j gyerkö burche, bűbe (Ny. III, 449. =
gyerköcz: v. ö. gyerek, gyermek) \ tönkö stipes (v. ö. tönk, tő) |
bunkó tuber, nodus: MUg. 474. — A -kó végű dim. keresztneve
ken, még férfineveken (Palkó, Ferkó, Jankó) már hasonló szláv
alakok hatását kell fölismernünk (v. ö. szerb Lackó, Danko, Milko,
Misko, Stepko, Hinko, Ivko, Jerko stb.). — Egyébiránt a -A;a-nak
meg -kó-nak külömböző végvocalisa úgy magyarázható, hogy amaz
& -;', ez meg -v ( = m 40. §.) végképzővel alakúit.
-horiy, -kény : vékony tenuis, subtilis MUg. 570. | keskeny
schmalib. 24.; gyakoribb e képzőb ókor mint nom. verbale-nak vég
képzője: hajlékony, feledékeny: fent 30. §.
-cshcu, -cshe,
a legrendesebben használt dim. alak:
•lábacska füsschen, fejecske köpfchen (láb, fej) stb.; világos alkotó
részei: -cs = -ks, meg -ka = k-\-j; lásd 37. §-ban.
Nomen verbale-hez ragadt -h végképző: lapp <ok (pl. kauMok, adnok) fent 29. §. | magy. <ék (pl. maradék, boríték) 30. §.
40. §. Diminutiv névszóképzők: 4. ugor -m (-Ti,

-rí).

Mordvin: -TICL, E. -ne, ép értékű dim. képző, a fent tárgyalt
~ká mellett; állandó magaehangú vocalisában, úgy mint a -ka-ében
még a kapcsolt -j képzőnek maradt meg a nyoma: mordM. tastaná,
E. tescene sternchen: tdsta, tesce stern | kudna, E. kudine: kud,
kudo haus | suvand, E. covine: suva, cova dünn, fein j nirhkáná (és
nirhkd), E. nerkine kurz | skajna heiligenbild (istenke): skaj isten I
kirná: kird knaul | lamena etwas viel: láma \ stb. — Megj. ázna,
E. esne glied (v. ö. finn jdsene, m. íz); loman mensch: v. ö. lp.
olbma (ólma). — Megjegyzendő a -na alak: mordM. lapana dim. :
lapd weich | letkana: letkd feucht | E. vetsana és vetsa dünnflüssig.
Finn: -na, -na, -ne, bár elhomályosult értékkel; de néNTELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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mely példája a mordvinnal egybetalálkozó, vagy pedig amúgy
kicsiny valamit jelent (kipind funke): S. pddkkd és pddkkand axt |
aivo és aivena schláfe | jdsene (E. jdzene) glied: v. ö. mord. aznd |
pakkina nuss: v. ö. mord. pdstdnd és pdstd \ tyvene (n.tyven),
tyvend, tyynd tranquillus, quietus (v. ö. tyve a fE. tüvese «still,
ruhig»-ban) MUg. 364. || nend (*nernd) nase: mord. ndr, cser. ner
nase, lp. ndr wange.
-TYie (fE. jdzeme = S. jdsene): ohime schláfe (ohe seite,
ohitse vorbei) || végképzőül az <.ime (•= -ja-me) nom. verbaleban 30. §., pl. murtime brecher («brech-instrument».. némileg dim.
comparationis).
Cseremisz: -U, -n: S. je£en, M. étin glied ( = mord. dznd,
f. jdsene) \ omun traum: omo schlaf. — Egyébként található toldalékul -w a nom. possessoris <an (dn), dn képzőben (pl. usan verstándig, eszes: us; viirdn blutig: viir); alaprésze = finn. -va, -vd,
m. <ú, ű levén, 45. §.; összetett voltára nézve tehát e képző ha
sonló a m. <ók (pofok)-hoz.
Zűrjén és votják: zürj. -n, illetőleg <Í7b, az <inöj, inej
1. szem. ragos hizelgő megszólító alakban: zürjP. maminej mütterchen (anyácskám), ajinej váterchen, voninej brüderchen, kaginaj
kindchen (kaga). —- Ezenkivűl -Jb mint végkópző az <an, on
nom. verbale alakban (votj. kulon, zürj. kulavi mors): fent 39. §.
Vogul és osztják: -fi, -Ti, mint végképző a -p nom. verbalén : -pert, -pen: fent 29. §. Ezenkivűl az -n (vogK. ~n) közönséges
használatú, de «nom. possessoris» értékkel: pl. vog. toulun (K. toulen), oszt. toylin béliedért, geflügelt (tóul, tögol toll); vogKSkaven,
Oszt. kevin «köves» (kav, kevi). De másféle jelzést is végez (nom.
possessivum) vagy csupán csak toldalék-képzőnek látszik: vog.
lajlin (lábas): lajlifí láng ösvény, fuss-weg (lábnak való út, mint
egy: lábnak az útja); uosin kum városbeli ember ; osztB. esmin
csecses: esmin navirem sáugling (csecsemő gyermek, csecsre való
gy.); oszt. mai és malin tief.
Az -m képzőalaknak is van nyoma: vog. naurem kind,
osztlrt. naurem, S. neurem, B. navirem, naurim id. (vogK. naur
junges fcier, füllen) | vog. kajm mánnchen (der vögel: k. lunt gánserich): kuj, oszt. yo, yoj mas, vir. — Talán az -m végű oszt. tevtim, teudem «pediculus» is idevaló, mint amúgy «kis» állatnak neve.
Magyar: a) -TW, a gyermek «kind» szóban (gyerme-k: vog.
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ríaurem : naur ; MUgSz. 171 1. gyermek mellett gyerek úgy hiszem
csak gyengült változat, s nem lehet az ebbeli gyere- alapszóra
hivatkozni) | hím mas, masculus = vog. kajm \ tetem bein, knochen: lp. takte MügSz. 214.
b) -71 (-ny). Diminutiv értéke még a magyarban is némileg
megállapítható, minthogy arra több ny-végű. névszó utal, mely
amúgy «kicsinyt, csekély értékűtw jelent (kicsiny, picziny, silány,
sovány, vékony, szegény); ezenkívül találkozik azonos szóban a
mord. -ná-vel: sovány macer, sterilis: v. ö. mord. suva, cova dünn,
fein és dim. suvaná, covine (1. fentebb) | kemény fest^ hart: mord.
kemá fest | szegény paliper, miser: lp. segge, seggis gracilis, tenuis
MUg. 285. | legény juvenis: vog. lengd (lengá-kum junger mann,
bráutigam MUgSz. 690. | szenny sordes, macula (e h. szem-nye,
v. ö. mord. iámén, temen rost): cser. seme niger (1. MUg. 292.) |
nő femina mellett kétségtelenül dim. alakú: nőstény «femella», -ny
végképzővel || egyébként fordul elő -n (-ny) végképzőűl, kivált
nom. verbale-alakokon: -k-\-n (-kony): vékony gracilis, subtilis
(vé-kony MUg. 570.); hajlékony, feledékeny stb., fent 30. §. | <Lány
(<.á-ny): pl. szilány, foszlány, fent 30. §. (v. ö. finn <.i-me, -ja-me) |
-mány, -vány; tudomány, vetemény, irtovány, szökevény, fent 30. §.
— Megjegyzendő: alacsony, -csőn humüis, submissus (v. ö. dim.
képzővel: mord. alnená, alkine alacsony).
c) -V, illetőleg < Ó, Ő (ú, ü). A m. nyelv = vog. nelm,
m. velő — oszt. velim példájára a dim. -m képzésből a m.-ban -v,
illetőleg < ó (ú) szóvég is támadhatott. Ilyen eredetűnek tekint
hetjük ezt a szóvéget a következőkben: fú,fijú filius, puer; meg
fió-k vogeljunges : fi id. (tő : fia, fija, pl. fia-t, fia-s stb.) = vog. pi,
oszt. po%, MUg. 523. | apó (meg apó-ka) váterchen, após schwiegervater: apa vater (apám, ap-ja) | anyó (anyó-ka) mütterchen,
anyós, schwiegermutter: anya mutter | odú höhlung, loch (odva:
odva-s) : mord. unda, wido, f. onte, oszt. ont MUg. 832 | tetű (tet
ves) pediculus = oszt. tevtim | kigyó, kilgyó anguis, serpens: v. ö.
finn kaljame glatt MUg. 29. | könnyű levis, facilis: vog. kigne, oszt.
kéne id. (v. ö. finn kehná és kehno, bár másféle o-val) MUg. 43. |
olcsó vilis pretii: al, mord. al és alks MUg. 836., 728 | bogyó
beere: f. marja MUg. 459. || hoszjú longus, aszjú aridus, siccus
(hoszszú, aszszú), fent 30. §. — Mint végrész a -kó, -kő dim. képző
bokorban (házikó, furkó) fent 39. §.
27*
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41. §. Diminutiv névszóképzők: 5. ugor

-nd.

Tudvalevő dim. értékkel megmaradt e képző a magyarban,
a szabályos hanggyengüléssel: -d; teljes alakját őrizte meg a finn
•nda (-nta).
Magyar: -d, meg ismétléssel: -dad, -ded : rövid brevis,
meg rövided (rövideden breviter MA.; megj. ryvindeden Debr. cod.
529.): oszt. ravi, vog. rau MUg. 673. j kicsid parvulus MA.: kicsiny
(kicsid lehet bár e h. kicsin-d) \ gyöngéd tenellus (gyöngédeden
MA.): gyönge tener | apród parvulus, parvus serviens, armiger,
puer (apródonként kleinweise; meg: apródad: apródadok volnának
Érdy c.): apró minutus, parvus | telid plenus (telides-teli v. teliden
teli Pázm.) | lassúd (lassudan ziemlich langsam, valde lente) :
lassú | szád mündung eines gefásses: száj mund (szá~m) || jobbad
paulo melior (jobbadon Helt. Pázm ) ; nagyobbad (nagyobbadára,
v. nagyobbára grösstenteils); bővebbed subcopiosus (bővebb) Kresz.
Megjegyzendő: segéd juvamen, adjutorium (*segejd MUg. 336.);
tulajdon proprius, peculiaris MUg. 239.
F i n n : -nda, -Tldti (S. -nta, -nta) : finnK. izánda (S. isántá,
E. izanda, nom. izand) paterfamilias, herus: izei (isd, iza) «páter»
(izánda «atyaféle», vagyis egész háznépre nézve az, a mi az iza
a szorosabb családnak) | emanda (S. emdntá, E. emanda) materfamilias, hera: emá mater || finnE. pojandi (nom. pojand) stiefsohn: poeg (g. poja) sohn | tütrendi (-end) stieftochter: tütar
(tütre) tochter — a melyek a többi dialectusokban még -ma vég
képzővel (-ndima) alakulnak (s az E. -ndi is aligha nem csak ko
pott alak -ndima h.) : S. pojintima (K. pojindima, Vp.poigindam) |
Vp. tütrindam stieftochter | K. izind'ima (S isintimd, Vp. isindam) stiefvater | K. emindimd (S. emintimd Vp. emindam) stiefmutter. — A finnE. még egyéb példákat nyújt denom. -nd-ie,
melyre a dim. érték ráillik (Wiedemann, Gr. 177.1.): torvand kienholz (terva theer, v. ö. tervakse 37. §.), kirjand bunte kuh (kirja:
v. ö. kirjakse, kirje 38. §.) | az E. venda (nom. vend) «bruder» nem
lehet más mind ered. veljenda (v. ö. veikko e h. veljikko). — A
finnS. K. vihanta, vihanda «grün, grünend, unreifw lehet szintén
egyenes származéka viha szónak, ha ez eredetileg «epe (gallé) »-t
jelentett (most «méreg» meg «harag»).
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42. §. Diminutiv névszóképzés alkalmazása: 1. Sorszámnév.
Legelterjedtebb képző, mellyel az alapszámnevek s o r 
s z á m n e v e k k é alakulnak: -Jid, jelesen a finn-ben -nde (K. Vp.,
-nte S., nda-ma E.; nom. alak -nsi helyett -ns, -s, pl. kolmande-től
kolmas, Vp. holmans; E.-ben is kolmas) | a lappban: -d (csak lpK.
még -nt) | a vogulban: -nt, de többnyire csak -t | zürj.-votják:
-d, 4 (<öd, Kát [átij) | magy. -d:
Finn kolmande] (n. -mm) tertius: kolme \ neljande (-jds)
quartus: neljá | küdende (küdens, küdes) sextus: küde (kuute) \
seitsemande septimus : seitsemd | stb.
LappS. kolmat (koqlmat), F . goalmad, K. koalmant: kolma,
golm | neljad (nálját), náljad, ríealjant: nelje, nállja \ kotad (kutat),
guőad, kuSant: kota, gut (guda) \ ciecad (kiehcát), kiccant.
Zürj. kuimöd, votj. küjnmáti: kuim, küjn \ noled, nil'áti: nol,
nil | kvajtod, kvat'ati: kvajt, kvaí \ sizimöd, sizimdti: sizim.
VogB. körmit, K. yurment, -/urmit: korom, %urum | nilit,
nilet: ríilá | katit, %otit (kötet): kat, %ot \ satit, satet: sdt.
Magy. harmad: három (hárma-) j negyed: négy \ hatod: hat \
heted: hét.
Az osztjákban is t végű a sorszámnév, úgy mint a vogulban,
de előzőleg az alapszámnévhez, mint ennek tőbővülése, -m képző
járul, a milyen a f. seitsemd «hét» számnévben amúgyis megra
gadt : yutmit (Irt. yüdamet) hatod: yut \ labitmit (Irt. tabetmet)
heted || yulmit, Irt. yütmet harmad. — A cseremisz és mordvin
nyelvek sorszámnévképzéséről lásd alább az utójegyzetet.
A sorszámnév szoros functiója abban áll, hogy sorban egy
másután következő egyes tárgyak közül valamelyiknek a sorbeli
helyét jelölje meg, s ez az alapszámnevek segítségével úgy törté
nik, hogy a sorban következő egyeseket (legalább eredeti fölfogás
szerint) egymástól egyenlő távolságban állóknak vagy egyenlő közüeknek vévén föl, a megolvasott közök számával tulajdonképen
az egyesnek a sorkezdetétől való távolságát fejezzük ki: pl. ((ne
gyedik)) [pl. ember] = «négy köznyi távolságban álló [ember]»;
ennél egy közzel távolabb áll az «ötödik» stb. A sorszámnevek
így mintegy kiegészítik a mutató névmásokat, melyek csak kevés
(2—3-féle) távolságot külömböztetnek meg s melyeket mint külön
szókat a nyelv a végtelenig meg nem szaporíthatott. Innen van,
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hogy a «secundus», melynek távolságát megolvasás nélkül is
mindjárt fölfogjuk, gyakran még mutató névmással jelöltetik (pl.
finn toise a tuo «az, amaz» névmástól; mord. ombo, omboce e h.
tombo tkp. «altér, der andere» a to névmásnak comparativusa, va
lamint a lapp mubbe, mubbad a finn mü «alius»-nak; v. ö. magy.
más és másod, második). Tekintve, hogy a m. másod is a szokott
sorszámnévképzőt mutatja, de alapszava más már amúgyis hely
mutató (úgy mint lp. mubbad és mubbe), magának -d (-nd) képző
nek eredetileg nyilván nem a sorhely-mutatás volt a functiója,
hanem csak arra szolgálhatott, hogy az alapszámnevet biztosab
ban megkülömböztette mint távolság-olvasót az egyszerűen tárgy
szám-olvasótól. Erre pedig a nyelv az alapszámnévnek elhomályo
sult értékű diminutiv alakját (-nd 41. §.) használhatta föl, mint
puszta bővebb mellékalakot, melyen aztán a sorhely-jelzés mint
elvállalt új érték lassan meg is ragadt. Látni való ugyanis, hogy a
f. toise «altér, secundus» is az -jse (-kse) diminutiv képzővel ala
kúit to mut. névmástól, valamint a m. más is az ugor mü «alius»
mellett; ugyané mü-hoz tartoznak -nd (-d) képzővel még ezek:
zürj. mód (Izsm. muöd), zürjP. módi, módik «altér, secundus»;
votj. mid id. (mid-mid paláé von beiden seiten, egyik s másik oldal
ról); vog. möt, mot rtder anderew, s ismételt képzővel motet, motit
«secundus» (moten — moten egyik-másik, der eine — der andere).
J e g y z e t . A m. mind (mend), minden (v. ö. az: azon)
«omnis», omne» szintén a -d sorszámnév-képzéssel magyarázható
a kérdő (illetőleg határozatlan) mi névmásból. Tudjuk, hogy az
ismételt ki-ki (pl. ki-ki a maga részét kapta meg; kinek-kinek tiz
forintot adtak) == «quisque», t. i. rövidítésképen egy akármilyen
hosszú sor egyeseket jelöl, pl. ha négyen vannak a ki-ki csak
rövidítése ennek: ki-ki-ki-ki. Szintígy a mi (me) névmás ismétlése
is kifejezhette a «jeder»-t: mi-mi (me-me), mely aztán a -d képző
által a sorszámnevek alakját nyerte: mi-mi-d, összevonva mimd,
mind (tkp. «der jederste», azaz: «der an jeder beliebigen stelle
der reihe v, menge befindlichew — a mi az «alle (omnis)» foga
lommal fölérő. Lásd: MügSz. 627. 1.
J e g y z e t . Érdekes találkozás, hogy a sorszámnevet még
egyedítő Kik képzővel toldották meg (újabb korban) a magyar
(második, harmadik stb., v. ö. egyik, másik, melyik) és a votják
<ati (a zürj. <öd ellenében; v. ö. zürj, ötik, votj. ódig fent 39. §.)

42. §. DIM.

KÉPZÉS ALKALMAZÁSA:

1. SORSZÁMNÉV.
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U t ó j e g y z e t . — Első tekintetre igen eltérő a finn -nde stb.
alaktól a m o r d v i n -cd (ce)-íéle sorszámnév: pl. kolmicá, E. kolmoce harmadik, nilecd, nilece negyedik (kolma, kolme és nild, nile):
omicd, ombicá, E. omboce «második» (oma, ombo «más») | stb. Főnévileg használva még névhatározó raggal: kolmices »der dritte»
stb. — A finn kolmande-n&k a mordvinban kolminda, E. kolmondo
(vagy kopva, gyengülve: kolmint, E. kolmono) felelne meg. A meg
levő <.ica alak egyébiránt szakasztott olyan mint a mordM.-ban
az egy. 2. személyragos alak: coratsá «fiad», a mely pedig a mu
tató sd névmás hozzájárulásával alakúit (corat-sd), s melynek í-je
eredetibb -nt helyett való (lásd alább a «személy ragok» szakaszát).
Etymologiai Írásmóddal tehát, a melyet alkalmaz is Ahlqvist,
tkp. kolmit-sd, ez pedig kolmind-sá h. való. Ugyanezen képzéssel
van omicd, omboce (omitsd, ombotsd), úgy mint a lappban mubbe
mellett mubbad, s a magy. más : másod. Figyelemre méltó a mordM.
vastsá (e h. vasetsd) és vasenda «zuerst» (tkp. «primum»), az
utóbbi alak még -sd nélkül a megkívánt -nd képzést tüntetvén föl;
továbbá: mordM. kolmicis vorgestern (harmadnap), e h. kolmit-sis
(si nap); ombit übermorgen, tkp. «másod, se. nap» (ombit-sis).
A c s e r e m i s z ben az egyik rövidebb sorszámnévalak (-so,
-se) nem egyéb a vmi «helyben levőt» jelentő nom. possessivumnál
{44. §.) (kudoso házi, olase városi): pl. vese második (*velese, velse
h., vei oldal), 3-dik kumuso (vagy a főnévi alapszámnévtől: kumutuso), 8-dik kandaksese, 9-dik indiksese, 10-dik luso; főnévi alapnévtől : 4. niletise, 5. vizitise, 6. kudotoso, 7. semetese. E mellett
egy hosszabb -rnsa, -mse (-mise) alak a finn -wiaise-végű possessivum loci-ra em]ékeztet (44. §.); pl. nilemise, cserM. nilimsa, nilimse;
vizemise (vizimsa, -mse); M. kudumsa, -mse; — s végre mind a
kettőből vegyültnek látszik: -mosó, -mese (mely inkább cserS.-ben
használatos): 4. nilemise, 5. vizemise, 6. kudumoso, 7. sememese,
8. kandaksemese, 10. lumuso.
43. §. Diminutiv névszóképzés alkalmazása:
2. Nomen possessoris.
Hogy a wnomen possessoris» — vagyis oly származék név
szó, mely az «alapszó jelentette tárggyal bírót, — azzal valót»
jelent (pl. m. erős : erő, nagyfejű: nagy fej, f. vakévá erős: váke
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erő) — a diminutiv képzésben is kifejezést nyerhetett, világosan
mutatja a finn nyelv, a hol pl. az -jse (<aise stb.) képző mind e
két értéknek kifejezője: finnS. kalaise «halacska* és «halas*
reikdise «lyukacska» és «lyukas» | magy. •§: feketés, sárgás és ha
las, vizes. Ha ehhez még számba vesszük, hogy a finnben az <.iseféle adjectivum nem csakis nom. possessoris, hanem esetleg akár
nom. possessivum, azaz «vmihez tartozót» jelentő (pl. pohja:
pohjaise ad fundum pertinens, in fundo jacens): világos, hogy itt
csak közömbös értékű képzés van előttünk, a melyen csak a jel
zési viszonynak ilyen vagy olyan fölfogása megállapodott, —
vagyis az alapszónak bővebb mellékalakja, mely a jelzési viszony
kiemelésére alkalmaztatott. Tudva van pedig, hogy a dim. alak,
szoros értékének elhomályosultával, erre nagyon is alkalmas. —
Egyébiránt a diminutivumnak tágabb functiója vagyis a diminutivum comparationis-féle érték is könnyen átvisz a nom. possessoris-féle értékhez. Sok «kővel bíró» földet némileg túlozva egyene
sen «kő»-nék nevezhetnők («ez a föld csupa kő»); e helyett a dim.
alakot alkalmazva csak «valamennyire kő, félig-meddig kő»-nek
mondjuk, a mi a «kővel biró»-nak (köves) tökéletesen megfelel.
A) Mint nom. possessoris több ugor nyelvben fordul elé a
-hs dim. képzés (37. §.).
Finn. Eitkán az eredeti -kse alak: S. lehdekse ramus frondosus (lehte folium, frons) | verekse frisch (blut zeigend: verekset
kasvot vultus rubidus) | kirjakse vacca varii coloris (kirja variegatum); — rendes használatú az -jse alak (37. §.) vagyis
<aisef
oise, áise, ise, stb., pl. kalaise (nom. -ainen) piscibus abundans,
piscosus (kala) \ isáise patrem habens (isáinen lapsi, opp. isáttömá)
meg: paternus (isá) \ jalkaise pedibus instructus (neljd-j. vierfüssig: jalka) \ teráise acutus, éles (térd acies; v. ö. terdkse acies-nek
való, aczél) | kivise lapidosus (meg lapideus, pl. ház: kivé) \ vahtoise, vahtuise spumosus (vahto, vahtu) \ ryttyise rugosus (rytty) [;
pilveise, pilvise nubibus obductus (pilve) \ verise cruentus, sanguine oblitus (vére; v. ö. verekse). — A finnE.-ben <Case, atse
( = S. aise) stb., már jobbadán csak nom. possessoris-nak hasz
nálva (s diminutiv értékkel: -keze = S. -kaise : pl. kalase halas,
kalakeze halacska) : verise, veritse véres | pilvese, -etse (v. pilvise^
-itse) felhős J mudase kotig (muda) \jalgse (nelja-j. négylábú) =
S. jalkaise \ stb.

