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T u d n i v a l ó . A Nyelvtudományi
Közlemények ezentúl
5-íves füzetekben jelennek meg, úgy hogy hat füzet teszi a 30 ívnyi kötetet.
Szerk.

Csuvas nyelvészeti jegyzetek.
Kámavidéki tanulmányutam befejeztével, az 1885-ik év őszén
történt közelebbi megismerkedésem a csuvas néppel és nyelvével.
A szimbirszki csuvas tanítóképző iskolának derék igazgatója I v á n
J a k o v l e v i c s J a k o v l e v nyújtott erre nekem kedvező alkal
mat, ki Ilminszki ajánló levelére rendelkezésemre bocsátotta inté
zetének csuvas nemzetségű növendékeit és tanítóit s kiváló szíves
séggel foglalkozott velem személyesen is, megismertetvén a csuvas
nép culturájának emelésére irányzott törekvésekkel, valamint az
e czélra eszközül szolgáló — mai nap már tekintélyesnek mond
ható c s u v a s i r o d a l o m mai. Tekintettel az utóbbira, úgyszin
tén azon buzgó tevékenységre, mellyel a csuvas iskola a népszel
lem költői alkotásainak egybegyűjtésén fáradozik, fölöslegesnek
ítéltem, hogy a magam részéről külön is gyűjtsek szövegeket s
inkább arra törekedtem, hogy helyes és biztos olvasási kulcsot
szerezzek a már rendelkezésünkre álló s folytonosan gyarapodó
csuvas nyelvészeti forrásokhoz. Első foglalkozásom ennélfogva a
növendékekkel textusolvasás volt, melynek folyamán csakhamar
alkalmam nyílt megismerkedni a csuvas nyelv hangrendszerével
s azon tökéletlen eljárással, mellyel ezt a Jakovlev-féle nyomtat
ványok orthographiája föltüntetni igyekszik. Még zavarosabbnak
találtam a hangjelzést Zolotniczki szótárában (KopHeBOH 'jyBamCKO-pyccKiíí cjiOBapt. Kasára. 1875.), úgy hogy föntemlített czélomhoz nem maradt más eszköz hátra, mint lehetőleg végig venni
az egész csuvas szókincset és magamnak följegyezni minden egyes
adatát az élő kiejtés alapján.í Szükségesnek mutatkozott ez már
csak a hangsúly szempontjából is, mely sehol sincs megjelölve
forrásainkban s nem egészen alkalmazkodik ama szoros szabá
lyokhoz, melyekhez a csuvas ábéczés könyvek előszava kötné. Ez
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utóbbi m u n k á m b a n Zolotniczki szótára szolgált vezérfonalul,
melynek összes adatait átvizsgáltam, egybevetvén azokat előbb
déli (anatri)
s aztán éjszaki (virjal) kerületekből való növendé
kek kiejtésével. Ilyen módon tisztába j ö h e t t e m a csuvas dialektu
sok kérdésével is s egyúttal egy kis anyagot gyűjthettem a csuvas
szókincs ismeretének gyarapítására. — Mindezekre vonatkozó
tapasztalataimat a következőkben kívánom röviden előadni, me
lyekre mielőtt áttérnék hálás szívvel kell megemlékeznem egy lel
kes fiatal tanító nevéről, P j o t r V a s z i l i c s - é r ő l , ki igaz tudo
mányszeretettel segédkezett mellettem szimbirszki t a n u l m á n y a i m
egész idején át.

1. A csuvas nyelv hangrendszere.
A Jakovlev-féle nyomtatványokban a következő betűk jelölik
a csuvas m a g á n h a n g z ó k a t : a, e, y, y, H, H (a mi átírásunk
szerint: a, e, u, ü, i, i) és á, e. Hogy az utóbbi két jegynek minő
hangbeli értéke van, arról a csuvas ábéczés könyvek előszavai
igyekeznek bennünket felvilágosítani, melyekben t. i. azt találjuk,
hogy «az á és é haaonlóan hangzanak az orosz a és 3, vagy o és é
hangokhoz, ha az utóbbiakat g y o r s a n ejtjük» (á H é npoH3HOCHTCfl IIOXOJKe Ha pyccKÍa a H 9 HJIH o H e, ecjm TOJIBKO nOCJIT>^,HÍa
npoH3HOCHTb ÖHCTpo) s egy másik helyen, hogy a többiekkel ellen
tétben «rövid magánhangzóknak vehetők, mivel f u t v a é s h a 
t á r o z a t l a n u l ejtetnek ki» (a H é nponsHOcarca ŐBrjio H Heonpe^,t>jieHHO — KopoTKÍH rjiacHHa). E meglehetősen homályos
magyarázatok után alig következtethetünk egyébre, mint hogy az
a és e afféle félig ejtett, elmosódott hangok, minők más nyelvek
ben a hangsúlyos szótag előtt, vagy után szokták előfordulni
(pl. ném. tanzen, g«rade, fr. cheval, héber svá). Azonban hogy
ebbeli sejtelmünk nem találja el a valót, egyszeriben tisztába
hozza egy futó pillantás a nyomtatványok bármely lapjára, mert
mindenütt találunk nemcsak hosszú szókat, hanem egész monda
tokat csupa ilyen a, e hangokból (pl. éMep Tápáninie BapaM; xépjie
néne; nép céjieKeH xepex caruiáic. J875-iki Bukvar, 6. L), me
lyekre nézve pedig képtelenség volna föltennünk, hogy valamenynyien félig ejtettek és határozatlanok. Még nagyobb zavarbajövünk
kérdésünkre nézve, ha más források megfelelő adatai alapján kére-
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sünk útbaigazítást, mert pl. Zolotniczki szótárában az á nak meg
felelhetnek a, o, a, i, egyszóval az egész mélyhangú sor és é-nek
e, i, ö, ü, vagyis az egész magashangú sor.*) A «f é 1 - vagy h a n g t a l a n » magánhangzók szerencsétlen műszava kísért Regulynál
is, melyet Budenz természetesen nem érthet másképen, mint hogy
a vele nevezett magánhangzók «félig kiejtettek, hangsúlytalanok
a normális egyszerű tartalmú önhangzók ellenében» (NyK. II, 192.).
Pedig, hogy a külömbség köztük egészen más természetű kitűnhe
tik már az egyes ((hangtalan» magánhangzókhoz adott részlete
sebb magyarázatokból is, melyek szerint pl. «az á a szó végén
n e m t i s z t a e-nek h a n g z i k : ádá, tuváttá úgy hangzanak
mint áde, tuvátte, vagy «ü a szó végén n e m t i s z t a o-nak
h a n g z i k , p. o. vúdo, éúdo; közepén í;-felé hajlik: sudelai, vedálih
(vudalih), peda (puda)», vagy «//' a szó közepén ü és i között áll,
p. o. übinder- és übünder- stb.»
Mind e zűrzavaros körűlírások négy sajátságos csuvas ma
gánhangzónak akustikai benyomását akarják meghatározni. A mi
nyelvészkedésünk körében ismeretesek már ezek, vannak jegyeink
is rájuk, sőt a mennyiben tapasztalatom szerint e hangok a kazáni
tatárban is előfordulnak, pontos phonetikai meghatározásukat is
készen kapjuk Radloff «Phonetik der nördlichen Turksprachenw
művében. E magánhangzók a következők:
1. é; az i-hez legközelebb álló nyíltabb hangzó, az e'-nek
mély hangú mása. Mint Kunosnak újabban kiadott szövegeiből
látjuk, gyakori hangzó az oszmántörökben; ezenkívül ismerjük a
votjáknak kazáni dialektusából is. — Ez a Reguly-fóle e hang,
mely «szó közepén olyan mint a magyar ö durván ejtve, p. o.
pegher, seper (mint söprű)». Ugyancsak ezt jelzi a szóvégi a az
ilyenekben, mint: ádá, tuváttá, melyek «úgy hangzanak mint áde,
tuvátte». A mondatokban (1. «Reguly csuvas példamondatai»
*) Példák: i. a = a Zolotniczkinál: ác ész BukvarIII.kiad.
13. 1. = ac Z. | Typá isten u. o. — Topa Z. | upá jó u. o. 125. =
Hpa Z. — 2. á == o Z.: üáMax mese Máté Ev. 13, 3 = üoMax |
xaMaT lóiga u. o. 11, 29. == XOMHT | niáxáiu gondolat u. o. 9, 4 —
inoruiu. — 3. a = y Z.: Tápáx hosszában u. o. 9, 29 = r rypyx |
Táp- állani u. o. 1, 24 = Typ- | Tanpa föld u. o. 10, 24 — Tynpa.
— 4. á = u Z.; Tan emlékezet u. o. 9, 25. = THH | Káacáji abroncs
u. o. 27, 29 =r KH»ÍHJI | náxáp sárgaréz u. o. 10, 9 — nwrwp.
1*
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kiadta Budenz : NyK. II.) a szöveg pontosságának rovására elha
nyagolja külön megjelölését s a hozzá legközelebb álló e és i han
gok betűit alkalmazza helyette. »— A Jakovlev-fóle irodalom egész
pontosan megkülömbözteti az e-vel jelzett t hangot az e-tól, mely
nek a a jegye; de nagy baj, hogy ez az a egyúttal az alább tárgya
landó o hangot is jelöli, minélfogva hangbeli értékét csak úgy lehet
az egyes adatokban meghatározni, ha más források, különösen
Zolotniczki Írásmódját vesszük tekintetbe (1. erről alább). —
Zol. rendesen u betűvel írja az é hangot s minthogy ez egyszer
smind f-t is jelenthet nála, csak úgy írhatunk át egy ily betűs ada
tát teljes biztossággal, ha sikerűit amaz adatnak mását megtalálni
az újabb irodalomban, pl. Z A. nép (torok), THHR (tinó) adatai
nak átírásai: pir, tina, egybehangzólag a nyomtatványok iibip,
Tbma írásával; ellenben BHTHT (idő), biűbip (csődör), HJITTHH
(arany), biiíbix (álom), HBHJI (fiú) így íródnak helyesen: véyét, éjér,
ílttén,íjéy, íwél, a mint a nyomtatványokban is másaik: BaxáT,
áiíáp, buiTTaH, biüáx, biBaji. Egyéb módjai az ^jelzésének Zolotniczkinél: a) a, különösen hangsúlyos szótag után (mint Eeg. is
tette pl. ezekben: ádá, tuváttá s= ádé, téwátté) : áslé nagy (adia),
árgé ruhaelő (apra), allé ötven (ajuia), álé kéz, ájlém völgy, kurSángé
lapú, vádé öreg, párgé egészséges, sáné kabátujj, jalán^é hinta,
jándé kész, pálé, pállé jel | íré jő (bipa), tíré gabona (Tbipa), yldé
kemény, píjdé tetű, jidé kutya, t/dlé tiló | ódé sziget (j.na), sóié
tutaj | údé széna, úgé nyíl, ídtté hat, vúdé fa, kúndé hintabölcső,
túbéda! (Toőa^a) igaz, helyes Ijúré ének; így jelzi Zol. a hangsúlyta
lan nom. possessoris -léképzőt is : ájéplé hibás (afibiroia), júnlé véres
(iioHjia); v. ö. üonji9 júplé elágazó. Kitkán a hangsúlyos szótag
előtjti é is «a» betűs, pl. vérga- nyugtalankodni (Bapra-), késjá czinege (Kaccm). — b) y, különösen a hangsúlytalan első szótagban:
kéwabá köldök (KVBan), téwán rokon (TVBaH), téwár só, téwar- ki
fogni (lovat), séwár száj, séwá temető | kédart- mutatni (KyTapT-),
tépra föld, sémáy szecska, sémát-gun szombat || téwil vihar (TyBbiJi),
téwén- fúladni (TyBbiH-), yéwél üres (xyBbui) | séyé íagyos (út; cyry) |
jébéldi hízelgő (őu6yji,a;a) || yéwés loncz (xyBbim). — c) b, pl. toylágé freiwerberin (Tyxjaub), tébér^é quarg (Tbiőbipub) | séban daga
nat (cbnaH). — d) e: %érl jertek! (a^ep), a^a-bé^a gyermekek
(aua-óe'ia).
2. p ; hangszín tekintetében a magy. o és w közt álló hang,
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körülbelől a hosszú ó-nak megfelelő rövidje. Halász Ignácz «Luleés Pite-lappmarki nyelvmutatványaiban» is előfordul s innen vet
tem át a jegyét is. — Regulynál is találunk egy «nem tiszta o-nak
hangzó» ü jegyet; de a kevés példában, melyet rája Budenz, ille
tőleg maga Reg. idéz, zavar van; ezekből t. i. vudo, sudo, sudelat'
(melyeknek o, e hangzója valójában ü volna) a mi átírásunkban:
vúdé fa, síidé világos, sudelat világít; továbbá jmda, pé'da itt pijde
(tetű) s csak vudalih, vuttur hangzanak valóban p-val, így: vgdáléy
köz, vgttgr harmincz. — A Jakovlev-féle irodalom gondosan megkülömbözteti az p-t az w-tól (y), de a közös á jellel viszont az é
hanggal zavarja ös?ze, úgy hogy a csuvasúl nem beszélő olvasó
ma^ukb \ a textusokból sohasem igazodhatik el egy ilyen á-nak
hangbeli értékére nézve. A nyelvészeti átírásban segítségünkre
jöhet Zol. szótára, mely nem jelöli ugyan meg az p-t, de más
irányban zavarja össze, mint a nyomtatványok. Itt t. i. o-t, vagy
y-t találunk helyette, pl. gláiv vonó jószág, g'zát- elkísérni (ácaTMát. Ev. 2, 7), gröt nemzetség, fáj = ojiaB, O'S&T-, opoT Z. | p'ip
meleg, gstá mester (ácTa Mát. 13, 55), oé marok (ácb. u. o. 5, 22) =
y/Ky, ycTa, ycb Z. — s csak nagy ritkán az első szótagban a-t
(pl. gs ész = ac Z ; virj. gmért-kájék, anat. ámbért-k. sas = aMbipTKaübiK Z.), vagy a második szótagban M-t (pl. '/ómét lóiga = xáaiáT
Mát. 11, 29, XOMHT Z.; ygndgr hódprém, yórgm korom = xoH^bip,
xypbiM Z.). Arra nézve tehát, hogy a nyomtatványok a-ját e-nak,
vagy p-nak ejtsük, illetőleg írjuk-e, a következő szabályok szolgál
hatnak irányadóul: a) ha az e l s ő s z ó t a g ban Zol. bi-t ír vele
szemben, bizonyos hogy az a c= é; — b) ha Zolotn. o-t ír, bi
zonyos, hogy az á = p ,• — c) ha Zol. y-t ír, akkor a máso
dik szótag minőségét kell tekintetbe vennünk, ha ez utóbbi y, o
(vagy a nyomtatványokban a): bizonyos, hogy a kérdéses a = p ;
ha a második szótagban a, vagy H fordul elő: az a hangzása,
tekintettel a föntebb (1. b) alatt) tárgyalt esetekre, kétes; — d ) ha
a m á s o d i k vagy következő s z ó t a g b a n a nyomtatványok á-ját
Zol. a-nak írja: bizonyos hogy amaz a = é: — e) ha o-nak: bizo
nyos, hogy az á = o; —f) ka végül y-nak, vagy bi-nak, akkor az
illető á-nak hangzása tekintettel az 1. b) és 2. pont alatt adott
esetekre kétes.
3. é; a magy. zárt e és i között álló hang, körülbelől az á-nek
rövidje, mely már Budenz és Halász svéd-lapp közléseiből is isme-
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rétes. — Reguly t-nek jelzi, mely a a szóközépen ingadozó hang,
olyan mint a magy. é, csak sebesen» (értsd: röviden!) «ejtve ki».
A mondatokban, mint az előbbi különös magánhangzókra, úgy
erre sem vet ügyet s hol i-nek, hol e-nek írja. — A Jakovlev-féle
irodalomban é a jegye, melylyel ismét ugyanaz a bajunk van mint
az á-val, hogy t. i. még egy másik hangot is kifejezhet, a vele
gyakran bár, de m é g s e m m i n d e n e s e t b e n váltakozó ö-t.
Ügyelnünk kell tehát minden egyes é átírásában, hogy minő aequivalenseit találjuk más forrásokban s különösen Zolotniczkinál.
Az utóbbi szintén észrevette az é hangzónak sajátosságát, van is
külön jegye r á : az orosz b ; de nagy kár, hogy ezt a jegyet szer
fölött ritkán s csaknem kizárólag a szó végén használja, pl. 9iib
én = ebé, *miib csibe = cébé, HKKB kettő = íkké, imiHKb kicsiny =
péftégé, KHMb ladik = kimé, TyMb domb = turné (v. ö. majib saj
nos! == mié! Typb himzés = iuré) : szóközépen: iibTb végződni
= féi- Rendes módjai az é jelzésének nála: a) az H, pl. kézén
(KéceHb Mát. 5, 19.) kicsiny = KHSMHb Z.; pél- (néji- Mát. 1, 29.)
tudni = iiHJib- Z.; tínés (THHec Mát. 4, 13) tenger — TMHHC Z. —
b) u, pl. vir.jéksék, Mi.jukéük féreg = übiKCbm Z.; an. sévén, vir.
Sübüú szemölcs = IIIHÓMH Z.; an. jétd'ér hókorcsolya = öbui^bip Z.J
jégét legény = ÜHTHT Z.; an. kéli, vir. két csaknem = KbiabTb Z.
Ritkán e vagy a betűs átírásra is akadunk, pl. an. céngé meredek =s
'inre Z.; índ'é most = HH,a,e Z . ; it-fügéí? páros-e v. páratlan? ==
biT-THrejib? Z. | vir. jené, an. jin hüvely, táska = UH, íiaH Z.; an.
késjá, kézéjá zseb = Ka3bia Z.
4. ö, vagy mint kazáni votják textusaimban jeleztem ü; az
p-nak megfelelő magashang, mely e szerint hangszín tekintetében
az ö és ü között áll s körülbelül a magy. ö-nek megfelelő rövidje.
— Reguly észrevette ezt a hangot is, de nem jelzi.*) A Jakovlevféle irodalom, mint említettük, az é-nek e jegyét alkalmazza rá,
mely azon esetekben, midőn Zol. vele szemben y-t ír rendszerint
w-nek hangzik, de különösen a déli nyelvterületen esetleg e mel
lett é-nek is, pl. vir. pi'U'üi felhő, an. petéi: uyjibTb Z.; vir. piifna,
an. pérná táska: nypbim Z. Csak a w előtt tapasztalom általáno*) «Az ü a szó végén úgy hangzik, mint ö: pügo, sürö (pügüba, surfba, pügürá, sürüra)» NyK. II, 196, Az idézett két szó
voltaképe 11 : pügü, siirü.
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san az ё hangzást, midőn Zol. y-t ír, pl. t'ewd teve : тувэ, sewäkkiberri szivárvány: сьувек-к.; pewär, pedr máj: пувэрь; kewä
moly : куве; kéw'etéf kovász : куветлех | t'eivä, Ш (nem tu) kötés,
csomó: тувэ, iew-, fii- zúzni: тувь-, éewereí-, sürll- savanyodni :
сьувурлэ
Hibás följegyzések: кыштэк hónaljbetét az ingben =
küstdk, кырлэ- zajogni = kiirla- | типпь vész = Шр, силигэ köp =
íülegd | пуде terhes (állat) = püd'ü.
A csuvas magánhangzók táblázatát ezek után a következe
módon állíthatjuk össze:
Mélyhanguak: a — ё г
о
о
и
Magashanguak: ä е ё i
— ö (ii) ü
Megjegyzendők ehhez: a) hogy a csuvas d és e a magy. nyílt
és zárt e-vel azonosak. Forrásaink közöl csupán Eeg. jelöli meg
néha az ä-t s egy-egy adatban öntudatlanul Zol., midőn t. i. ma
gashangú szóban a-t ír, pl. пагиль ду ! = pä'fel du! благослови;
треньча lécz, zsindely = iefenßä \ ярибэ csendesen = järibä;
ярзу szabad idő = jäfzü (v. ö. még яю ár — jüjü). Általában azt
lehet észre venni, hogy az ä ott fordul elő, hol a tatárban, vagy
más közeli törökségben szintén ä vagy a hangzik, pl. kerämät po
gány szent hely = tat. id.; kel'ä retesz = tat. kelä (de csuv. kíl'e
mozsárütő = kirg. keli), senderti ágypolcz == tat. sündürä, pdf el
áldás = tat. bayel; — hasonlóképen azon magashangú képzőkben
ós ragokban, melyeknek mélyhangú párja a hangzós, pl. loc. -rd
(-raj, abl. -rdn (-ran), com. -bd (-ba), part. -fän (-yan), inf. -äs
(-as) stb. — b) A.z о csak az éjszaki nyelvterületen hallható,
míg a déliben következetesen и áll vele szemközt. Az ilyen «vál
tozó »-nak nevezhető и mellett vannak még mindkét dialektusban
«állandó» и hangok is, különösen olyan esetekben, midőn a rokon
nyelvek vagy dialektikus mellékalakok tanúsága szerint ezen и
valamikor hosszú volt, pl. su nyár (v. ö. tat. zaj), su zsír (v. ö. tör.
jag, csuv. seiv-arni масляница), sur- szórni (v. ö. sewer- mellékalakját), peru borjú (v. ö. tat. bezaw), túra- morzsolni (v. ö. türk.
togra-j stb. Az ilyen etymologikus tekintetben fontos и hangok
biztos fölismerésére nincs módunk eddigi forrásainkból; de ala
posan gyaníthatjuk olyan esetekben, midőn Zol. ós a nyomtatvá
nyok egyformán y-t írnak. — ej Az й hangot a Jakovlev-féle
irodalom következetesen y-vel jelöli, mely jegy Zolotniczkinál is
előfordul, de mint már fentebb is volt alkalmunk látni, nemcsak
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az ü-i jelzi kizárólag, h a n e m az ii és é h a n g o k a t is. Az ü (ill. ii)
jelzésének egy másik módja Zol. s z ó t á r á b a n a 10, pl. jüs- meg
savanyodni = IOCB, jüréngék azon rúd, melyen a bölcső lóg ==
ropH'icK; jiirék élénk, gyors = roprn; jiida eszét veszteni = 10,21,8-;
jüné olcsó 3= H)Hb; v. ö. i t t : %ápülmagtörő
holló == romniojib | süé
haj = ci>ycb; an. silm, vir. süni sötét (erdő) — cbyM | süt'- lebonyo
lítani = CLTB-. Mélyhangú szóban a 10-nak értéke ju, m i n t az
oroszban, pl. julyaw lusta s= rojiraB; júnéé hiba == lOHyni; jusman
lepény = iocMaH; — vagy jé, pl. jéla szokás — rojia ; jiwé gyakori
= 10. — Nem dönthetem el, vájjon p o n t a t l a n jelzés, vagy dia
lektikus eltérés oka a magánhangzók külömbségének a következő
a d a t o k b a n : sav m o c s á r : mop Z . ; sawla- zajongni: uiOBJia-; kus-(arzi szemöldök: xopm | sokta r ú d : niOKJie | vir. ándéy- (anatriban
ismeretlen) á t k o z ó d n i : HH^LIX- | éengart- die nase s c h n á u z e n :
niHHrhipT- || sik félelem: HIHK ; sip k ö n n y e n : CHII ; si tisztelet ;
réteg : Cbiü | idÜ egér : uibiHíbi; tori p a c s i r t a : Typbi; jabéldi szél
m a l o m (gyermekjáték): H Ő H I A H K ; an-gardi
s z é r ű : aHrap^bi;
anr.tri déli, a l s ó : aHaTpbi.
A csuvasban előforduló m á s s a l h a n g z ó k a következők:
Gutturales

Dentales
I.

,? i .
1 tenues:
Explosivae >medise:
í fortes:
Spirantes
\ •.
r
lenes:
Nasales:
Liquidae

i-hangok:

Falatales
II. III.

Labiales

k
g
y

t
d
s

—
—
yj

t ő é
d' 3 3
s s s

p
"b
—

y
n
—

z
n
l

f
—
—

z
ú
t

wv
m
—

z z
—
—

[ r-hangok: —
r
— r
E mássalhangzók kiejtésére ós alkalmazására vonatkozólag
megjegyzendők a következők:
1. Az «explosivse rnediae» és «spirantes lenes »> rovatokban
felhozott mássalhangzók, melyek egy önállóan ejtett szónak csakis
közepén *) — két magánhangzó között, vagy liquidával, ill. nasa-

*) Máskép áll a dolog a folyó beszédben, a midőn t. i. az egy
m o n d a t t a n i h a n g s ú l y alá tartozó összes szók e g y szó
gyanánt ejtődnek s ennélfogva a külön szók e l e j é n vagy v é g é n
levő kemény mássalhangzók magánhangzó (ill. liquida v. nasalis)
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lissal kapcsolatban — fordulhatnak elő, lényegesen • külömböznek
az európai nyelvek ilynemű hangjaitól. Kiejtésükben ugyanis oly
csekély fokú a «lágy» mássalhangzókat jellemző zöngés (hang
szalag-rezgés, stimmton), hogy csaknem a «kemények» benyomá
sát gyakorolják a fülre, minélfogva a Jakovlev féle irodalom tény
leg a K, T, n stb. betűket használja jelölésükre az alkalmasabbnak
látszó r, £, 6 stb. helyett.*) Ügyanily hangokat észlelt P o r k k a
V o l m a r i a finnek ingermanlandi dialektusában is, melyeket
«Ueber den Ingriscben Dialekt» (Helsingfors. 1885) czímű művé
ben Hoffory után «reducirte- medi8e» névvel tárgyal (d. h. mediae
bei welchen der stimmton nur auf ein geringes minimum reducirt
ist . . . . welche alsó eine mittelstufe zwischen den tonlosen und
tönenden consonanten bilden» 28—31. 1.).
2. Egyszerű tenuis vagy kemény spiráns csak a szó elején,
vagy végén hallható, minélfogva az efféle hangjelzések, mint Zol.
szótárában: Kyityp mell, KynyK kakuk, Kypica pulyka, ctyp'raH
csuka, ap i ia szekrény (ezek helyett: kógor, kukku, kgrkka, égrdan,
arza) hibásak. Szó közepén ilyen mássalhangzó csak nyújtott
alakjában fordulhat elő, mely nyújtott alak dialectice esetleg meg
felelő egyszerű médiával váltakozhatik, pl. an. kógor mell: vir.
kokkor, an. ilttén arany: vir. Üdém (1. több példát a dialektusok
tárgyalásánál).
3. A dentalis mássalhangzók csak mélyhangú szóban áll
hatnak, magashanguban (még ii és ii szomszédságában is) jésités
alá esnek. De meg kell jegyeznünk, hogy ez a jésités korántsem
olyan minőségű, mint pl. a magyar ty és gy hangoké (vagy az orosz
;I,'6JIO, OTeu,T> szavaké), hanem sokkal gyengébb, a nyelvnek az Íny
hez való tolulása sokkal kevésbé energikus. Forrásaink (kivéve
Eegulyt) nem is jelölik meg a palatalisatiót a m a g a s h a n g u
szóban, kivéve néhány adatban az s szókezdőnél (pl. cbujih szél

előtt vagy után meglágyulnak. Bőséges példát nyújt erre az alább
közölt textus-mutatvány.
*) Ez eljárásnak psedagogiai czélja az, hogy a növendék ne
ejtse egyformán az orosz r, p, 6 stb. hangokat a csuvas médiák
kal. Attól nincs mit félni, hogy a csuvas anyanyelvű a csuvas szó
közepén álló i, T, II betűket k, t, p hangokkal ejtse, minthogy ezt
még orosz szóban is csak fáradságos tanulással lehet vele eléretni.
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Zol. és Mát. 7, 2 5 ; cbH3HM villám Z. 9HC§M Mát. 24, 17), a midőn az
s-féle hang voltaképen nem s} hanem I (középhang s és £ között).
Mélyhangu szóban az esetleg előforduló palatalisatio energikus:
vir. id'as kérdezni, sorla sarló szavakban a d' = magy. gy, a s =
or. ci» (pl. céMra, cK>,a,a).
4. A Y, ytf ( = eh e német szavakban: ich, weich), y (az
előbbinek lágya) hangokat a Jakovlev-féle irodalom egyformán
x-val jelöli, melyet azonban egész pontosan olvashatunk azon sza
bály szemmeltartásával, hogy mélyhangú szóban csak y, illetőleg
szóközépen y, magashanguban csak y, illetőleg szóközépen y lehet.
A y, y spiránsokat Zol. r-vel jelzi, mely azonban a p-nek is betűje:
ayal! ingyen = arajib Z.; áyér utolsó = arbip Z.; ugyanilyenek
még nála: ayér- fohászkodni, ajuryáléy hasszíj, iryan (ftbipraH Z.)
józan; uryáléy iionepe'iHMK'b, uryamay (opraMaK Z.) mézeskalács
ból készült ló, kayal lusta, yólyg (xojiry) üres, julyaiv rest, céyét
sajt, soya eke, soyan hagyma. — A v és tv a forrásokban egyformán
B betűvel Íródik, mely a szó elején r-nek, közepén és végén (ritka
kivétellel, pl. '/évei nap) w-nek olvasandó. — c (— i-\-é) ós5 (vagy
mint votják közléseimben írtam: d = d'+s) a déli nyelvterületen
rendes megfelelői az éjszaki c és 5 hangoknak; az orosz források
mind a négy mássalhangzót *i nek írják.
Mássalhangzócsoportok voltaképen nem fordulnak elő csuvas
szók kezdetén s ha Zol. ós régibb források ilyeneket írnak: KBaK
kék, KBarap3bHH galamb, XBaT erő, xB3Jib nap; Kpy vő, xpecb ke
reszt; ncapa murmeltier — az fogyatékos hangjelzés, melylyel
szemben a Jakovlev-féle irodalomban teljesebb alakokat találunk,
mint: KáBanap*iaH (Mát. 3, 16; =s kéivagargan), xaBaT (u. o. 1, 18;
= yéwat), xéBejr (u. o. % 1; = -/évet), Kepy (u. 0. 9, 15; == kérii),
xépec (u. 0. 10, 38 ; = yéres). A szóközépi mássalhangzó-csopor
tok sem oly sűrűek a valóságban, mint Zol. szótárában látjuk,
máskép hangzanak pl. a következők: ceKjie kapocs = éégét, KOKJie
pástétom — hogét | CHXH- cseppegni = séy°n-, cboxp- kiáltani =
suyér-, MaKpa- sírni = magér- | CBHHH idegen = sínén; Topima
szénvonó = turgéga. — Magánhangzók kihagyásáról lévén szó,
megemlítjük itt, hogy a szó végén is többször hallható magán
hangzó olyan adatokban, melyekben azt Zol. szótára nem jelzi,
pl. y%é olló : xa*i Z.; yóréé erősség: xopcB; jíwé gyakori: 10; túré
pej (ló): Top ; síidé világosság : CbyT; vir. pé^égé, an. pécké fűrész :
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ntPiHK | pagé tollkés : neK || samava idő : caMaH. Pedig hogy ezek
ben a nem jelzett szóvégi magánhangzó etymologiai fontosságú is,
bizonyíthatják a megfelelő tatár alakok: kajéé olló, taré pej, iakté
fény, pake bicska, zamana idő ; a magy. mogyoró is jobban érthető
a föl nem jegyzett mlré, mint a följegyzett csonka végű Mbiöbip
alakból.
A h a n g s ú l y szempontjából a magánhangzókat n e h e 
z e k r e és k ö n n y ű ékre oszthatjuk; nehezek: a, i, o, u ; á, e, i, ü;
könnyűek: é, g, é és ü. Az általános szabály ez után a következő :
hangsúlyos a szónak legutolsó nehéz szótagja.
Azon szókban, melyekben egyáltalában nincsen nehéz magán
hangzó, a hangsúly hol az első, hol az utolsó szótagra esik.*) Pél
dák ; kában asztag, kalda gyík, késra kancza, sáfai óra, serzt veréb,
érőt nemzetség, ulbiá úr | vádé öreg, kááék kanál, kándér kender,
kivé öreg, kimé ladik, segél kapocs, ebé én, ültté hat, kúrék fű, vlrés
orosz, vlrén hely, pülém szoba | kálébér beszélni fogunk, vérandebér
tanítani fogunk, káléttémér beszéltünk vala, jiwérlé% nehézség ||
kóggr mell, ko'lg% haszontalan, kg'mgl kegyelem, pgrgs bors, vórg
tolvaj, vgrgm hosszú; keiéi abroncs, méjé'/ bajusz, pégér sárgaréz,
méskél tréfa, véyét idő; kezén kicsiny, cé'fé eleven, célbér gyeplő;
mul'gü árnyék, kurük bunda, surü gyűrű, hurüm gőz, bűz | kgtko
hangya, tg-/ygr kilencz, éj ér csődör, sébérjék záptojás, íüdum füst,
kümul ezüst; éske" ivás, jegéé legény.
íme egy kis mutatvány a Jakovlev-féle s az azt megelőző
irodalomból eredeti följegyzésében és pontos nyelvészeti átírá
sában :

*) Ellentétben áll ez utóbbi tétellel a csuvas ábóczés-könyvek
előszavának következő szabálya: «ha valamely szó csupa á és e
hangokból áll, akkor m i n d i g az utolsó szótagon van a hang
súly*) («y^,apeHÍe Bcer^a ŐHBaerb HR iiocjrfi^HeM'B cjiorfc, Kor,a,a
BCe CJIOBO COCTOH'Fb M3I> KOpOTKHXI> Ó'ErjIblX'b CJlOrOB'b, TO 6. KOl\Ha

Bt Hero EXO^HTI 3ByKH a HJIH e»), mely — a mint ide vonatkozó
tüzetes nyomozásaim alapján állíthatom — az esetek egy részéből
merített észleletnek általánosítása.
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1.
Тиле туе.
Елёк нуранна пёр вата кар1)акпа вата астарик. Весенен
анкартийе 9ырма хёррён!)е пулна, унта весенен арпалах пулна;
вал арпалахра пёр ырса тула ларна. Вал вахатра пёр тарнапа
пёр тиле туе пулна. Весем хёлле пёр шатак алтна та, икёш те
савалте пуранна. Пурансан, пурансан тиле калана тарнана.
«есё ман валли симе тупса илсе кил-^ё, манан сийес килет,»
тенё, Тарна кар^акпа астарикен тулли арпалахра ларнине нёлнё
те, йалан сав тулла тулта пуслана; вал тулта, тулта вёсенён
туллине §уррине ан!)ах хаварна. Тарна тултна ^ухне йалан пёр
сулна суренё • тулли шав таккаланса пына. Кар^акпа астарик
туллине тултнине пёлнё те, вёсем ана сыхла пуслана. Сыхласан, сыхласан, астарик ун туллине тарна тултнине курна та,
тарна таккаласа суренё йёрие ана йёрлесе каина; тарнасем
пуранакан шатак патнех пырса ^аранна. Астарик алтма ты-

Ul'é-dus.*)
elek púrénné per vádé gar^ékpa vádé estarik. vezanén an-gard'íjé еггта-уёггёща búlné, unda vezanén arbáléy púlné; vél arbaléyra per irza dúlé Iámé. vél véyétra per dgrnaba bér díl'é tus púlné.
vézam yétt'a per íedég áltné-da íges-ta sawélda búrénné. purénzan,
burénzan, Шё kaláné tgrnana : «ééé man-vaUi simä tupsa ilzä gíl'-ge,
mánin sijäs kil'ät'» t'éné. torna kárgékpa éstaríkén tulí'i arbaléyra larninii pél'ne-da jalan saiv tulla tulda busláné. vél tulda dulda vemnen
tuHÜnä surf ina ащау yéwárné. torna dúldné %uynä jalan per zulba
süréne; tutt'i saw tgkkalanza piné. kargékpa éstarik tul'l'iiiä tuldninä
belné-dci, vézam. gna siyla busláné. siylazan, ziylazan, éstarik un dull'inü torna duldr'iinä kúrné-da, torna tgkkalaza zlifané jérbii gna jér*) A médiák és lágy spiránsok kiejtésében figyelembe veendő fentebbi
észrevételünk (1. 8.1.). Ha a hangsúly az utolsó szótagon van, elhagytam jel
zését. — A textus az 1875-iki Bukvárból való.
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танна, вал тарнасем патне алтса сите пусласан, тарна хараса
тилле калана: «тиле туе, мен тавар ёнтё, алтса ситетёске?»
тене. Тиле-калана ана хирес: «иксемер те вилем пекки тавар,»
тене. астарик алтса ситсен, тарпана илне те, тарна вилем
пекки туна. Вал ана саваркала, саваркала пахна та, ыватна
йана. Бал ыватса йарсан, тарна сиксе тана да «тариллёк, тариллёк!» тесе J)y\ié&, вёссе каина, астарик ун хысёнрен хавалама тытанна; сав вахатра тилли те шатакран тухса тарна.
астарик саступёсене илсе килне каина вара.
Тилё инсех тарса кайман, вал сул хёрринне пырса выртайна. Сав вахатрах вал сулпалан пёр астарик пула тийесе
пына. Вал астарик тилле курна та, ку мана киле пыреан, сёлёк
тума йуре хал, тесе, ана илсе пула тийесе пыракан ырса ашне
йана. Тилё ырсине шатарна та, тухса йулна; вал шатакран
пуллисем те пур те таканса пётнё. астарик килне ситсен арамё
килёнТ)е вут хутна теле пул на. Вал лашине тавармасарах
иуртне кёнё те, манан с^нё сёлёк тумаллн тилё пур тесе, се
ление пусён!)ен илсе, камакана ыватна йана. Тухса лашине

laza kájné; tgrnazäm burénagan Zédék-patnay pirza cárenné. éstarig
altma tídénné, vél tgrnazäm-batnä altsa sid'ä buslazan, torna ygraza
t'itl'ä kaláné: «ül'é-dus, mén déivar ende, altsa sidad' eskä ?» térié.
tité kaláné gna-fíféú: «íkséméf-d'a vil'em-bäkki téwar!» (éné. éstarik
altsa sitsän, tgrnana ílné-da, torna vilem-bäkki túné. vél gna sawérgala, zawérgala péyné-da, iwétné jáné. vél iwétsa jarzan, torna úiksa
tóné-da «tér'íUl'ék, térítt'ék/» t'ezä cupsa,vésm kájné. éstarik un yiééngän yéwalama tidénné; saw véyétra üUi-dä sédékran tuysa tárné.
éstarik sastubezänä ilzä kitnä kájné vara.
iílé inzay tarza kajmán, vél sul-férinna pirza virdájné. saw véyétray vél zulbalan pér éstarik púié t'ijäzä blné. vél éstarik Ulla kúrné-da «ku mana kiíii pérzan, lélek tuma júré yal» tezä, gna ilzä púié
t'ijäzä pér agán irza-ésna jáné. iílé irzinä sédárné-da, tuysa júlné. vél
sédékran pullizäm-d'ä pur-da tgggnza péíné. éstarik kil'uä sit'sän
árémé кИёща vut yútné iißä búlné. vél laíina téwarmazéray, pürt'nä
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таварсан, ырсине усса пахна та, тилли те пулман пуллисем те
нёртте йулман. астарик сёлёкне камакаран илмешкён хаппал
хаппал пуртне 1)упса кёнё те, дёлёкён кёлё те йулман, пётёмнех сунса пётнё. астарик икё пёс^ине шарт с,янса ларса, йёре
нуслана; ситменне тата кар^аке варса пуслана.
Тилли пуллисене пурне те пустарна та, пёр дырмана анса,
кула, кула сисе выртна. Ун патне тата пёр кашкар пына:
«тиле туе, мён дийетён, мана пёрне пар хале, тутла-и» ? тесе
ыйтна. Тилё пёрне пана ана. Кашкар тилле калана: «айхай,
тутла нул!)ё, тата теиёрне пар хал>?» тенё. Тилё ана хирес.
калана: «манан хама та сахал, есё ху кайса тыт,» тенё. Каш
кар калана: «есё астан тытран, йепле тытран, мана каласа
катарт хал,,» тене. Тилё калана ана: «ав, унта вака пур, савалте хурёне 1)ик те, лар; кашт ларсан, туртса пах; т а т а р ,
т а т а р тусан тата шаларах 1)ик,» тенё. Кашкар кайса ларна ;
ларсан, ларсан туртса пахна; т а т а р , т а т а р туна, вал тата
шаларах 1)икнё. Вал унта лара, лара унан хури пар думне