4 3 . §. D1M. KÉPZÉS ALKALM. í 2 . NOM. POSSESSORIS.
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Mordvin: -ks: iniziks, E. ingejks himbeerstrauch (inizi,
ingej málna) | civgiks masholderstrauch (civgd kányafa-bogyó) |
suksteruks johannisbeer-strauch (suksteru schwarze johannisbeere) |
umariks apfelbaum (umaf, mar apfel) | pdsks haselnuss-strauch
(pdstd haselnuss).
Zűrjén-votják: <ös, eé rendes használatú nom. possessoris képző: virös, votj. vires blutig (vir) \ gönöé, votj. goneé voll
haare, haarig (gön, gon) \ jiös eisig, voll eis (ji) | v. déried kotig
(déri) | vaós, v. vueú voll wasser, wásserig | zinos, zines riechend,
stinkend (zin) | stb. Megjegyzendő, hogy a -s-t előző vocalis ki
szorulhat : pl. virös, gönöé mellett van virsal- voll blut werden,
gönéal- haarig werden, sich behaaren. A diminutiv alakok jobba
dán s-vel vannak (ös, es: peHes, sölmös), a mi körülbelül az a külömbség, mely a finnben -kse és -jse (<aise) közt van. — Nem
possessoris-féle jelentéssel: votj. karéi stádtisch (városi), suses
wáchsern (sus wachs).
Cseremisz: <a$, a mely alakilag a finn <ukse-nak felel
meg (v. ö. jolaks, jolas = f.jalukse, fent 18. §.), vagyis még az
a-ban külön képző elemet foglal magában; a képzés alkalmazása
meg van szoritva, úgy mint a magyarban az <ú, ü (négy lábú,
nagy fejű): ias jáhrig, éves (menar ias hány éves): i év | kecas:
kum k. dreitágig, három napos: kece nap | luras (lu-uras) zehnkopeken-stück, tízkopékás.
Lapp : -S (< is), nem nagyon használatos : lpF. calmis gut
sehend (tkp. szemes): calbme szem | beljis gut hörend (tkp. füles):
ballje fül | nunis mit gutem geruchsinn begabt (tkp. orras): nudne
orr | olgis breitschulterig (vállas): oalgge váll. — Az <ajes (<.as)
rendesebb alakban a vég s csak a jelzői melléknév jegye, képző meg
csak <.aj (lásd alább). •— Egyes s-vel való példa, mely a finn -ksefélével azonos: lpF. varas, S. varrás frisch = f. verekse (varra =
vére vér).
Magyar: -s (azaz -s), vagy tkp. -ss (-ss) rendes használatú
nom. possessoris-képzés : halas fischreich (hal, hala-t) — f. kalaise (e h. kalakse) \ köves steinig (kő, köve-t) = f. kivise (e h. kiveise,
kivekse) \ sáros kotig (sár), véres blutig (vér), erős stark, kraítig
(erő), szemes mit augen versehen, scharfsichtig (szem, szeme-t),
fejes kopfig, eigensinnig (fej, fej e-t), odvas hohl, löcherig (odu,
odva-t) | stb. — Megjegyzendők: verés, vörös rot (ellenben: véres
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blutig: vér; v. ö. finn verekse és verise) | heves heiss, bitzig: hő,
hév (heve-t) heiss (hő-víz) és hitze | leves saftig; meg: suppe (azaz:
«lé-féle» étel; lé, lév, leve-t \ gyors (gyorsa-t) schnell: vog. oszt.
jar,jur kraft, stárke MUg. 162.
1. J e g y z e t . Lehetne bár a «vmivel foglalkozót)) (vmit
őrzőt, készítőt) jelentő -s-képzést (pl. kapus thorhüter, csikós
pferdejunge, gulyás rinderhirt, szekeres fuhrmann, lakatos schlosser: kapu thor, csikó fohlen, gulya rinderheerde, szekér wagen,
lakat schloss) eredeti nom. possessoris-képzésnek magyarázni (pl.
szekeres tkp. «ki szekérrel bír = szekeres-gazda», kapus «ki a
kaput tisztül bírja»). De számba jön, hogy ilyen értékű képzés
már más alakban van a magyarban és pedig egyik legrégibb fog
lalkozásra nézve: halász «piscator» (meg: juhász, vadász, mada
rász; lásd 22. §. végén) s hogy másrészt az -s-féle példák közt
van török eredetű alapszóval való (kapu-s, csikó-s), meg hogy épen
szorosb értelmű és hasonló alaká képzés a törökségben széltiben
el van terjedve és igen használatos: -ci (-f,i), pl. bálikéi halász,
kapusi kapus, araba^i szekeres, deve$i tevehajtó, asci ótelkészítö,
szakács (as) stb. E képzés pedig a csuvaeban -íe, kopva ~é alakot
öltött, pl. timirie, timirs kovács (kaz. timerce, alt. temirci, oszm.
demirgi: timir, demir vas), olavs, lavis fuhrmann, vorspanner
(kaz. ilauci) s egy ilyen képzésű szó úgyis kölcsönbe került a csuvasból: szűcs «kürschner» = csuv. süée, süviée, süves, süls «schneider» (tkp. varró: v. ö. siile- náhea = kaz. jöjlá- id., jöj «naht»).
Mondani sem kell, hogy a tör. -ci-nek csuvas -si, -se, -s alakja a
magyarban, a továbbképzés alapjául szolgáló példákban s (s)-vé
válhatott, kivált az amúgy is számos egyéb -s (s) képzésű szók
hatása mellett.
2. J e g y z e t . Főnévileg használva, illetőleg a «hely» (vagy
szorosabban «erdő, heg3r, szántóföld, kert») fogalom hozzáértésé
vel, szerepel a magyarban az s-es nom. possessoris gyakran mint
«nomen loci», azaz valamely birtokról jelzett közhelynév, mely
esetleg tulajdon «helység»-névvé is vált: fenyves pinetum, fichtenwald | tölgyes (töl'ós), cseres quercetum | nádas arundinetum, füzes
salicetum, nyires birkenwald, mogyorós haselnusswald, havas
schneegebirg, dinnyés melonenfeld, szilvás pílaumengarten, stb. |
tulajdonnevek: Mogyorós, Nyires, Kenderes, Bükös stb.
B) A -/ dim. képző (38. §.).
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Lapp: <űj (<oj, néha <i) nom. possessoris melléknév
képző; jelző alakban <ajes (lpF.-ben összevonva <as) : pl. IpS.
olkaj, olkajes breitschulterigj vállas (olke) \ taktaj, takiajes beinig,
knochig (takte), F. daktaj, daktas (dakte, dafte) \ paroj, -ojes
fluctuosus (paro uncia), F. barroj, barros (barro) \ kuelajes, f. guollaj, guollas fischreich (kuele, guolle) \ tollajes, F. dollaj, dollas
feurig (tolla, dolla) | F. lastaj, lasti (lastas, lastis) blattreich, bebláttert (lastaj | F. suovvaj, suvvi rauchig (suovvaj | nalbmaj
grossmáulig (nalbmej | s t b . — Alakra nézve összevethető: IpS.
assaj, issaj (assajes, assas) «dick», lpE. asoj, a melyet Lönnrot a
f. iso (isoi)-\al állított egybe; v. ö. a finn < o (oj) dim. alakot. így
érthető, hogy IpS.-ben <ajes mellett még Kos is találkozik: juolkajes,juolkos celer pedibus (juolke); jagnajes, jdgfios glacie obductus
(jágna).
Finn. Az -jse (e h. -kse) dim. és nom. poss, képzéstől nem
látszik nagyon külömbözőnek az -/m-féle nom. possessoris kép
zés : pl. finnS. tehoisa vigens, efficax (teho vigor, efficacia) | etuisa
vorteilhaft, vorzüglich (etu) \ iloisa fröhlich, freudig (ilo) \ aaltoisa
fluctuosus (aalto) \ hupaisa jucundus || kotoisa (kotoisalla in der
heimat, zu hause: koto) \pakoisa (pakoisalla auf der flucht: pako).
Már így is: tehosa, etusa stb., de az i-elemet mutatja még a finnK.:
elosa vermögend, vagyonos (elo), vihmaéa regnerisch (vihma) ;
finnE.-ben csak -sa : ilusa (nom. ilus) schön = iloisa \ mágusa
schmackhaft (= makuisa). De külömböznek ezek mégis az által,
hogy a finnE.-ben a -sa-beli s helyett nincs -ts s hogy nincs meg
a -nen-fé\e nominativus, mely az -jse (-kse) alakkal kapcsolatban
áll. Tekintve hogy két hasonló ilyen szót, t. i. kuuluisa berühmt,
joutuisa «eilig, schnell», -jasa (-iasaj-féle nomen verbale-nak lehet
fölfogni (kuulu- audiri, joutu- properare: e h. kuulujasa, joutujasa,
s ezt a fontosnak érzett u miatt csak így lehetett rövidíteni: kuulujsa, joutujsa) — a fentebbieket szintén -j~\rsa alakból tartom
magyarázhatóknak, a -j-ben az eredetileg dim. képzőt ismervén
föl; v. ö. lapp <aj mellett: <ajes.
C) A -k dim. képző (39. §.).
Lapp. Többször a IpS. mintsem lpF.-ben nom. possessoris
képzőül: -Jc, lpF. -g (v. ö. szintígy dim. értékkel: S. piádnak,
F. bdndg = f. penikka): IpS. panak, F. banag dentatus (bastelis-b.
élesfogú): pane, badne dens | peljak jó fülű, gut hörend; kukkes p.
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langohrig : pelje \ sojek alatus : soje ala | calmak jó szemű: calbme
nuonak, nuonek sagax: nuone nasus | monnek ovipara (avis): monne
ovum | seipek, seipeg (Halász: sieipiek, plur. -ieka,J caudatus (meg :
«lupus», farkas): seipe cauda | stb. — lpF. golm-oajvag dreiköpfig
(oajve), nállje-juölgag vierfüssig; gietta-bálag einhándig, félkezű
(S. kata-pelak; kata-pele die eine hand) || IpS. kuelek milvus piscarius (kuele) \ puoitak pinguis; puoite pinguitudo, lardum (P. buoidak, g. -dakka animál pingue: buoidde).
Finn. Néha eléfordúl -ha (S. < ikka, ukka), vagy -ko (ku),
(S. <ikko) nom. possessoris értékű elnevezésekben; kivált a
finnE.-ben -ku még melléknévileg is használva: finnS. haarukka,
(és haarikko) bifurcatum quid, vas duabus ansis eminentibus instructum (haara ramus), E. ariku (meg: arikaze, arakaze) mit
armen, zweigen versében: kolme-a. dreiarmig, dreizackig | sormikka
(meg: sormikkaha, nom. -ikas) fingerhandschuh: sorme; E. sormiku (nom. -ik) \ tuohikka schuh von birkenrinde (tuohe; v. ö.
tuohise gefáss von b.) j| nimikko namensvetter (nime), E. nimiko \
sinnikkö homo iracundus: sinni jáhzorn j E. karniku schorfig
(karn[a]), semeriku kiesig (s&mer[aJJ; meg: somerise) \ sarviku
gehörnt, horntráger, gehörntes tier (sarve) \ kirjaku buntes tier
(kirja) | silmiku neunauge (silma).
Különösen mint nom. possessoris-nak értendő «nomenloci»
(a milyen a m. fenyves «pinetum») szerepel a -ku (<.iku, S. ikko)
alak finnség szerte: S. somerikko locus glareosus (someri; v. ö»
E. someriku «kiesig») | kivikko locus lapidosus (meg «acervus lapidum») (E. kiviko «steinig») | tammikko, E. tammiku quercetum
(tamme) \ heinikkö, -ikko heuwiese (heiná) \ koivikko, koivukko birkenwald (koivu) \ vesakko frutetum (vesa surculus) j stb. — FinnV.
civikko kivikko, Vp. varbiko (n. -bik) varvikko, gebüsch (varba) ;
finnK. pl. kivikko, kuuzikko (fichtenwald), varvikko, koivikko. —
J e g y z e t . A szintoly gyakori -sto alak (puisto arborétum, kivistö,
tammisto stb.) csakis «nom. loci», illetőleg alkalmazott értékkel
«nom. copÍ8e» (kivistö acervus lapidum). Ahlqvist, Eakennus 62. §*
coUectivumnak nevezi, s összetettnek tartja: -se (ise) melléknévi
-\--to «helyet» jelentő képzőből. Ezt most abban hagyván, csak
azt emlitem még, hogy főleg a finnE. V.-ban ezen -sto nom. locialakhoz ugyancsak az <iku járult hozzá: -stiku (nom. -stik: kivistik, tammistik stb., V. tammisikko (csak -stikko helyett való y
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mert a V. külömben is gyakran gyengíti az st-t ss, s-vé: pl. röse,
puisan, isun, vassan = S. ruoste, puistan, istun, vastaan).
Igen elterjedt a fmnségben még nom. possessoris-képzésűl,
mely kivált bőven bírót jelent -haha,
-haha
(illetőleg finnS.
-kkaha), nom. -has, -has szerint eredetileg -kasa, -kasa, pl.
lihakkaha, -kkaa (n. lihakas) carnosus, pinguis: liha caro | seljdkkáhci (n. seljákas) breitschulterig (selká) \ viakas vitiosus (vika) \
hánnakas, hdnnikds caudatus (farkas, lupus) | kielikas loquax (nyel
ves) | oksikas ramosus (oksa) || finnE. lihakas, himukas gierig,
maukas wohlschmeckend, habekas bártig | stb. || finnK. -kkaha :
-kas: hdnnikds, oksikas, hauakas voll gruben (hauda), seamikds
(= syddmikds) animosus | stb. || íinnVp. lihakas (tő: -kaka), hándikas (lupus), verekas blutig. — Hogy, ezen -kaha (-kasa) eredete
szerint szintén csak alkalmazott diminutiv-képzés, már az is mu
tatja, hogy a fmnE.-ben ezen eredeti értéke meg is maradt: mustakas schwárzlich, pehmikas etwas weicb (pehme), sürukas ziemlich
gross (süre) (meg fmnS. puolikas (és puolikka) pars dimidia); nem
tekintve, hogy még -ka ós -ku-val váltakozik: pl. E. sormiku fingerhandschuh = S. sormikas; S. niljakas és niljakka lubricus
(nilja). Utórésze -sa ugyanazon végképző, melyet az -jsa (<.oisa)
és -jasa (<iasa) nom. verb. alakban találtunk. — Megjegyzendő,
hogy a lapp nyelv is mutatja föl mását, -kes: IpS. jdmokes máchtig
(jdmo), armokes misericors (armo clementia); Halász : armuokes,
plur. -kasa1 \ suddokes (Hal. sudduokes) sündhaft, sünder (suddo) |
rarokes (és varok) cautus | lpF. armogas, suddogas.
D) Az -m (-%, -71) dim. képző (40. §.).
Vogul ós osztják. Bendes nom. possessoris-képzés: -n vagy
vogK. -n, a mit már 40. §-ban említettünk. Példák: vogB. elmin
acutus, éles (elmi acies, él) \ kvolin haus besitzend (k. kum hausherr: kvol) | janin eisig (jan) \ tqulun befiedert, geflügelt (t. uj) \
tinin teuer (áros: tin) | nqmtin klug (nq,mt «mens») | neen, neun
beweibt (n. kum; ne) \ piin sohn v. söhne habend | nídmin verwundet (nulm) \ rein (L. ren) heiss, warm: rei, re wárme | vogK.
kaven steinig (kav) \ lilén lebendig (seele-habend: lil) \ namen
namen habend, neves (B. ndmin): n. %otel névnap | numten klug
(numt) | tinen teuer | tőiden uj \ tarviten schwer (B. tarutin: tarvit,
tarut last) | viten voll wasser (vit) \ agmen krank (agem krankheit) ||
osztB. kevin, Irt. keven steinig (kev: kevin tag a köves hely) | kan-
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din, kantin zornig (kand, kant) \ imen beweibt, nős (imi) | uptin
haarig (yü n. langh.: upit) \ visin, Irt. vesén löcherig (vis) \ penkin,
Irt. yenen gezahnt (p.juy rechen : penk) \ tinin teuer (tin) | stb.
E) Az -rid dim. képző (41. §.).
Magyar. Nomen possessoris-értékű helynevek fordulnak elé
úgy mint s (s)-vel -d képzővel is : Mogyoród (v. ö. Mogyorós: mo
gyoró) | Füzed és Füzegy (v. ö. füzes salicetum : füz) \ Egregy (v. ö.
Egres; egres alnetum: éger, egér -fa alnus) | Nyarad, Nyárád
(nyár-íeb pappel) | Szilvágy (v. ö. szilvás) | Tövised (v. ö. Tövises)
Havad (v. ö. havas; havadi «schneeglöckchen», azaz havadon =
havas helyen termő). — Még dim. értékű a -d oly helynevekben,
melyeknek alapszavuk amugyis hely-elnevező : Aszód (aszó, oszó
«campus vallis», szintén helynevek utórészéűl: Hosszú-aszó, Szik''szó) | Várad (vár), Udvard, Ságod (Ság), Telegd (Telek, telek),
Falud (falu), Szeged (Szeg-faln, -halom) — s igy általában az
-síí-végüekben: Bükösd (v. ö. Bükös), Mogyorósa, Hidasd, Nádasd,
Disznósd (Disznós), Nyárasd, Kövesd, Telkesd \ ilyen közhelynév:
mihizsd (Őrség, azaz: méhesd) «méhes», bienenhaus. V. ö. egyéb
dim. alakú helyneveket: Kendereske (és Kenderes), Nádaska (nádas),
Mogyoróska.
Zűrjén. Néhány <öi-végű melléknév) nom. possessorisnak
mutatkozik(Wiedemaun, Gramm. 32. §.): nuröd morastigfnwrmorast) | siröd harzig (sir) | sönöd kráftig, derb, muskulös (sön sehne) |
ulsöd feucht (ulis feuchtigkeit) | sojöd (v. sojöé) lehmig (soj). —
A zürjP. söröd (söröt) «der mittlere» (sör mitte) csakugyan a sor
számnevekhez csatlakozik; más esetben meg csak közömbös mel
lékalakúi : ge£öd undicht, schütter (gel, ebben: ge£möd- undicht
machen).
44. §. Diminutiv névszóképzés alkalmazása:
3. Nomen possessivum.
A nomen «possessivum»-on általában oly denominalis névszót
értünk, mely az alapszóbeli tárgynak vagy személynek birtokában
levőt v. hozzátartozót jelent, — vagyis a mely így értelmezhető :
«vmihez (vkihez tartozó» *), pl. királyi (regius: k. palota domus
*) A nomen «possessoris» mellett szorosabban illenék a
nom. «possessi» czím; de amaz már mindjárt a «pronomen pos
sessivum)) -ot (meus, tuus) juttatja eszünkbe.
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regia, valamely királynak a háza, v. a milyen királynak szokott
lenni), emberi dem meschen eigen, menschlich (e. gyarlóság menschliche schwáche), testi dem körper eigen, körperlich (t. fájdalom),
egyházi zur kirche gehörig (e. személy). De a birtoklás tágabb föl
fogásával még így is : «vmin rajta-való, vmin rendesen található,
vmiben lakó {meg tehát: onnan való, eredő, származó))), pl. házi
im hause befindlich v. lebend (h. állat haus-tier), vizi (v. kigyó
wasserschlange), magyarországi Ungarn angehörig, in U. wohnend,
aus U. stammend (m. ember), vagy még tágabban: «vmire vonat
kozó, vminek v. vmire való, vmi által való», pl. úti am wege
wachsend (úti fű), auf den weg od. die reise bezüglich, für die
reise bestimmt (úti költség, úti pénz reisegeld), kézi für die hand
bestimmt, durch die hand geschehend (k. malom handmühle,
k. munka handarbeit). Az ugor nyelvek a nom. possessivum kifeje
zésére is egyes diminutiv képzéseket alkalmazván, némi részben
annak a nom. possessoris-tól való megkülömböztetésére is töre
kedtek; legjobban a magyar nyelv, melynek az -s-es alak szinte
kivétel nélkül nom. possessoris-értékű, míg az < i képzés a possessivumra jut; legkevésbé a finn nyelv, melyben az -jse mind a
két functiót végzi. E mellett azomban a possessivumnak különösb
fajtáit, pl. a «vmiben levő, lakó»-féle értelmet összetett képzővel
(pl. -laise) tüzetesben megjelöli. — Még megjegyzem, hogy a
«vmiből való (azaz: vmi anyagból készült)* jelentésű mellék
nevek szintén még a nom. possessivum köréhez számíthatók, oly
észjárás szerint, hogy az anyag mintegy eredethelye a készítmény
nek, a melyből az kikerült, s érdekes, hogy régebben erre is alkal
mazta pl. a magyar nyelv a maga possessivum-alakját (érczi aus
erz, fái aus holz, hölzern).*)
A) A -Jcse dim. képző (37. §.).
Finn: -jse (Kise, aise stb., nom. <inen): finnS. pohjaise (n.
-ainen) ad fundum pertinens, in fundo jacens; borealis (pohja) \
itáise orientális (itá), lantise occidentalis | iltaise vespertinus (ilta);
Öise nocturnus (yö) \ alaise: maan-a. subterraneus (alainen puoli
pars inferior) | ylise superior (yle) \ entise prior, antecedens (ente) ||
kivise lapideus (meg: lapidosus), villaise laneus (meg: lanosus,
*) Lásd Thewrewk E,-nek értekezését «az i-vel képzett ne>
vekről» Nyelvőr IX, 355.
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laniger); — finnE. pehitse,pohise (n. ine) nördlich: pohja (n.pehi);
meg: pohjatse, -ase mit boden versehen | öize (n. ölne) náchtlich
(Ö) | alatse, alase v. alutse, aluse (n. alune): md-a. unter der erde
befindlich | enditse, endise, endse vorig, vormalig || kivitse, -ise steinern; villatse, -ase wollen; — finnK. pohjaze (n. -jane), öize (üö),
alaze (n. alane), endize ; villaze ; —V]).pohjaise nördlich (n. -jaine),
endise ; kuldaise golden.
Szorosabban «miben levőt»jelentő alak: -hise,melyben -// — -s,
vagyis a belső helyviszonyi casusok alaprésze, m. «bel» (vagyis
-hise szakasztott olyan, mint a m. -béli): finnS. vetehise vízbeli
(különösen: wasserteufel) | maahise, plur. maahiset genii in terra
habitantes | kdtehise, kdteise qui in manibus est (ellenben kdtise
manum habens) | ddrehise, ddreise ad marginem situs, finitimus
(ddre margó); — finnK. kddehize (n. -hiíie) j luohize in der náhe
befindlich, nahe (luo: luona, luota, luoksi) \ nalgahize hungrig
(v. ö. on ndlissansd est in fame = éhezik) | meccdhize waldteufel |
1. Genetz, Ven. Karj. 187. 1.; — finnVp. humalahse (n. -ahne) betrunken (humala: v. ö. on humalassa ist betrunken); verehJse
blutig (v. ö. on veressd vérben van = igen véres).
Egy másik ilyen szorosabb értelmű alak : -laise, -laise (n. lainen, -Idinen), melynek alapja a -la «helyet, lakást» jelentő képző
(pl. pohjala, pohjola regio borealis, innen: pohjalaise borealis, tkp.
pohja- vidéki; mieheld férj-háza: mennd miehelddn férjhez menni,
mieheldssd férjnél); metsdlaise waldbewohner, saksalaise deutsch,
deutscher (Saksa), suomalaise finnisch, finné (Suome), saarelaise
inselbewohner (saare) || sukulaise verwandter (suku familie, geschlecht) | apulaise gehülfe (apu hülfe) | kdskyldise famulus (kdsky
befehl), stb. — finnE. -laze (n. -lane): mdgelaze bergbewohner,
tartulaze dorpati (Tartu) || sTilaze schuldig (su schuld, vergehen),
tühilaze armselig (tühi leér); — finnK. -laize, -Idize v. -laze, -laze
(n. -laine, -lane> -lane).
Szintilyen még : -maisé, -maisé (n. -mainen, -maisé); alaprésze
-ma nyilván a maa (ma) «föld, hely» szóból ered (v. ö. etdmd locus
remotus: etdhise procul situs; seindmd stelle zunáchst an der
wand): pl. finnS. ulkoniaise exterus, peregrinus (ulkolaise id.): ulko
(v. ö. idkoise exterus, exteriőr) | takamaise posticus, posterior: taka \
ensimdise primus: ente, ensi (v. ö. ensi-pdd extremitas anterior,
vorderende) || sikamaise sui similis, sordidus, poikamaise puerilis,
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knabenhaft, akkamaise weibisch, koiramaise cani similis, nequam;
— finnE. ezimeze (n. -mene) primus | otsmize, Dorp. otsmatse am
ende befindlich (otsa) | tagumize hinterer, letzter (v. ö. taguse hinter etwas befindlich): taga, tagú hinterraum; — finnK. enZimdize,
-mdze primus; jdlgimáize postremus; — Vp. ezmdise, (n. -maine)
primus v
J e g y z e t . Az -llise (n. -llinen) egyszersmind nom. possessoris és nom. possessivum-képző, úgy látszik eredetileg az utóbbi
értékre termett, s a possessoris-félére lassanként kiterjeszkedett,
minthogy a fmnK.-ban (-llize) főleg «vmiben (helyben, időben)
levőt» jelent (Genetz, 188.) s ilyenek a finnVp. példák i s : kezalise
sommerlich, nyári (kesdllise), aigaliée -zeitig, homneltse zum morgen gehörig, reggeli (huomenellise). Egyes példák, melyek mind
egyik érték szerint fölfoghatok, eszközölték a jelentési kör tágítá
sát: pl. onnellise glücklich (szerencsés), ebből «im glück befindlich».
De vájjon az egész képzés, melynek végrésze az -jse, igazán az
allativus casusalakból (-lla) indúlt-e ki vagy mi egyéb elem rejlik
az előrészben, — ezzel most nem foglalkozhatunk.
Lapp. A csupa finn -jse-nek megfelel: -c, -s (<ac, as) : pl.
IpS. udnac heutig, mai (udne ma), P. odnas \ timac, F. dimas vorjáhrig, tavali (tima tavai).
A finn -hise (*-« -jse) alakot tükrözi: -sac, pl. saijasac qui in
alicujus locum succedit (f. sijaise e h. sijahise) \ ijasaé nocturnus,
éjjeli (ija) | peivasac diurnus (fdrt-p. alltáglich) | lpF. min-ajgasas
in unserer zeit geschehend (mi idönkbeli) | ijasas, baivvasas
(juokke-b. alltáglich) j ovt-allosas von einer (in einer) höhe seiend.
A finn -laise-\al, de egyszersmind az -llise alakkal szemben
áll: -lac, -las : sabmelac v. -las lapp ember (sabme id.), ruossalas
russe, laddelac rusticus (ladde); almelac himmlisch, manalac
kindlich || jerbmalac verstándig, klug, muottalac schneeig stb.
Mordvin. Néhány «tér»-szóból való -ks képzés a «térben
levőt» jelenti: ingei, E. ikele vorderraum (pars antica): E. ikelks
der vordere (i. pilge vorderfuss, elülső láb) | al, alo unterraum: E .
alks unterhalb befindliches (pl. pilg-alks füssschemel; v. ö. finn
pddn-alaise kopfkissen) | velks oben befindlich, der obere (lovso v.
tejföl): v. ö. velfka über hin, és f. yle; velks = f. ylise \ E. udalks
hátulsó, der hintere: udalo hinterraum (udaldo von hinten) |
mejlks der letzte: *mekele, mejele (prolat. mejelga, mel'ga).
XyETjVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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Zürjén-votják. A votjákban meg a zürjP.-ben -4, s e mellett
közönségesen a zürjP. és a többi zürjénben -éa (a gyakori -a bir
tokos-melléknévképzővel) vagy -sa «vmely térben, helyben, idő
ben levőt» jelentő képzés: votj. ulié, zürjP. ulié, uvié der untere
(pl. ulis paé alsó suba): ul \ vilié der obere (vil) | zürjP. ilié, irts
entfernt (il: ilin procul), pl. ivié ib entlegenes féld | P. dórié am
rand gelegen, der áusserste (d. éun der kleine fmger): dor margó j
votj. nirié v. az-n. der erste (elő-orri: nir) | votj. kareé stádtisch
(kar) || zürj. ulisa, ulsa der untere, unter-1 vilísa, vilsa der obere |
dorsa (v. ö. dórié): med dorsa extremus | ta-lunsa v. lunéa heutig
(ta-lun e nap) | gortsa háuslich, hausbewohner (górt) \ dirsa, diréa
in eine zeit fallend (vaz d. aus altér zeit, ókori) | lun-tiréa den
ganzen tag dauernd (lun-tir) \ Völögdasa in Vologda wohnend,
vologdai | stb.
Magyar. Maga a nom. possessoris-értéket vállalt s (-s) dim.
képző csak igen ritkán található possessivum-értékkel: pl. kezes
(máskép: manum habens) «mansuetus» értelemmel (kezes ló, k.
bárány — «kézhez való, kézhez szokott» ló, bárány) | országos das
land betreffend (o. ügy, o. vásár) \ iskolás (i. gyermek schulkind,
ellenben : iskolai pad schulbank) | közönséges communis, publicus
(tkp. ((közönséget illető») | boros ebben: boros-hordó weinfass
( = bornak való h.).
Bizonyos «térben levő »-t jelentő képzés: -SÓ, -SŐ: alsó der
untere (al unterraum), fölső der obere (föl) ; belső der innere (bél,
bel-é), külső der áussere (kid); első der erste (elő id., el: elé vor
. . . hin, elől vor . . . weg), utolsó der letzte (utol: utolja vminek,
utoljára); végső der áusserste, letzte || túlsó ulterior, jenseitig ;
innenső citerior, diesseitig || szélső extremus (szél margó); elülső, —
Az egész képzőhez hasonló, s részint vele azonos: zürj. -sa, -sa ;
elemei: -ks-\-m, magyar elváltozással -é-\-v ; érdekes, hogy ugyané
két elem egyesülését mutatja a finn -kseme (-ksime), -jsime: pl.
alaisime (e h. alakseme) : paidan a. inferior pars indusii, ingnek
alsó része | kodikseme, kodiksime area domus, loculus saeptus circa
domum (köti).
U t ó j e g y z e t . A cseremiszben készül szintén nom. possessivum loci -so, -se (-sö) képzővel, a mely első tekintetre, a zürj.
-sa, magy. -só (-sö) után, ide valónak látszik: cserS. (Reg.) kudoso
domesticus (k. vorugem házi ruha): kudo ház | olase oppidanus
(o. jing városi • ember): ola \ körgösö internus, interior (körgö das
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innere); meg locativus-alaktól: onjolnoso der vordere, sengalnese
der hintere, mündürnösö weit entfernt, Ménese qui in propinquo
(lisne) est, pokselnese medhis. Ide tartoznak a sorszámnevek is
(42. §, jegyz.) s ezek közt a legfontosabb, mert mind a két dialectusban egyező alakkal meglevő: vese (vesd) «másik, második»
(velse h., tkp. «oldali» : vei). Megerősíti e látszatot, hogy a cserM. ben meg más cserS. forrásban (pl. az 1882-ki Mátéban) -sa, rée alak
jelentkezik (de csak locativusi alapszón): lisnasa = Eeg. lisnese,
jml-vilnse über den wolken befindlich, himmlisch (vilne), (Máté
20, 16) sengelnise utolsó, onjcilnisi elülső, első. Ámde azt is látjuk,
hogy ilyen -nasa, -nese végű alak mellett az ulsa, ulse «való, levő»
szóval való körülírás is mutatkozik (Máté: jiülpomisto ulsi «égben
levő» (cserM. pül-vilnse), s hogy ugyancsak cserM. szövegben e
körülírás összevonódik: kecdvcil mongirstalse déltájbeli (tkp. dél
tájban levő — cserS. kecival mongirste idsi). Ebből az sejthető,
hogy a -sa, -se alaknak még sincs semmi köze a cserS. -sa, -seféléhez, a mi külömben e két dialectus közt tapasztalható hang
viszonyokkal ellenkeznék, hanem egyszerűen az ulsa participiumból rövidült el (lisnasa = lisna-'lse), miszerint is itt ezen -sa, -sevel mint nem régi képzővel nincs semmi dolgunk. — A mi már
most a cserM. -so, -se-t illeti, föltűnő, hogy ez nem s-vel van, a
mely fcs-ből maradva az ugor (vagy finn-mord.) -ks dim. képzővel
egyező lehetne (tekintve még a cser. nyelvnek erős s-kedvelését),
hanem s-vel, a miért is csak olyan elemet láthatunk benne, mely
külömben is a cseremiszben s-vel lép föl. Ez pedig a se (mind a
két dial.-ban meglevő) mutató névmás, s ez az olase, kudoso-íélékben jóformán már kész, és pedig a genitivussal egyező (44. §.)
nom. possessivum-alakhoz járult, épen úgy mint a mordvinban
-sa az eredeti sorszámnévhez (kolmica e h. kolmit-sd, kolmind-sd);
vagyis olase, kudoso = régibb olanse, kudonso (kudon-se). A -so,
-se-nek a -noso, -nese végüekben való szereplése természetesen
csak a kategorikussá vált alaknak túlterjeszkedéséből magya
rázható.
B) A -/ dim. képző (38. §.).
Magyar. Bendes használatú nom. possessivum-képzŐ <i,
teljes tő <.ia, ie, e h. <oja, eje, s ezen vállalt functiója az eredeti
dim.értékkel való használatot nagyon.is megszorította: pl. királyi
28*