дёпё-d'ä, «тапе'п Serie zelek tumatt'i Шё bur». iezä, sel'eknä ригёщап
il'zä, kemaganaiwetnejáne. tuysa laZinä tewarzan, irzinä ussa рёупеda, üU'i-d'ä bulman, pul'l'izäm-da pe'rt-tä julman. estarik sel'eknä Ыmagarán il'mäsken XPPPPl'XVPPPl (V püHnä eupsa кёпё-d'ä, setéken
kul'e-dci julman. püdümbäy sunza petne. estarig ige büssiriä sart
sapsa larza,jerä buéláne ; sitmännä ta-da каг^ёкё vprza buéláne.
ШШ puUizänä purnä-dä puétárne-da, per sirmana ansa, kulagula zizä virtne. un-batr'iä ta-da bér kásker ргпё: «Ш'ё-dus, тёп
zijä'den, mana pernä párlaté, tútle-i?» iezä ijtne. Шё pernä páne
gna. kásker ШШ kaláne: «aj-%aj,tútlebú%e,tada d'ä-bernäpar %al!'»
téne. Шё gna-fíréé kaláne: «mánen-yama-da sayal, éze-yu kajsa üt /»
fene. kásker kaláne: «éze estan tltren, jepld tltren, mana kalasa kedart yal'f» (éne. Шё kaláne gna: «aw, unda váge bur, saweld'ä yürenä
Hk-iä, lar; kgst (?) larzan, turtsa рё%; sáder-Mder duzan ta-da
Zalaray cikf» t'éne. kásker kajsa lárne; larzan, larzan turtsa piyné;
sáder-Mdér túné, vél tada 2alara% егкпё. vél unda lara lara unén
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хыта шанса каина. Кашкар хурине туртна. туртна: каларас
тесе, темен пек асапланна та, сапах та каларайман. qa,B вахатра пер майра картла кёвентеие, харах аллине пурта тытса,
сав вакка шыв асма пына. Кашкар ана курсан, тата хытарах
таиалана путана, сапах та каларайман. Тиле кашкартан йавалана, йавалана кулса, пуллисене сисе выртна. Майра кашкара
пуртипе ^апса велерне те, ваккине касса, шывне асмасарах,
кашкара илсе, килне сетёрсе каина. 9аила вара тиле туе ике
астарике хур туна та, тата кащкара та хур туна.

füri ppr-zumnä yldé semza kájne. káskér yüfinä túrtne, túrtne ; kélarás t'ezä, iä-mm-bäk azaplánnt'-da, sabay-ta kelarajman. saw veyétra
per májra kártle gewmdäbä, ygray aÜ'inä pnrde titsa, saw vakká siw
osma pine. káskér gna kurzan, tada yidera% tabalana husláné, sabay-ta
kelarajman. t'üe kaUkérdan jewalana, jéwalana kulsa, puUizänä sizä
vlrtni. májra kaskera purdibä éapsa velarné-d'a, vakkinä kassá,
siwnä gsmazéray, kaskera iXzä, kilYui südurzä kájne. sapla vara
Шё-dus ige éstarikd yur dúné-da, tada gaskera-da yur dúne.
Bóka

koma.

Hajdan élt egy öreg ember és egy öreg asszony. Ezeknek a
szérüjök egy hegyszakadék szélén volt, ott nekik egy gabonacsűrök
volt, abban a gabonacsűrben egy kas búza állott. Abban az idő
ben egy róka s egy daru barátokká lettek. Télire egy odút ástak s
mind a ketten itt laktak. Miután sokáig így éltek (tkp. élvén, élvén),
szól a róka a daruhoz: о keress és hozz számomra enni valót,
[mert] ehetném (nekem enni jön t. i. kedvem)!» A daru tudta,
hogy az öregnek és feleségének búzájuk van a csűrben s egyre ezt
a búzát kezdte fosztogatni (?). Fosztogatván, fosztogatván az ő bú
zájukat, csak a felét hagyta [már] meg. Midőn a daru fosztogatott
mindig egy úton járt s a búzája . . . . elhullogatott. Az öreg és fele
sége megtudták, hogy fosztogatják búzájukat s figyelni kezdettek
reá. Figyelvén, figyelvén az öreg meglátta, hogy a daru foszto
gatja az ő búzáját s a járás közben elhullajtott [buzaszem-] nyo
mon nyomozni kezdte őt. A darvak lakó odvához menvén, meg-
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állott. Az öreg ásni kezdett, midőn' [már] ásva a darvakhoz kezdett
jutni, a daru félelmében [így] szólt a rókához : «róka koma, mit
tegyünk most, hiszen már elér [ásva)?!» A róka válaszol: «tegyük
magunkat mind a ketten halottaknak!» Az öreg odaért (ásva),
megfogta a darut, a daru holtnak tette magát. Amaz forgatva, for
gatva megtekintette s eldobta (dobta, eresztette) őt. Amint eldobta,
a daru felugrott és ttérífflék, térüTék» szavával futva elrepült. Az
öreg hátulról kergetni kezdte, ez alatt a róka is kibujt az odúból
és elfutott. Az öreg fogta az ásóit s azután hazament.
A róka nem futott messzire, ő az út szélire menvén lefeküdt.
Ugyancsak abban az időben egy öreg ember ment azon az úton egy
hallal megrakott szekérrel (halat szállítván). Az az öreg meglátta a
rókát s [így] szólván: «jó lesz ez majd nekem, ha haza megyek,
sapkát csinálni" •— fogta őt s hallal megrakott [szekerének] a
kasába dobta. A róka kivájta a kast s kijővén hátra maradt. Abból
a lyukból a halak mind a végsőig kihullottak (tkp. kihullván el
fogytak). Midőn az öreg hazaérkezett, felesége épen tüzet rakott (tkp.
t. rakottnak találta). 0 ki sem fogva lovát bement a házba és így
szólván: «egy új sapka készítésére való rókám van!» —levette
fejéről sapkáját s a kemenczébe dobta. Midőn kiment kifogta a
lovát, fölfedte kasát s belenézett; róka sem volt, hal sem maradt
egy sem. Az öreg, hogy sapkáját kivegye kemenczóből, sebtiben a
szobába futott, de még hamuja sem maradt meg sapkájának, telje
sen elégett (tkp. égve elfogyott). Az öreg két csípőjére csapván
leült és sírni kezdett; [s mintha ennyi] nem lett volna elég, még
felesége is szidni kezdte.
A róka a halakat mind egybegyüjtötte, [aztán] lemenvén egy
hegyszakadékba, nevetgélve ette és lefeküdt. Egy farkas is oda
jött hozzá. «Kóka koma, mit eszel, adj csak egyet nekem, ízle
tes-e?" — kérdezte. A róka adott egyet neki. «Ej-haj, ízletes volt,
adj csak még egyet!» — szólt a farkas a rókához. «Nekem magam
nak is kevés, eredj fogj te magad !» — felelt neki a róka. «Te hon
nan fogtad, hogyan fogtad, magyarázd el (mondva mutasd) csak
nekem!» — szólt a farkas. A róka azt mondotta neki: «jól van,
ott egy lék, ott mártsd be a farkadat és ülj; nyugodtan (?) nézz ;
midőn zajog [valami] annál mélyebbre dugd !» A farkas elment,
leült; ülvén, ülvén, huzamosan nézett; zajgott, ő annál mélyebbre
dugta. Míg ő ott üldögélt, a farka keményen oda fagyott a jéghez.
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A farkas ránczigálta a farkát, hogy kivehesse; de akármennyit
kínlódott is, sehogysem (úgy sem) vehette ki. Ez idő közben egy
asszony vizet meríteni jött ehhez a lékhez kampós (bevágásos) víz
hordó rúddal s egyik kezében fejszét fogva. A farkas meglátván
őt, még keményebben kezdett rugdalózni, de így sem húzhatta ki
[a farkát]. A róka a farkastól [háborítlanúlj hevergetve, nevetve
megette a halakat s lefeküdt. Az asszony fejszéjével rácsapott a
farkasra és megölte. Kivágta a léket s a nélkül hogy vizet merített
volna, fogta a farkast és haza vonszolta. Lám, így tette csúffá róka
koma a két öreget is, meg a farkast is.

2.*)
KBa, KBa, KVBarajrb!
Kiva, kwa, kéwagal!
ID/ra Kaa^HHt, KVBarajib ?
sta kajádén, kéwagal ?
XopaMajia Kaa.HbiM'b.
yoramala kajádém..
XopaMaji^a MHHB TVBacb ?
yoramalda mén duwas ?
Ofí^a MaHMMT> bHBa Őopt.
onda mánémjéwa bor.
f>HBa-CMHMe MHCKepi. Öopt?
jéwa-ziíigd miskár bor?
BuBa-CHHbtie CHMap^a őopi.
jéwa-zinjá sémarda bor.
CnMap,na-CHHi»*ie MHcKepi> 6oprb? sémarda-zin§á miskár bor?
CüMap^a CHHMe binpt óop r b... sémarda-éinfiá éjér bor . . .
ThiflpHMT,, HHxpbiMT.: XOUIKH őopT>, tídrém, péyrém: yoski bor.
yTjiaH^biMTi, KaiipbiMb aji-TaBpa, utlándém, kájrém jal-tawra,
Toxpecb bH^;-3:-)Mrb BHpbMcmKUHb, tóyíés jid" zám véfmaskén,
Toxpecb bH,ii;-3:-)Mrb iiapMaiiiKbiHb. tóyrés yifzám éarmáskén ;
Xapjie iiHTb-jie xnpb Kop^biM'b, jetié bitté yir kordém,
x
IoiibiMrb xnpb-He uoö'b-TypbiMTí. cóném firná cop túrém,
HnKaMa, ^epbiM, aH-Kajia.
úi-gama, derem, an gála!
Kn^eMT), KaüpbiMT. moprb niop^e, kíd'ém, kájrém, sor' bürda,
lliopa niopTb-pe mopa CTejrb . . . sora bíirdrá sora idill,
Illopa CTej[b-,u;e mocb TiauiKa,
sora édül'd'á suú caska,
IIlocb-'iaiiiKa-pa niopa IIOJIT,.
SUÚ caskara sora bol •
*) Az itt közölt két dalt Sbojev gyűjtéséből vettem át; 1. munkáját
alábbi irodalmi jegyzékem 12. száma alatt.
2
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Шора иола тыдмашкынъ,
Атма-коси керле она.
Атма-кось-не тумашкынъ,
Тимсрзь-ывылъ керле она.
Тимерзь-ывыл-не сидерме,
Колачь-ба читнай керле она.
Колачь читнай нисерьме,
Падша-хирь керле она.
Падша х'ирь-не вирентме,
Тор-рант, сюмулхъ (sic !), керле
она.
Падша-хирь-не сяптарма,
Порьзинъ нужа керле она.
Порьзинь нужа сяггмашкынъ
(sic!),
Кюмюль иргахъ керле она.
Кюмюль иргахъ сяпмапткынъ,
Кюмюль бревне керле она.
Кюмюль бревне кюмепткынъ,
Падша лажи керле она,
Падша лаша-не сидерме,
Уда-ба сюлю керле она.

sora bola titmáskén
atma-góéé kírlé ona ,•
atma-gosnd tumáskén
íímérz'-vwél kírlé ona ;
íímérz' -iwélhd siddrmd
kolájé citnaj kírlé ona ;
koláge citnaj piidrmá.
patsa-fir kírlé ona ; *
patsa-fifnd vérdnlmd
torran sómolléy kírlé ona •
patsa-firnd saptarma
pórién búié kírlé ona, •
pórién búié siymáskén
kumiil....
kírlé ona ,kuniul....
éapniáikén
kumiil bfevne kírlé ona ;
kumiil brevíic kümaskén
patia lázi kírlé ona ;
patsa lazand siddrmd.
udéba sulii kírlé ona.

Kwa, kwa [szólj a kacsa !
Hova mész, kacsa ?
yoramal-(KapMajibi)-ba megyek.
/oraínal-b&n mi tenni valód van ?
Ottan nekem fészkem van.
Fészkedben (-en) mi van ?
Fészkemben tojás van.
A tojásban mi van ?
A tojásban csődör van.
Megfogtam, megnéztem — bókája van,
ráültem, a falu körűi lovagoltam ;
kijöttek a kutyák ugatni,
kijöttek a leányok csitítani (t. i. az ebeket).

CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK.

19

Egy piros arczú leányt láttam,
a kedves leányt megcsókoltam,
«senkinek meg ne mondd !» — szólottam neki.
Jöttem, mentem egy fehér házba,
a fehér házban fehér asztal,
a fehér asztalon bádog tálcza,
a bádog tálczában fehér hal.
A fehér halat megfogni,
háló szeme kell ahhoz ;
hálószemet csinálni,
kovácslegény kell ahhoz;
kovácslegényt etetni,
kalács és szitált liszt kell ahhoz;
kalácsot, szitált lisztet, hogy megsüsse,
fejedelmi leány kell ahhoz;
fejedelmi leányt reá megtanítani,
istennek kegyelme kell ahhoz ;
fejedelmi leányt meglegyinteni,
bársony ostor kell ahhoz;
bársony ostort megfonni,
ezüst kamó kell ahhoz ;
ezüst kamót kalapálni,
ezüst gerenda kell ahhoz ;
ezüst gerendát elhozni,
fejedelmi ló kell ahhoz;
fejedelmi lovat etetni
széna és zab kell ahhoz.
3.
KOHTTJ, KOirn., BypMHH, KOirn>, Byp- Kos, kos, vurman ; kos vurman !
M'AWh !

MuHBMa Ty^acaxT, KomjiaTb By ? mén-ma tgdgza% koslat' vu ?
Ciojrjieiib TopaTi. xo>Kaci> AQTL.
solí'm torát %ozas d'et.
KOIUT.,

KoniT., xyMyni'b

KOIIIT>,

xy- Kos, kos, xgmgs, kos igmgs!

MyniT>!

MnHbMa Ty^aíaxT, KomjiaTb By?
CiojuieHb cbiiniajiapaci> ,a,eTi>.

nien-ma tgdg£a% koslat'vu?
solTai sippalaras d'et.
2*

20

MUNKÁCSI BEBNÁT.

Кирь, кирь, халыхъ, кирь халыхъ ! Kiír, kir, yále% ; kir Х^Ч '•
Миньма кирьзеть сявъ халыхъ ? тёп-ma kirzät' éaw х^Щ С1олленегъ чтнъ хожасъ деть,

sott'éiíiix соп xo£as d'ei.

Атте баны хор-лажа;

átíi báné xor laza ;

Тыдамъ, кюлемъ-день-чохне..

üdém, kiilém

1оманъ-каски болза выртре.

joman-gázégé

dené-goxná

Атте баны шоръ-ине,

átíi báné sor' ind ;

bolza

virtfé.

Тыдамъ, сувамъ-день-чохне.

üdém, súwém

Хорынъ-каски болза выртре.

yórén-gázégé

díéné-foxna

Атте баны херле сорыхъ,

át'ii báné yerl'e zóre% ;

bolza

virtfé.

Тыдамъилемъсюмне-день-чохне.й^ет, Wem zumnä déne-fjO%ni
Херле янгаръ болза выртре.

%erl!e jangar bolza vlrtre.

Атте баны порьзинь пизихи;

átíi báné pórzén

biziyyi;

Тыдамъ, сигам-день-чохне . . .

tldém, slyém cKéné-fioyúá

Пожитъ-чиле болза выртре.

póZét cél'é bolza

Атте баны иорьзинъ тодыръ.

átíi báné pórzéfi dond'if ;

Тыдамъ, сигамъ-денъ-чохне..

tldém, élyém

Вирене-сюльчи болза выртре.

vérdnd-£ul^é

Zúgó erdő, zúgó erdő !
Miért zúg az örökösen ?
«Minden évben ágat kell szaporítani!))

virtfé.

déné-^oyna
bolza

szól.

Zúgó nádas, zúgó n á d a s !
Miért zúg az örökösen ?
«Minden évben bütyköt kell hajtani!» — szól.
Zajgó n é p , zajgó n é p !
Miért zajog ez a n é p ?
«Minden évben lelket kell szaporítani!» — szól.

virtfé.

CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK.

21

Atyuska adott egy fekete lovat.
Midőn azt gondoltam, megfogom, befogom :
tölgyfa-tőkévé változva feküdt [előttem].
Atyuska adott egy fehér ünőt.
Midőn azt gondoltam, megfogom, megfejem:
nyírfa-tőkévé változva feküdt [előttem].
Atyuska adott egy vörös bárányt.
Midőn azt gondoltam : megfogom, gyapját veszem :
vörös, rothadt fatörzszsé (rHHJiyuiKa) változva feküdt [előttem].
Atyuska adott egy bársony övet.
Midőn azt gondoltam, megfogom, felkötöm :
hárshéj-darabbá változva feküdt [előttem].
Atyuska adott egy bársonyruhát.
Mid'in azt gondoltam : megfogom, felkötöm:
juharlevóllé változva feküdt [előttem].

2. Csuvas dialektusok.
A csuvas nyelvnek dialektikus elágazásáról megemlékszik már
első ismertetője M ü 11 e r G. F., ki szerint az éjszaki — v a s z i 1 ys z u r s z k i , k o z m o d e m j a n s z k i ós c s e b o k s z a r i kerüle
tekben lakó csuvasság bizonyos apróságokban máskép beszél, mint
a Rámától délre lakó nép.*) Az anatri (al v i d é k i ) ós virjal (fel
v i d é k i ) nyelvjárások területei ezzel körülbelül meg vannak ha
tározva, csupán azt kell még hozzá megjegyeznünk, hogy nyelvé
szeti szempontból a délre eső j a d r i n i és k u r m i & i kerületek
szintén a «felvidék»-hez tartoznak, míg más részről a c s e b o k 
s z a r i kerület egy részében a csuvas beszéd inkább az «alvidéké-

*) «Die Tschuwaschen aus den~Wasilischen, Kusmademianskischen
und Tschebaksarischen gegenden reden in etwas anders, als die so unterhalb der mündung des flusses Kama wobneü, wie wohl dieser unterschied
nicht sonderlich gross ist» (330. 1.)
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hez» szit. Hogy miben térnek el egymástól ezek a dialektusok,
arról orthographiai közlésük megbízhatósága szerint tájékoztat
hatnak bennünket az eddigi irodalmi források is, a mennyiben
t. i. ezeket Jakovlev fölléptéig jobbadán virjal-nyelvű, azóta pedig
anatri írók szerkesztették. Nem terjeszkedvén ki ez utóbbiakra
ezúttal csak személyes tapasztalataimat fogom vázlatosan előadni,
melyek szerint a főbb külömbségek az anatri és virjal csuvas nyelv
járások között a következők:
1. Vir. o ellenében az an. kivétel nélkül u-t ejt, tehát pl.
vir. toré isten : an. túré, ódé sziget: an. údé, kobésta káposzta: an.
kubésta, todar tatár: an. tudar.
2. Vir. é hangnak az anatriban igen gyakran p felel meg.
Példák: kétra göndör: an. kgtra; éémga csomó (KJiyóoK'b): an.
sgmga ; sémzaovr : an. sgmza ; séra-'ééi kulcs : égra lakat; séra sürü
(rycTOíi): sgra; piréa borsó; bolha : pgrza; pérkkapulyka: kgrkka \
/ébar- fölemelkedni: /gbar ; éénzak csontváz (cKeJieTT>): sgmz'ak;
vérman erdő : tormán, /élat máusefalk (vogel; MbimejiOBt): /glat ||
véréé verekedés : vgré; port1-téréi fejszefok: tgrgs || mék moh : mgk;
sél- kiváltani (cnacaTb, MCKyiiMTb): égi- || neré bogár: nórg; séné
csont: sgng; cémér kerek: cgmgr; meiér pár: mgzgr; sékkér laib
(brod): sóggr ; /érnél növény szár: /gmgl; sémii könnyű : sgmgl ; kék
ééin hasas korsó : kgkégm; %eméS n á d : %émgá; séné/ liszt: song/;
péZérgan- nyugtalankodni, unatkozni (cnyuaTb): pgzgrgan- || pgdé
kása: an. pgdg ; mg/mér részegség, mámor : an. mg/mór.
3. Anatri nyelvsajátság a szóvégző «könnyű» magánhangzó
elejtése, mint a következő példák bizonyítják: an. méj nyak : vir.
mije, /éj fenyőszilánk-gyertya: /éjé, cé/ tyúk : céyé, ej véső : ijjé |
vgrs verekedés : véréé, /ars aczél: /őréé \ tap tőr, hurok: tábé, oman
féreg : máné, uslan mepcTeHh : vusláfígé, /gna vendég: /gnáivé \ jin
hüvely, tok : jené, Hiú füstlyuk: tí'inil || an. méj ér mogyoró: vir.
mire, súlék seprő : sólgé, (írek tál: űfgé, éjér csődör: iré, ééréé vörös
fenyü : cérié, /újé/ bánat: /ujyé ; azáméé javas asszony : azáméé.
Ugyanezt tapasztaljuk nehéz szóvégi magánhangzókon a követke
zőkben : an. arak pálinka: vir. jaragá (v. ö. tat. araké), círék egy
ház : vir. cürgü (v. ö. i^epKOBt), kgk kakuk: vir. kukku. V. ö. an.
/glat, vir. /élat és Zol. xyjia,ii,a (máusefalk) adatát.
4. Jellemző a virjalra nézve a szóközépi és szóvégi w elenyésztetése, mely alkalommal az összevont szótag gyakran u, ül.
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ü hangszínt nyer: an. siwé víz: vir. su, an. éwétapló: vir. vu, a,
péiv termet: pií; séngraw csengetyű : séngra, ujaiv-gúné ünnep : ojagon | séwés bádog: sus, éwés nyárfa: vus, us, éwés viasz: vus, iwés
marék : uzé, iwésla- пахтать масло (buttern): usla-; téwer szűk:
tur, séwér gyermek: eure, éiwér- aludni: sur-; é(wé% közel: éuy,
éSwé%é levél: suljé, iivét- hajítani: ut- (inf. udas), séw-: séwat
esik az esc>: éuat|| síwlém harmat: sllem, iíwU% vétek: é(le%;
siwla- lélegzeni, siwlés lélegzet: sula-, súles; awlan- házasodni:
alán-; alclan-, awdan- kukorékolni: adan- || an. kerewengä font:
vir. kürengä (e h. *kc'wrengä) ; v. ö. an. séwréga hegyes : шурсге
Zol. | vir. yarázer igen, nagyon, szerfölött: аравазыр Zol. id.
5. Szókezdő an. ä, e, é, i magánhangzók elé a vir. j járulék
mássalhangzót szeret tenni, pl. an. ärnä egyébiránt, habár (однако,
впрочемъ, хотя): vir. järnä, an. äräs ékesség: vir. järäs, äresmim
pók: järesmä':, äräk pálinka: järägä, étek hajdan: jéUk, äl'äk
pletyka; jäHäk, igéidé lepény: jigérjé, eher- fölhangolni vmely
zenei szerszámot: jéner-, eppin (ну такъ, стало быть Zol.): jepin.
De mindkét dialektusban egyformán hangzanak: éhé, ezé én, te,
ädäm ember, äxrel' halálangyal. — A következő adatokban Zolotniczki (ki tudvalevőleg jobbadán virjal forrásokból dolgozott) j szó
kezdőt ír, míg az én jadrinszki csuvasaim az illető szókat magánhangzós kezdettel ejtették: is- úszni: йиш- Zol., én- hozzáégni
(пригорать): йинь-; vir. ilén-, an. ivén- kifáradni: йывын-, iryan
józan: йырган. Az ellenkező eset van ebben: jadrinszki jégért'kevesbíteni, leönteni: угурть-,
6. Vir. alakok gyakran abban külömböznek az anatritól,
hogy amazokban a szóközópi mássalhangzó nyújtott tenuis, eme
zekben pedig egyszerű media, pl. vir. kokkor mell: an. kóggr, vir.
sékkér laib (brod): an. sógor, kókkér görbe: kúgér, pukki hordó
dugó : pógo (NB. hangsúly-külömbsóg is van); an. jadrinszki ágés
hattyú (tkp. yor-gajég-ágés): anKbiniZol. | vir. séppér zeneszerszám:
an. sébér; an. jad. jeder nyujtófa (rollholz) : йиттирь Zol.; an.
yjudér- fölgombolyítani: хоттар- Zol. | an. úlé tiló : vir. tíllé, an.
sííé tőgy: vir. sil'll (hangsuly-külömbség is!).
7. A szóképi j - t más mássalhangzó előtt a vir. rendesen elenyészteti, de meghagyja nyomát az illető mássalhangzó jésítésében, pl. an. ijt- (inf. ijdas), kérdezni: vir. id'- (inf. idasj, an. pajday
elégséges; vir. pad'ay, ajda no, nosza: ad'a \ ujran savanyú tej:
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urán, májra orosz v. tatár asszony: mára, yéjra- élesíteni: yvra-,
Sejlik vendégség: silék.
8. A virjali c, § az anatriban következetesen é, j , minélfogva
a Jakovlev-féle irodalom betűi közt az orosz q elő sem fordul.
Az egyes dialektusokra nézve kevésbé jellemzetes hangbeli
eltérések közül fölemlítjük itt a következőket:
I.

Magánhangzók.

a) Hangrendi váltakozás: vir. s'amza lágy: an. sáméá, an.
pagar máj : vir. péivár, pedr, vir. ké£-alna-gon vízkereszt: an. ke£iirni-gun, vir. jángék zacskó: an. jan^ék | vir. porna újj: an. pürná,
an. torna daru: vir. íürnd, an. sgn gyapjú: vir. sün, vir. sójém
silurus glanis (hal): an. snjén; an. Igga- rázni: vir. lünga-, an. kóbés
dagadt: vir. küpsák; an. kongala és küngaM: vir. kéngala rokka; vir.
pud'ana fürj: an.püdaúci, vir. mo$i az idősebb nagybátya : an. méga,
émbégá, mén-bégá | an. kémér$ak és kémérgák (bujinszki szó) porczogó, an. jepsa gartenmelisse (MaTO*iHMKi>): vir. jipsa; an. tés,
cés gyümölcsmag: vir. tiii; an. térén- botlani: vir. íifin-, an. din
ember: vir. sin.
b) Hangszínbeli váltakozás: a) a labiális o, u hangok é,
illetőleg i hangokkal cserélődnek: vir. somay szó: an. sémay, vir.
po'an Iólégy: an. péwan, vir. Sőgé r ú d : an. segé | vir. píizék
nagy : an. plzék, vir. júwéi, jéwér nehéz : an. jíwir, an. pudek bá
rány : vir. pid'ak, júmés, júnés hiba : vir. jénés. — fi) az ü, ü han
gok palatális é, i hangokkal cserélődnek: an. lük toll: vir. t'ék,
an. cüm ! megállj, várj !: vir. cém ; an. juksük féreg: vir. jeksék vir.
puliit' felhő : an. pelét, vir. subün szemölcs (őopo^aBKa): an. sé'ivén,
an. iimbii fejedelem: vir. étubü | vir. nümd kaláka: an. nirnd, vir.
yiim kebel: an. yéw.
c) a zártsági fok szerint történő hangváltozások : vir. ámbértkájék sas : an. gmért-kájék ; an. sadérdat- ropogni: vir. sédérdat-;
vir. jéivés fa: an. jkvés | vir. pogána KyKjia: an. pogani, vir. kéwagargan galamb: an. kéwágargin. V. ö. itt a következő adatokat is,
melyekben az i-féle gyengülés a dimin. -j beolvadásából származ
tatható : an. aga, akka néne: vir. agi, an. aba anya : vir. obi, an.
aza hím: vir. azi, an. kukká anyai részről való rokon: vir. kukki,
an. ingd az idősebbik meny : vir. ingi.
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d) magánhangzók elisiója: an. gman féreg: vir. méné, an.
iyra foghagyma: vir. yéra, an. jénárfták nyeregpárna : vir. éndr^ak
és ndrfiak | an. piziyyi öv: vir. piti ki; púiét, pózét hárshéj, an.
pusfüssi lehántott hársfa: vir. sara hősei.
e) magánhangzók közbeszúrása: an. pécké fűrész: vir. péjégé
(hangsulykülömbség ! v. ö. tat. pécké), ah. kécké farügy: vir. kégéga,
an. serbei mézes víz : vir. serébei || (betoldás és elisio:) an. yéndéla,
yéngla poloska: vir. yémétla, an. pürüHgdn kövi szeder: vir.
pürtefan.
II.

Mássalhangzók.