436

UGOR ALAKTAN, I .

(plur. n. királyiak) regius | úri einem herrn gehörend, zum h e r m
passend; asszonyi frauen- (pl. ruha kleidung) | atyai váterlich
(atya) j emberi menschlich, dem m. eigen (ember) | grófi gráflich ||
városi stádtisch (der stadt gehörig, in der stadt wohnend), kerti
garten-, vízi wasser- (pl. kigyó schlange), házi haus- (im hause befindlich, gebráuehlich) | északi nördlicb, déli südlich | magyaror
szágira. Ungarn befindlich, wohnend, aus U. stammend; budapesti,,
budai, szegedi \ évi einem jahr zugehörig (első évi szerzemény erwerb des ersten jahres), jahres- (für ein jahr bestimmt: pl. fizetés
gehalt), napi tages-, táglich (minden-napi, három napi járóföld
drei tagereisen) || mai heutig, tegnapi gestrig, mostani jetzig. —
Megjegyzendő hogy a magyarban, képzés nélkül, a csupa birtokost-mondó szó possessivum-féle jelző lehet: kút-víz brunnenwasser (így is: kúti víz) ; ház-nép hausgesinde (de : házi állatok haustiere), malom-kő mühlstein, ember-hús menschenfleisch, stb. —
Alaki tekintetben megjegyzendő -.falusi dem dorf (falu) angehörig.
(f. ember dorf-mensch, dorfbewohner), ellenben : falvi einem bestimmten dorfe angehörig (Nagyfalvi aus Nagyfalu).
Az eredetileg «vmiben bent-Ievő»-t jelentő összetett alak
-béli, -béli, plur. béliek (bél inneres), v. ö. finn -hise, már szintén
általában «vmihez tartozó» értékkel használatos, az esetleg nem
divatos <i képzés helyett (úgy mint a finnben -laise az egyszerű
-jse mellett): szívbeli (Pázm. szübéli) im herzen vorgehend, herz
betreffend (szívi helyett) | várbeli (nem vári) in der burg befind
lich, burg- | helybeli örtlich, orts- (helyi: szombathelyi, újhelyi) fi
láb-beli fuss-bekleidung (lábravaló) | abbeli, ebbeli (nem : azi, ezi)
das- od. dies-betreffend.
Bizonyos «osztályhoz (fél), fajhoz, nemhez tartozót* jelentő
összetett alak -féle, teljes t ő : -félé, illetőleg -félie (plur. -félék és
még -feliek, pl. Heltainál éjféliek) ; gyakran tágabb értékű possessivum gyanánt szerepel: jóféle von guter art, echt, egyféle einerlei,
kétféle zweierlei, sokféle vielerlei, mindenféle || afféle, efféle (az-, ezféle) ejusmodi, hujusmodi, miféle welcher art | magamféle von
meiner art, mir áhnlich | rókaféle ravaszság (nem : rókái r.) verschlagenheit eines fuchses | Teleki-féle ház das Teleki-sche haus. —
Megjegyzendő a /á/e-nek birt. személyraggal való használata a
Székelyeégben: félénk zu uns gehörig (te is felénk vagy); meg féle
helyett a plur. alak : «ez a mii félékünk)) ( = von unserer partei).
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Az <i-féle mellett megkülömböztetve használt nom. possessivum-alak <é, mely t. i. főnévi jellemmel bír, s nem állhat jel
zőül más főnév előtt: pl. királyé des königs eigen, Pálé Pauls eigen.
Jelentésre nézve is van külömbség a két alak közt: ez a ház királyi
dieses haus ist «königlich» (vagy «ein solches, wie es überhaupt
einem könig zu gehören pflegt, für einen k. passt» — vagy «eins
von den übrigen háusern und vom anderweitigen besitz d e s kö
nigs»); ez a ház a királyé «dieses haus ist tatsáchlicher besitz des
königs» (a nélkül hogy egyéb birtokára is volna rámutatás) vagy
flist des königs haus (und nicht das eines andern)». Hogy miben
áll az <é alaknak sajátsága, földerítheti a személynévmásoktól
való hasonló használatú possessivum-alak -..enyém, tiéd, övé «mein
eigen, dein eigen, sein eigen»; vagy ha a birtok előzőleg megne
vezve és tudva van: «der meinige, der deinige, der seinigew. A
3. személynek possessivuma övé tudvalevőleg övéje helyett áll (meg
is van még: öveje) s csak a -je régibben megvoltának köszöni a szó
végi é megmaradását (v. ö. verné e h. vernéje); a 3. személy köré
hez tartozik pedig az 1.2. névmásokon kivűl minden (más név
mással vagy egyéb főnévvel kifejezett) birtokos. Ebből világos,
hogy a királyé alak tökéletes mása az övá-nek, azaz hogy szintén
királyé-ja helyett való, 3. birtokosraggal, a mire egyébiránt mind
kettőnek egyező többesítése is utal (övéi die seinigen, királyéi die
des königs). A 3. személyrag, úgy mint külömben is, itt a birtok
lás tényleges voltát emeli ki (kerti fű esetleg kerten kivűl is lehet,
s kert füve lehet az, mely nem is igazán kerti). A mi meg az alakot
illeti, látni való, hogy övé-je, kii-ályé-ja-b&n már a személyrag előtt
megvan a nomen possessivum < á , csak úgy mint az enyé-m, tié-dben, ez az <é alak tehát ugyanaz mint az <i, mely eredetibb
<.ia, ie, illetőleg <oja, <?;e-ből záró rag nélkül jobban rövidült,
mintsem a sokáig védett helyzetben volt <e [-ja, -je]. Megjegy
zendő hogy <i helyett -é maradt meg a, félé (nom. -féle) = felié
ben is, meg a többesalakú <á/.-ben, pl. Pálék «die Paulischen»,
(Pauls leute, familie). — A mi végre azt illeti, hogy az <é possessivumképzést akár birt. személyragos szók is elfogadják (atyámé,
magamé, fiadé, atyánké stb.), számbaveendő, hogy a csupa <i kép
zésnek is hasonló szabadabb alkalmazása tapasztalható, bár nem
fejlődött is oly rendes használatúvá: városonki unserer stadt geTaörig, aus unserer stadt stammend (Sajószentpéteriek végzése:
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«ha az vidéki bort ez mi városonki gyalánt és neve alatt valaki
eladandó); a mifalunkiak «leute ausunserem dorfe», a mifalunki
einer aus u. d. (Ormánság: Nyelvőr I, 411.)
•'•;,; C) Az -771 (-n, -7b) dim. képző (40. §.).
Vogul és osztják. Az -n főleg n. possessoris-képzés néha
possessivum értékével fordul elé : vogB. uosin stádtisch, aus der
stadt (uoéifi kum stádter, városbeli ember): uos \ lajlin: l. l'ang
fuss-weg (lábnak való út); — oszt. yötin zum hause gehörig, im h.
befindlich, ^OMamHifi (%. yo hausbewohner, hausgenosse; y. mur
hausleüte, háznép, y. tormet hausgötzen, ^OMaumie 6ora) | esmifi :
e. navireni infans Jactans, tkp. mammalis (csecsre való: esi ni
csecs) | ontpifi: o. úauram wiegenkind (öntip wiege) | elpin áusserlich, der áussere (ellp das áussere) | vosin, vasin zur stadt gehörig
(v. yo stádter, stadtbewohner): voé, vas \ karún zum hof gehörig
(k. ou thor: karta-yar hofplatz, hof) | puglin yo dorfbewohner
(pügol) | Irt. jiden der urltere, alsó (jit das untere: al) || B. ölifí
der erste, áusserste; das erste, anfang, ende : vog. aul id. — J e g yz e t . Jóformán ide vonható -m-képzővel: kurim «schritt» (kur
«fuss» ; megjegyzendő ugyanis, hogy kurim-jos «pfad» hasonmása
a vog. lajlin-láng-nak; egyébiránt van kurin is, kurin-yo fussgánger, ntuiifi). V. ö. még: oszt. votim grau (Ahl.)j vodlfi (Volog.)Mordvin. Az -n, -n ragos genitivus, mely úgyis mint egyéb
ugor nyelvekben, hol e casus megmaradt, tisztán genitivus possessivus, még jórészt egyszersmind melléknévi jellemmel bír, vagyis
tkp. -n, -n képzős nomen possessivum. Itt csak olyan -n, -n alakokat
veszünk számba, melyekkel szemben más ugor nyelvek is csak
képzett tőszerű névszóval élnek; megjegyezhető, hogy az orosz
nyelv is nagy mértékben él melléknévi névszótővel, más indoger
mán nyelvek genitivusa ellenében. 1 ) Példák: a) mordE. keveri
steinern, aus stein (v. ö. finn kivise), ksniú eisern, aus eisen (pl.
Skazki 124. sons vese ksniú ő maga [a híd] egészen vasból való),
l