a) A szó kezdetén mutatkozó hangváltozások. — an. k =
vir. i (magas önhangzó előtt): an. kigifik taraj: vir. iiirégé, an.
kiigüri kén: vir. iiigüri, an. kiirlá- zümmögni: vir. iüHd- | megfor
dítva an. i = vir. k: an. ierbej rend: vir. kérbd || an. m = vir. v :
malda elől: vir. valda, an. müzérld hátúi: vir. vézérld | viszont an. v =
vir. m : an. vgggr ökör, bika : vir. mgggr || an. mimii velő : vir. nimd,
an. mímér, nini ér savanyú lisztpép : vir. iám ér, an. márgémés, nargé
mes méreg: vir. márgérmés || an. p&Wr boszorkánynyomás : vir. Zo6pr ||
an. yisla- rágni: vir. Méla- || an. korkka pulyka: vir. pirkka || an.
ífei- elvezetni, elkisérni: vir. je.sb) Szóközépi ós szóvégi mássalhangzó-változások. — k-y:
vir. sóndék Jáda : an. síindéy, vir. pókra gyom, gizgaz : an. puyra ;
v. ö. ándéy- éhen halni: au^HK- Zol. | b-iv: vir. siibün Fzemölcs:
an. séwén, an. kérebengd font éskérewengd: vir. körengd \ g-d: vir.
jagéldi szélmalom-játék: an. jabéldi, an. yéngla és yéndéla poloska;
v. ö. an. vérgec fúvó (MÍJXM) : BHpb^M'JbZol. | m-n: vir. jénés hiba : an.
júmésjvnés, an. yéndéla poloska : vir. yémétla \ vir. ilmeú hyoscyamus
niger: MJihőenb Zol. | an. üné^a kerület (oKOJinua): vir. üle$á ,• v. ö.
an. tükmá fonott sövény : vir. iiiklii \ vir. yüm kebel: an. yéw \ an.
mén- elfáradni: vir. ilén-; v. ö. awdan ós aldan kakas | vir. évfet
város: merept Zol.; v. ö. vir. yaj-bér mindenki: an. yar-bér.
c) Mássalhangzók elveszése — a) a szó kezdeten: vir. mof,i,
an. mégd, mén-béjd és ém-bégd nagybátya; pésmdlld(imádkozó szó):
CMejiJiB Zol. — fi) a szó közepén : 77 fogyatkozása : vir. canga csóka :
an. cawga, vir. lungd- rázni: an. tóga-, an. ángé-mlngé nem józan,
nem tiszta eszű : aHM-Mime (Bt yMamecTBin) Zol. || / enyészése: an.
keli majdnem ('lyTb He): vir. kei, an. vél'drán csalán : vir. vét'rdn, an.
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kJldermac hajtóc^iga (kreisel, кубарь): кытырмач Zol. | an. uUié
варьги : ыжы Zol. | vir. у ébartlu шшенше калабашки : axi.yebardu ||
an. félfém szikra: vir. yétém. — Szótag-összerántások: vir. vélak
lék: an. vak, váge,vir. kajulaski подденки, остатки нищи : an. kajas,
vir. jámzék-sol országút: an. janiéul; v. ö. vir. рШ! блигослови!
( = tat. bayellä!): an. p&yél du! an. at-kdrek páfrányfű: аттык
Zol.; yomza jar- pofon vágni: хумзар- Zol.
d) Járulékmássalhangzók mutatkoznak ezekben : an. ómért-kájik sas: vir. ámbert-kajek, амырт-кайик Zol. | an. janra- ós
jandra- kolompálni, csillingelni (бренчать).
с) Metathesis esetei: an. ulma alma: vir. omla, an. kómrok
fekete hideg szén : vir. kormok ; v. ö. vir. kígén koporsó, sír (гробъ):
кистень Zol.
3. A csuvas nyelv irodalmi forrásai.
Igen messze, egy másfélezer éves ösmultba nyúlnak vissza a
csuvas nyelvnek legrégibb emlékei. Azon k ö l c s ö n s z ó k t. i.
ezek, melyek belőle a magyar nyelvbe jutottak át s itt megőrizték
a csuvas nyelv egy oly korának képét, midőn alakjai még sokkal
közelebb állottak a köztörökségbez, mint jelenleg. Ugyancsak
ilyen, a csuvas nyelv történetére nézve tanulságos emlékeket tar
tottak fenn a votják és cseremisz nyelvek is, melyek együttvéve
világosan tanúskodnak róla, hogy valamikor messzebbre terjedt a
csuvasságnak hatásköre s hogy különösen culturájával mintája
lehetett a szomszéd népeknek. írott emlékek mindemellett nem
maradtak fenn e régibb időkből, hacsak nem tekintjük ilyeneknek
a Bolgár város környékén fölfedezett 13. századbeli sírkövek kétes
olvasása, de hihetőleg csuvas nyelvű (v. ö. dziati dzör = hét-száz
= mai csuvas éiece-zór) feliratait. Az első értesítés, melyből az
európai tudós világ némi homályos sejtelmet szerezhetett magá
nak a csuvas nyelv minőségéről S t r a h l e n b e r g t ő l ered. О a
mult század második évtizedében utazgatott azon népek közt, me
lyeknek leírását ismeretes «Das Nord- und Ostliche Theil von
Europa u. Asia» (Stockholm. 1730.) czímű művében adja s nyilván
ekkor szerezhette azt a 28 szóból álló csuvas nyelvmutatványt is,
melyet munkája mellékletén a «Tabula polyglotta»-ban közöl.
Mint Strahlenberg több hasonló följegyzését zavarosság ós tökélet-
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len írásmód jellemzik ezt is, melynek legfeljebb csak nyelvészet
történeti, de nem egyszersmind nyelvtörténeti szempontból lehet
némi érdekessége. íme álljanak itt ez adatok eredeti orthographiájukban s mellettük rekeszben a mai kiejtés szerint írott alakok:
párr (per, perré) egy, ycki (íkké) kettő, uitsi (víssé) három, hvata
(téwátté) négy, belich (pílik, pillék) öt, olta (öltté, ültté) hat, sithy
(síccé) hét, ssylem (sákkér) nyolcz, bokur (tp%yór) kilencz, wonn
(vónné, vun) tíz | sack (?) bauch (csuv. ylrém id.), sokula (sogál)
bárt, ohra (orá) fuss, kukru (kógor, kokkor) brust, karuhoe (káréndék ablaküveg) fenster, köes (kus) auge, sukru (sógor, sékkér) brod,
koll (yol, yul) arm, suas (ééwar) mund, alln (álé) hand, giera
.(Ura) herz, kuell (yéivel) sonne, ziurd (surf) haus, boss (pué) kopf,
sumsa (somzá, sémzá) nase, ssys (süs) haar, kann (kon) tag, kafpolat nacht (tkp. kas poláí este van).
Sokkal világosabb képet nyújt a csuvas nyelvről a múlt szá
zad közepén M ü l l e r G F., a volga- ós kámavidéki népek első
alapos ismertetője. «SammlungRussischer Geschichte» (St. Petersburg, 1732—1764) ez. művének III. kötetében foglalkozik a csuvas
nyelvvel, melyről ője^nti ki teljes határozottsággal először,hogy a
törökségnek tagja, valamint azt is, hogy nagyjában véve két, egy
mástól nem nagyon eltérő dialektusra oszlik (1. fent 21.1. jegyz).
Főtételéhek bizonyítására s hogy némi fogalmat nyújtson a csuvas
nyelv természetéről «Vocabularium harmonicum»-ában mintegy
300 adatból álló szójegyzéket közöl és pedig oly orthographiai
gondossággal, mely korában meglepő. Nem szólhatunk ugyanilyen
elismeréssel kis textusmellékletéről, a miatyánknak csuvas fordí
tásáról, melyet mint első és 1803 ig egyedüli mutatványát a csu
vas összefüggő beszédnek ide iktatunk eredeti alakjában: atei chamerna chosch püllu-siná ! san jat asnátob, killes san schacher, san
írek . . . . Ijápljá püllu-siná i sir-sina, sukru pem bar rnaná sairemkon, chwar maná chasját pem, Ijápljá abir ehivaráteber pern chasját sin-sina, an ifekai . . . . maná Schaitanran (tuw Schaitán maná
an possul), san schacher, batir . . . . kónni-bach. Tekintet nélkül a
mondattani absurdumokra, a mi átírásunk szerint így igazíthatnék
ki e textus szavait: at't'i. yamérna ygs puliit-siná, sann (sánén) jat
asládép, kiHás sann sefer, sann írek póldér, leple pülüt'-éiná i sérsiná, sékkér pírén bar mana . . . . kon, yéwar mana . . . . pírén, leple
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éber yéwarátper píréú . . . . sin-sinii, tuw Sojtan mana an postér,
sann éefef, páttér ....*)
A legközelebbi munka, mely a csuvas nyelv ismeretére újabb
anyagot szolgáltatott a Commemsi iipHHa^;jie5Kaaciíi,Ki> rpaMMaTHKB
^LyBamcKaro aabiKa. («A csuvas nyelv grammatikájára vonatkozó
munkálatok))) czímű e l s ő g r a m m a t i k a volt. Budenz «Csuvas
közlések és tanulmányok)) értekezés-sorozata bőven foglalkozik e
mű méltatásával, miért is e helyen csupán azon bibliographiai
észrevételre szorítkozom, hogy 1775-ben Pétervárott megjelent
kiadása nem az első, hanem van egy korábbi is, mely 1769-ben
Moszkvában látott napvilágot s melyet a «Göttinger gelehrte Anzeigenw 1770. évfolyama már ismertet is (419. 1.). E gazdag nyel
vészeti forrás után alig volnának méltók a megemlítésre a P a 11 a sfóle nagy szótár («Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa. Petropoli. 1786») gyarló csuvas adatai, ha azon nyelvészet
történeti jelentőségük nem volna, hogy Gyarmathy és több más
európai tudós tanulmányainak tárgyát képezték.
Ezen előzmények után veszi kezdetét a jelen század elején
a tulajdonképi csuvas i r o d a l o m . Mint Európa csaknem minden
népénél, úgy itt is az egyházi szükséglet képezi első kiinduló pontját
az irodalom fejlődésének. A csuvasok keresztények voltak már a múlt
század közepén, de alig egyébben mint néhány államilag ellenőri
zett külsőségben. A keresztény tanok megszilárdulását csak úgy
lehetett alaposan reméllni náluk, ha sikerűi csuvasúl értő papo
kat és tanítókat nevelni s más részről könyveket adni a nép kezébe
a vallásos okulás czéljából. E feladathoz képest jóformán az egész
eddigi csuvas irodalom egyházi és paadagogiai, a társadalmi elemet
nem teszi benne több, mint két kalendárium, egy kis értekezés a
dögvészről s az ethnographusoknak kisebb-nagyobb terjedelmű
följegyzései a népköltészetből. Egy szélesebb körű és magasabb
fokú irodalom megteremtését a szimbirszki csuvas iskola működé
sétől várhatjuk, mely ebbeli öntudatos törekvésében egész rendsze*) Szószerinti fordítása: atyám, nekünk a ki (vagy) a felhő fölött
(tkp. fölé), magasztalom a te nevedet, eljövendő (tkp. eljönni) a te városod,
a te akaratod (legyen meg) a mint a felhő fölött azonkép (?) a föld fölött,
kenyerünket add meg nekem
napon, engedd el nekem a mi adós
ságainkat (?), amint mi elengedjük a mi adósságainkat (?) más embernek,
tedd hogy a Sajtan engem ne bántson, tied a város, . . . hős . . . .
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résen halad, midőn első sorban egy alkalmas irodalmi nyelv kifej
tését tűzi ki czélúl a népnyelv kincseinek kiaknázásával.
Az előttem ismeretes csuvas nyomtatványok és nyilvános
könyvtárakban őrzött kéziratok a következők : *)
1. üiraHKce KaTHXH3ncT>, iyrapna njBauvb 3aMT> Bajra 'iyBamT.
rajibrHŐe raóepb ÓHJTHCT. HHHT> xrope BbipwcT. caKOHT, He H Topa
KHJIJÍH KJia Ha ^a. XosaH^a niKOJiKa 3aMT> pa 1803. CÍOJIT, ,a;a, Ara
OHXT> pa. («Kis Káté. Fordították a csuvasok számára csuvas nyel
ven, hogy jól megértsék az igaz orosz törvényt, isten imádságát
és szertartását. A kazáni iskolákban az 1803. évben, az eke
havábanw). Orosz czíme: CoKpameHHbiü KaTHXH3HCb, nepeBe,n;eHHbift BT. nojib3y qyBaniT. Ha 'ívBaniCKOH nsum,, ,n,jra y^oÖHMnraro
HMT, ypa3yMT.HÍH ITpaBOCJiaBHaro XpncTiaHCKaro 3aKOna CT. npncoBOKyimeHieMT. HT>KOTopbixT> MOJIHTBT., ÜHMBOJia Bipbi H flecaroCJIOBÍH. BT> KasaHCKOü AKa,a,eMÍH, 1803. ro,na. Anp-fejm MT>c}iu,a.
Mint a csuvas nyelvi hitoktatás legelső irodalmi emlékét Ilyminszki újra lenyomatta «OIIHTH nepejiOJKemH xpucTiaHCKHXT. BftpoyiHTejibHbiXT. KHHri. Ha TaTapcidn H ,a,pyrie HHopo^iecKie HSHKH
BT, Ha'iajit, Tenymaro CTOJÍÍÍTÍH» (((Keresztény hitoktató könyvek
nek — tatár és más idegen oroszországi nyelvekre történt lefordítási
kísérletei a jelen század elejón») czímű Kazánban 1883-ban megje
lent művében (208.1.). Második kiadása is megjelent Moszkvában,
1852-ben (8-r. 58 1.) nem lényeges változtatásokkal. E munka
nyelvével tüzetesen foglalkozik Ilyminszki említett munkájában,
kifejtvén annak alapján, hogy a fordító csuvas eredetű ember lehe
tett, még pedig a csuvas nyelvterület éjszaki (virjal) részéből.
2. Miatyánk, imádság a szentséges szűzhöz, keresztény
Hiszekegy, rövid káté, tízparancsolat, a nyolczadik parancsolat
*) A csuvas irodalomnak itt adott jegyzéke csak 1885-ig, vagyis
szimbirszki tartózkodásom idejéig terjed, noha csaknem bizonyos, hogy a
csuvas iskola — mely e czélra évenként 600 rubel segítségben részesül —
adott ki nyomtatványokat azóta is. Volt is alkalmam egész halom kézira
tot (Mózes könyveiből, a prófétákból, zsoltárokból ós apostolok leveleiből
való részletek forditásait) látni főt. A n d r e j P e t r o v i c s úrnál, a csuvas
iskola egyházi vezetőjénél, ki m á r eddig is több vallásos tartalmú munká
val járult a csuvas irodalomhoz. Ugyancsak a közeli évekre helyezte ki
látásba Jakovlev a csuvas iskola gazdag népköltési gyűjteményeinek meg
jelenését is.
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magyarázata. — 1803-ból származó kézirat, melyet szintén kinyo
matott Ilymnszki említett munkájában (221. 1.).
3. Szent gyónás. — Kézirat 1808-ból. Megjelent u. o. (315 1.)
4. nponoBfe,p> o BOcnHTaHÍH ^'BTeü CBSIU;. AjioH30Ba. 1819. —
(azaz : ((Szónoklat a gyermeknevelésről))). — Csak Sbojev említése
után (1. alább idézett műve 163. 1.) tudok e munka csuvas fordí*
tásáról.
5. A négy evangéliumnak 1820 ból való fordítása. (Megvan
egy példánya Eeguly hagyatéka közt is).
6. Két csuvas népdal a következő ethnographiai műben:
«3aiiHCKH AjieKcaH,a,pbi <E>yKci> o TIyBauiax'b H ^epeMHcaxB KasaHCKOü ryőepHÍH. Ka3aHb. 1840. («Fuchs Alexandra följegyzései
a kazáni gubernium csuvas- és cseremisz népségeiről))).
7. Káté és keresztény tanítások. Kézirat Eeguly hagyatékában;
1. NyK. II. 189.
8. Két csuvas mese. Reguly följegyzése. Megjelent NyK.
XVI, 157.
9. Eeguly csuvas példamondatai. Összeállította és magyarázta
Budenz József; 1. NyK. II, 189.
10. KarraxH3H'iecKÍíi őecB^hi na ^yBamcKOMt HSUKÉ, npon3HeceHHHH BB MMXaJOOBCKOM'L xpaM'B H HüKOJIBCKOMt lipH^BJIB

nepKBH cejia MHIHKB cBameHUHKOMt BacHJiieM'B TPOMOBBIMT, BT>
npo^ojiaíenin 1850. ro^a. (((Hitoktató beszédek, melyeket Isák
falu egyházaiban csuvas nyelven tartott V. Gr.»). Kézirat a kazáni
missionárius társaság könyvtárában. Ismertetik Magnyiczki alább
idézendő műve (1. 237. 1.) s bővebben «CBnni,eHHHK'L BacHJiiü
IleTpoBHMT. FpoMOBr,)) czímű kis értekezése.
11. HyBaiiicKie pasroBopu H csaaRH, cocTaBJieimBie Crrapn^OHOMI) MHxaíijioBBiM'L, uepeBO^'iHKOM'h lyBamcKaro aauKa. Ka3aHb. 1853. (oCsuvas beszélgetések és mesék. Szerkesztette Sp. Michailov, csuvas tolmács*)). Mint Magnyiczki előbb idézett műveiben
kimutatja, csak a munka ethnographiai előrésze való Michailovtól,
míg a csuvas textusoknak szerzője, ill. gyűjtője a 10. szám alatt
fölhozott kézirat írója Vaszilij Gromov.
12. Nyolcz csuvas népdal Sbojev B. A. «H3CJiB,a;oBaHÍH 061.
HHopo^uaxB KasaHCKOt ryőepmn. KasaHb 1856». («A kazáni
gubernium idegen nyelvű népeire vonatkozó nyomozások))) czímű
munkájában ; 1. 149. 1.
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13. Ha'iaTKH XpHCTnmcKaro yyeHm Ha TIyBamcKOM*& asHKfe.
(«A keresztény tanítás elemei csuvas nyelven)». Csupán a követ
kező szám alatt idézett munka előszavából van róla tudomásom.
14. KHnra xBajiemn HJIH IIcajiTbipb Ha TIyBanicKÍH H3HKT>
nepeBe^eimafl CBaineHiiHKOMb Cxe^aHOMb djum%viHhmrb. Ka3an&.
1858. («Dicséret könyve, vagy zsoltárok. Csuvas nyelvre fordí
totta Elpidin István»). Ritka könyv, melynek egyetlen hazai pél
dánya birtokomban van. — 8-r. 148 1. ezenkívül előszó és jegyze
tek 3. ].
15. CÖJLnajiMK Kiiern. KasaHb. 1867. (Kalendárium).
16. Hiute Myn npa3^HHK *IOXH9 xajibira HHCHbMíwuis THHjran^;ap3a IIIoőaniKap yl^bmbTO TIyBani CHH MHTpo#aHT> ^MH-rpieBb
KajiaHbi cyMaxcBM. 1869. cöjr^a. KasaHB. 1870. («M. Dmitrijev
csuvas embernek két beszéde, melyeket az 1869. évben a csebokszári kerületben mondott a népnek hitre való buzdítása czéljábób).

— 16-r. 10 i.
17. l y B a m KHcrn. Ka3anb. 1870. («Csuvas ábéczéskönyv»)
II. kiadás. — Első kiadását nem ismerem.
18. Toppá KíijibKHji:-)M9JiJiH cyMaxcBM. Xosasfós 1870. («isten
imádására való beszédek))). II. kiadás. — 16-r. 40 1. Első kiadá
sát nem ismerem.
19. Topa KopHHbi npas^HHKb-cHHb'jBHb cyivtax. Xo3aH\n;a.
1871. (((Vízkereszt ünnepéről való beszéd»). Szerzője Vaszilij Vasziljev csuvas származású tanító.
20. XpHcroc BHjrHMbpDHb TiHpbjib39 Tyubi. Xo3aH,n;a. 1871.
(«Kr. föltámadása a halálból") Tatárból fordította Vaszilij Vasziljev.
21. Népdalok és közmondások 17 lapnyi terjedelemben Nikolaj Zolotnyiczki következő művében: 3aMbTKH ^JIH osHaKOMjiema
CT, uyBaniciíHMb iiapiiuieMT.. BbinycKb nepBbiü. Owíurb 3ByKOBOű.
Ws^anie BpaTCTBa CB. Fypm- KasaHb. 1871. («A csuvas nyelvvel
való megismerkedés czéljára írott észrevételek))).
22. T'^Bani a^'nseHe ébip'bBa BbpeHMejum KHere. Ka3aHb.
1872. (((Olvasókönyv csuvas gyermekek számára»). — A Jakovlev nevéhez fűződő irodalom első terméke, melyben mind a czímből is látható a később divatba jött a és e jegyek helyett még az
orosz ábéczéből vett b és b szerepelnek.
23. HaiiajibHoe yienie IIpaBocjiaBHOM XPHCTÍHHCKOÍÍ Bf.phi
x
Ha IyBanicKOMrb ji3biKT>. paH TeH KeHeKH. Ka3aHb. 1873. («Elemi
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tanítás az igazhitű keresztény vallásról csuvas nyelven») 16-r.
58 1. Ehhez egy 6 lapos függelék van csatolva, mely utasításokat
tartalmaz a csuvas irodalomban ezután gyakorlatba jött speciális
orthographiához.
24. TjiaBH&ie U,epK0BHbie üpas^HHKH TOCHO^HH H BoropoRwnihi Ha 'lyBamcKOML a3biKí>. Acjia npacHHKceM. Ka3aHb. 1873.
(«Az Úrnak és a szentséges szűznek fő egyházi ünnepei csuvas
nyelven»). — 16-r. 64 1. — L. II. kiadását a 36. sz. alatt.
25. EBaHrejiie OTT. MaTeea Ha ^[yBanicKOMT. K3uwb. MaToeö
CbipHa EBaHrejiie. Ka3aHL. 1873. («Máté evangélium csuvas nyel
ven*)) — 16-r. 111 1. (VIII. lapos) előszóval, melyben a fordítási
nehézségekről van szó. Újra lenyomatott 1879-ben.
26. EyKBapb ^Jia T IyBann. CT, iipncoe^HHeHieMT, pyccKOÖ
a3ÖyKn. KasaHb. 1873. («Abéczés könyv a csuvasok számára»). —
16-r. 32 1. Kőnyomat.
27. Ugyanaz nyomtatásban. IjaBani KeHeKH. Kasatib 1874.
1874 — 16-r. 321.; (VIII lapos) előszava nagyjában azonos a
23. számú műével. — L. II. és III. kiadását 32. és 49. számok alatt.
28. CBaiu,eHHaa Hc/ropia BeTxaro 3aBiiTa Ha 'iyBaincKOMT,
ashiicB. Ka3aHL. 1874. («Ótestamentumi történetek csuvas nyel
ven »). — 16 r, 77 1. — L. II. kiadását a 33. s a III-ikat az 52.
sz. alatt.
29. Cöji^ajiMKi. Knern, 1874. Kajien^aps Ha 1874. ro^T, Ha
l
IyBamcK0Mri, H3I,IKT.. KasaHb. (cKalendáriom az 1874. évre csuvas
nyelven»). — 16-r/94 1.
30. EBaiirejiic OTT, Mapma H JlyKH ím HyBanicKOMT. aswK'h.
Mapiíiia Jlyna cbipHa EBaHrejiieceM. Kasain,. 1874. («Márk és Lu
kács evangelioma csuvas nyelven»). — 16-r. 200 1.
31. Néhány dal és imádság Zolotniczki csuvas gyökérszótá
rának (KopHeBoü TIyBanicKO-pyccKÍíi CJiosapt cpaBHemibift CT,
asMKaMM H iiapí.yinMH pa3HMXT> Hapo;i;oBrL TiopiíCKaro, o>HHCKaro
H ,npyrHXT> iuieMeHT,. Kasaiib. 1875.) függelékeiben.
32. ByuBapb ;I,JIH ^yBaiiri, CT. npHCoe^HHemeMT, PyccKOÍi
asőyim. I)aBani Keneiui. Ms^anie BTopoe, HCiipaBJieHHoe H ,n,oiiojiHeHiioe. KaBaHb. 1875. — A 27. szám alatt idézett munka má
sodik javított és bővített kiadása 16-r. 541. és X lapnyi előszó.
Újra lenyomatott 1880-ban és 1883-ban. Ujabb kiadása a 49.
számú mű.
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33. Священная HcTopia Ветхаго и Новаго Завета на Чу
вашскомъ язык*, Казань. 1876. — Издаше второе, исправ
ленное. («О- és ujtestámentomi szent történetek csuvas nyelven»).
— Az előrészt illeti csupán a «bővített és javított kiadás» felirat a
czímben. 16-r. 243 1; VI. 1. tartalommutató. Bővített kiadásai a
42. és 52. számúak.
.•
34. У ч е т е предъ святымъ крещешемъ. Переводъ съ русскаго на Чувашскш языкъ. Составилъ Григорий Филииповъ.
Казань. 1876. («Tanítás a szent keresztség előtt. Fordítás oroszból
csuvasra»). — 16-r. 31 1.
35. Поучеше о поклоненш Богу на Чувашскомъ языкт».
Казань. 1876. («Tanítás az istentiszteletről csuvas nyelven»).
36. Главше Церковные Праздники Господни и Богородичны на Чувашскомъ языкт,. Асла ирасниксем. Издаше вто
рое исправленное. Казань. 1877. — Második javított kiadása а
24. sz. alatt idézett műnek. 16-r. 66 1. Ujabb kiadása a 43. sz.
alatti.
37. Чинъ исповт»дашя и како причащати больнаго на
Чувашскомъ языкъ\ Казань. 1878. («A gyónás szertartása és
hogy mikép kell a beteget megáldoztatni, csuvas nyelven»). —
16-r. 56 1. Újra lenyomatott 1884-ben.
38. Жит1я святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и
Павла и святителя Николая Mvp-ликшскаго чудотворца на Чу
вашскомъ языки. Казань. 1879. («Szent Péter és Pál főapostoloknak, valamint Miklós püspöknek, Lykia tartomány béli, Myra
városbeli csudatevőnek élete csuvas nyelven megírva»). — 16-r.
43 1. a czímlap után egy szentképpel.
39. Пасхальная служба на Чувашскомъ язык*. Мун кун
келлисемъ. Казань. 1879. («Húsvéti istentisztelet csuvas nyelven»). — 16-r. 26 1. Újra lenyomatott 1882-ben. Ujabb kiadása az
50. számú.
40. Жийе св. Авраам1я мученика булгарскаго. Изложено
по чувашски Григор1емъ Филиииовымъ. («Sz. Ábrahám bolgár
vértanúnak élete»). Megjelent a következő munkában: Ознакомлеше съ Фонетикой и Формами Чувашскаго языка иосредствомъ
разбора и перевода оригипальцыхъ чувашскихъ статей. Воспи
танника Казанскаго частнагч) Миссшнерскаго Приюта Але
ксандра Ив. Добролюбова. Подъ редакщей Ник. Ив. ЗолотNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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HHUKaro. Ka3aHb. 1879. 8-r. 60 1. («A csuvas nyelv hangtaná
val és alakjaival való megismerkedés eredeti textusok elemzése és
fordítása utján»). Innen átvettem s tatár nyelvű másával párhu
zamba állítva és lefordítva közöltem NyK. XVI. 313.1. — Ugyan
csak a Dobrolyubov művében vannak még a következő csuvas
nyelvű textusok is (jegyzetekkel): 10 népdal, imádság s részletek
a 29. és 18. számok alatt idézett művekből.
41. EBaHrejiie OTT, IoaHHa Ha IIyBanicKOM'b ASHET,. Ioami
cjjpHa EBaHrejiie. Ka3am>. 1880. («János evangélium csuvas nyel
ven*)). — 16-r. 96 1.
42. Csuvas pogány imádságok gazdag gyűjteménye a követ
kező munka: MaTepiajM KT> oŐMCHemio CTapoü ^yBamcKoü
BtpH. CoőpaHH wh H'fcKOTopHXTj MtcTHOcTAXT. KasaHCKoft ryöepHÍM B. MarHHTCKHMt, qjieHOMrb-coTpy,n,HHKOM'b Ka3aHCKaro o6in,eCTBa Apxeojioriu, McTopin H BraorpaoiH. Ka3aHb, 188 1. (((Adalé
kok az ősi csuvas hitnek megvilágítására))). — 8-r. 267 1.
43. CBHiu,eHHaa HCTopia Bcrxaro H HoBaro 3aBT/ra. Ka3aHb,
1882. — A 33. sz. mű ujabb kiadása, mely II. kiadás czímen újra
lenyomatott 1883-ban.
44. TjiaBHbie u,epKOBHbie npa3^HHKH TOCIIO^HH H Boropo,jiHTfflbi, CL npucoe^HHeHieMT. HÍHTÍH CB. nepBOBepxoBHbixi> anocTOJIOBTJ IleTpa M IlaBJia H cBHTHTejia HnKOJiaa, Mvp-jiHKiücKaro 'iy^OTBopua. Ka3aHb. 1882. — A 36. ós 38. számú művek együttes
kiadása. 8-r. 94 1. és 2 1. tartalommutató.
45. 0 *íywk, Kain, y3HaBaTb aTy ŐojiT>3Hb H *ITO ^luiaTb ^JIH
Toro, qToöbi ocTaHOBHTb eji pacnpocTpaHeHie. BeTepHHapHaro
Bpa*ia M. A. HcaKOBa, Ha 'iyBamcKOMi H3HKT>. BbiJiáx Mype. Ka3am>. 1882. («A marhadögvészről; mint lehet fölismerni ezt a
betegséget s mit kell tenni, hogy gátolják. Iszákov baromorvostól
csuvas nyelven*)). — 8-r, 14 1.
46. PacKa3bi H3T> PyccKoii HCTopin Ha TlyBamcKOMrb H3HKT..
BbinycKij I-H. KasaHb. 1882. (((Elbeszélések az orosz történetből
csuvas nyelven. I. kötető). — 8-r. 210 1. sajtóhibák jegyzékével és
tartalommutatóval.
47. U,epKOBHbiH cnyjKÖbi Ha ^yBanicKOMi, H3HKT.. l)HpKy
KejijiHc;-)M. Ka3aHb. 1883. («Egyházi szolgálat csuvas nyelven»). —