) Wiedemann, Ersa-mord. Gram. 25. §. a genitivusi és mel
léknévi (nom. possessivum) értéket egyeredetünek tartja, s az
utóbbit veszi alapértéknek: «wollte man für dieses suffix nur
e i n e function gelten lassen, so müsste man jedenfalls den génitiv fallen lassen und das adjectiv behalten».
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sijan silbern (sija), tómon aus faulbaum (TiepeMyxoBOtt), lovaimi
knöchern, csontból való || mordM. kinin eisern, kevin steinern,
kedin ledern («man braucht gewöhnlich den genitiv des substantivs, welches den stoff bezeichnet» Ahlqvist, Gramm. §.87.; e
mellett Ahlqvist még egy -wct-vel toldott alakot hoz föl: snannd
aus riemen (ma), kevinnd ; v. ö. a -na dim. képzőt); modamarin
aus erdápfeln (pl. vina pálinka: modamar); lovin aus schnee
(l. lomari schneemann). — b) mordE. ikelen der vorige (ikele vorderraum: v. Ö. finn entise: ente) ; álon der untere (alo) ; isakorí
gestrig (tegnapi: isak) j máneleú himmlisch, lia mastoron auslándiseh, fremd (másföldi) | ve pdken zwilling (egyhasi) | erzaíi mordwinisch (e. cora mordvin legény, tkp. az Erzá-népbeli, v. ö. finn
Suomalaise); ruzon russisch, russe (pyccmft) | mordM. isakeii
gestrig (i. si tegnapi nap); tdcien heutig (tdci) • melen vom vorigen jahre (m. sora tavali gabona: meld) ; ruzen russe (son r.
ő orosz); lia mastirn lómat fremde (másföldi emberek) | virn med
wilder honig (erdei méz). — Megjegyzendő, hogy az -n alak nem
csak jelzőül, hanem önállóan is fordul elé, pl. állítmányul: mon
enyém, toú tiéd, son övé (uteza sori mon legyen ő enyém, sa af son
az nem övé), kin wessen (kié, or. Tiiü: meld kin, af son aztán kié,
[ha] nem az övé). — Eeguly följegyezte ezen példákban (NyfL
XIII, 131): minnet die unsrigen, mieink, ildnnet fremde, einem
anderen gehörige (máséi), az Ahlqvist-fóle -nnd megtoldott alak
mutatkozik.
Cseremisz. Itt az -n-vel alakuló genitivus szintén névszótő
jellemével bír (nom. possessivum), mert nem csak állítmányul
állhat, hanem casusragot is elfogad: ménen enyém, tenen tiéd, fin
gén [más] emberé, idegen ; ékemen magamé, skemden magadé, itten
ien magáé stb. (NyK. III, 447): pl. üde térien ogol, tide jingen ez
nem tiéd, ez más emberé (idegen jószág); skendenem nal,jingenem
mönge pu a magadót vedd el, a más emberét (az idegent) add viszsza. — J e g y z e t , A «vmiben levő, vhonnan eredő» értéket más
alakkal fejezi a cseremisz; a «vmiből valót» pedig képzőtelen jelző'
vei (si tenga ezüst-pénz).
J e g y z e t . Mondani sem kell, hogy a finn és a lapp nyelv
genitivusa (-n raggal) a mordvin és cseremisz alakkal egyenlő és
egyeredetü, azaz eleinte tkp. nom. possessivum volt. Ez a jelleme
még kitűnik is, midőn önállóan állítmányul szolgál: finn tárná
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kirja on minun, lapp tat kirje le müfnj dies buch ist mein (mir
gehörig, enyém), csak úgy mint a mord. mon, cser. ménen. E föl
fogásunk ellenében Ahlqvist és mások abbeli nézete áll, hogy e
casus eredetileg helyviszonyitó (locativus)-féle alak volt. Erről,
meg netalán megvolt magyar genitivusról, tüzetesebben szólunk
alább, a névragozás szakaszában.
D) Az -nd dim. képzővel alakuló sorszámnév (lásd 42. §.)
nomen possessivum-nak is tekinthető, mely szorosabban a ((vala
miben, valamely helyen levőt» jelenti.
45. §. Nomen possessoris: ugor -b képző.
A diminutiv képzés alkalmazásán kivűl találunk még sajátos
nom. «possessoris» alakot: ugor -b képzővel, mely a lapp kivéte
lével az egész ugorságban divatos, némely nyelvben a -ks (-js)
mellett; a mordvinban meg egyedüli rendes használatú nom. pos
sessoris-képzés.
"Vogul és osztják: -p, néha az osztB.-ban még megmaradt
végvocalissal -pa (-ba, -hl), rendesen jelzős főnévtől képez birto
kos-melléknevet (míg a puszta főnévtől az -fi alak): v o g B. nelmep : sdt n. sieben-zungig, hét nyelvű: líelm nyelv | semp: man s.
kleinaugig, kis szemű: sem \ lajlep: köröm l. dreifüssig, három
lábú | ponkep v. ponkpe: Iqu p. zehn-zahnig, tízfogú: ponk \ perp :
qln p. mit silberbalken, ezüstgerendáju: per | stb.; utána való w-es
alakkal együtt, pl. semp és sémin: pang un semp sémin tujt dickaugiger ( = flockiger) flockenschnee, vastag szemű szemes-hó J
perp és perifi: qln perp perifi kvol silberbalkiges balken-haus J
vogK. namp: tá namp diesen namen habend (e nevű): nam j
simep : sar s. yaret wahr-herzige menschen, rechtschaffene, igazszívű emberek: sim \ katp: tosem k. yoles mensch mit verdorrter
hand, megszáradott kezű ember: hat; — osztB. sempa: joura-s.
schiefáugig, schielend: sem \ kurpa, kurba: joura k. krummbeinig j
nel-k. vierfüssig: húr | sampa: jam-s. gutherzig : sam | imep: kat
imep zwei frauen (die zweite frau) habend j yörpa, yörpi (Vol.
yurbi): pa y. von anderem aussehen, másképű; piti-y. von schwarzem aussehen, duukel; törin y. grasfarbig, grün: yör aussehen,
bild | vespa, vesip: rögip vespa mit lügen-gesicht, hazug képű,
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arczú: ves, vens arcz | i-oupa eine öffnung babend: ou tür,
öffnung.
F i n n : -va, -vei, s részint még -ba, -bá, különösen «bőven
bírót» jelentő n. possessoris-alak : finnS. lihava íleischig, corpulent: liha fleisch | vakévá stark, kráftig: vaké \ vereva blutig; meg:
vegetus, rubidus, recens: vére \ onteva cavus, capax, spatiosus:
onte cavum | sijava spatiosus, amplus: sija locus, spatium | ikává
langweilig: ikd aetas (tempus)| kirjava bűnt: kirja buntes, schrift |
terává acutus, alaeris, celer: térd acies; — finnE. lihava, nom.
lihav fieischig, terav scharf, vdgev (-va) stark, verev rot, igav langwierig (iga = S. ikd) ; — finnK. lihava, igdvd, jalgava schnellfüssig, tuulova windig, vdgövá, verövá (vdge, vére) ; — Vp. vágeva
{n. vdgev), t'erava (ierav) : t'era, kirjava (-av) ; — csak a finnL.-.
ben még fe-vel, t'erdb munter, witzig ( = S. terávd, E. terav) J igdb
langwierig (S. ihdvd, E. igav) ; v. ö. szintígy: L. jeldb = S. eldvd
lebend.
Mordvin: E. <ov, ev, M. <u, i; teljes t ő : E. <ovo, eve,
a képző tehát: -vo, -ve; megjegyzendő hogy <ev-bő\ -eü útján
<.ej is lett; a mordM.-ban meg a magashangú < i a nem használt
labiális <ii helyett áll; egyedül használt n. possessoris-alak. Pél
dák : E. undov, M. imdu hohl, höhlungen habend (f. onteva) : unda,
undo | E. kdvev, kdvej, M. kevi steinig: kdv, kev \ covov, M. sovu
schaumig: sov, cov \ sodov, soda russig: sod | nolgov, nolgu rotzig:
nolgo, nolga \ verev, verej, M. veri blutig (f. vereva) : ver \ viev,
M. vii stark (f. vükévé) : vij, vie \ E. pilev grossohrig: pile \ lavtomov breitschulterig | tescev, M. tdsti, tástu (e h. tdstii) sternig, gesfcirnt | ponav, M. ponau, ponav behaart, wollig (pona) \ stb.
Magyar. Rendesen jelzős főnevektől (úgy mint a vog.-osztjákban) birtokos melléknév: <ú, íl (<ó, ő); teljes t ő : <ua, üe
(uva, üve); pl. lábú : két l. zweifüssig, gyors l. schnellfüssig: láb
fuss \fejü : kopasz/, kahlköpfig, nagy-f. gross-k.: fej J szemű: kék
sz. blauáugig: szem \ hajú : fekete h. schwarzhaarig: haj \ színű:
egy-sz. einfárbig, rózsa-sz. rosenfarbig | stb. stb. Régibb nyelvben,
jelző nélkül, -ság, -sá^f-féléktől: egy szépségő asszonyállat B o d - c ;
ez ő igen fénességií szemei és ő ártatlanságú teste RPassio. —
A vocalis-végü tőktől (pl. erő, elme, donga) közbevetett j-vei: nagy
erejű von grosser kraft, nagy elméjű grossen geistes, vékony donőájú dünn-daubig (von schwacher constitution). Az élő nyelvben
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folyó szóképzés itt azon nehézségre akadt, hogy a kategorikussá
vált -ú alkalmatlan volt a tkp. hosszú tővég-vocalis után (*eröű,
dongák), ezt meg elhagyni épen nem lehetett (*er&, dongú); élt
tehát a nyelv új alapszóval, mely tkp. nem más mint a 3. személyragos alak, minthogy ennek értelme a birtokos-melléknévből is
kiérezhető : nagy erejű = [kinek] nagy ereje [van] v. [kinek] nagy
[az] ereje ; nagy elméje, vékony dongája.
Diminutiv /r-val megtoldott alak: <ók,Ők,különösen «bőven
bírót)) jelent, hasók, pofok, szájók, szemök, fiilök : 1. fent 39. §.
Ztirjén-votják: <a, 0 rendes használatú birtokos-mellék
név, az -s képzés mellett (úgy mint a finnben -va és -jse): zürj.
dona, votj. duno preis-habend, teuer (ijid dona nagy árú): don, dun
ár | sinma, sinmo augen habend, -áugig (Öt-sinma eináugig, posni-s.
kleinmaschig): sin (tő : sinmB, pl. sinmin szemben; zürjP.-ben a
kopott nominativustól is : sina) \ sura, suro gehörnt: mr \ borda,
burdo geflügelt: bord, burd flügel | pel'a, pel'o ohrig (kué p. hosszú
fülű): pel'\ sölöma, sulmo -herzig, -sinnig (cbrid sölöma hartherzig,
nébid s. weichherzig): sölöm, sulem \ milkida klug, verstándig, v.
milkido einen sinn habend (pokci m. demütig, kis elméjű, milokido sorgfáltig, aufmerksam): mii-kid verstand, sinn. — Megjegy
zendő a votj. <on-o végtí nom. verbale: laono möglih, todono
bekannt: lásd fent 29. §. — Bizonyos végvocalis után találunk a
votjákban szintén közbevetett j - t : kuara stimme: kuarajo stimmig
(kusmo k. starkstimmig, laut), kisno weib: kisnojo weib habend;
ellenben: vizio wurzelig (vizi) ; a zűrjén megtűri az aa-t: liaa
sandig (lia), maa mit honig, (ma). De ugyancsak ma-tól van
mal'a is, ebben: mal'a-mus, mal'a-zi «biene, wespe» (v. ö. ma-zi iá.),
a melynek alaprészében inat még a ma szónak eredetibb teljesebb
alakja ismerhető föl ( = í.mede, d:l változással), s e szerint a
votj. kuarajo-b&n is a J-t eredetibb tőalakból valónak kell tar
tanunk.
Cseremisz. Úgy mint a mordvinban -v (<ov, ev), a csere
miszben is egyedül dívó birtokos-melléknév képző: <an (<in),
azaz -v + dim. n végképző; a jelentős a vocalis értékéről 1. fent
18. §.; hasonló képzőbokor a m. <ók, meg a nom. verbale-képzésben zürj.-votj. <zon, an, fent 29. §. Példák: cserS. komán striatus
(korno via, stria) J kecan apricus, verőfényes (kecán; keée sol,
dies) j körgan vacuus (körgán; körgö pars interior) | üpsan olens
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(iips odor) | akan: serg-a. mágni pretii (ak) \ pialan (M. piáldn)
fortunatus (piai fortuna) | usan prudens (usán; us mens, ész) f
müskürdn, M. miiskiirán schwanger, hasas (kugo m. nagyhasú):
miiskür venter | viidan, M. viddn aquosus (viit, vid) J viirdn véres
(vür) | sem üpáti schwarzhaarig (üp) \ pel sinZan eináugigs fél
szemű (sinza szem).
J e g y z e t . Nagyon kétséges, vájjon a lappból (jelesen lpS.ból) való néhány <ok végű birtokos-melléknév olyan természetű-emint a m. <ók (hasők), mert alapjául akár az <aj képzés is szol
gálhatott, melynek <oj változatának van még nyoma, valamint
az <ajes mellett eléfordúl < o s / jelentős, hogy az illető példák
ellenében a lpF. csak <aj alakot ismer: IpS. hdrvok speciosüs,.
splendidus (hdrv, hdrva ornamentum; de lpF. hdrvvaj, hdrvvas) |
melkok lactarius, lac proebens (melkos cibus lacteus: melke lac;
lpF. mielkkaj, -kkas: mielkke) \ vuokok aptus, idoneus (akta v. uni
formis, sequalis): vuoke forma, figura. Más esetben meg nom. verbale is lehet az <ok alak : nirbmok infestus, invidiosus (nirbmeódium, invidia és nirbmo- irasci, odio capi).

Első tekintetre is föltetsző, hogy a -b nom. possessoris-alak
hang szerint teljesen egyező a -b nom. verbale-képzéssel (vog.-osztj_
-p, finn -va, -ba, magy. <ó, ú, 1. 29. §.). Mindegyiknek hangalaki
fejlődése az egyes nyelvekben szinte azonegy; hiszen nem fontos,
hogy a magyarban a nom. possessoris inkább <w, a nom. verbale meg <ó-féle; hogy a finnVp.-ben már -va van, míg nom.verb. még -ba; a zűrjén-votj.-ban nom. poss. < a , 0, de nom. verb.
a végképzővel toldott Kan, on. Kérdés hogy lehet-e mind a két
képzőt eredetileg egynek tartani ? Ha ezt elfogadhatónak találjuk,
mindenesetre a nom. verbale (főleg nomen «agentis») értékét
kell régibbnek tartanunk, minthogy azt látjuk, hogy az ugor nom.
possessoris külömben csak érték-alkalmazás útján nyert kifejezést,
s minthogy csak jelzővel való főnév is különös képző nélkül lehet
birtokos-melléknév (pl. finn hullu-pdd = -pdise bolond-fejű, vddrdsddri görbe szár[ú], musta-parta fekete szakál[ú]; magy. ég-szín
"ruha ( = -színű), ép-vér ( = -vérű), lőcs-láb (= -lábú; 1.: Simonyi,.
Nyelvőr IV, 489.). Észrevesszük pedig továbbá, hogy a -b (-v)>
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nőm. possessoris v. birtokos-melléknév főleg előző jelzés mellett
használatos vagy pedig nyomatékosan értendő («bőven biró»).
Már pedig ilyen birtok (pl. «nagy-fej, három-fej», vagy csupán
•csak föltetszőnek értett «fej») a birtokosnak jellemző tulajdonsá
gát teszi, a melyet a nyelv az állapoti igefogalmak körébe vonha
tott, egyszersmind azt a szabadságot vévén magának, hogy úgy
bánjon a birtok-, illetőleg tulajdonságmondó szóval mint egyéb
igével; pl. az eredeti nyers szerkezet ez levén: «ő fej» «er [ist]
kopf», a fej-et igéül véve: «er kopft» (sit venia verbo), s ettől a
nom. agentis: fejő, mintegy «kopfend», azaz «durch seinen kopf
auffallend, hervorragend» = «stark-köpfig». Hiszen az ugor
ságban egyéb deverbalis képzést is fogad el az «igeszerű» név
szó, pl. a momentán v. intensiv -in képzést azzá-válás kifejezésére
{1. fent 23. §.), s hozzá még számba veendő, hogy az ugorság
régibb korában alakilag azonos ige- ós névszók is szerepeltek
(fent 2. §.): pl. vgffi (finn váge) «vis, robur» és vcige- «valere»,
úgy hogy a -b képzős alak, pl. vcigeba, mely tkp. «valens»-et tett;
akár «validus»-nak vagyis «váge-\e\ biró»-nak lett érthetővé. Néze
tünk tehát az, hogy a -b nom. possessoris-képzés eredetileg mint
«nom. agentis»-képzés indult meg, s egyes alkalmas példák által
a denominalis szóképzés körébe lépett.
46. §. Nomen caritivum.
A «vmi nélkül valót, vminek hijával valót» jelentő, mellék
névi nomen caritivum-nak az egész ugorságban két alakja talál
ható :
a) A finn -ttoma,
-ttöma
(finnS. K.): vqimattoma (nom.
voimaton, -tóin) kraftlos, unvermögend (voima kraft, macht) | viattoma ohne fehler, unschuldig (vika, viga) | kielettömci sprachlos,
stumm (kiele), vaettómá kraftlos (vcike, vcige), jarjettöma unvernünftig (járke, járge) \ silmattömá, silmittöma augenlos, blind,
(silmci) ; — finnB. *tuma, -tima (nom. -tu, -ti = S. -ton): armutuma (n. armutii) unbarmherzig (S. armottoma) \ ma'utuma geschmacklos (magú) \ va'etima,va'etuma (n. -tu, -ti) kraftlos | sihnituma, -tima ohne augen; — finnVp. meletema (n. -tein) ohne verstand.
Ezzel a finn -ttoma-vsd egyezők: lapp: -teme
(-tebme,

4 6 . §. NOMEN CARITIVUM.

445

-tábme), IpS. calmeteme, éalmetebme (calbme = f. silmdttömd) \ peljetebme ohrenlos (taub : pelje) | IpF. vdgatabme kraftlos (vlikke}
hdgatdbme leblos (hdgga seele, lében) stb. E mellett az -s-végű
(jelzői) alak: -tes, -tis (e h. -temes) : IpS. calmetes, calmetis, IpF.
hágates || mord. M. -fúrna,
-ftemd, mordE. -vtomo,
-vteme(v. -tomo, -teme) : ponaftima, ponavtomo haarlos (pona), pejftemá,
pevteme zahnlos (pej, pev) ; salftomo, saltomo ungesalzen, sótalan
(sal); viiftemd, vievteme kraftlos (f. vdettömd) || cser. -tomo
(-tumo)r
-tömő, -teme (-domo, -deme ; -téma, -dema) : cserS. ustomo demens,esztelen (us), mu&odomo non segrotus, sanus (muSo morbus), mu~
casteme endlos (mucas), jilmedeme (zungenlos) stumm | cserM.
ustema, jilmadema v. jilmddemd || ztirj.-votj. töm, -teiYb, zürj.
aj-mamtöm vater u. mutterlos, elternlos, pirítom zahnlos, peltöm
taub (pel ohr), tirtöm (ohne füllé = ) leér | votj. pel'tem, pintem,
tirtem ; kidontem unsterblich (kulon mors); meg -ta-té rövidülve r
luemtd nicht geworden (luem), oskemtd nicht geglaubt, unglaube
(oskem).
b) Vogul: -tal: vogB. pdltal (ohne ohren = ) t a u b ; netal
ohne frau, unverheiratet (ne), tintái wohlfeil (tin preis) | vogKpal'tal taub, nilmtal (B. nelmtal) stumm (nyelvtelen), samtal blind
(sam auge). — Ehhez tartoznak: osztják: osztB. -la, -li (-U),.
Irt. -da, -ta (-de, -tej, S. -lay, lay (-le%, -le'/) •' pl- tinla, tinli ohne
preis, biliig (tin); semla, sémii blind (sem) J Irt. tinda, sémde
(S. stemlcy), Ivt. tutta, S. tutlay ohne mund, stumm (tut) || m a g y a r :
-taZcLTl, -telem (-tlan, -tlen): pl. számtalan zahllos, unzáhlig
(szám), sótalan insulsus (só) ; erőtelen, erőtlen kraftlos (erő); lábat
lan ohne fuss, fejetlen ohne kopf | stb.
Néhány ugor nyelvben a caritiv névszó amúgy ragtalanúl
casus abessivus gyanánt szolgál: a mordvinban (pl. tolftima tüzetlen é s : tűz nélkül; a vogul-osztjákban (pl. vogK. astal dologtalan,
dolog nélkül [állani]; osztB. lella étlenűl, evés nélkül (éhen [halni]).
Másutt van külön abessivus-ragos casus (finn -tta, cser. -te, -de,
zürj.-votj. -tög, -tek, lapp -tak, -tta, -pta), s úgy látszik hogy ere
detre nézve az illető caritiv-képzőnek (a -ftima, -ttoma alaknak)
csakugyan köze van ahhoz, ha nem fogadjuk is el Ahlqvist nézetét
(Rakennus, 117. §.), hogy a finn -ttoma egyenesen az abessivusrag -tta és a -ma névszóképzőből («nominin-johtopaátteestá») ke
letkezett.
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A másik caritiv képző-alakhoz, a vog. -ta/-hoz hozzá csatol
tuk a magy. Aalan-i, minthogy ennek alaprésze tal- azzal föltűnően
egybevág s eddigelé a magyar képzőt csakis ezen alaprészénél
fogva tartottuk a vogul alakkal egyezőnek, a mi mellett az -an
végrészt természetesen csak jelentéktelen járuléknak kellett ven
nünk. De jobban megvizsgálva az alakok egymáshoz való viszo
nyát, kiderül hogy utolvégre még sem igaz, a mi annyira szembe
tűnőnek mutatkozik. Mindenesetre kivánatos, hogy a -talán utó
részéről is tudjunk számot adni, habár ez csak úgy lehetne is, hogy
az előrészét egészen másképen értelmezzük.
Először is világos, hogy a vog. -tal-val az oszt. -k-nak kell
egyeznie (mely az Irt. -cZa-ban csak utóbb nyerte az explosiv dentalis hangját). Tudva van, hogy a d (t) : l változásban az osztják
még tovább ment mintsem a vogul (1. fent 21. §), s e szerint az
oszt. -la a vogul -tal-heli -ta-nak felel meg, a vég -l elkopásával ;
vagyis -la régibb -lal helyett való; elveszett consonanselemre utal
is még az osztS. -lay-nak úgynevezett végaspiratiója {••/ • v. ö.
Castrén 45. §. «Im auslaut wird der vocal in den Surgut-dialekten
mit der schlussaspiration y versehen, z. b. neu, S. neuy zweig; keu,
S. kouy stein»; egyébiránt a Surg. vég y-nak esetleges pótló értekét
mutatja legjobban az abl. -euy az Irt. -ivet e h. iveit ellenében :
pl. tom pelegeuy = tom pelegivet «von jener seite»). — Minthogy
pedig a magyar is a d: l változást erősen kedveli, sőt néha még
tovább vitte -j-ig (máj: oszt. mugol, vog. majt), azt kell várnunk,
hogy a vogul caritiv -íaZ-nak magyar mása szintén úgy mint az
osztjákban *-lal-\á fejlődött. Ezt föl is lehet még ismerni a -talannak nem -an, hanem -lan végrészében, csak a nem ritka l: n dissimilatiós változás fölvételével: ta-lan e h. ta-lal.
A mondottak szerint az egész -ta-lan-nak eredetileg caritiv
képzős szónak kellett lenni, mely jelentésénél fogva az egyszerű
caritiv képzőnek is helyébe léphetett. Már pedig ilyen szó is talál;
ható a vogulban, mely a m. talán (*talal)-xiak is megfelel: vogB.
tatel, K. tatel «üres, puszta» (leér, öde): tatlen kujji üresen fekszik;
vogL. tátlqmt- leér macben); mert hogy ez a -tal caritiv képzővel
van, mutatja az oszt. -talli «leer», -li utórészével. Ez utóbbi azon
ban magának a tatel-nek mivoltára is világot vet, a mennyiben
előrésze taZ-ban a vog. tajl «plenus» mására ismerhetünk rá (v. ö.
talán «ganz, unverletzto tkp. das volle, den vollen inhalt habend ;
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miszerint tal-li «ohne das volle, ohne inhalt seiend í~= leer» ; v. ö.
még oszt. telin «voll», tkp. íei-vel való, tel-la «nicht Yoll»,íeZ-telen;
v. ö. a «leer»-nek hasonló kifejezését a zürjén-votjákban, tir «voll,
füllé» szóval: tirtöm, Űriem «leer, öde»). — A magyarban a vog.
tajl-nsk megfelelő önálló szó megtartván magashangúságát (tel,
régibb tel-ből), a vog. tatel (e h. től-tal, tajl-tal) meg oszt. talli(e h. tél-li, tel-la) ellenében a megfelelő «üres (leer)» szónak ilyen
megvolt alakja vehető föl: *tel-lel, telién, a miből lassanként telién
és, végre -telén vált, a mely meg a hangzóilleszkedés beálltával
teljes képző jellemét is nyerte. — Még meg kell említenem, hogy
a,z osztjáknak van a «nélkül» kifejezésére szintén caritiv -Za-végű,
szava: takla, melynek előrésze ták (amúgy «stark, fest») bizonyos
kapcsolatokban a vog. ía^-nak íequivalensétil szerepel (pl. Ulln-tah
«lebendig» = vog. ülin-tajl: NyK. XVII, 186).
Nyilt kérdésnek kell hagynom, vájjon a magyarban a -talán,
-tlan-08 alakok mellett némely esetben nem csak magával a -lan
( = vog. -tal, oszt. -la) képzővel alakult-e caritiv névszó: pl. talán
ezek: étlen, ittam (ét-len, it-len) í Mert ezek bár teljesebb ét-teleti,
it-talan-ből is rövidülhettek.
47. §. Nomen augmentativum v. intensivum (comparativus,
superlativus).
Tudva van, hogy sok nyelv nem is ismer külön c o m p a r a i i v u s-alakot, mely valamely tulajdonságnak «aránylag nagy v.
erős voltát*) (egyik tárgyon egy vagy több tárgyhoz képest «kitűnő leg megvoltát*)) fejezi ki, hanem csak az illető tárgyszók mondat
beli viszonyítása által érteti el az egyik tárgynak «fokozott)) tulaj
donságát. E viszonyítás, mely egyébiránt a tüzetes comparativus
alak mellett is szükséges, a két tárgynak a tulajdonság bírására
nézve egyenetlen voltát mutatja, rendesen úgy hogy a kisebbik
fokú tárgy szava ablativusi (eredet-) határozóul tétetik ki. így a
legtöbb altáji nyelvben: t ö r ö k , pl. bundán bőjük «ettől nagy» =
ennél nagyobb; m o n g o l , pl. bal-ece amdaj «méztől édes» =
méznél édesebb; m a n d s u , pl. in-ci sajn «tőle jó» = jobb nála;
még az u g o r nyelvek körében i s : m o r d v i n , pl. alasa-da taza
«lótól erős = lónál erősebb: sada joiu «ettől okos = okosabb;
E. mondén viev «tőlem erős» = nálamnál erősebb; ojmeé póké
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•jartsamodo «az élet (lélek) nagy az ételtől» = nagyobb az életnél;
c s e r e m , teú-leced kugo «tőled nagy» — náladnál nagyobb; titlec
jösö pasa uke nincs ennél nehezebb («ettől nehéz») munka; veselec
saen pokta a másiknál jobban («a másiktól jól») hajt; v o t j á k
tajosles zök kosem övil ezeknél nagyobb («ezektől nagy») törvény
nincs; o s z t j á k : Irt. tau sagarivet keres a ló a tehénnél maga
sabb («tehéntől magas»).
A comparativus névszóalaknak saját értéke, nem okvetetlen szükséges voltát tekintve, csak a melléknévi fogalomnak «na
gyítása, nyomatékosítása» lehet: nomen a u g m e n t a t i v u m ,
i n t e n s i v u m ; ellentétese a dinimutivumnak, csakhogy a ((foga
lom-nagyító » képzés általában, s nem csak az ugor nyelvekben,
sokkal szűkebben fejlődött mintsem a «kicsinyítő*. Az ugorság
nyelveiben alig van nyoma nagyító főnév-képzésnek, a milyen pl,
az olasz -one (pl. libro: librone grosses buch; gamba: gambone
dickes, starkes bein = francz. jambe: jambon), a tót -isko (pl. chlap :
chlapisko tenyeres-talpas férfi, grösser ungeschlachter kerl; pes :
psisko nagy kutya).1) — Az összehasonlításban használt, tkp. csak
melléknév-féle szókat illető fokozó (comparativus) alakok közt is
csak egy van, mely több ugor nyelvben közösen fordulván elé, ere
detének régibb voltát tünteti föl:
F i n n : -mba, -mba:
finnK. -mba, -mba (nom. -mbi): kovemba hárter, stárker (kova); endmbd mehr, grösser (enii, v. ö.
endne- grösser, mehr werden ; mord. ine gross); armahemba lieber
(armaha, •mai); kebiembd, kebidmbd leichter (kebid) | stb. —
finnVp. -mba (nom. -mb): vanhemba álter (vanha), madalemba
niedriger (madala), pimedemba finsterer (pimeda); finnS. -mpar
-mpd (nom. -mpi) : kovempa, enempd, matalampa, pimedmpd; huonompa schlechter (huono), hullumpa toller (hullu) stb. — finnV*
-pa, -pd (nom. -pi): kovepa, hárter f = kovempa), süvepd tiefer
(siivd) stb.; — finnE. -ma, de egyes vidéken még -mba is
(nom. -m, -mb), pl. kovemba (kövem, -mb); sürema grösser,.

*) Ilyennek nyoma talán a finn: -ra pl. mankara «csúnyanagyhasú gyermek» (manki, mankki gyermek: Ahlqv. Kak. §. 57.)
kukkura v. kukkula cacumen [montis] (kukku cumulus, apex mensurse) | -lo: vartalo statura corporis (varte stiel, schaft). Lásd
alább : a homályos értékű névszóképzést.
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siigavama tiefer (siigava), stb. Tehát tisztán az alaptőhöz járul
-mba (-mba) ; az abbeli a, d végvocalisnak e-vé változása jelen
téktelen és ingadozó (v. ö. madalemba == 'matalampa). A finnV.
-pa tkp. -ppa, mely az -mpa helyébe lépett (azért ez a -pa nem is
gyengül többé, szótagzáródáskor); hasonló változás a finnV.-ben
pl. kolmattema harmadik (nom. kelmas) — E. kobnandama, 8 a
ma végképző nélkül finnS. kolmante. — Figyelemre méltó jelenség
azomban, hogy a finn nyelvben a kérdő (és relativ) névmástők is
elfogadják a comparativus-képzóst, mikor két tárgyról van szó,
melyek egyikére vonatkoznak ( = lat. uter, gör. uÓTspos, szkr. kan
tára); ekkor már ugyanis a képzésnek fokozó (nagyitó) értéke egé
szen elhalaványult, s előtérbe lépett a hasonlitási szerkezetben
rejlő «ellenfelességw momentuma: íinnS. kumpa (nom. kumpi)
uter, jompa uter (rel.), jompa-kumpa alteruter, valamelyik (kettő
közül) | finnE. kumba (n. kumb) welcher von beiden (kumma pöle
nach welcher seite [von zweien]; kumb-ki, -gi jeder von beiden,
ei kumb-ki keiner v. b.) | V. kumpa «welcher von beiden», s aztán
általában is «welcher» (v. ö. a szláv, pl. orosz kotorij «welcher»,
mely comparativus-alakú, — itóxspoc,) | K. kumbaze (n. -bane) wel
cher, welcher von beiden ( = S. kumpaise). — Szintén csak az
«ellenfélesség» értékével találjuk a comp. képzést a finn «sinister,
laevusw szóban : S. vasempa (n. vasén), E. vazama (n. vázam) «link»:
v. ö. más képzővel: E. vazakit, vazakeze (n. -kéne), K. vaZame,
vaéme (n. vázain) ; v. ö. E. parem kdzi rechte hand, paliéin k. linké
hand (melior, deterior manus).
L a p p : -bb, -b (-bbo, -bbu) s a lappK. dial.-ban még meg
maradt nasalissal -mp (NyK.XVII,43): pl. IpS. puoreb (Hal. puoriep)
melior ( = f. paremba) : puore, puorrie bonus (F. buöreb : buörebun
adnet für besser haltén: buörre) = lpK. pu^eamp: pu(rr | IpS.
anab (Hal. ednap, ednabu) mehr ' ( = f. enembd) : adna, edtna viel
(F. dneb = lpK. ienamp) \ paijeb, F. bajeb superior: paije, bagje
supernus | obmasub, F. oabmasabbo vetustior: omes, oames. — Még
több esetben mintsem a finnben, járult itt a comp. képző névmás
tőkhöz, jelesen mutató névmásokhoz: ko, go (kérdő nóvm.): S.
kobba (Hal. koabba) «uter» (kobbacak uterque, ambo: k. pelest ab
utraque parte: Hal. koqppacd! v. koappaóakd' beidé) == F. guabba,
goabba uter, guabbasa, -sak, -sayak v. guabbacayak uterque, ambo
e= K. koambaj melyik, kuobenc «a ki» (NyK. XVII, 21) | S. juobba =
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK
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f. jómba: j . kobba alteruter | ta, da mut. névmás («ez»): F. dabba
«hic (de altero ex duobus): pl. goabba valdi ? dabba melyik, vette
el ? emez [a kettő közül] Friis, Lex.), S. tabbe: tabbane- propius
huc accedere, F. dabbane- \ to, tuo v. do, duo («az»): dobba, duobba
der dórt (von zweien): duobba dabba bajkest an jener und dieser
stelle, duobast dobást a$gum amattól is emettől is kaptam; dobbane- ad locum ulteriorem récédére; dobbeb weiter hin benndlich t
dobbebuin weiter dórt; S. tuobbe (: tuobbane- longius récédére;
tuobben, többen dórt, tuobbebun weiter dórt). — Megjegyzendő, hogy
a finn mü «alius»-nak a lappban csak a comparativus-alakj a ma
radt meg (tkp. «altero): S. mubbe, v. nubbe, F . nubbe, K. nuimb,
nu{mpe «der andere» (sorszámnévképzővel: mubbad, 42. §.)
A cseremisz-ben maradt meg nyoma a comp. -mb képzőnek,
az «ellenfelesség» értékével, ezekben: tumbal pars ulterior (loc.
tumbalne túlsó félen, ultra; abl. tumbac e h. tumbalc túlnan, ex
parte ulteriore) | tembal pars citerior (tembalne citra, tembac ex
parte citeriore). Ezeket ugyanis így kell taglalni: tumb-al, temb-al,
mert képzőszerű utórészük -al eléfordúl más, helyzetet jelentő
szókban is : sengal hinterraum (sengalne post tergum, pone : hátul,
mögött); numal, nimal quod infra est (numalne infra), lüval
imum, fundus (lüválne sub); nem pedig így: tum-bal, tem-bal, mi
szerint bal talán «oldal, rész» jelentő szó volna, a milyen megvan
ugyan, de pel alakban. Az így kifejlődő tumb, temb (*tumbo, tembe)
pedig a tu és te (ti) mutató névmástőkhöz tartozik = lapp. dobba,
duobba és dabba. Megvan még mint a tumbal változata, a kezdő
consonans elestével: umbal (u. sirá túlsó part; umbalne, M. umbalna),- az ebbeli umbo = mordE. ombo.
Számba véve, hogy az ugor mutató névmástők egyes szárma
zékokban néba elvesztették kezdő consonansukat (t, s: pl. votj.
otin ott, otis onnan, ellenben: tátin itt, tátié innen), végre a
mordvin-ban is találjuk még a comp. -mb képzés nyomául: mordE.
•ombo «altér, ulterior», M. oma (ómba h., úgy mint finnE. jyarema
e h. yaremba; sőt meg is vanmóg ómba a tőle való sorszámnóvben : ombice, omice = E. omboce); vagyis: ombo e h. tombo, to
mut. névmás «az».
A magyar-ban megvan, csak úgy mint a finnben és lappban,
a rendes használatú comparativus-képzés: -bb, -b, mely a magyar
nyelv hangalaki sajátsága szerint, régibb -mb helyett való (y. ö.
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Jxab unda == vog.-oszt. kump, %ump; eb = amp) : pl. nagyobb
(tő: nagyobba-t) major (nagy: nagyo-t magnus) | kevesebb (-bbe-t),
kevesb weniger: kevés (kevese-t) \ okosabb, okosb klüger (okos), erösebb, erősb stárker (erős); hidegebb, melegebb, rövidebb, drágább \
stb. stb. A származtatásnak esetleges különösségei nem vonatkoz
nak magára a képzőre : pl. hosszabb longior (hosszú, v. ö. hosszan),
szebb schöner (szép), jobb besser (jó) ; szintúgy nem kivan magya
rázatot a képzőnek halmozása a népnyelvben: pl. szebbebb, jobbabb, könnyebbebb. — Az «ellenfelesség» momentumát tünteti föl:
Jabb (régi jogb) «dexter» (jobb kéz; de comp. képző nélkül bal
«sinister»). Ezt tekintve megfejthető a comparativus alakú egyéb
•(egyéb: egyebe-t) «anderer, anderweitig, sonstig» &zó, nz ez (eze)
illetőleg régibb ede «hic, hoc» mutató névmásból; mintegy:
•uezebbv, azaz: a mi a már megnevezetten («ez»-en) túl van; számba
vehető ugyanis, hogy a f. «toise» «alius, altér» a mutató tuo név
máshoz tartozik j s a \p. mubbe comparativus alakú. — J e g y z e t .
A m. -bb comp. képző már némileg raggá kezd válni, mely viszony
lagos alak végén foglalhat helyet; de észrevehető, hogy csak álta
lános irányt jelölő s főképen lativ-féle adverbiumok fogadják el:
•tovább weiter hin, odább mehr dorthin, idébb mehr hieher, hátrább
mehr zurück, lejebb (lellebb) mehr hinab, kijebb (kiljebb, küljebb)
mehr hinaus. A finnben ellenben comp. alakú tő ragoztatik: alas
>(alaksi) hinab: alemmaksi weiter hinab.
J e g y z e t . Bővebb comparativus-alak akad itt-ott a dunán
túli népnyelvben, -jobb, -jebb képzővel: pl. gazdagjabb, tanultjabb,
érettjebb, álnokjabb (álnoktyabb), rövidjebb, öregjebb. Ebben úgy lát
szik a fokozó képzésnek közvetetlen alapjául a 3. személyragos
alak szolgál: gazdagja, érettje stb. Tudva van, hogy 3. személy
ragos szó néha jelzőül is fordul elé, mely a bizonyos tulajdonság
gal bíró részt az egésszel szemben kiemeli, s így mintegy superla
tivus értelmű: búzának java v. alja, meg: java búza, alja búza. Jó
formán ilyen alakból indult ki a gazdagjabb-íéle fokozás.
S u p e r l a t i v u s . A tulajdonság fogalmát nagyító s a vele
Való tárgyat ellentétesen kiemelő, csak úgy mint a comparativus,
ú superlativus is, csakhogy ez mint ellenfélre nem egy, hanem több,
sőt valamennyi azonnevű tárgyra utal. Ez utóbbi mellékes momen
tumra, keveset ügyelve, többnyire nem is szereztek a bár comparativtissal; bíró nyelvek még külön superlativus alakot, legfelebb
29*
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hogy ennek némileg külön értelmét segédszókkal fejezik ki: pL
magy. jobb: leg-jobb, mentől
(mindtől) jobb: zürj. med ijid
leg-nagyobb (tkp. «nagy»); finnE. keige süremb maximus (omnibus major). Külön alakot a superlativus értelemre csak két ugor
nyelvben találunk, a finnben és a lapp nyelvben; az elsőben olyat,
mely látnivalólag a comparativustól csak egy segédexponens által
külömbözik.
A finn superlativus képzője <imba,
iwibci, vagyis <i-fcomp. -mba; de megjegyzendő, hogy nem valamennyi finn dialectusban fordul elé, hanem csak finnS. és K.-ban, miszerint ko
rántsem ősfinn alakulásnak mutatkozik: finnS. <.impa (nom. <t»,,
gen. <.imtnan),j)h kova hart, fest: comp. kovempa: sup. kovimpa [-'
vaha wenig: váhempa : váhimpá \ huono schlecht: huonompa: haonoimpa; — finnK. <Cimba, imbci: kovimba (n. kovin), váJtimbá
(tahin). Megjegyzendők az <.immaise, immaise végű superlativusi
melléknevek, bizonyos tért v. helyzetet jelentő alapszóktól: ala
unterraum: comp. alempa (loc. alempana weiter untén): sup.
alimpa (alimpana am weitesten untén): alimmaist (e h. alimbaise)
der unterste, niedrigste | yle: ylipimdise der oberste | taka: takimniaise, ta'immaise der hinterste | pofija norden: poJijimmaise der
nördlichste | sisimmaise der innerste (sisii) || finnK. alimmaze v.
alimmaize (nom. -ane, -aine), alimmaze, pohjimmaze.
Külön álló superl. értékű alak : finnS. K. paraha (n. paras,.
K.parai) «optimus», az elavultjára ( = lp.puore) «bonus»-tól,\
megj. parasta aikaa (összev. par-aikaa), K. parast' aikoa «tempore
optimo, in instantiw | megvan finnE.-ben is: nom. paras (g. pára)v. parajas (g. paraja) kissé módosult jelentéssel «angemessen,
eben recht, paseend» (de még: katsu oma parast versuche dein
«bestes» ; meg paraegu, praegu «eben jetzt» = S. par*aikaa ; parahalla id.); — megjegyzendő, hogy paraha (átvétessél: parhaa)
még elfogadja a comparativus-képzőt: parhaampa, parahimpa,
parhaimpa (n. parhain, parahin), vagyis a közönséges superlativusképzéshez csatlakozik.
A lapp nyelvnek superlativus-képzője: -mws, -mus: IpS.
nuoremus der jüngste (nuora: comp. nuoreb) \ kukkemus longissimus (Lnkke) \ puoremus optimus (puore) || p>aV^mus supremus,.
summus (paije: paijeb) \ mangemus postremus (mange posticus tmangeb posterior) | autemus primus (auta elő: auteb anterior^
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prior); — IpF. nuorramus (nuorra), gukkemus (gukke), buöremus
• (bubrre) || bajemus (ós bajemus : bajemusat in summo) : bagje | ma•nemus (manemus: -musta postremo) | oudemus (ouda) ; — IpK.-ban
-mus helyett még -munc: manemunc, avtmunc vagy pedig mafiemus, afitmus) | stb. Megjegyzendő a kérdő kutte (kuhte), gutte név
másnak superlativusa: kuht'imuc, IpF. guttemus (gen. guőemugga)
«welcher» (von mehr als zweien). Mind ezekben a -m-us, -mus
képző közvetlenül az alaptőhöz járiiltnak látszik; de számbavéve
hogy a IpS.-ben még <Cimus is fordul elé (stuoraimus v. -amus)
maximus, nuoraimus, bondaimus ditissimus, könnyen észrevehetjük,
hogy a lapp superlativus-képzésnek mégis csak köze van a finn
hez, t. i. a finn <immaise-féle superlativnsi mellékneveket tükrözi
(alimmaise stb.), vagyis hogy alapúi a finnS. K. <Cimpai imba
superlativus-képző rejlik benne. Erre nézve figyelmet érdemel,
hogy a IpF. -mus gyengitőleg hat az alapszó végconsonansára
(manemus, buöremus, nem: mannemus, buörremus, a mi régibb
-mm-re utal; még jobban tünteti ezt föl ilyen példa: lakká mellett
layamus proximus).
J e g y z e t . Ahlqvist (Eakennus 180. §.) úgy magyarázza a
finn <.imba-íéle superlativust, hogy a comparativusi -mba elé meg
a többességet jelentő -i («moneutta merkitsevá ?'», azaz a többes
számi -i képző) toldatott be. Ámde az -i-nek ilyen értékelése még
nincs azzal igazolva, hogy a superlativus-alak azon hasonlítási
szerkezetben szerepel, mely az egy tárgyat nagyobb számú tárgygyal állítja szembe; mert a superlativus-alakú névszó (melléknév)
nem az egynél több tárgyra, hanem épen a szembeállított egy-re
vonatkozik. E szerint a kérdéses -i-ben csakis a kiemelt «egyes»-re
mutató elemet láthatunk, a milyen pl. a franczia nyelv superlativus alakjában a comparativushoz járuló articulus, illetőleg mutató
névmás (plus grand: le plus grand) vagy a részt kiemelő 3. bir
tokosrag a magyarban (a java : java búza; a legszépe). Azt vélem
tehát, hogy a finn nyelv ilyen eleműi fölhasználta a se (si) mutató
névmást, mely hiszen a mordvinban végarticulus lett (é) s még
teljesb alakban birtokos-személyragokhoz csatlakozik (Moksa diai.:
avazd e h. avan-zd «la mia madre», avatsfi a la tua madrew). Egy
magában is végzi ez a mutató névmás-elem a superlativuvi kieme
lést a fent említett finn paras «optimus» szóban; tője: paraha
-€ h. párasa (illetőleg *paraza), s található mint képző a myö-hd
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«serus»-ban = IpS. mangeha «posterior», sőt «ultimus» (juo-kus?
mangehah tasa pötin num ultimi advenerunt huc; 1. MUgSz. 634.)*.
A finnben pedig, az amúgy is eléggé testes comparativus-képzőt
előző se annyival könnyebben gyengülhetett csupa i-vé, mert e
névmás a finnben főképen si alakban állapodott meg, mely tehát
vocalis-közi helyzetben -zi-höl mindjárt -hi-vé s esetleg -ji-vé vál
tozott: nuore-ze-mba v. nuore-zi-mba: nuorehimba, nuoreimba (v. ö.
lapp nuoraimus) s végre nuorimba. Még megjegyzendő a IpS.-ből:
(Lindahl):parahamus és paraimus «optimus» (a rendespuoremus-on.
kivűl), melyből az tűnik ki, hogy a f. parahimba teljes sup. alak
tkp. nem egyéb parahamba-nál, csak hogy ott már a -ha helyett
•hi, gyengült vocalissal van. Figyelmet érdemel a finnE. parajas is
(paras mellett) = paraha-s, kettős mutató elemmel (j : h cserével) ,\
meg parajaze (nom. -jane) = finnS. parhaise (parahaise), paraise,,
nom. parJiainen, páramén. — Kifejtett fölfogásunk szerint tehát a
finn -im&a-féle superlativus hasonló módon alakult mint a ma
gyar pleonasticus comparativus : -jobb (pl. gazdagjabb); külömbséget tesz csak az előrész eredeti mivolta, egyező functio mellett.
A finn-magy. -mb (-bb) képzőn kivűl találunk még csak
egyes nyelvre szorítkozó képzőt vagy képzőszerű utószót a z ü rj é n - b e n : -0k, -Sik, pl. burgik, buráik besser (bur gut), omöl'gik
schlechter, igigid grösser (i$id) | a v o t j á k - b a n : -gem, -ges : pokcigem kleiner (pokci), bagimges grösser; — de megjegyzendő, hogy
mind a zürj. •§ik, mint a votj. -gem, -ges viszonyragos alakhoz is
járulhat (v. ö. magy. alább-féléket): bura-gik jobban, ilin-gik meszszebb (helyen), ilö-^gik messzebbre; so-pala-ges weiter dahinwárts,.
ogpalan-ges mehr bei seite, kidoká-ges weiter fórt; — továbbá a
v o g u l - b a n : B. -nu, -nue, K. -nuv, pl. saunu mehr (sau viel), mossenu weniger: janinue grösser (táu anomnel jani v. janinue ő tőlem
nagyobb); K. jáninuv, visnuv kleiner; megj.: tóid jomasetnuv annál
jobbak (tkp. (jók-nuv), savel-nuv többel (tkp. sokkal-nuv); —
végre az o sz t j á k b a n (osztB.) -ük képzős némely szóknak Vologodszki szótára fokozott jelentést ád: ajsik Mjra^inili, jünger, jimsik besser; s viszonyrag után: jima-sik (jima jita gut werden,
gesund w., jimasik jita besser werden); ez a -sik alkalmasint csak
kölcsönvétel a zürj énből, mert külömben inkább diminutiv értékű :
unsik etwas gross, virtisik rötlich (v. ö. osztlrt. verdesek rötlich,.
ajtfek etwas klein, cenkcek etwas heiss: cenk).
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48. §. Pronominalis névszóképzés.
Az ugor nyelvekbeli névmástők részint egytaguak, vocalison
végződök, részint kéttaguak, s ritkán többtaguak, a melyek látnivalólag az előbbi rövidebb alaptőktől denominalis képzéssel szár
maztak. A képzés értéke az egyes nyelvek tudatában jobbadán
elhomályosult, már csak annál fogva is, hogy többnyire a képzett
tők rendes használatuak, míg az egyszerű alaptők gyakran csak
megmerevedett ragos alakokban (adverbiumokban) rejlenek: pl. a
magy. az (azo) kéttagú mutató tő nem jelent mást mint az ott
(«dort»)-beli o; mord. tona «az» : to (toso ott) stb. Ezért csak álta
lában, a névmás rendeltetéséhez képest, lehet a névmási képzők
eredeti értékét nyomatékosítónak, intensiv-félónek vagy pedig
egyedítőleg kiemelőnek fölvennünk, kivéve a hol határozottabb
jelentési momentumnak elhomályosulása constatálható (pl. a m.
mely «qui», eredetileg «qualis»-t, azaz « m i - n e m ű » - t jelentett).
A nyomatékosítás értékére az is mutat, hogy jelesen a mutató név
másoknál tőismétlés is fordul elé, meg elüljáró figyelem-ébresztő
szók, interjectiók gyanánt használva, a névmástővel összeragadnak
(pl. a finnVp. netse «ez, imez» nem más mint nWet se «látod ez»).
1. Pronominalis -m, -fi képző.
a) TYb: F i n n : -ma, -ma ezekben: tárna «dieser» (csak nominativusban és egyes-sz. genitivusban: S. tárná, tamdn, a többi
casusokban td: tata, tássd stb.; plur. nom., tó-vel váltakozó nasalisos na tőtől: ndmd, námd-t, de part. nditd, iness. ndissd stb.) =
finnE. téma 3. személynévmásúl «er, sie, es», pl. nemad; K. tdma,
plur. ndmd (part. tddd, ndida) || ugyanilyen mutató névmástő,
még pedig a mélyhangú párjával, a l a p p-ban: IpF. da-t (ez) meg
duo-t, do-t (az) nom. alak mellett: dam, duóm, dom mint genitivus
teljesebb dama-n, duomo-n alakra utal (dam = f. tamdn) || o s z t 
j á k : két mutató névmás: Irt. torna, tom jener (tom-pelgenaauf der
anderen seite); téma, tem dieser (v. ö. togoi dorthin, totta dórt, tette
hier) | B. tömi, tom jener (tomenen jené beidé); tami, tam dieser
( = f. tárna).
F i n n K . Vp. kudama «welcher» : hu interrog. relat. névmás:
kuda-ma, kettős képzővel (K. még -ise-vel: kudamaze, nom. -mane ;
Vp. nom. kudam); szintilyen a finnS.-ben : muutama alius quidam,
nonnullus, quidam (muu alius: e h. muu-da-ma).
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b) -71: v o g u l : B. tqn, K. ton jener, der (ton mat eo loco :
tov, tü dorthin, toko v. K. toyo so (úgy) | v o g K . yon «quis» (ati
yon senki: yo = f. ku: yot hol, yotel honnan) | m o r d . tona der,
jener (to: tosa, toso ott; toza, tozov oda): E. tene dieser (td, te: tese
itt; mordM.-ban a megfelelő tana még a tani «most»-ban található
föl) | m a g y a r : azon nyomatékos értékű: «idem, ille ipse» (azonképen ebenso; azon-egy unus idemque: az is, ille); ezen «dieser»
(ez) || f i n n kéne, nom. ken «quis» (ke-: S. part. ketd, plur. n.
ket-kd, part. keitd; K. ketd, ket; finnV. cen: part. cetd, plur. n.
ced) | z ü r j P . v o t j . kin «quis» || v o g B . mana «was, welcher»
(maiid url quomodo, mdnd-kem wie viel, m. vojpi qualis) = vogK.
ne (e h. mene: ne-vojp qaalis; szintígy a tndnd-hez tartozó mdndr
«was»-nak megfelel vogK. nar).
S z e m é l y n é v m á s o k , -n-es képzésű egyes-számi tők:
f i n n S . mind, sind (e h. tind), hdne (n. hdn) «ich, du, er» ; v. ö.
-n nélkül való többes-sz. me, te, he (part. meitd, teidd, heitd ; iness.
meissd stb.); finnE. mina, sina : több. part. meid, teid ; a mind, sind
mellett eléforduló (hangsúlytalan) ma, sa (ma, xd) nem az egy
szerű alaptők, hanem összerántott alakok, a mint még a finnK.
mid, sid mutatja, mely csak a mind-beli n-t ejtette ki; — az 1. és
2. szem. nominativus mind, sind mellett különös alak a többi casu
sokban : minu, sinu (összerántva miu, siu v. mu, su), pl. gen. minim,
sinun, part. minua [E. minuda, mind; K. miuda], állat, minulle stb.
(vagy: miun, mun, mulle stb.) | c s e r e m i s z : men (m'öíi, min)
«ego», ten (tön,tin) «tu» (gen. ménen, tenen, acc. ménem, tenem ;
v. ö. plur. nom. me, te v. ma, td) \ m o r d v i n : mon ego, ton tu,
son «er» (eredetibb *mön, tön, sön-re mutat még a jésített alak a
casusokban: pl. ablat. mondén, tondet, sondenza) \ v o t j á k mon
ego, ton «tu» (plur. n. mi, ti): acc. mond, tond = z ü r j . me ego, te
v. to t u : acc. menő, tenö \ l a p p mon ego, ton (todn ; F. don) tu,
son (sodn, sodne) «er» (plur. n. mije, tije, sije v. mi, di, si) \ o s z t 
j á k : Irt. ma «ego» : acc. man-t, dat. ménem (személyraggal; hogy
az ebbeli n tőhöz való, mutatja nen «tu» : dat. nenen); — B. ma
ego (acc. manem, dat. manema) \ v o g u l : az dm, vogK. am «ego»
ragozásában mutatkozik -n (-na) képzős tő a dat. abl. alakokban : K.
amnane «nekem», amnanel «tőlem» (a-mna-nel) ; épen igy K. nag
«te» mellett: nagnane neked, nagnanel tőled; — e szerint vogB.
anomnel «tőlem» átvétessél e h. való : a-mno-nel; — megjegyzendő,