8-r. 88 1.
48. MojiHTBeHHMKT. Ha HyBamcKOMi. asbiidi. Ka3aHb. 1884.

CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK.

35

(((Imádságos könyv csuvas nyelven»). — 16-r. 32 1. Újra nyomatott
1884-ben.
49. ByKBapb ^jm HyBamb ct npHcoe^HiieHieMT, PyccKoft
A3ÖyKH. I)áBam KeHeKH. Hs^ame Tperie. Ka3aHb 1884. — A 32.
számú mű tetemesen bővített és javított kiadása. 16-r. 147 1. Elől
a 8 lapnyi előszón kívül 4 lap rajzminta.
50. TIacocJioB,b Ha TIyBaincKOMb H3HKÍÍ. KejieceM. Ka3aH&.
1884. (((Imádságos könyv csuvas nyelven*). — Széles 16-r. 284 1.
Éhez IV 1. csuvas előszó. Az eddigi csuvas irodalom legterjedel
mesebb műve.
51. IIacxajii.Haa cayvKŐa Ha xIyBanicKOMb H3MKT>. MyH KyH
KejuiHceM. KasaHL. 1855. — A 39. számú mű bővített kiadása.

16-r. 35 1.
52. CBHineHHaa HcTopia BeTxaro H HoBaro 3aBf/ra Ha ^ y BaniCKOM'r, asbiKli. TpeTie H3^;aHÍe. KasaHb. 1885. — A 33. számú
mű bővített kiadása. 8-r. 175 1.
4. Pótlék Zolotniczky orosz-csuvas szótárához. *)
a r á K i u b i p s H gyöngy, korall (6Hcepi>). — V. ö. or. axaTi.,
araTT, agátkő és sérza gyöngy.
aC-kúrék páfrányfű (nanopOTHHKb, tkp. «csizma-fű», áde-k.) —
V. ö. aTTHK id. Z.
andi'x fúladozni, megfúladni akarni (midőn pl. a víz a czigányúton fut le a torokban ; 3axjieÖHyTbca).
aptéri (an.) árr (IHHJIO ; e h. áde-beri, at'-péri). — V. ö. aiiTap id. Z.
*) E ö v i d í t é s e k : M. =

Magniczki, ki «MaTepÍajlbl Kb OŐbHC-

lieHÍK> CTapOM 'iyBaiIICKOÍi Bf>pbl. K a 3 a H b , 1 8 8 1 . »

czímű művének

utolsó lapjain, továbbá « M3T, IlOllSflKH Bb CeJIO IIIyMaTOBO, R p ^ H H -

cuaro yf>3^a)) értekezésében (az «H3BT,CTÍa oőm,ecTBa apxeojrorin,
HCTOpÍH H 3TH0rpa0>ÍH IipH HMliepaTOpCKOMT, Ka3aHCK0MT. yHHBepCHTeTÍit) I I I . kötetének 179. lapján) közöl Zol. szótárában nem található
adalékokat a csuvas szókincshez. — Z. = Zolotniczki, kinek kózirati szó
tárpótlókát halála után szintén Magniczki adta ki a «Ka3aHCKÍH T y Ő e p H CKÍH BtjI,OMOCTH» 1882. évfolyamának márczius havi 1. számában. Az
ezen forrásokból vett adatokat, mivel különösen magánhangzó-jelölésük
megbízhatatlan, nem írhatoin által eredeti orosz orthographiájukból.
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al^ér- (an.): kué a%ßratszemet mereszt (говорится, если у
кого нибудь глаза разширяются, разбЪгаютъ на пр. отъ
удивлетя).
argan- összebonyolódni, összekuszálódni (czérna, spárga stb. —
запутаться, о нйткт,, веревкт,).
ы р а ш szenvedély; szerelem (страсть, лгобовъ). М. — V. о.
irat- fájni.
ёпдаг-, éngard- megérteni, fölfogni, belátni (постигать, пони
мать). — V. ö. tat. anyar- id.
it páros számú; it-tnget? páros-e vagy páratlan? (четъ или
нечетъ?). — ыт-тигель id. Z.
ы н ж ы р т egy betegség neve, mely akkor támad, ha valaki veszekedők előtt megy el (назвате болезни, приключающейся отъ
прохода мимо ссорящихся). М.
ilma, ilmat (vir.), ilmäs ferde; kancsi (косый). — V. ö. ылмаш
kölcsönösen (взаимно, попеременно).
ёгёт&ау (an.) javas, táltos (знатокъ пов'Ьрш).
iksä (an.) csaklás (икота). — ыксу Z.
imziítté illő, csinos, alkalmas, megfelelő (пристойный, краси
вый, пригодный).
и p с e з tisztátlan, mocskos ember (неряха, неопрятный) Z.
óidé (vir.) hónalj-betét az ingben (ластовица).
úkrek pányva (арканъ).
uya arany v. ezüst paszománt (мишура). — V. ö. tat. uka id.
ugé%a (an.), vir. üteßä környék, kerület (околица) — онич:-> Z.
у я в élénkség, éberség (бодрствование). М. — ujawtguné ünnep,
оя-гон id. Z.
ula-gurak (an.) varjú (ворона).
ulaca csíkos, sávolt (пестрядинный). — V. ö. tat. alaca id.
íigéítanítás, oktatás, rábeszélés, utasítás (настав^еше, внушеше);
ügéÜa- tanítani, rábeszélni, utasítani.
к а к к a ürülék, tisztátlanság (испражнеше, нечистота, зло). M.
kagra- ökrendezni, felböfögni (рыгать).
kádek 1. csorba, tompa (съ отколотымъ краемъ); — 2. ostoba
(глупый).
казян 1. (a jadrinszki kerületben) női szeméremtest (женскш
половой органъ). М. — (an.) kapsa id. — %, (a csebokszariban)
hát (спина). M.
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kefyek tárd- (an.) ujjal inteni, fenyegetni (манить нальцемъ)
к ы ш к а р cséve; fakéregből készült henger, melyre a fonalat
gombolyítják (вьюшка; лубочный, круглый, бездонный коробъ
для навивки пряжи ; наклеска у телъти) М.
kezel (an.) abroncs (обручъ).
kh^anak, kérftángé (a bujinszki kerületben), an. kezd, vir. kízé
rüh (чесотка). — к и з е : короста, парши Z.
kéwd nóta, ének (нап'ввъ, мотивъ). — V. о. tat. küj id.
kérbd dara ( = крупа).
к о д ы н makacs, nyakas (своенравный, упрямый, неуступчи
вый). М.
kondor (an.) dél (полдень).
к о н ч а г a rézháromszög, melylye] a mellre való ékességet а
fejkendő aljára akasztják (мт-дныйтреугольникъ == ушко у пгульгемэ для подвешивали его къ сариану). М.
к у б ы л kalapalakú (felül kerek, széles karimájú) csecsebecse,
melyet a gyöngysorba fűznek (медная блестка, въ видт, шляпы
съ круглой Верхушкой и широкими полями; нанизиваются на
бисеръ). М.
к у р э т merészség, vakmerőség (смелость, отвага, нахальство);
к у р э т л э merész, vakmerő (смГ.лый, безбоязненный, дерзкш
нахальный): к у р э т л э в у р : дерзкш ворч.; п е р в а и п ыд а р з а т у з а б о р н ч е, к а й р а и к у р а т л э х т а п р а т р е:
опъ прежде действовал!» скрытно, а потомъ началъ открыто
(нахально); в у д а н м а з ы р а х к у р э т л з х
тапрадыи:
безъ всякаго стыда, а дерзко я начну | к у р э т л 9 merészkednie
vakmerősködni (действовать CMÍWIO, дерзко): х а л ь ч в н э х и ыд а р г а л а з а б о р н д ы м д а, х а л ь и н д е к у р э т л э т с э х
т а п р а д а с п о л е : хотя я до сего самаго времени жилъ
скрытничая (иногда), а теперь уже, видно (приводится)
начинать нахально. Z.
kürüs-kiq) szomszédság, az összes szomszédok (сосЬдство).
yajfi-majfi az, amaz (a népköltészetben; «тотъ» въпоэтическихъ
заведетяхъ). — V. ö. х а г и ч о х , м а г и ч о х (пъсня) въ
былое время, въ хорошую пору. Z.
х а й м а н (a jadrinszki kerületben) zseb, zacskó (карманъ) M.
— V. ö. jadr. yaj-hér mindenki: an. yar-hér
x а й M а л a- meggazdagítani (обогащать). M.
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x а ч M а к, villaforma eszköz, mellyel a lakodalom után a meny
asszonyról a pártakendőt leveszik (розвилки для CHHTÍH СЪ обраченной'невъсты Фаты, пургэнчэк). М.
yaldra- meggyöngülni (mint pl. az abroncs a vedren, v. az ember
a betegségtől; ослабеть на пр. клейки у ведра, когда разсо •
хнутся или человъкъ отъ болъзни).
yartlat- orral fúni, horkolni (lóról mondva; Фыркатв).
х в г й м а л у (yijmáW) tejföllel ós tojással töltött lepényfajta
(ватрушка изъ тонкаго сочня иръснаго твста, намазанная смъсвю изъ кислаго молока, пшеничной или полбеной муки и яицъ)
— V. ö. %ijma, an. yéjma tejföl.
%дт- (an.) fölemelni a kart (pl. ütéskor; замахнутвся), %отт
jaras pofon ütni (заушать). — хумзар. id. Z.
vömgr: xurt~X- ( a n 0 m e ü (пчела).
Xpldo (an.) (мусыръ).
yor-gajék-ágés (jadr.) hattyú (лебедь).
х у т л а м и lepényfajta (ватрушка съ загнутыми четвсроугольникомъ краями). М.
yuskan- elmozdulni, kimozdulni (тронуться съ мъста).
%uza% nőtlen férfi (холостой). — V. ö. tat. kazak id.
%upsa lart- bezárni (запирать).
/éwérsél' sebész ( = Фелдыперь).
/értsort (vir.), an. yértsut házőrző szellem (домовой).
jágen megközelítőleg, körülbelül (приблизительно). — V. ö. tat.
zakén és csuv. slwéy, vir. suy közel.
jangar rothadt fatörzs (гнилое дерево).
я н а в a p vonó jószág (csak imádságokban használt szó). —
== нереид, д ж а н а в а р : одушевленный, животное, отъ
д ж а н [тур. тат. j a n , джаг. тобол. ян, чув. чон] душа и
а в э р, в а р умъющш, одаренный. Слово это у Чувашъ упо
требляется единственно въ молитвослов1яхъ и ирисловьяхъ во
время пашни и относится исключительно къ лошадямь, какъ
животнымъ участвующимъ въ нашив: я н а в а р з е н е х в а т
п а р ! лошадямъ силу дай Боже ! Z.
jaldérdad- ragyogni (блестъть сильно блеско) | jeldérdad- fényleni (блестъть слабъе) | jeldérga- sugározni (pl. az örvendő arczá
rói mondva),
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я р а б а (jadr.) gyöngysorba fűzött rojtocska (унизанная бисеромъ кисточка). М.
jerblui (jadr.) teve ( = верблюдъ).
е ж е л ь з е н г е р (a tyetyusi kerületben) vitriol (купоросъ). Z.
и ы х (je-/, йах) nemzetség, törzs (родъ, племя). Z.
jengü-jángel tuza süräs ballagni (вихлять).
jiV-biimnrße (йыт-сьумурч) barkócza, galagonya (rhamnus frangula, крушина). Z. — tkp. «eb-zelnicze».
jldé-berze КибЫ (növény). — tkp. «kutya-bél».
jédérla- fölemelni (vmely nehéz tárgyat; поднимать тяжелую
вещь).
jébeldi hízelgő (льстивый). — V. ö. й ы б у л д а : шутливый.
и ы p ы з, р ы з titok (тайна). М.
й и в a pogácsa (melylyel a sorey-ori ünnepség alkalmával az
énekeseket megvendéglik. — шарики изъ твста; колобки приго
товленные для угощешя славелыциковъ во время «Соргоры»). М.
и и р и х zöldség, gyep (зелень). М.
й о с м а н vérrel gyúrt palacsinta-tészta, melyet a gonosz
szellemnek nyújtanak áldozatul (замененная на крови тонкая
,лепешка для иринесешя въ жертву »киремети»). М.
й о м с ы н н ы megbabonázott, elvarázsolt (навороженный). М.
й о р в а р húsnemű (мясная провиз1я вообще). Z.
ю л а ш kiváltás, megszabadítás (выкупъ, освобождеше). М.
— V. ö. tat. zol-, csuv. síd- megváltani, kiszabadítani.
jükla kunyhó (хижина).
cábér kakukfű, démutka (богородская трава).
ч а р parancs, rendelet (новелъте, указъ, ириказъ). М.
cérés húzókötél a lószerszámban (подтяжки у телвги).
ч е р т е pálinkás pohár (чарка для питья водки). М.
cíndér (vir.) rojt, czafrang (бахрома). — V. ö.1 ч и н д е р ь :
узоръ. Z.
ч и н р а у alvilág, mélység, melyben a holtak szellemei laknak
(яма, котловина, жилище д у т ь умершихъ). М.
ч и л а й sok (много). Z.
cos-, tos- (vir.) kinyújtani, kihúzni (протянуть).
cüprän- morzsolódni, szétmállani (крошиться).
cügéú- hullámzani, himbálózni, ingani (волноваться, качаться).
т а я и ч и к támaszték; lakodalmi ajándék, melyet a vőlegény
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szülei a fiataloknak adnak (подпора, подержка; свадебный
подарокъ молодымъ въ день брака отъ родителей жениха). —
V. Ö. tat. tajanjak támasz. М.
т а н д ы к у и с a ángyélika-fű (б'ьлоголовики, дягили). М. —
V. ö. an. képéa, vir. panda id.
т а р ь egy pálmaalakú növény neve, melynek gyümölcséből
szeszes italt készítenek; friss, nedves (пальма; ростетъ какъ
.ФИНИКЪ и издаетъ изъ себя сокъ, употребляемый какъ хмъльный
напитокъ, называемый «тари» ; свгЬжш, влажный). М.
üpl'é, t'éml'é ? hogyan ? miképen ? (не знаю какъ ?)
т э т т и kedvesség, jóság, részvét (сладость, добро, причаспе). М.
— V. ö. üwtüt, tat. dellät boldogság.
ténlaiv halánték (виски).
tele békó, nyűg (путы).
térges por (пыль).
, (éhé maradvány (остатокъ).
üppir czigányút a torokban (сухое горло).
toya csat (пряжка) | tgyala- csatolni.
tgro tiszta (folyadék; — чистая жидкость) | top-tor ggndgrla fényes nappal (среди б'ьлаго дня).
т у т р е ш к а egy dűlő földnek nyolczada (Ve часть загона
— а н а — въ Чистопольскомъ уьздъ). М.
tulyér- (an.) horkolni (lóról mondva; — Фыркать).
т у г е л л е (t'ügél'l'é, t'égel'l'é) páratlan, egyedül álló (одиночный,
нечетный). M.
«т у г у p : зеркало (веиг. тукор, tükör)» Z. — Én csak tugürí alakot hallottam.
T у г у p с ь nyíl (стр'Ьлокъ изъ лука). Z, (V
tüdut, ШШгМ (an.), vir. tiif kürt.
т у м е с к е dombocska (бугорокъ). M. — V. ö. tat. tumyak id.
iiil'ä- csomót kötni (завязать узель). — V. ö. téwé, tu csomó.
sabaga bojt (кисть).
;
sé%- beszívni, magába szívni (впитывать, всасывать).
séyé: éul s. az út tele van fagyos hógöröngyökkel (такъ называ
ется дорога, когда снъгъ сухой и жестюй такъ что сани
двигаются трудомъ). — с у г у : морозно Z.
с ы н г е р ь erődítés, barrikád (укрънлеше, завалъ, барри
када). М.
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népka bölcső ( = зыбка).
séwes kullancs (клещъ).
síréiban hangya (муравей).
sogo (vir.) fáradt (жадный).
sola (vir.) ablakoldal.
suhiíak ösvény, csapás, gyalogút (трона). — V. ö. tat suliinak id.
с у д у р (jadr.) fogyatkozás, veszteség, kár (ущер'бъ). Z.
úaramas meztelen (нагой) | éáppJ-saramas teljesen meztelen.,
с e x M e T fáradság, gond, baj, kár (трудъ, забота; боль, вредъ).
íéf ér félelem, ijedtség (страхъ); éeyrii yobai ijedtség fogja el.
sebétan-, sébétdá- fecsegni (болтать).
séwak lejtős, meredek (отлогш).
sél'ép selyp.
si vendégség, lakoma; taw sijii! köszönöm a jóltartást! (благо
дарю за почетъ!)
síwéfjé (jadr.) éles, hegyes (острый).
с ь у т м а х menyország (рай, небо, здемъ). Z. М.
с ь у з ё bojtocska, czafrang (gyöngy nélkül; — кисточка безъ
бисеру, бахрома). М.
с ь у р а с ь м а kiengesztelődés; halotti tor (иримиреше, по
минки) | сь ю р а с ь- kiengesztelődni, kibékülni (мириться) | сьго
р а з ю béke (миръ). М.
с ь у р э . н ь rókaszőrü (ló; — рыжШ, о лошади). М.
sügä vékony (тоигай) | sügäl'- vékonyodni (тонуть).
südel' asztal ( = столъ).
sün- kínálni, megvendégelni (предлагать настойчиво, уго
щать).
sür-yut paczal (tkp. «száz-rét»; — коровш рубецъ). Z.
sürél'- kigőzölögni, elillani (выдыхаться).
saderdattar- csikorgatni a fogat.
in а й viaszból v. kenyérhéjából gyúrt golyócska, melyet a javas
czérnára kötve alkalmaz a ráolvasásnál; szerencse, siker (шарикъ
изъ воска или хлебной корки, привязываемый йомзями на
нитку во время ворожбы; счаспе, удача). М.
ш а д ы н gonosz szellem, ördög (темная сила, злой духъ,
бт,съ). М.
ь
т а л а н т а egy kis madár neve (птичка; русское назваше
неизвестно). М.
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ш е г е р ь , ш у г у p ь hála, köszönet (благодаренье, хвала,
слава): шегерь Toppá! hál' istennek! (слава Богу!). Z.
iegan hecsepecs, a csipkerózsa gyümölcse (шиповникъ).
sénér-kúrék útifű (поддорожникъ).
sébélgan giliszta (глиста).
ш и н г о p с sárga tollú, vörös övű, verébnagyságú madárka
neve (? tengelicz; — назваше желтенькой птички съ красной
нояской, величиною съ воробья). М.
mr'-árem (an.) = árán üröm (полынь).
н е р ё т ь (egy halfogó szerszám; вянтиры; рыболовный снарядъ). М.
н и ш szúrás (méh-sz.); gyöngeség, nyápiczság a gyermekben
(ужалете, уязвлеше, жало; дт/гская хилость, бол'Ьзнь). М. |
нШе gyönge, hitvány, nyápicz (слабый, плохой).
némél'ka vető háló ( = наметка).
paj rész, osztály (часть). — V. ö. tat. per. paj id.
и а д ь я и nagy fakártus (бадья, большая деревянная чашка).
М. — V. ö. tat. badjan id.
п ы г ы т távoli (дальный, отдаленный). М.
п ы ч, и ы ч а х teljesen, tökéletesen (вовсе, совершенно): и ы ч
т у т т у м teljesen sötét (совершенно темно). Z.
yed'i kullancs (клещъ).
peslak sületlen (lepény, v. kenyér; — плохо испеченный, на
пр. хлт,бъ или лепешка).
yirzeíbagar-da az állati belső részek (внутренность животнаго).
ii ы л а к ajándék, adomány; áldozat (дары, нодарокъ; жертва):
« и ы л а к и а р а г а н: дарствующш — въ молитвенныхъ при •
зывашяхъ (джаг. б ы л а к, б у л а к, б у л а к б и р - : дарить)» Z.
и ы р ч к а н barázda-billegető (motacilla; — трясогузка). Z.
péti szarvas (олень).
pigän- reményleni, bizni (надеяться).
п и л и к osztüyrész, birtok, földrész (участокъ, область, часть
душеваго земельнаго надела). М.
pirésü angyal (ангель). — V. ö. tat. per päristä id.
ii л ем kovászos tésztából készült kalács, mely fölül tejjel v.
vízzel kevert kendermag-liszttel van bekenve (ватрушка изъ
кислаго Tf.cTa, намазанная толченнымъ кононлянымъ семенемъ,
разведеннымъ водой или молокомъ). М.
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pondéy- megpenészesedni (заплеснеть),
potiäü tanú, bizonyság (свидетель) = поняие.
pgrzálleyewa akáczfa (tkp. «borsós fűzfa»)
- н у kötelék, szalag (завязка, тесьма) Z. — V. ö. tat. baw kötél.
pidgan- hullámzani, zavarogni, lázongni (pl. víz v. n é p ; волно
ваться [о водъ, народв]). — V. ö. tat. bolyán- id.
purzuj (an.) agárkutya.
vaksa evet, mókus (бълка).
в а р а б ы veréb ( = воробей) M.
vej játék, játszás, mulatság (игра) | vetla- játszani, mulntni
(играть).
vera-/ régen (давно).
vézen- == üzen- szétoldani, leoldani (отвязывать).
в и т р э н ь т у р р ы madárka neve (птичка; русское назваше
неизвестно). М.
в и д и н ь- ieményleni, bízni (уповать). Z.
в и р ь м е ч е ünnep, melyen a botegségeket kiűzik a házból
(ираздникъ для изгнашя изъ домовъ болъзней). М.
в и р э м vízi betegség, sorvadás, daganat (опухоль, чахотка,
вередъ). М.
virtlä- ingerelni, uszítani (дразнить).
magas pirók (снътирь).
majla- rendezni, intézni, végezni (уладить).
M а p д a méhraj (рой пчелъ). M.
м e с л э т hatalom, akarat, kény (власть, воля). М.
м е р к е м е с sajnálat, részvét, jószívűség; az isten kegyelméhez
eljutott — halott; ünnepség a betegségeknek a házból való kiűzé
sére (сострадаше, сожалеше, милосерд1е; сподобивипйся милосер д1я Бояая — умерппй; ираздникъ для изгнашя изъ домовъ
болъзней) М.
méri duma ? ménma t та ? minek, mi czélból, mit tenni ?
(зачъмъ, что дълать?)
morka, sar' kusman sárga répa (морковь): — bojtocska, rojt a
ruhákon (кисточки нарядовъ).
mgndér (vir.) kövér, hízott (жирный).
м о р я н (a kozmodemjanszki kerületben) nyúl (заяцъ). — V. ö.
cser. м е р а н г е Z.
la$aga (an.) mocsár, posvány (болото).
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légér orvos ( = Jieiíapb).
lép csendes, n y u g o d t (TMXÍÍÍ, CJÍOKOÍÍHÍÍÍ).

JI M 6 a fűzfa gályákból készült kosárka, melyben az evő kana
lakat tartják (iíop3HHKa H3T> TajioBbixT, iipyTbeB'b %m coxpaHema
CTOjioBbixi jioaceKt). M.

M. B.

Egy „epe" jelentésű szó az ugor nyelvekben.
Az e p ének neve az osztjB.-ban Ahlqvist szerint síp és vosrem
vagy vorsem. Vologodszki osztjB. szótára csak a vosrem szót ismeri.
(Castrén déli-osztják szógyűjteményében az «epe» neve nincs
meg.) — Az utóbbinak megfelelő vogul szó: vogB. vosrem, L oserm;
a vogK. Máté-fordításban (27, 34) ezt találjuk az«epe» nevéül:
vocerem (a Hunf.-féle kiadásban), voserém (az Ahlqv.-féle recensióban).
Czélom lesz kimutatni, hogy egyéb ugor nyelvekben is van
nak szavak, a melyek a vosrem, vosrem, oserm, vocerem, voserem,
vosrem szóalakok kezdő részével (vos, os v. ose, voc v. voce, voé v.
vose, vos) egyeztethetők. S ki fog tűnni, hogy az említett szavak
eredetileg «epét» jelentettek, úgy hogy vosrem stb.-nek is a kezdő
vos rósz adja meg az «epe» jelentést.*)
De ha az illető szavak már nem jelentenek epét, a mint sza
vaimból már eddig is következtethető, vájjon mit jelenthetnek hát?
Azt kell majd kutatnunk, hogy az «epe» jelentésű szó értelme
hogyan módosulhat.
Az e p e s z í n e s á r g a , plántaevő állatokban z ö l d . I z e
k e s e r ű . H a t á s á r ó l elég lesz annyit mondanunk, hogy a nép
hit szerint az olyan emberben, a kiben sok az epe, sok a h a r a g
is, azaz: hogy az ilyen ember igen haragos természetű. Az epe

*) Hogy a megmaradó -rem (-erm) utórész külön szó-e, úgy hogy
vosrem stb. összetett szó lenne, vagy pedig kópzőcsoport-e, pl. deminutiv
képzők halmozódása, azt nem akarom itt eldönteni. (Hihetőleg összetett
szo: vos-rem, s a rem. e h. lem = ug. Isme, finn lieme stb., vagyis vos-lem
tkp. vos-lé, «epe-ló». Szerk.)
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t e r m é k é n e k pedig ugyancsak a néphit az állati m é r g e t
tekintette. 1 )
,
Az itt elmondottaknál fogva egy «epe» jelentésű szó tropicus'
használat folytán leginkább a következő másodjelentéseket ve
hette fel :
I) s z í n é r ő l : a « s á r g á » - n a k és «zöld»-nek jelentését;
II) í z é r ő 1: a «k e s e r ű» -nek jelentését és ebből folyólag
a « l e l k i k e s e r ű » - n e k vagy «k e s e r ű s ég»-nek jelentését is;
III) a z o n l e l k i á l l a p o t r ó l , a m e l y e t e l ő i d é z : a
« h a r a g » - n a k jelentését, ide számítva természetesen mindent,
a mi ehhez közel áll, a minő például a ( ( b o s s z ú s á g , g y ű l ö l 
ség)) stb., sőt az « i r í g y s é g » is, úgy hogy ezek a jelentések
egészen össze is folynak azokkal, a melyek a « l e l k i k e s e r ű»-ből
fejlődhetnek ;
IV) t e r m é k é r ő l : a « m é r e g » jelentését, a mely átme
het a d e l k i m é r e g » - n e k jelentésébe is és minden jelentésbe,
a mely ebből keletkezhetik, minélfogva ez a jelentéscsoport a II)
és III) alatt adottal összefoly.
De vájjon meg is találhatók-e ezek a jelentésfejlődések a
nyelvek történetében ? Erről a következő példák tehetnek bizony
ságot :
I) M é r e g : latin fel «epe», de aztán «méreg» is. (L. Finály,
Lat. szót.) | német gallé «epe», néha «méreg» is. Luthernél olvas
ható: «er w i r d d e r o t t e r n g a l l é s a u g e n o . (L. Grimm,
Deutsch. WÖrterb.) — gallenzahn a. m. «giftzahn» (Grimm).
II) « S á r g a és z ö l d » : vog. vosrem «epe; zöld, sárga»
(NyK. IX., szót., 183. és Hunf., Vog. f. és nép. 31).2) — vosrem-osp
«epeszinű» (Hunf., Vog. f. és n., 31). — [Klaproth vog. szavai közt
találhatók: vozerma «grainen» (Hunf., Vog* f. és n., 29), és vosirmasp, voserman «viridis» (H., V. f. ós n., 31)] | osztjB. (Ahlqv.)
vosrem «gallé» : vosrem--/orpa (gallenfárbig) gelb | észt sapp (gen.
sápi) «gallé»; sappima «gelb anstreichen, vergolden» | osztjákszamojéd pad, pate, pace, pac, patté «galle»; padal,patel,pacel,patai