4 8 . §. PRONOMINALIS NÉVSZÓKÉPZÉS.

457

hogy az osztjákban a 2. szem. tője a végén csak 77-vel van (mű,
nin), valamint a vogB.-ban (nán), a melyet itt nem lehet az ?i-nek
csupa változatának tartani; mert vogK. van helyette -g (nag) s
csak ez után külön -n képzővel: nagna-ne, nagna-nel | m a g y a r :
én e h. mén (v. ö. ényé-m meus, és: mí nos); •— tekintve, hogy az
1. és 2. névmás külömben alaki párhuzamban állanak, ós pedig
jobban a zürjén-votják alakokhoz csatlakoznak mintsem a vogulosztjákéihoz (2. szem. kezdő hangzója t s nem n; pluralis-tő
v-hangú), igen hihető, hogy a m. te «tu» régibben ten volt (ós tié-d,
tijé-d ebből lett: téné-d, tényé-d).
J e g y z e t . A mutató és kérdő névmástőkbeli -n képző nyil
ván csak változata az m-nek: vog. ton megfelel az oszt. torna, tóm
nak, mord. tene a finn támá'-nek. De a személynévmás-tőkben vala
mennyi ugor nyelv az -n képzővel él, a melynek e szerepében
külön eredete lehet. — Egyébiránt a finn tömd, K. kudama és muutama-béli ma-val azonegynek látszik a finnE. sorszámnevek -ma,
rma végképzője: kolmas (nom.) mellett, casusokbeli tő kolmanda-ma.
2. Pronominalis -d képző.
C s e r e m i s z : tudó der, jener; er (tu: pl. loc. tusto ott,
tunare annyi); tide, tedd dieser (ti: tiste itt, tinare ennyi); sede,
M. sedd, seda dieser, der (se: mord. sd, finn se, si); M. mada was
(ma); kudo, M. kuda, koda welcher (ku: kusto hol). — J e g y z e t .
Hogy e képző eredete szerint mutató névmás, abból látszik meg,
hogy tudó-, tide-nek plur. alakja (az ismeretes t: n váltakozással):
nuno, nine \\ F i n n : Vp. K. kuda-ma, S. muutama (lásd a -ma képző
alatt) | L a p p : IpS. tuot, töt jener, tat (tat, taht) dieser, der; ezek
egyes-sz. nominativus-alakok, a többi casusokban: tuo, ta (td) tő
szolgál; teljesebb alak a -k nyomatékosító raggal: tuote-k (tuohte-k),
tate-k (tateh, tahtek) «derselbe»; kutte, kuhte «welcher» (nom. és
több casusban alapúi; ku kérdő t ő : pl. kusne hol, kuste honnan);
•—lpF. duót, dot jéner, dat dieser, der; gutte welcher (gen. gude,
loc. gudest, plur. n. gudek); — a képző alakjára nézve (-tt, ht: d)
v. ö. kote, koahte, lpF. goatte (g. goade) ház = f. koto (kodo), mord.
kudo, cser. kudo || o s z t j á k : osztB. side, sit der (plur. n. sidet
azok, Ahl. sitet; v. ö. si: si-kem annyi, si-porana akkor; a képzett
side tőhöz tartozik még a mód-adv. sidi «úgy» ; osztlrt.-ben meg
felel: ti der, dieser: t'issir e h. üt-sir «ilyen» | osztB. mada, mat
«welcher, was» (plur. n. madet, Ahl. matet), Irt. mada (metta,

458

UGOR ALAKTAN, I .

met): meda-gem «wie viel», abl. medivet «weshalb»; medoj «was*
(medoj peda weshalb); met-sir «wie beschaffen» \ & %o, %u kérdft
tőtől (yoj ki, -/.oda hová, yun mikor): yodi mód-adv.«hogyan» (v. ö..
sidi «úgy»); Irt. yot-sagat tthogyan» || v o g u l : vogB. tdti «der da»
(az: plur. n. tátit) ; üti «dieser» (plur. n. titit); vogK. tite, tit (plur.
n. titet)\\ogB. mdtd, mát «irgend welcher» : ne-mát semmi; hozzá
tartozó: mdtár, mátr «was, etwas» (ne-mátár semmi): v. ö. marid
mellett: mdnár; — vogK. mat és mater (mat-sir «miféle, milyen»
= oszt. met-sir) || z ü r j é n - v o t j á k : votj. mar «was» ( = oszt..
mada, d: l: r változással: v. ö. zürj.-votj. tir «plenus» = f. táüde),
míg a zürj. mij «was» még *mil' alakból magyarázható (v. ö. zürj.votj. ki [*kie, kije] kéz, ebből: kil'e, kidé = f. kádé, vog. oszt. kát,,
két); szintígy a zürj. mutató névmástők si, ta mellett: sija «der»
(meg «er») és tája «dieser», csakhogy az a-ban még külön vég
képző rejlik (v. ö. oszt. medoj). — J e g y z e t . A bár d-vel való
zürj. kod, köd, votj. kud «welcher» (determinálva: kodis, kudiz, acc.
kodsö, kudza) mégsem vehető idevalónak, minthogy az ilyen helyen
megmaradt d régibb nd-xe utal. Úgy látszik, hogy ezen tő a sor
számnévképzéshez csatlakozik: v. ö. votj. mid, zürj. mód, muöd
«alius, alter»> fent 42. §. || m a g y a r : a -d képző z-vé vált, ugyan
abban a helyzetben a melyben a kéz, ház, száz, víz, tűz, vezet-heli
z hang eredetibb d-ből vált: az, oz (tő: azo, ozo, e h. *tozo = cser.
tudó, lp. tuot «der, jener» | ez (ezé, e h. *teze = cser. üde, lp. tat^
vog. tite) «dieser» | méz, a közönséges rövid mi «was» mellett
fönnmaradt képzett tő (mézén «auf was», wo hindurch [pl. fübrt
der weg]; méz-iránt «in welcher richtung»; egyébiránt a mekkora
«wie gross» szónak akkora, ekkora azaz: az-, ez-kora «so grossoval való párhuzamos voltából is következik méz (mézé) tő = oszt..
mada, mede, vog. mátd || m o r d v i n : mezd, meze <was»; fölvéve,
hogy a, d: z változás, melyet külömben a mordvinban nem tapasz
talunk, kivételesen állott be ezen, jelentésénél fogva igen sűrűn
használt szóban; máskülömben a mezd-i a képzővé vált sd mutató
névmással kellene magyaráznunk.
3. Pronominalis -V képző; csak a vogul-osztjákban és a ma
gyarban készült ezzel a 3. szem. névmás: vogB. táu (acc. tdue),.
vogK. tav (tő tava, acc. tavamé) «er» (néha még mutató «der»)
osztlrt. teu (acc. tevat), S. leuy, osztB. lu (acc. luel) | magy. ő, ü
(tő: öve, üve: nom. possessivum övé e h. övéje ; az ó'-nek elveszett
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kezdő-consonansára nézve v. ö. m. egér = vog. tener (tenger),
osztB. lengir; talán meg is van még nyoma a régi magyar nyelv
emlékekben hő, hű alakban, ha ennek kezdő /i-ja nem csak graphicus sajátságnak tekintendő.
4. Pronominalis -Jc képző, az identitás és különvalóság ki
emelésére («idem» és «ipse»): V o g u l -ki, -k, a szemólynévmásoknak sing. dual. plur. alakjaihoz járulván, az «ipse»-t fejezi ki:
vogB. cimki magam, ndnki magad, táki (e h. tduki) maga; dual.
rnenki magunk ketten, nenki, tenki; plur. manki magunk, nanki
magatok, tanki maguk = vogK. amk, nak, tak; dual. 3. tink ma
guk ketten; plur. mánk, nank, tank. Ezek ragozásában a -ki végű
tő bővül részint -wa-val (v. ö. fent am-na-ne, nag-na-ne), részint
a vogK.-ban -ya-val (v. ö. 3. alatt: ta-va-me) : vogB. dat. amkina-mn magamnak, ndnkina-nen magadnak, tdkina-ten magának;
abl. ámkina-mnel magamtól, ndnkina-nnel magadtól, tákina-tenl
magától | vogK. takna-ne magának, takna-nel magától, tankna-ne
maguknak; takva-me magát (v. ö. tava-me őt), nakve-n magadat,
nahventel magaddal || M a g y a r : az 1. és 2. személynévmás sing.
accusativusában-£70-vel bővült tő szolgál: engem v. engemet, téged,
tégedet (e h. ten-ge-d); szintigy a vogulban az dmki, ndnki-nék
személyragos alakjai accusativusúl valók: dmkim, ndnkin.
A m o r d v i n-ban -ka, -ke nyomatékosító képzéssel való mu
tató névmások: mordM. iaka ebendieser, ugyanez (gen. tahin, plur.
n. úakt, nakitnd) : td (abl. iada) dieser; iaka eben der, ugyanaz
(plur. n. sakt, sakitnd): sd (abl. éada) der, jener; = mordE. teke,
seke (: te, se). — Ugyanezen elem, csakhogy rag jellemével (casusragok után) nyomatékosítja a l a p p nyelvben a mutató névmáso
kat: IpS. tatek (tdtek, tdhtek) «derselbe» (1. tat fent 2. alatt): acc.
tab-ke, tau-ka, com. taina-k stb. | lpF. ddtak, dátaka \ IpS. tuotek
(tuohtek) derselbe, ugyanaz, épen az.
Utójegyzet.
Különvalók azon pronominalis származékszók, a melyek
voltaképen összetételesek, a mennyiben az alapúi való névmáshoz
még a «faj, nem, -kép, forma» vagy «sokaság, nagyság, magasság))
fogalmak kifejezése járult, néha még nomen possessoris (mellék
névi) végképzővel: « m i l y e n , ilyen» és « m e n n y i , ennyi*-féle
szók. Igaz, hogy némely ilyen szóban az eredeti utórész annyira
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eirövidült, hogy szinte képzővé vált s a megvolt utószót biztosan
meg sem határozhatjuk. Sőt azon eset is fordul elé, hogy a jelen
tésben a «qualitas» momentuma teljesen háttérbe szorult s az egész
szó az egyszerű névmások sorába lépett (v. ö. franczia le-guel, ol.
il quale == lat. «qui»): m. melly «qui», tkp. = milly, millyen «qualis». Az ugor nyelvek ezen összetételeket vagy összetételes képzé
seket jobbadán külön-külön szerezték, s részben közös voltuk nem
terjed két-két nyelven t ú l :
1. Egészen világos összetételek: f i n n (S.) sellaise (sen-laise,
nom. -lainen) olyan : lai genus, indoles ; tallaise (tán-laise), tállaise ilyen; millaiée milyen | semmoise (sen-moise e h. muotoise)
olyan, támmöise ilyen, mimmoise milyen | sen-kaltaise olyan, tán-k.,
min-k. (v. ö. ihmisen-k. homini similis) || c s e r . tugane olyan, ilyen
(tu; v. ö. u-gane novo similis); mogane milyen || o s z t . Irt. metsir
(B. muj-sir) milyen; t'issir ilyen (sir ordnung, regei, sitté); B. mujlamba milyen (miféle, v. ö. í-lamba egyféle, egyenlő; pa-l. más
féle); vogK. mat-sir milyen || raagy. minő és mi-nemű qualis (nem
genus); — o s z t B . muj-kem mennyi, si-kem annyi, ennyi; Irt.
meda-gem, űgem, iegem \ v o g. B. miiná-kem mennyi, ti-kem, ta-kem
ennyi, annyi; vogK. ne-cuv mennyi, ti-cuv ennyi, ton-cuv annyi
(v. ö. aku cas-ciiv egy órányi) | v o t j . mar-kem, ma-kem mennyi,
so-kem annyi, ta-kem ennyi (vog.-oszt. kem inass, entsprechende
od. ungefáhre grösse, menge: vog. sat kem egy hétnyi, körülbelül
egy hét; ám kem •pongu.fi annyira gazdag mint én) | z ü r j . mijminda, votj. mar-mindi mennyi; si-minda, votj. so-minda annyi
(v. Ö. kik-minda kétannyi, öt-m. ugyanannyi) || m a g y . nyi (nyé)vel: annyi so viel wie das, ennyi so viel wie dies (az-, ez-nyi h.),
mennyi wie viel (e h. mez-nyi) : v. ö. -nyi más előszóval: két mérföld-nyi strecke von zwei meilen, zwei m. weit; öt lábnyi fünf fuss
gross, mákszemnyi so viel wie ein mohnkorn stb.; teljesb tője:
-nyia (annyia-n), eredetére nézve -— nyáj herde, menge (mindnyájan
allé insgesammt, mindnyájunk wir allé zusammen): lásd MUgSz.
403.; még jobban rövidült a számkérdőben : hány «quot» (acc. hánya-t; hányad,-dik quotus; névmása a kérdő ho, de meglehet,
hogy nem maga ezen alaptő, hanem képzős tő szolgált, pl. *hozo =
cser. kudo; v. ö. mez-nyi) \ m a g y . mekkora wie gross, wie hoch,
akkora so gross wie das, ekkora so gross wie dies (mez-, az-, ezkora; v. ö. jó-kora ziemlich gross) || c s e r . nare (nare, nara) csak
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névmással mint előszóval: cserS. menare (menar, munara), Mmaner mennyi (mo, ma «mi»); tunare annyi, tinare ennyi || m o r d .
M. mezara, E. mezaro, znaro mennyi; tenara, teríara ennyi, senara,
seríara annyi; a mordE. znaro e h. meznaro, azt mutatja, hogy
mezaro, mezara is előző meznaro-ből való, azaz a cser. ?íar e-vel
egyező naro, nara utószava van; — megjegyzendő, hogy a cserM.ben is van mazara, mazar «mennyi*, hű mása a mord. mezaranak, s egyszersmind nyoma a mord. meze-hez hasonló máza kérdő
névmástőnek (v. ö. cserM. mada, s hogy vit «öt» mellett van víz
alak: vizemise ötöd, vizlu ötven).
2. Jobban összeforrt alakúak: v o g . taml'e olyan, talis
(t. kuni): tá az | kuml'e milyen, qualis (egyszersmind adv. «hogyan,
quomodo»); vogK. timü ilyen, olyan (t. amelel ilyen móddal, ily
módon), és yiunle (adv. «hogyan») || o s z 11 r t. tament olyan, üment
ilyen || z ü r j . secöm olyan, tacöm ilyen (si és ta), kucöm milyen
(ko) | votj. soce (so); tace v. eée (zürjP. ecem) ilyen; kece, kice mi
lyen || m o r d . kodama, E. kodamo milyen (más a kod'ama, E. kondamo -hoz hasonló, -féle; meg: -ként, gyanánt): ko \ stama, Eisiamo olyan : sá, se | M. t'aftama ilyen : tii || l a p p : S. taggar ilyen,
olyan; tuoggar olyan, maggar milyen; lpF. daggar, duoggar, maggar || m a g y a r : oüyan (solcher wie der), Hlyen (solcher wie dieser);
millyen wie beschaffen, qualis, hollyan id. (a ho névmástőtől; csak
tájdivatos); — tájnyelvi változatok: ollan, olyan, ojan, o'an stb.; —
rövidült végű alakok: olly, illy, milly (melly). — J e g y z e t . Az.
ollyan, ollan stb. alakok utórésze úgy látszik a második Z-len kez
dődik, a melyhez a névmás végconsonansa is alkalmazkodott
vagyis ollan e h. oz-lan, vagy épen még od-lan,- utórészére nézve
utalni lehet az oszt. lam- (vagy akár lan)-m ezekben: muj-lamba
milyen («mi-lam-ú v. lan-ú»), pa-lamba másféle (más- lam-ú). —A még hosszabb -tán, -tén végű alak pedig: ollyatán v. ollyatén,
Hlyeién, jóformán már a kész ollyan-oii alapszik : ollyan-tén, -tán :
lehet hogy az új végrész ugyancsak a vog. tajl-nok megfelelő -tol,
-tel, eredetibb tél «plenum, totum», mely a fiatal-b&n. van meg
(1. fent 32. §., 2. jegyzet).
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49. §. Ritkább használatú és kevésbé világos értékű denominalis névszóképzők.
Csak olyan névszóképzőkről lehet itt szó, a melyek legalább
néhány ugor nyelvben fordulnak elé s így esetleg még az ugor
alapnyelvnek alakkincséhez tartoznak.
1. -r, mint denominalis névszóképző:
Zürj. vugir angel = cser. angir id.: vug, cser. ongo griff,
handhabe, henkel (v. ö. finn onge, Ip. vuogg angel MUg. 717) |
osztB. undir, ondir bauch, magén, inneres = vog. qnter uterus:
oszt. ont, unt inneres, bauch ( = f. onde, mord. unda cavum, cavitas) | zürj.-votj. migör, mugor leib, rumpf, körper, wuchs = cser.
mogur, mongir corpus (v. ö. még: mord. mukoro, mukir podex,
MUg. 597) | zürj. kim'ór nubes, obscurum == magy. komor torvus,
tetricus, morosus: IpS. kuolmo crepusculum (v. ö. magy. homály
MUg. 108). | finn katkera amarus = magy. keser (ebben: keserű
amarus, kesernyés subamarus, kesered- amarescere; v. ö. vog. kváéertayt- keseredni): cser. koco, kaca, votrj. kos amarus | mordM.
sumbra, simbra, símbira turbidus = magy. hábor, kóbor (ezekben:
háború túrba, tumultus; háborod-Gontu.rba.ii, hóbortos mente turbat u s : MUg. 127. 1. és fent 27. §., 1. végén): finnE. somp (g. sombi,
sombu verwirrung), sumb (g. summa) haufen, gedránge, oszt. sump
verwirrte rede, unsinn | finnS. ankara validus fortis, tüchtig =
<?ser. ungor (j)ü dens moláris, tkp. «grosser, starker zahn»), oszt.
ögor hoch : finn atka (aiga e h. anga: aika lailla auf tüchtige weise,
aika mies vír aduitus: v. ö. magy. agg senex: MUg. 718) | finnS.
suikera (meg: suikkari) longus, tenuis et flexibilis = m. sugár,
sudár dünn, schlank; v. ö. suikeu [suigeda] id. MUg. 354 || Még
külön a f i n n b ő l : S. sykkyrdés sykky, sykkd convolutum, glóbus
convolutus | pahkura és pahku frustum bereve et crassum | koukkura, koukero curyamen, flexus: koukku uncus, curvatura \ piskara
(ebben: piskaraise parvulus), pisára gutta.: piska fpiskaise parvulus) | jdntere (n. jdnner) és jante (n. jdnti,.jdnsi) chorda, nervus |
kukkura (v. kukkida) cacumen montis : kukku. cumulus, apex mensurae) | kámyrd és kdmy sarcina, bündel | vakara, vekard és vdkd
uncus hámi piscarii | hámdrá és hámy crepusculum (v. ö. hámáaobscurare) | avara és ava vastus, spatiosus, amplus | nykerá, nykero
curtus et obtusus: nykd truncus, fragmen curtum | náppárá habi-
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lis, sollers, alacer: v. ö. nüppaise, napákká id. | typpyrd tumulus:
typpy apex brevis et truncatus | finnE. avara, avala (n. avar) = S. |
E . sagara regenschauer (rahva-s. gedránge von menschen), meg:
sagariku (metsa-s. dickicht im walde, vihma-s. regenschauer): sageda (n. sage) dick, dicht, háufig, sago bodensatz [dickes] | megj.:
S. koira, E. koer canis (főleg: canis mas): v. ö. oszt. yuj, yoj, vog.
knj mann, mánnchen J S. naara femina brutorum: naa (ebben:
naise femina, uxor; nai- uxorem ducere); — továbbá -ro végűek
(v. ö. koukkura és koukero) : finnS. kankaro campus arenosus, sandheide (v. kankare, n. kangar): v. ö. kankaise arenosus | saparo
cauda brevior (suis, ovis): v. ö. lp. seipe cauda | tohmero (meg:
tohmelo, -la) massa nivis solutse: v. ö. tohmea nive haud compacta
obrutus (t. tie) || — Külön a m a g y a r ból: éber (tő: ébre) «wach» :
ém wacher zustand (ébre e h. émbre, émre MUgSz. 786) | gémber
(ebben: gémbered- obrigescere): *gém = finn kylmá, mord. kelmd
frigidus MUg. 787; — továbbá az -r mint az <.ár, ér nom. verbale-képzőnek végrésze a következőkben (fent 30. §.): fehér, búvár,
csiszár, kajtár, tündér, csapodár.
2. -I, mint denominalis névszóképző:
a) Több ugor nyelvben egyezőleg fordul elé -l mint elvá
lasztható végképző flhelyzetet» jelentő szókban: mordE. vasolo
(docus remotuso): vasolo procul, abl. vasoldo e longinquo^messziről, prol. vasolga weit hin : vaso (vasov messzire, M. vasú előre) | =
cserS. on§ol anticus, pars antica (onfiolno in fronté, ante, coram),
cserM. anzal (anzalna) : os (osno antehac, prius) || mord. mekele,
mejle, mele («pars postica»): M. mekela, melá, E. mejle nachher
(c. abl. sada melá nach diesem, darauf), abl. mekeldá, meldá (sada m.
nachher darauf); mekeli zuletzt, utoljára: faeke, (mekev, meki zurück) | = lapp mangel (mangelén, mangelesne post; mangelt, mangelest a tergo, pone; lpF. mannel: mu m. post m e ; manneli ad
posterum tempus, bis nach): mange posticus, posterus (v. ö. cser.
möngö, m. mög) [| lp. paijel, F. bagjel (paijela, paijelas- super:
paijelasat über dich, aufdich; F. bagjeli: bqgjelasam auf mich):
paije, bagje supernus | ' = m. föl, fel summum (tej-föl, fel-föld ;
fölső superior; fölött über: házf. über dem hause): fő, fej caput,
summum | == f. páiil- (ebben : páallá azaz 'paál-ná suprar* katon p.
auf dem dache; páálle [ = lpF. bagjeli] auf (katon p. auf das dach),
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pddltd von herab: pad caput || lp. mecel ((docus remotus»: m,ecelen
pone: mu m. poneme): mece remotus (meceb remotior ; mecen procul, pone, a tergo) | = magy. meszsz- (meszszi, meszsze e h. meszszé weithin [e h. meszvé, meszel*, MUgSz. 621]; v. ö. magy. közel
propinquus, prope : lp. kdskes, kdckes propinquus, kdska-ne appropinquare) || Külön egyes nyelvből: mord. ingei, E. ikele pars antica,
vorderraum (ingeidd, ikelde von vorn, vor weg: ingeli, ikelev vorwárts): *ingd (ebben: M. inksa «pro, propter», v. ö. magy. vég
finis, extremum MUgSz. 569) | lappS. autel (autelen ante; autelest
ab anteriore parte, autelt obviam, entgegen; Hal. outolin, outolt;
lpF. oudald) : aute, ouda anticus, pars antica, elö | IpS. pignol
(pigfwlen von . . . entfernt, pignoles von . . . weg, zur seite): pigno
(pigfws rückwárts, weg, pignoben weiter entfernt) | IpS. ulkol (ulkolen, -lesn ausserhalb, extra; ulkold von aussen; lpF. olgol: olgolefái auswárts hin): ulko, olgo externus, aussen befindlich, aussenraum ( = f. ulgo, S. ulko). — J e g y z e t . Látni való, hogy a finn
pddlld (e h. pddl-nd), pddltd- béli pddl a lp. paijel, bagjelnek felel
meg, s minthogy pddlld amúgy & pad szónak adessivusa, a nyilván
helyzetre vonatkozó -l képzővel egyáltalában egyazonnak mutat
kozik a finn külső helyviszonyi casusok (adessivus, ablativus, allativus: -Ha, -Ida, -lle) közös alapja -1-. Szintígy a mord. mekeld,
mekeldd, mekeli vagy E. vasolo, vasoldo, vasolov alakok, az egyszerű
meke, vaso alaptők mellett, a finn -lla, -Ida, -lle ragu casuscsoport
másaiul tekinthetők. Jóformán egynek is vehető ezen 4 képzővel,
mellyel az emiitett casusok speciális tője alakúi, a finn «nomen
loci»-képző la, -la, pl. appela domus soceri (appe), pappila domicilium sacerdotis (pappi), mieheld dom. virorum, mariti, mert ere
deti jelentésűi ráillik a «mellék (mellette és körüle valóság)*)-féle,
azt tekintve, hogy pl. on mieheldssd magyarul igy van: «férjnél
van», meg mennd mJeheldhdn (Kalev. 23, 496) «férjhez menni».
b) Egyéb denom. -I- képzés: F i n n, S. vetéld dünn, flüssig,
wásserig (E. vedela, n. vedel) : vete (vedé) aqua | E. rumala dumm :
S. ruma hásslich MUg. 674. | S. diteld, yteld subdulcis : 1. MUg. 765 \
S. imeld, E. imala (n. -al) süsslich, fade: v. ö. S. imakka id. | S. ihala
angenehm, lieb, v. ö. ihana angenehm, schön, herrlich: iha laetus
(iha-mieli) || hasonló alakúak, bár külömben is fönnmaradt alap
szó nélkül, meg ezen melléknevek: S. kamala insolitus, mirus;
katala taeter, ingratus, miserandus; matala humilis; tukala v. tukel&
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•difficilis, molestus; hankala, hankela inhabilis, incommodus; kampela, kanhela obliquue, incurvatus, inhabilis; sukkela (K. sukkela)
versutus, vivax, agilis; vikkeld (8. K.) agilis, celer; nokkela alacer,
sollers; kavala callidus, astutus; Vp. nojela (n. -el) biegsam, nozela
dünnflüssig: 1. Ahlqvist, Rakennus 112. §. || -la képzős tők, vilá
gos « d i m i n u t i v » értékkel, comparativus-alakokban: S. isola-mpa
ein wenig grösser (iso), parela-mpa etwas besser (parempa besser),
piteld-?npá lánger Kai. 26, 243. (e h. pitempá: pitkd) ; Ahlqvist,
Bak. 121. §. — s ezeket tekintve a fentebbiekben a -la képző
értéke diniinutiv-félének vehető föl, a milyen némelyik példában
igen jól illik is, pl. diteld, imala; vetéld meg tkp. «víz-féle» (dim.
comparationis). •— Továbbá -lo, -l'ó képzővel: S. ontelo cavus
(o. puu) : onte cavum, cavitas | purtilo kahn, trog: purte (n. -rsi)
kahn, schiff j kápdlö és kapáld, kapy pfote, tatze | pökkelÖ v. pökköli és pökkö caudex arboris major | vartalo statura corporis:
varte caulis, scapus, statura || -li, -lehe-vel: rupuli variolae: rupe
porrigo, scabies, variolae (v. ö. m. ripacs, rapos MUg. 663) | ripuli,
ripalehe (n. -le') minutum quid, frustulum: ripa id. | repalehe (és
repana) lacinia pendens | sipalehe (és sipakka) assula, frustulum,
lacinia | sekali, sekuli cibus mixtus: seka mixtum, confusio. —L a p p : Diminutiv értékű -l akad ebben: F. ninneles, nignalas,
S. mineles weibchen, nőstény: ug. nsngs femina MUg. 301.—•
V o g u l : B. sémel, K. semel schwarz, P. K. simel, simil rost: sim
rost, v. ö. cser. seme schwarz (mord. sdmen, cemen rost; v. ö. finn
hdmdrd dunkelheit, dámmerung: MUg. 292). — M a g y a r : -l (-ly)
mint nom. verbale-nak végképzője (<.á-ly, -é-ly : akadály, veszély):
1. fent 30. §. | jóformán szintén nom. verbale-nak tartható néhány
egyéb <ály-végü névszó: homály obscuritas MUg. 108.; lapály (ós
lapány) planities ib. 681; csekély exiguus, paucus (sekély seicht,
untief) ib. 338 (de v. ö. csök- decrescere); kopály (és kopár) kahl,
unfruchtbar (k.fóld glabretum): kop- atteri; kevély superbus | ho
mályos szók: kesely, kese varii coloris (k, lábú ló) ; bagoly bubo,
noctua (vog. mqngld) ,• pikkely squama || dim. értékű lehet az -ly
ebben: szugoly, zugoly angulus, winkel (innere winkelbucht): szug,
zug id. MUg. 215. — J e g y z e t . A z ü r j é n b e n megvan egy <zol
(öl, el) diminutiv értékű képző (Wiedemann, 30. §.) pl. rudol bráunlich (rud braun), pettömöl etwas taub (peUöm), kuzol, kuzöl etwas
láng (kuz), duböl és dub, dubid fad, süsslich, ulel etwas feucht (ul)
NYEIiVTTTD. KÖZLEMÉNYEK. XX.
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pemdol etwas dunkel (pemid) ; vaol, vaöl wásserig — s az utóbbi
példa a finn vetela-ve emlékeztet; de föltetsző, hogy a votják e
képzést nem ismeri, s minthogy nyilván <,ol az eredetibb alak,
mely mellett még -gól is szerepel (rudgol bráunlich, södgol schwárzlich, pemgol v. ö. pemdol, viZgol gelblich): az egész képzés ezen
-gol-val mint egész eredetszóval keletkezettnek s a zűrjén nyelv
külön alkotásának látszik.
J e g y z e t . A. b) alatt fölhozott l-es származékszók közt né
melyek, különösen a finnben bizonyos melléknevek, világosan
diminutiv értékűek, — de bizonytalan vájjon csakugyan 4 az ere
deti képzőalak s ez nem csak -r vagy -w-nek a helyébe lépett.
Erre nézve megjegyzendő, hogy a finn l-es szók némelyike meg
r-félevei váltakozik: kukkura és kukkula, tohmero és tohmelo, imala
mellett: imára angenehm, süss, süsslich, s a magyarban: kopár és
kopály; szintígy n-félével váltakozik: finn ihala és ihana, repalehe
ós repana; magy. lapály és lapány; v. ö. hogy finnE.-ben van
pdhkel (g. pdhkla) és pahknii = finnS. páhkind haselnuss. —Ugyanez áll azon finn -lo (vagy talán -la) képzőről is, mely kivált
a finnK.-ban többesszámi tőképzésben segéd-eleműi szolgál (-loi:
pl. talo ház-tói: több. iness. talo-loi-ssa e h. taloissa, mandü fényű:
mándü-löi-ssd), risti kereszt: ristilöi-. Ennek Húrt («Die estnischen nomina auf -ne purum» Hels. 1886. 169. 1.) diminutiv érté
ket tulajdonít, s párhuzamba teszi az észt -ze (= -jsej-vel, mely
szintígy segéd-elem a többesszám képzésében (risti: több. g. ristizi-de, part. ristizid stb.). De Genetz (Ven. Karj. 193) megjegyzi,
hogy a -loi-ié\e többes nem az igazi alaptővel, hanem az egy.
nominativussal alakúi (kivi-löi-, kázilöi, s nem: kivelöi-, kddelöi-),.
& így tkp. összetételes szónak tekintendő, melyhez a közönséges
többesi i-képző járult. — Még megemlítem, hogy Ahlqvist (Kakennus 60 1.) a vetéld, ihala-béii -la képzőt eredeti -ta (illetőleg -dajból elváltozottnak tartja, t. i. azon -ta (-daj-hól, mely fejtegeté
sünk szerint tkp. nomen verbale-képző (pl. valkea e h. valgeda,
fent 32. §.).

KISEBB KÖZLÉSEK.
Ujabb adalékok a m a g y a r n y e l v török elemeihez.
B o s z o r k á n y — votják «Busturgan házi manó, kobold,
mely álom idején megnyomkodja az embereket, annak pedig, a
kit szeret, összekuszálja a haját és szakálát. Ha valakinek b o s z o r 
k á n y n y o m á s a volt, azt mondják róla, hogy megnyomta a
Busturgan (BycTypraHT>: ^OMOBOH, cycfe^KO. OHT> BO BpeMH CHa
.naBMTTj jno^efl pa^n myTKH; Koro JIIOÖHTB, y Toro nepenyTHBaeTrL BOJiocbi H öopo^y. ECJIH cjiyiiaeTca itomMapi., roBopaTt ^TO
^aBiiTTb EycTypraHi>)». Ezt a magyar mythologiára nézve rend
kívül fontos adatot V e r e s c s a g i n G., votják nemzetiségű író
«BOTHKH CocHOBCKaro Kpaa» czímű művében olvassuk (28. 1.),
mely a szentpétervári orosz Földrajzi társaság közleményeinek
(«H3Btcrria HMII. Pyccií. Feorpaa*. oŐm,ecTBa») XX. kötetében
jelent meg 1884-ben. Kétségtelen, hogy ez a votj. busturgan török
s különösen c s u v a s e r e d e t ű , a «nyomni» jelentésű csuv.
pus-, pos-, köztörök bas- ige causativumának nom. agentis (csuv.
jnistérgan, régebben: *busturgan) alakja. E causativumnak általá
nos «megnyomni, szorítani, szorongatnia jelentése mellett (v. ö.
csuv. pustér-, puzér-, an. pozér- npn,n,aBHTb TIÍÍMT>, npHBajiHTt w o
KB ^eMy, Ha np. KB ,a,BepH Zolotn. — csag. bastur- c^aBHTt, HanacTb, nopaSMTB, no^ivtHTB; turkom. basir- sa^aBHTB, CTHCHVTB,
CíKaTb Budag. I, 230. — oszm. basér- drücken, festdrücken stb.)
még a szorosabban vett «boszorkánynyomást eszközölni)) jelentést
is följegyzi Budagov a kirg. bastiril-, csag. basirgan- passiv képzésű
(«boszorkánynyomást szenvedni v. érezni, qyBCTBOBaTB ^aBJieme
r
BO cirfc, IÜVTBTB KoraMap L») származékoknál. Ezen adatok alapján
bizonyos, hogy a magy. b o s z o r k á n y is eredeti jelentése szerint
«nyomkodó», b o s z o r k á n y n y o m á s t eszközlő daemon, nem
30*
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pedig általában «bosszantó*, mintVámbéry — a hirtelen előkapott
tör. bos- «haragudni, bosszankodni* igéből való származtatás ked
véért magyarázza (Magyarok Eredete 389. 1.).*) Alakra nézve a
boszorkány-t igen alkalmasan csuvasosnak lehetne tartani, a meny
nyiben a tőszótagbeli a-noik o-ra való változása épen egyik jel
lemző sajátsága a nevezett nyelvnek, pl. pólé hal: köztör. bálik;
por van, porná ujj, pos fej, pot- sülyedni: köztör. bar,, barinak, bas,
bat- és maga a bas- «nyomni» = csuv. pos-, pus-. Azomban figye
lembe veendő, hogy a többi török-magyar kölcsönszók közül egyet
len egy sem mutat fel ilyen a—o-féle hangmélyedést (v. ö. alma,
árok, árpa, ál, balta, csalán, dara, daru, gyapjú, hangya, kalpag,,
kapu, sárga, saru, szán, szakái, szál, tanú, tar), pedig van olyan
ide való adatunk is, melyben a csuvas eredetre külön bizonyíté
kunk is van, mint: karó: tör. kazak és hanga-fű «sinapis arvensiso:
csag. kamgak. Ez arra mutat, hogy az első török-magyar nyelvi
érintkezés idejében még nem indult meg a csuvasban a szóban
forgó hangváltozás folyamata, minélfogva boszorkány kezdő szótag
jának o-ja okszerűbben assimilatió útján keletkezettnek vehető'
olyan formán, hogy az eredeti basurkan, vagy akár basturkan (v. ö.
buzdogány és buzogány) alakból előbb buszurkán lett a magyarban.
s aztán ebből a nyelv rendes hangbeli fejlődésével: boszorkány.
b u g a 1. tompa, csonka, életlen, rövid: buga szarvú ökör v.
kos ( = kis, csonka szarvú, vagy épen szarvatlan), buga ködmen
( = prémtelen, azaz csonka k.), buga mágnás ( = kurta in., fer
tály m.). L. Nagyszigethi Kálmán közlését: Nyelvőr XV, 410. —
*) V. ö. itt a volgai tatárok és kirgizek egy daemonjának, az
Albastinak nevét, mely úgy látszik az al «csalás, hamisság, ravasz
ság)) és basti « n y o m á s , nyomott* (v. ö. jakut batti druck, bedrücken és caparti feindlicher überfall, Haőirh, ettől: cap- überfallen. Budag. I, 452.) szók olyféle összetétele mint a Kudatku
Bilik 3. fejezetében a Kün-tokti «napszülött» és Aj-toldi ((hold
töltéi) tulajdonnevek. Bálint G. csakugyan egyszerűen «boszor
kánynyomás »-nak fordítja, mi mindenesetre — a mint szóbeli
közlés után magam is tudom — egyik fődolga az Albasti-nak, mely
mellett azonban ép úgy mint a magy. boszorkány sok másféle mű
ködésben is megjelenik a nép képzeletében. L. erre nézve a «Votják népköltészeti hagyományok* közt közölt babonák 45. és 139..
számait, továbbá a 52. lapon közölt mesét. Budagov is általában
«házi manó»-nak OHOMOBOH, HC^HCTHH ^yxt) magyarázza.

KISEBB KÖZLÉSEK.

469

2. ostoba, buta, paraszt, pórias: «ne gondolja az úr, hogy én olyan
buga paraszt vagyok», buga ember ( = pórias ember). L. u. o. és
Bévósz Ernő közlését: Nyr. XVI, 321. — V. ö. csuv. muga, maga
tómba, csonka, életlen (Tyimíi) | tobolszki tatár mug, muk 1. tompa
etc. (TynHÜ); 2. e g y ü g y ű , p a r a s z t , o s t o b a (npocTairt)
Budag. II, 264. | kirg. mak fáradt (eltompult erejű, Ka^Htifi) u. o.
265. | alt. moku tompa kés v. fejsze (Tynima) || burját moko, keleti
mongol mo'/or, moyoday stumpf, abgestumpft, klumpig; v. ö. még
jakut mufiur stumpf, ohne spitze. — Ismeretes, hogy a keleti törökség igen kedveli a szókezdő 6-nek wi-vé való változtatását
(1. példákat MUgSz. 433. 1.) s hogy ilyen váltakozó b-m a magyar
kölcsönszókban mindig b alakú, mint: bajusz: csuv. méjéy, alt.
mejék, tat. mért és mijik, kirg. murt, oszm. bejek, azerb. bijig, csag.
burut | bors : csag. ujg. muru$, alt. mirs, tat. búré, oszm. azerb.
burf} | borsó: alt. mlrcak, köztör. burcak. Az oszmanliban és azerbajdsániban — mely nyelvek a szókezdő b-t meg szokták őrizni —
nem találunk szorosan egyező buga «tompa» adatot, de van kis
hangbeli változtatással és jelentésbeli megszorítással: *buda ezen
továbbképzésekben: budala dumm, dummkopf, tölpel (v. ö. képző
jére nézve a jakut -lay, -tay képzőt az ilyenekben : at name, attáy
mit namen versehen, benannt; yajayal lob, yajayalláy gelobt; tan
gleichheit, g 1 e i c h, tannay gleich) és budalék dummheit, verstandesschwáche (Zenker). Nyilván egy eredetű az itt tárgyalt buga
szóval a vele azonos jelentésű s hangbelileg is közel álló b u t a
szó, melyről Szarvas kimutatta (Nyr. XV, 360), hogy ismeretes
«ostoba» jelentésén kivűl a régi nyelvben «tompa, csonka, kurta,
rövid» értelme is járja (buta szarvak : obtusa cornua Páriz P. buta
tör = kurta t. Sándor L; «vagyon másféle légy is, mely kisebb a
bögölynél s szava butább* = tompább. Miskolczi: Vadkert), kbuga
és buta szavak közt feltűnő hangváltozást lehet bár úgy is magya
ráznunk mint Nagyszigethi Kálmán, hogy t. i. a magyar nyelv
terén jött létre (mint: csemöge : csemete; letelő, /dinkább, letjohb :
leg-; aggyit: addig ; pegyit: pedig Nyrkalauz 63.; petymeg és pegymet MA.); de megtörténhetett az ad analógiám oszm. budala már
a töröksógben is, úgy hogy ez esetben buta (e h. *buka, v. ö. alt.
moku, kirg. muk, burj. moko) és buga olyan külön dialektusokból
került társalakok volnának mint: bor és boza, gyűrű és szérű, borzag és borza (bozza, bodza), zerge (1. NyK. XX, 149.), sárga és sár-
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arany. Ellentétben áll a buta szó eredetének itt adott fejtegetésé
vel Szarvas magyarázata, mely szerint a tárgyalásban levő szó a
hollandi bot, újfelném. butt «dumm, stumpf, kurz, dick» mása
volna*) s a Hollandiában utazott Apáczai Csere János útján (kinél
állítólag először fordul elő a buta szó) került volna az irodalomba
s innen a nép nyelvébe. Ez ellen elég a következőket megjegyez
nünk: 1. a buta szó előfordulására (még pedig «ostoba» értelem
mel) van régibb adatunk is Apáczainál, jelesen Geleji Katona
István 1645 ben megjelent «Titkok titka» czímü könyvében (Apá
czai Encyclopse diája 1653-ból való), melynek 260. lapján így pole
mizál a szerző elfenfelével: «Maga ellen adott tehát ez a' b u t a
minekünk fegyvert kezünkben e'nek a példának eléhozattatásával»; — 2. el nem képzelhető, hogy micsoda nyelvbeli kényszerű
ség indíthatta Apáczait vagy akár valamely előzőjét (p. Katonát),
hogy a Hollandiában bot-nak, vagy a «német egyetemekém) buti
nak hallott szót itthon buta-\á szélesítsék. Szarvas szerint «az alaki
külömbség kiegyeztetése n e m ü t k ö z i k a k a d á l y o k b a (!); a
magyar szónak végső a elemét oly j á r u l é k h a n g n a k kell
vennünk, a minőt pl. a buja, busa szókban találunk az ószl. buj s
a ném. busch ellenébenw. De hát oly kétségtelen-e a végzet j á r u 
l ó k hangzósága e példákban, hogy mint analogonok bizonyító
erőre is képesek? Tudtommal a buja szónak a véghangzóját úgy
magyarázzuk mint a drága-ét, hogy t. i. a szláv semleges -o (drago)
végzetnek a megfelelője (mint csuda: szl. cudo). A másik búsa
(nagyfejű, pöffedt) = ném. busch analógia még csak maga is bizo
nyításra szorul.
c s ó l t á r (Pázm. Préd. 413.), esőtár, csajtár, sujtár (Kisd.
Szót.) 1. «lóra való czafrang, czafrag» Kisd. Szót. ((Lószerszámo
kat ékesítő czafragok, sallangok» CzF. — 2. «csáprág a lovon»
Kisd. Szót. «nyeregtakaró posztó» Tjsz. «Túl a Dunán így nevezik
a lótakaró posztót» CzF. — oszm. cultár, culdár, tfüldar, cüldár
eine art flauschdecke, satteldecke Zenk., «housse de laine á long
poil des paysans surtout des Bulgares» Bianchi | turkom. cültár,
*) Ugyanezt a nézetet megtaláljuk már Diez «Etym. Wörterbuch» müvében is, melynek 61. lapján a buta (sajtóhibával budanak írva) a spany. boto stumpf, fran. bot: piccl b. klumpfuss, botte
klumpen, oláh butacia stumpf, blöde szókkal állítódik egybe.

KISEBB KÖZLÉSEK.

471

tüldär (чахолъ на вючномъ съдлв). Budag. I, 499. ||kaz. tat. céltar
csipke, rojt. Bál., бахрома, узоръ Budag. I, 485. | csuv. céndcir,
cindér id. (кружево, узоръ) Zol. | votják citter himzésmű a törül
közőkön, kendőkön, ingelőkön stb.; csipke, rojt. A güldár alak
meg van a perzsában is (Zenk.) s úgy látszik az arab Jja* §üll
pferdedecke, decke, schleier (oszm. gul, cul pferdedecke von gro
bem wollenzeug; lappén, schlechtes kleid) és perzsa dar «tenens,
habens» összetétele. A vegyeshangú perzsa alak megérteti, hogy
miért lett a törökség egy részében magashangú, a másodikában
mélyhangú szó belőle. Alakilag a magy. csóltár mindenesetre az
oszm. cultár-hoz áll legközelebb, de mivel jelentésében a tatár
«czafrang, sallang »-féle fejlődmény is megtalálható: nem tekint
hetjük egészen bizonyosnak, hogy közvetetlenűl az oszmanli volna
a kölcsönadó nyelv.
c s ó t á n , csótány schwabe, schabe, schollbeisser. — tat. céwélcan, céwalcan giliszta, csuv. sebéig an, csag. gülgän, ciilßän (,JLSÜ*Ä>.
у—/£• Budag. I, 446.) egy vörös féreg (красный червь). Egész kö
zönséges eset a régi török-magyar természetrajzi műszók között,
hogy egymáshoz közel álló, vagy némiképen hasonló fajokat jelöl
nek az alakilag egybevágó adatok, pl. magy. h a n g y á i , hangya:
csuv. yéndéla, yjngla, tat. kandala p o l o s k a | pőcsik, pöcsök ele
ven csípős l é g y : tör. bößek reptil, insect, wurm, Schnecke, käfer |
toportyán-féreg f a r k a s : kel. tör. tarbagan m u r m e l t i e r | cziczkány: tat. téckan e g é r | gozü: tat. Mise p a t k á n y || gyökönke
b a 1 d r i a n, augenwurzel: oszm. diken dorn, distel, tat. tigänäk
k l e t t e | hanga-fű s i n а р i s arvensis: csag. kamgab d i s t e l |
borzag, bozza, b o d z a : kel. tör. borsuk t i s z a f a | torma k r e n,
meerrettig: kaz. tat. torma r e t e k . V . o . erre nézve votj. kec és
lud-kec n y ú l : tör. keci k e c s k e ; továbbá Szarvas G. tárgyalását
a pulyka szóról (Nyr. XVI.). Alakilag pontos a megfelelés a magy.
csótán (e h. *csóltán, mint csóltár és csótár) és tat. céwélcan (per
assimilationem e h. céwéltan) közt; az első szótag hosszú magán
hangzója olyan eredetű mint a tyúk szóé (v. ö. tör. tauk, tawnk,
csag. tagúk). Megjegyzendő, hog;y szóközépi b-nek teljes eltűnésére
is van egy analog adatunk a magy. kan, vadkan szóban, melynek
megfelelői tör. kában, mong. yaban (1. Budenz : NyK. XX, 151.).
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d i ó , dijó, divó (Nyr. V, 330; VIII, 384, 522.), dia-fa, dijászá
(Nyr. VIII, 477.), gyió (u. o. 450.). — csuv. süktü (Zol.), süskü,
süske mogyorócserje (орешина), sügütda- feltörni, kihámozni a
mogyorót (выщелкивать, лущить оргвхи) | kaz. tat. céklawek,
céklaük mogyoró, astaryan céklawege dió Bálint; cikläük dió
(греческш оръхъ) Budag. I, 507. | tobolszki tatár citläük id. u. o. |
kel. tör. cigilik name einer frucht od. beere (Senk-i-lahi Zenk.). —
Bizonyos, hogy a magyar őshazában nem termő dió-пак a neve
vagy kölcsönvétel, vagy valamely hozzá hasonló gyümölcsű növény
nevének átruházása. Az utóbbira mindenesetre legalkalmasabb a
m o g y o r ó neve, a mint az oroszban is a diót « g ö r ö g m o g y o 
r ó n a k » (греческш оръхъ), a tatárbau « A s z t r a c h á n m o g y o r ó j á n a k » (1. fönt), a votjákban « p u s z t a i m o g y o r ó n a k »
(kir-pus-mott) nevezik. A magyarban magára a mogyoróra sincs
eredeti szavunk (1. Nyr. XIII, 262.); mi természetesebb tehát mint
hogy a dió-пак is idegenben keressük hazáját, még pedig első sor
ban ott, honnan a mogyoró-t is nyertük, vagyis a törökség terüle
tén? Nézetem szerint — bármily képtelenségnek is tessék első
tekintetre — a magy. dió eredeti képmása a mai csuv. süktü. Meg
győzőbb lesz e vélemény, ha figyelembe vesszük a magy. hiúz,
csalán és disznó szók hangbeli viszonyát a megfelelő török, illető
leg mongol alakokhoz. A hiúz-пак másai, mint Budenz kimutatta
(NyK. XX, 149.): mong. silegüsün, burj. silühnn, altáji tat. sülüzin ;
— a csalán (dialectice : csiány Nyr. IV, 5 6 1 ; csojány u. o. V, 427;
csólyány • csóvány u. o. IV, 265., V, 426.) szóé: chivai tat. calyan
tövisbokor (колючш кустарникъ) Budag. I, 462; csag. calagan
csalán (Vámb.), csuv. silan tüskebokor (терновникъ). A szóközép
tekintetében magy. dió, hiúz és csiány (illetőleg: dijó, hijúz és esijány v. csojány, vagy akár: divó és csóvány) egymással egyező
hangtani fejlődmények egyező — lg vagy gl (csuv. sügillda-, süktü)
hangcsoportot tartalmazó — alapokból. Ha még ehhez számba
vesszük, hogy a hiúz szón kívül még a török- (ill. mongol-) magyar
hölgy, gödény, zerge és szúnyog szókban is tapasztalunk hangrendi
eltéréseket a megfelelő alakok között (1. NyK. XX.) s hogy ez álta
lában gyakori a keleti altáji nyelvekben: nem maradhat fenn többé
kétség, hogy a mi a szóközepét illeti, csuv. süktü és magy. dió
egyeztethetők. A szókezdő mássalhangzók eltérésére analógia a
disznó szó, melynek csuvas mása sisna (tat. dunéz, tör. tonuz, do-
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nuz); ez t. i. azt bizonyítja, hogy az ócsuvasban (a honnan a magyar
török kölcsönszók jobbadán valók) lehetett valamely szó d-vel
kezdődő, ha a mai csuvasban sibilans van is helyében. Sok más
esetben is határozottan kimutatható a csuv. sibilans szókezdőnek
ilyen (t, rf-féle) eredete, pl. sar- kiteríteni: oszm. ser-, jak. tir-, alt.
cir- | sas hang: oszm. azerb. sás, jak. tas \ súkkér vak: köztör.
sokir, sagir, jak. tokur || cilfd nyelv: köztör. til, dil \ cérna köröm:
tat. kir. tirnak, alt. tirmak | ceré eleven: tat. tere, kir. tiri, oszm.
diri | col kö". köztör. tas | ci% tyúk: tör. tauk, tdwuk, tat. tawék ||
sé£i egér: tat. tickan, sickan, alt. cickán \ sél fog: köztör. tis, dis |
sért fagy: köztör. ton \ Mi- földagadni: alt. tis-. Mindezek alapján a
magy. dió és csuvas sükHü közös ősalakjait a következőképen construálhatjuk: ócsuvas *toklö, *doklö (*doglo), *dol'o = magy. dijó ;.
ócsuvas magashangú párja: toklo = mai csuvas éüktü = tat. cékláwek. Ilyen társalakok fölvétele az ócsuvasra nézve egészen jogo
sult ; hiszen egyéb példákon is tapasztaljuk, hogy ama nyelv dia
lektusokra volt oszolva, vagy legalább hogy a mai csuvas nem
minden tekintetben örököse ama régi csuvasféle (a mai csuvassal
leginkább egyező) nyelvnek, melyből a magy. kölcsönszók valók ;
v. ö. magy. tenger: mai csuv. t'ínéé, magy. válú: mai csuv. vglak,
vélak, magy. haris • csuv. káréi s fent a buga szót tárgyazó czikket.
g y o m . — Már a Nyr. XIII. kötetében (261. 1.) utalok, mint
szabályos mására, a csuv. som «unkraut, spreu, gras im getreide,.
zerriebenes heu (mieBejibi, TpaBa B'L XJTBŐ'E, Tpyxa)» szóra, f ö l 
t é v é n hogy ez régibb *dbm, *jom (s nem *com) helyett való.
Ama föltevéses alakra nézve most már határozott adatokhoz jutot
tam az altáji tat. jon pázsit, gyep (,a,epHri>, iuiacTi.) és votják em-jum
«orvosság» szókban. A csuv. som és alt. jon szóvégző mássalhang
zói úgy viszonylanak egymáshoz, mint csuv. tgm, tgn nasskaltes
wetter (H3Mopo3ij): jakut ton gefroren; éómgl könnyű: tat. alt.
jenil; sgm, son gyapjú: oszm. jon, csag. jun, jak. ön stb. A votják
em-jum igfn érdekes nyelvemlék a csuvasra nézve, melyben meg
van a teljes összetétel ém-zom (ém-som) »füvekből készült orvos
ság (jieitapCTBO H3T. TpyxH)».
h a g y m a , hajma. — mong. songina grüne zwiebel (Schmidt);
alt. sogono | tat. soyan, suyan, csag. sojyan, ujgur sogun (Budag. I,
708.), oszm. sogan, csuv. soyan | cser. íogan, votj. sugon, permi
sugoú. — Budenz fentebb több magyar szóra nézve (ildom, hiúz^

474

KISEBB KÖZLÉSEK.

hölgy, zerge, czakó, harang) kimutatta, hogy legpontosabban egyező
másaik csakis a keleti altáji nyelvcsoportokban, a mongolban és
mandsuban találhatók meg. Ezekhez sorozandónak vélem én a
magy. hagyma szót is, mely a mong. songina alakhoz — a szó
kezdő s-h és szóközépi ng-gy hangváltozás tekintetében — úgy vi
szonylik mint a magy. hölgy «hermelin» a mong. solongo «iltis»,
illetőleg a magy. hiúz a mong. silegüsün (csuv. süHawés) szóhoz.
Ismeretes, hogy a csag. sojgan, oszm. sogan alakokat már Vámbéry
is egyeztette a magy. hagymá-v&X (NyK. VIII.); de a végzeteknek
nagy hangbeli eltérése miatt ilyen alakhoz (t. i. mint közvetetlen
török forrásból eredt kölcsönvétel) nem fogadható el ez a származ
tatás (v. ö. a magy. buzogány, boszorkány, sárkány, cziczkány szó
kat, melyeknek török megfelelői a sojgan szóval hasonló végzetűek). Az «alaki» nehézséget megjegyzi Budenz is bírálati észre
vételeiben, ki ezenkivtil utal a «Magyar és finn-ugor Szóegyezések»
90. czikkére, mely a hagymá-i a vogL. kuosm «vadhagyma» és votj.
kumiz «foghagyma» szókkal veti egybe. A votj. kumiz eredetiségét
azonban kétessé teszik a török kimizdik sauerampfer, bask. komuzluk ein saueres gras, art kohl (1. Votják nyelvt. 391. czikk) s
azt hiszem a vogL. kuosm, kqsm zwiebel, waldknoblauch (allium
ursinum) is a mord. kusma, kesma «torma» szóval együtt csak a
€suvas kusman, zürjén-votj. kusman, cser. usman, usmen, mord.
ksuman «retek» szó kopott mása (v. ö. yogK. oyer-som világ vége
Mát. Ev. 13, 40 = arab áyér-zemán a végső idő). Jegyezzük meg,
hogy ez a kusman szó a votjákban mindenféle vastag és húsos
gyökerű növény elnevezésében szerepel (pl. kurét kusman torma,
galanka-k. kalarábé, gord-k. czékla, jumal-k. metélő káposzta,
cuz'k. murokrépa, pinal-k. hónapos retek) s hogy ennélfogva igen
könnyen állhatott be a «hagymá»-ra való jelentésfordulat a vogulban.
i p l i k «czérnával való kivarrása a magyar csizmasaroknak»
«külső vastag varrás a csizmasarkán»> (tiszamelléki szó). Tjsz. —
oszm. iplik faden, faden eines gewebes; zwirn, schnur Zenk. ;
azerb. iplik sodrott czérna, mmta HpyqeHaa) Budag. I, 176. Szár
mazéka az oszm. azerb. ip, ib, csag. kaz.yiö, kirg. gep fonál, czérna
szónak.
•
Dr. MUNKÁCSI BERNÁT.
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M a n d s u n y e l v m u t a t v á n y (1—4. sz., fent 395—400. 1.).
5. A k é t t e s t v é r . (Adam, Gramm. 84. 1.)
Giansi bai emu yeyede guru guve guj bangiyabi ; ayuni gebube
Dáöden deoi gebube Diödi seme araya. boco fián, gisurere gilgan
emu-adali. (2) amala mutuya mangi emu inengi sasa susaj baya. geli
emu biade guj bangiya. (3) agigenci gusin sede isitala jaja gabsara ufarara bajta gemu emu-adali biyebi. (4) gusin emu se-de ayun
deo gioj-gin simneme goloi yecende gifi tatara bö-de ebuye. (5) adaki
böi angasi yeye Diöden-be jarkiara-de Dsöden cirabe tob obufi yalbuyaku. (6) ini deo-de tacibume yendume: «ere adaki böi angasi yeye
mimbe jarkiame giye biye. bi yalbuyaku ungiye. sini boco fián emu
adali-be dayame ajkabade símbe jarkiaci, si erdemube ekiembure
vejlebe ume jabure» seye. (7) deo gortaj ge seme gabufi utyaj yeyede
latuya. tere yeye ere ayun deo emu adali bangiya-be saraku, isyunde
gunin acafi, yagilayabi. (8) tereci Déödi yeyei baru yendume: nbi
gioj-gin baya mangi simbe urunaku sargan gajmbht seye. (9) ban
bitye tucibuye mangi, tuvaci : ayun DZöden gioj-gin bayabi, deo DZödi
bayakubi. (10) Dzödi geli tere yeye-be yoltome yendume: «bi te
gin yecen-de genembi. ginsi baya mangi simbe gamara. damu pancan akui galin gobombi)). (11) tere yeye utyaj inde biye 3ak0.be vaciyiame bufi ungiye. (12) niennieri ayun simnefi ginéi baya. (13) tere
yeye gidere-o seme aliaci umaj megige aku oji alisayaj nimekulefi
dorgideri bitye arafi DZöden-de benebufi aku oyo. (14) DZöden tere
bitye sabufi umesi golofi amasi gifi deode fongire gakade deo ugu
gidafi umaj gaburaku. (15) gaj ania deode baagiya guj aku oyo,
ayunde bangiya guj umajnayakubi. (16) deo gosiyolome songomé
nakaraku, guve jasa doyo ofi, gojdayaku inu buceye. (17) ayun ambula se bayafi, guse omosi vesiyun bangiyabi.
Giansi sinai
yeye asszony (yaya
tenni, megcsinálni
(arcz-szín). — (2)
sasa együtt; susaj

tartomány neve; ba hely, vidék, tartomány;
férfi), guru kettős, egy pár, páros; ara- csinálni,
(kül.: írni); boco szín, külső, külalak: fián id.
amala: fent 316; mutu- nőni, fölnevekedni;
fölsőbb tanuló (és annak foka, tudorjelöltség);
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gdi még, egyszersmind, megint; bia hold, hónap. — (3) agigen
kicsiny,fiatal; gusinhaxmm.GZ,se- életkor, év; isitala: 391.1.; gabsanyerni, if/ara- elejteni, hibázni, veszteni; gemu mind. — (4) gioj-gin
második tanulmányi fok (tudorság); simne- vizsgálni, vizsgálatot
tenni; golo tartomány, %eéen város, várfal; tata- húzni, visszatar
tani; megállani, megszállni; ebu- leszállni. — (5) adaki közel való,
szomszéd (v. ö. adali hasonló); angasi özvegy; jarkia- csábítani
(383. 1.); cira arcz, szín; tob egyenesen vmi felé; igaz, szabályos,
komoly; yalbu- beereszteni, befogadni. — (6) tacibu- tanítani, ok
tatni; erdemu erény, erkölcsösség; szellemi tehetség; ekie- kevesbedni, fogyni; ekiembu- kevesbíteni, lefogyasztani, ártani; vejlc
ügy, dolog; vétek, bűn. — (7) gortaj szántszándékkal, tettetéssel;
$e «hallom, igen» ; latu- hozzáragadni; paráználkodni; isyunde
egymás közt, kölcsönösen; yagi kedves, szeretett: yagila- megba
rátkozni, egymást szeretni. — (8) urunaku okvetetlenül, minden
.bizonnyal. — (9) bitye írás (levél), könyv: ban b. hirdető lista;
tuci- kimenni: tacibu- kiadni, közzétenni. — (10) yolto- megcsalni,
hazudni; gin yecen főváros; gin-si tudorság, magisteri fok; gamaelvinni, magával vinni; pancan költség, úti pénz ; gobo- aggódni, bú
sulni.— (11) vaciyia- elvégezni, véghez vinni, végig fogyasztani.—
(12) niennieri tavasz; tavaszkor; alia- várni, várakozni; umaj
(fent 318. 1.); megige hír, tudósítás; alisa- unatkozni, búsulni;
nimeku betegség; nimekule- megbetegedni; dorgideri titkon (316.1.);
bene- vhova vinni; benebu- caus.; aku o-fmbi] «nincsenné lenni»,
meghalni. — (14) golo- félni, ijedni; ugu fej; gida- lenyomni, le
hajtani, legyőzni. — (15) $aj másik, második, következő; ania
esztendő; umajna- (aku-val, v. ö. umaj 318. 1.) mintegy «semmiznii) = semmit sem tenni, semmi bajának nem lenni: umajna%aku semmi baja sem lett; umajnaraku «se baj» (Haderő). —
(16) gosiyon bánat, szomorúság: gosiyolo- bánkódni, búsulni; songosírni, ríni; naka- vmitől elállni, megszűnni; abbahagyni; jasa
szem; doyo vak; gojda- késni: gojdayaku nem sokára. — (17) ambula igen nagy, bő; nagyon; guse, omosi (313. 1.); vesiyun magas,
magas állású, tiszteletben álló; hangi- «élni» ós «születni, nőni».

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T . Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. k ö t . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , X V — X X . köt. 1862—1886. Ára kötetenként
II—X-ig 1 fit 50 kr., X l - t ö l fogva
3.frt.
N Y E L V E M L É K T Á R . R é g i Magyar Codexek és N y o m t a t v á n y o k . 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 . 1874—86. 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y .
I I . kötet. Weszprémi C. Peer C. W i n k l e r C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y.
I I I . kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :
K o m á r o m y L. és K i r á l y P .
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o 1 f G y.
VI. kötet. T i h a n y i C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C.
L á n y i C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. P é l d á k könyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — X I . költet.
Debreczeni C. Gömöry C. — X I I . kötet. Döbrentei C. Grömöry C. —
X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. Keszthelyi C. Miskolczi
töredék. — Közzéteszi V o l f G y
Ára kötetenként 2 frt.
R É G I MAGYAR K Ö L T Ő K T Á R A . (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l a d y A r o n . I. k ö t e t : Középkori m a g y a r költői maradványokl877.II.—V.
k ö t e t : X V I . századbeli magyar költök 1880—86. Á r a kötetenként 2 frt.
C O D E X C U M A N I C U S bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. J e g y 
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-rét. A r a 5 frt.
U G O R F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 k r .
I I . sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. ÁraöOkr.
I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr.
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. T y u m e n y e v fordí
tásából közölte B u d e n z J . 1881
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
t a n u l m á n y o k I. 1884
Ára 60 kr.
V I I . szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. L u l e - é s Pite-lappmarki
nyelvmutatványok és szótár 1885
Ára 1 frt 20 kr.
V I I I . szám. Halász Igaácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlandi lapp nyelv
mutatványok. 1886
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «NyeIvtu<l. Közleményekéből.)

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitöl Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae H u n g a r i c a e veterum.) K i a d t a T o l d y F . 1866.
Ara 2 frt.
R E G U L Y ANTAL HAGYOMÁNYAI.
H u n f a l v y P á l 1864

A Vogul föld

és nép.

Kidolgozta
Ára 2 frt.

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J. 1873—81.
Ara 5 frt.
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872
Ára 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI.

Irta P. T h e w r e w k

E m i l . 1873.
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 . 1873
Ára 1 frt.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Forditotta B a r n a F é r d .

Ara 1 frt.

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881
. . . Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83
Ára 2 frt 40 kr.
KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta S z. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár.
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 fit 20kr. — IX. köt. (1—12 sz.) 1882. Ára
3 frt 20 kr. —X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. — XI. köt. (1—12. sz.)
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. —
XIII. kötet. (1—10. sz.) 1886—87
Ára 3 frt.
SZINNYEI JÓZSEF. Finn -magyar szótár 1884.

Ara 3 frt.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J .
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közl.-böl.) Ára 1 frt.
A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre. Irta
B a l a s s a József dr. 1886
Ára 70 kr.
VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és forditotta dr.
M u n k á c s i Bernát 1887
Ára 2 frt.
OSZMÁN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-törők
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887
Ára 2 frt 30 kr.

fRAMUR-TÁRSULAT NYOMD/tjA.