*) L. erre nézve Grimm, Deutsch. Wörterb., gallé alatt: «man leitete
. . . das thiergift aus der qalle hev, es sollte aus dieser flieszen».
2
) Idézhető még V. f. és n., 29., a hol ez áll: rvoierm zöld».
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«grün» | jurák-szamojéd padén «galle» ; paderaha «blau»*) | görög
y ólo q «epe»; yoló[ia<poq
«epébe mártott; y' olo (i á<p ív oq
»arany-sárga | orosz jKejnib «gallé» ; JK ejru eHi e «(das) gél
ben »; HÍ e JI Ti H H a «gelbes; (die) gilbe ; gélbe farbe».
III) « K e s e r ű » : osztjB. (Ahlqv.) vosrem «gallé» : vosremin
«bitter,, sauer» ; — osztjB. (Volog.) vosremin «keserti, savanyú));
vosrema-jita, vosremla-ta «keserűvé válni» ; | mordM. sápii, E. sepe,
sápé «epe» : M. slipi, E. sepej,sapev «epés, keserű» | osztják-szamojéd (bajhai nyelvjárás) pate «gallé» : patenena «bittér» j latin fel
«epe» : fclleus «epés, keserű» | gör. / o A ^, yolíov
«epe; keserű
ital, üröm» | francia fiel «galle; (das) bittere, bitterkeitw (SachsVillatte, Wörterb.) | ném. gallé «1. von der gallé selber», «3. von
gallenbittern dingen» (Grimm); gallen «1. gallig, bittér machen,
2. g., b. werden» (u. o.)
IV) « H a r a g stb.» : epés természet «cholerisches tempera
ment*) = ingerlékeny természet | magy. epéskedés «mérgeskedés,
haragoskodás (Czuczor-Fogarassi szótára) | finn sappea
«epéssé
lenni; megharagudni, elkeseredni)) | gör. y o X/j és y oXíov «epe;
harag, düh, méreg, gyűlölség«; yoXáco «eszelősködöm; epés
vagyok, haragszom*); %óXioq «haragos, haragvó»;
yoXósig
«epés, haragos»; yoXów «megharagítok, dühbe hozok, harag
szom)) | lat. fel «epe; gyűlölség, ellenségeskedés, keserűség*.—
bilis «epe; harag, bosszúság; bú, szomorúság, komorság; őrültség,
őrjöngés, düh» | francia bile «galle, z o r n » ; — fiel wgalle; feindselige gesinnung, feindseligkeit, hass» | orosz íKejniB «gallé;
jáhzorn» | ném. gallé «1. von der gallé selber; 2. für die gallige
stimmung . ., zorn, grimm, erbitterung u. á.; b) mhd. besonders
auch von falschheit, wie sie in neid, bosheit sich offenbart; 3. b)
von leid und not; 4. endlich heiezen bőse, gallige menschen selber
gallé» (a Grimm-féle szótárból, a hol a gallé szónak még más átviteles jelentéseit is találni).
Ezek a példák még sok mással volnának szaporíthatok; de
úgy hiszem, elég lesz ennyi is, hogy az említett jelentésváltozások
lehetőségéről meggyőződhessünk.
A vog. oszt. vosrem-be\i voé-ved alakilag egyeztethető szók
*) V. ö. osztjB. (Ahlqv.) vosta, vosti «grün; himmelblau; gelb» j
mordE. (Wiedemann) pizc «zöld; kék». (L. Budenz raordv. szótárát.)
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találhatók meg az ugor nyelvekben—olyan az «epó»-nek jelen
tési köréhez tartozó jelentésekkel, a melyek együttvéve határozottan
az «epe» concret alapjelentésre utalnak, vagyis a melyek nem
olyanok, hogy akár az egyik könnyen keletkezhetett a másikból
(pl. «harag» és •«méreg», mig ellenben «epe»-re utal ez a kettő:
«harago és «zöld»).
A votjákban: voz grün; voZges grünlich | vo% zorn, neid 1 );
voZze vajitini erzürnen, erbittern (szószerint: haragját v. elkesere
dését előidézni); vo£ani,voz'jaskini beneiden,hassen; sich wundern;
alighanem ide való ez is: voZdani unzufrieden sein || a zürjénben
megfelel vez 2) grün, gelb ; grünes, wiese; vefyol, ve£gov, velol,
ve£ov, vezöl, vez"óv grünlich, gelblich; veiöd grün, grünend | vei
(neid, eifersucht, eifer, begierde): ve£ kutni, v. petködni beneiden,
neidisch sein (szó szerint: irigységet bírni; irigységet mutatni); v.
petködni begierde erregen, verführen, verlocken (szószerint: kívánságot előidézni); v. bostö, v. petö man ist neidisch, es gelüstet
(szósz.: az irigység, kívánság megkap; irigység, kívánság jelentke
zik) ; v. öktini eifersüchtig werden (szósz.: féltékenységet gyűj
teni) ; ve£-gla stürmisch aufgeregt (szósz, mintegy: haragos hullámú); veialni, veéavni neidisch sein, beneiden, wetteifern, lüstern
sein ; veíóytini eifern, nacheifern, eifersüchtig sein oder werden. .—A «keserű»-vei rokon másodjelentést mutat: veidög widrig schmeckend; v.-jumol fad süsslich (jumol süss, süsslich) [V. ö. észt happu
sauer, sáure; widerlich, unangenehm; — a s a v a n y ú és k e 
serű)) pedig nem egyszer vannak egy és ugyanazzal a szóval
kifejezve: osztjB. (A.) vosremin bittér, sauer | mord. E. capamo
sauer, bittér, scharf (von geschmack)] | vi£ gelb, grün; vizgol, vilgov, viZol, viéov gelblich | külön említek meg egy kifejezést, a
melyben Wiedemann a viz szót «epé»-vel fordítja: sijös vosödo
vizán er vomirt gallé (szósz.: őt zölddel v. sárgával hányatja, azaz :
ő zöldet v. sárgát hány). Merészség volna ebből az egy kifejezésből
arra következtetni, hogy viz még most is jelent néha epét. De min
denesetre tanulságos példája annak, milyen közel jöhet néha egy
máshoz az «epe» meg a «zöld» jelentés.
r
) A «neid» jelentésre nézve v. ö., a mit fentebb a ném. gallé szóra
nézve a Grimm-fóle szótárból idéztem.
2
) V. ö. zürj. pet- — votj. pot- kieredni; átvivő a l a M l tekinthető:
vöz (v. ö. töd- — votj. tud- tudni).
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A «harag, irigység, féltékenység*) jelentésű votj. voZ, zürj. vez
szót megtaláljuk Budenz MUgSz.-ában is «acsarog» alatt. Termé
szetes, hogy itt csak olyan szók vannak egymással egyeztetve, a
melyek «haragot» s hasonlókat jelentenek, t. i. a következők :
Magy. acsarog , grimmigsein (rusnyán mérgelődni): acsarkodvor zorn kniráchen ; ergrimmen, grimmig sein; zornig anschreien;
— vogP. bét-, uoét- zűrnen, bőse sein | vogK. oc- ergrimmen, sich erzürnen; oci zorn; oct-, ostel- zürnen, sich erzürnen; — votj. voz zorn,
neid | zürj. vez (neid, eifersucht) és ezeknek egyes származékai; —
finn viha ira, ódium (és származékok) | észt viha zorn, hass, feindschaft; vihane-, zornig werden, ergrimmen; — lapp vasse ódium,'
inimicitia; vassote- odio habere, odisse.
A zürj.-votj. voz, vez, finn viha és lapp vasse összetartozásán
alig lehet kételkedni. Elég jól egyezik ezekkel a vog. oc (os, ös,
uos) is, a mely szó már nincs meg ugyan a vog.-ban, de a fentebb
említett származékokból kikövetkeztethető. A magy. acsarog- és
acsarkod-ből, természetesen csak acs- egyezik a votj. VOZ-YSL\, vog.
oc- stb.-vel.
Ezekbez azonban Budenz még hozzá adta e mordE. szót:
azar wütend, bőse (azargado- wüten, rasen, besessen sein), a mely
nek a fentebbiekkel való egyezését igen kétségesnek kell tartanom.
A jelentés jól egyezik ugyan, de nem úgy az alak. Nem is fektetve
különösebb súlyt arra, hogy hiányzik a szókezdő v, ámbár a mord
vin nyelv nem igen számítható azok közé, a melyek azt könnyen
és minden nyom nélkül eltüntetnék, nagyobb fontosságot kell
tulajdonítanunk a z-nek. Tekintetbe veendő ugyanis, hogy mind a
zürj.-votj.-ban (voz, vez), mind a vogulban (oc-, os-, os-, uos-), mind
a lappban (vasse), mind a magyarban (acs-) coronalis képzésű
p a l a t á l i s spiránst (s, z) vagy ugyanilyen aífricatát találunk (c),
az a^ar-beli d e n t a 1 i s spiráns ellenében. Pedig a mordvin nyelv
is palatális spiránst vagy aífricatát szokott mutatni ott, a hol ez a
a hang a rokon nyelvek tanúsága szerint eredetinek tekinthető:
magy. savanyú (s = s), mordM. sapama id., mordE. capamo id.,
cser sopo, sapa, zürj. soma, osztjB. surnmim id., vogL. siium id.1) —
*) A finn liappmne «savanyúi) kezdő /i-ja jóformán szintén régibb
s helyett áll. V. ö. a litván eredetű lianunm «fog» szót, ebből: íambas.
(A magy. savanyú rokonságát lásd: MUgSzót. 332—'^34. 1.) — [A mordvin
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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A finn viha-n&k sem kell régibb visa helyett állania (MUgSz.,..
715.1.), hanem lehet az akár régibb visa helyett is.
Az említett egyeztetések végén még ezt olvassuk a MUgSz.ban: Alapalakúi . . . a m. acs- . . . és a vog. oc- erősbűit sziszegőjét (c) tekintve, fölvehető: vBns-; v. ö. finn ynseci «unwillig,
trotzig.» De ha tekintetbe vesszük 1. hogy a többi felhozott szó
mind mélyhangú (kivéve a zürj. vei szót, a mely a votj. voi-val
szemben szintén csak voi volt régibben); 2. hogy az említett sza
vak egyikében sincs a sziszegő előtt nasalis és 3. hogy mindenütt
p a l a t á l i s sziszegőt (v. affricatát) találunk és nem d e n t a l i s t , —
az ynseci szónak a többiekkel való összetartozását több mint két
ségesnek kell tartanunk.
Ezek volnának tehát a votj. t>oi-nak Budenznél található
megfelelői, a melyek jelentése természetesen mind a «harag»-ra
vonatkozik. Közűlök egyet-mást ismételve, folytatom az «epe»
alapjelentósre visszavihető és vog. oszt. vos-Ysd egyező szók kimu
tatását.
Finn: viha (a lapp vasse szerint ebből: visa) :
a) viha «harag», gyűlölség, ellenségeskedés, háború; on
vihoissaa?i haragszik, dühös; vihakka heves, tüzes, eleven (1. még
d. alatt) | vihastu- megharagudni, felindulni, megdühödni | vihava
haragos, heves, tüzes (1. még b. c. d. alatt) | vihavoitse- fájni, égetni,
sajogni (1. még d. alatt) | vihoitta- haragítani, keseríteni, ingerelni
(1. még d. alatt) | vihollise- ellenség.
b) viha «méregw, mérges anyag (Kai. 9, 242): káarmeen v.
kigyóméreg (v. ö/Luthernél: der ottern gallé) ; vihat (plur.) gyulla
dás, holt v. hideg fene, üszök (e jelentés legalkalmasabban ere
detibb « m é r g e k v. m é r g e s m a t e r i á k » - í é l e jelentésből
származtatható) | vihava ártalmas (1. még c. d. alatt). | Talán ide
vonhatók még a következők i s : viholaise- «hangya» (ismeretes a
csípős hangyasavról); v. ö. méhe, nominat. mehi nedv, méz és
mehiláise méh) | viholaise 1. hangya, 2. csalán.
c) vihakka «éles, keserű» (1. még a. d. alatt) | vihava éles,
keserű, kellemetlen, undorító (1. még a. b. d. alatt).
azar egybevetését bizony el kell ejtenem, azon rnég fontosabb oknál fogva
is, hogy e szó idegen eredetűnek mutatkozik = tatár és perzsa azar (ázat)
«afflictio, offensio)) [azar etmek affiigere, offendere). Szerk.]
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d) «zöld» : vihoitta- zöldelleni, tenyészni, virulni (1. még
a. alatt) | vihakka dúsan tenyésző, virágzó, lombos (1. még a. alatt)
vihanta viruló, zöldellő ; díszes, pompás | vihanta-, vihannoitse- zöl
delleni, virulni, díszleni | vihava dúsan tenyésző, virágzó, lombos
(1. még a. b. c. alatt) | vihavoitse- dúsan tenyészni, zöldelleni, virítani
(1. még a alatt) | vihoa- zöldelleni, tenyészni, virítani.
Ide vonhatónak látszik még egy magashangú szócsoport i s ;
mert azonkívül, hogy jeleütése a legkisebb nehézséget sem okozza,
alakjának kezdő részére nézve is egészen egyezik a már felhozott
szavakkal:
viheria, viherá, vihreá (velireii) zöld | vihertii- zöldelleni, zöldbe játszani | vihervá zöldes, zöldbe játszó. — V.ö. puna, punaise
«vörös, piros» mellett: punerta- piroslani; punerva, punertava
pirosló.
A finn nyelv észt dialectusában (Wiedemann szótára szerint):
viha 1. zorn, hass, feindschaft; 2. gift, krankheitsstoff, starker
stoff, schárfe; 3. scharf, bittér, erbittert, zornig | vihustama eigensinnig sein. Az észt viha 2. alatt felhozott jelentései megerősítenek
bennünket abban a nézetben, hogy a finn viha szó «méreg» s több
efféle concret jelentése nem újabb fejlődés. A finn viha stb. szó
csoportra nézve érdekes még Ahlqvist «Kulturwörter der westfinn.
Spracheno ez. művének következő helye (92 1.): «das im westlichen Finnland gebráuchliche vihrm vom stamm viha, scharfe
fiüssigkeit, gallé (im Estnischen auch: gift), welches auch für
vihanta grün (von feldern u. dergl.) und vihoittaa ins grüne schillern, grün scheinen, grünen, zum stammwort dient.w Tehát Ahl
qvist is egytövüeknek tartja a viha és vihreá, vihanta, vihoitta- sza
vakat, a viha szó eredeti jelentéséül nyilván szintén «epé»-t véve;
mert máskép nem igen volna érthető az idézett szavak egyezte
tése. De feltűnő, hogy ő a viha szónak egyik jelentéséül valóban
fel is hozza az «epé«-t. A finn szótárak legteljesebbike, a Lönnrotféle két kötetes finn-svéd szótár, a viha szónak «epe» jelentését
nem ismeri. Ismerné talán valamely finn nyelvjárás?
Lapp. vaéée ódium, inimicitia | vassate., vaMatove- tsedio capi,
fastidire; te taste vassatovab jam hoc fastidio, hoc me amplius non
delectat (jobban szószerint: ettől már undorodom) | vassatem taedium, fastidium | vassotattem ódium, invidia. (Lindahl-Öhrling:
Lexicon Lapponicum). Figyelemreméltó itt az «undorodás» (fasti4*
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dium, taedium) jelentós, a mely talán az epe í z é r e való tekin
tettel keletkezett. (V. ö. zürj. widög widrig schmeckend | finn
vihava keserű, undorító, stb.)
A c s e r e m i s z b ő l ide vonható: u£árge (cserM. zarga)
«zöld» | uzarg-, uzargem- zöldülni | uzart-, uzargemd- zöldíteni. Alaprésze *u£o kifejthető, tekintve, hogy szintilyen végű szók: joksarge
«vörös», kozarge hegyes.
A m o r d v i n b ó l ide való talán: mordE. ozo «sárgakór»,
a minek a moksában akár *va£a is megfelelhetne. (V. ö. mordE.
oj = M. vaj «vaj, zsír« | E. ojme = vaj ma lélek.) — Hogy a
mordM. vizei, pize, mordE. piie «zöld, kék» is összefügg-e az említett szavakkal, nézetem szerint egyelőre nyílt kérdésnek tekin
tendő ; mert látni lehetett, hogy az ugorság legkülömbözöbb nyelvei
csak v szókezdőt ismernek a tárgyalás alatt levő szócsoportban,
a mely v egyes esetekben már el is tűnt.
Es most, miután sorra vettük majdnem az összes ugor nyel
veket, visszatérünk az o s z t j ák-hoz, a mely még egy ide szolgáló
adatot nyújt: osztjB. (Ahl.) vosta, vosti «grün»; himmelblau;
gelb; — vosta-voy kupfer | (Vol.) vosti zöld, sárga | osztlrt. vasta
grün. Ez a vosta, vosti lehet *vos-nak származéka, úgymint vir, ver
«vér» mellett van: osztB. virti, virti, Irt. verde «vörös».
Utójegyzet.
A vogK. oc- igének hitelessége kétséges. Lehet t. i., hogy octolvasandó helyette. Budenz az oc- igének a következő két előfor
dulási helyét idézi: Máté 2, 16 és 22, 7. Hunfalvynak a Máté
fordításhoz írt szótárában (NyK. IX.) a már említett két helyen
kívül még ez van idézve : 2, 3. De megvan az oc- ige a Máté-for
dításban még a következő helyeken is: 18, 31. 34. 20, 24. — Mind
a hat helyen <><•• igét találunk. De tekintetbe veendő mindenekelőtt,
a mit Hunfalvy a NyK. X. kötetében a 203. lapon mond: «A' Máté,
fordításában (Wiedemann kiadása szerint) oées», haragvék, haragu
dott)) áll (Mát. 2, 3. 16; 22, 7.) Lehet, hogy ott Wiedemann otstes-t
írt, mit én félreértésből így: oces (octes helyett) írtam; a' könyvecske
már nincs kezemnél.» (Tudni való, hogy a vogul Máté-fordításnak
Wiedemann-féle kiadásában a c mindig ís-vel van írva.) Tekin
tetbe veendő továbbá, hogy a vogul Máté-fordításnak Ahlqvist-féle
recensiójában az említett hat hely egyikén sincs oc-, hanem két
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esetben ost- áll helyette (2,3, 16), négyben meg oct- (18, 31. 34. 20,
24. 22, 7.) Tekintetbe veendő harmadszor, hogy a Márk-fordítás
ban sincs oc- ige, hanem mindig oct- vagy ost- (illetőleg ezek szár
mazékai). És pedig így van ez mind a Popovféle eredetiben,
mind az Ahlqvist-féle recensióban: a) oct- Mr. 10, 14. 41. 14, 4.
b) ostel- (Popov), osgel- [recte: ostel-] Ahlqvist) durativum az oáiigétől Mr. 2, 5. e), octalt- (Pop.), octat- [minden valószínűség sze
rint octalt- a helyes] (A.) Mr. 7, 10; octaltip (P.), octairp (A.)
BJIOCJIOBHIHÍM (der verláumder, lásterer). d) octipt- Mr. 3, 21 : tau
öles octiptam (A.) OHrf> BMmejib H3i> eeőn magán kívül, eszén kívül
való lett, Károli: eszétől eltávozott (octipt- tehát valószínűleg a. m.
«eszét veszti»).
Kérdés, hogy mit tartsunk a Satigin-féle vallási tartalmú
fordításukban találha tá oseytane szóról, a mely Hunfalvy szerint
(NyK. IX, 206.) «harag»-ot jelent. Ha ez csakugyan az előbb
említett szavakkal egybetartozik, az oscy kezdő rész talán min
denestül a. m. oci, s oseyt- az igen közönséges-í képzővel való denominalis igekópzés volna.
VASVERŐ RAJMUND.

Erza-mordvin népmese.
Az újabb időben a Kazáni Missionarius-társaság kiadvá
nyaiban közrebocsátott mordvin (főleg erza-mordvin) szövegek
közt (lásd NyK. XIX, 73) kétség kivül legérdekesebbek a «dalok»
és «mesék», mint ((mutatványok a mordvin népirodalomból», a
mint is az 1882 és 1883-ban megjelent két füzetnek a czíme
hangzik (oőpaHu,bi MOp^oBCKOíi napo^Hon diOBecHOCTH). Különö
sen az utóbbiak, a mesék, a melyeknek élénk előadása gyakran
a párbeszéd alakjával is él, alkalmasak, hogy az élő népnyelvet
híven bemutassák. Megízelítőül közöljük imitt a «Szép Damaj»ról szóló mesét, melynek tartalma jobbadán összevág a «Csihán
királyurfb czímű székely mesével (Kriza, Vadrózsák 472, 1.)
Mazi

Dam

aj.

Eras ajss mastor langsu Mazi Damaj. Mazi Damajeú skaUoj-parneze ulneé. oj-parneze kudo prasonzo asüs. se oj-parnent jarsneme rivez tonads. Mazi Damaj carkodé: ojeze a-lamo kadnovi; kun,"
das vanstneme, ki ojenze jarsamo jaksi.
kuvaf a-kuvaf vanstnes : sas rivez, kundas ojde jarsamo. son
rivezen kandize. rivez inaldi ienze : avaj, Mazi Damaj paro-cif il'amak cavt, líamak mastne; inon fent lamo paro tejan». Mazi Damaj
meri: aaras, cavdanf kodamo paro tejat ton monen ?» rivez meri:
«mon Purgine iúazoro pazoú tejtere nze eksezet cijasa». Mazi Damaj
rivezen apák cavt, isiak noldize.
Rivez moU, moU, Purgine iúazoro paznen packodé. son, Purgine iúazoro pazúen saz karmai tejterenze Mazi Damajen ekses cijseme. nvaj Purgine iúazoro pazl moú kucimem Mazi Damaj ton
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tejteret cijseme. Purgine inazoro paz! maksik tejteret Mazi Damajen ekses : sonzo kondamo supav, vese mastor lango jutak, kosojak a
mujat. paksanzo peskset erva kodamo stadado,pirenzepeskset surodo,
kudonzo peskset slugado. Mazi Damaj supav erva mezde, ansak sajen
polado, pize vastado avul! supav. vana kodamo son minek /» — Purgine inazoro paz dumas-arses tejterenze marto. «makssa ino, meri,
isíamo éupavon ekses.
Tejterenze cijamodo mejle rivez meri Purgine inazoro paznen :
«vaj Purgine inazoro paz svat! Mazi Damaj sodamoi kudanzo lamo
ulii; jismest sinst part isíat. Kit sédet kémet, vadfat ulest: znardo
kuva juti Mazi Damaj sodamot, pilg'alonzo mastor lukozdaz zemez
zerni, menet gajnez gajnin.
rivez mekev kudov murdamodonzo mejle MaziDamajnen meri:
uja, ada nej, Mazi Damaj paro-ci, Purgine inazoro pazon tejterenze
sajeme mol'd'anok ! ansak vana meze: koda Purgine inazoro paznen
motd'anok, ton caiment, lamo ila kortak ; lamo kortamo karmát, prat
jomavsak. mon mons kiset kortamo karmán, tondet jovtan toso: son,
meran, pek prevej, lamo kortamo a veckin.
Mazi Damajde a-vasolo eras sisem-pramo Kafaz. se sisempramo Karazont paksanzo trokska jutamsto kársozost sarazon stada
pongs. rivez sarazon vanicatnen kevstni: nte kin, meri, sarazon stadas ?» —i «te sarazon stadas sisem-pramo Kafazon*, jovtast íenze
vanicatne. — «vaj sarazon vanii! Mazi Damajen svad'banzo jutamsto avul! isía jovtado ; Purgine inazoro paz purgine kevsenze ledüadiz, tolsonzo pultatadiz, varmasonzo kulovonk-kak pon&avsinze.
son tejterenze Mazi Damajen ekses makssi. koli ki kevstt'adiz: ne
kin, meri, stadatne ? Mazi Damajen, jortado ienze. Purgine inazoro
paz a tokatadiz». •—- motst molst sin, kársozost pongonost utkan
stada, macejen (digan) stada, kurkan, tuvoú stada, revén stada,
skalon stada, alasan (jismen) stada. rivez erva stadan vanicatnen,
sarazon vanicatnen tonavtoz ladso, tonavtinze mereme. — vana packodst Mazi Damaj marto rivez poks ved cires. se poks vedent
trokska Purgine inazoro paz tejévé va,dra kéme sed. sedent vajenze keveri, sorls vese kinin, rivez Mazi Damajnen meri: «koda
sintresinek nej te sedent í vana koda tejd'anok ino: mon svajtnen
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poremest kundan, ton kundat sornovtnemest satargavtnemestn, rivez
poré poré svajtnen, porinze, Mazi Damaj satargavtnez éavordinze.
seste rivez Mazi Damajen ponksonzo panaronzo kajavtoz ved mel'ga
noldinze. Mazi Damaj stapo, ponkstomo panartomo kadové. Purgine
iúazoro paznen-gak ist'a staposto sas.
koda sast, rivez Purgine inazoro paznen penatéamo karmáé:
nvajy, vajy! meze tejit, Purgine inazoro paz svat! mernitl t'ent: kit
sédet vadrat kémet vl'est ,• sin kov-gak a mastovit, berat. poks vedent
troks sed langa, jutamsto Mazi Damaj sodamot' kudanzo vese, vese
vejkest pes, vajáét! kudatnen jutamstost ksnin sédet ez kirdt, londadé.
sons-kak Mazi Damaj sodamot vajaksnoé, da ujeme son pek kol :
vedse langstonzo oduéanzo sede kurok kajinze da stapo ujez lisé. vaj
Purgine inazoro paz svat! Mazi Damaj sodamot kudanzo páron
part, bojáron bojárt ulneít; sin vesemest vejken pes jismenek uli-parnek vajseét. anéak min kavnenek kadovinek : tejteret pek talanov
nesak. koso t'enze Mazi Damajen koras mirde majeme! part part
ul'neét Mazi Damaj sodamot! jismenze, sedejak part ul'neét paíanzo
od'u£anzo! vaj, svatkinem, viéks camav tejevtimek móri esnem Mazi
Damaj sodamot ikele ! a jismet, a tej teret' pal'anzo sonzo mels a-sdan
tujit', a tujit ?» — riveé tago lamo peúatéaé t'enze.
Purgine inazoro pazon tejtereze Mazi Damajúen ponksto part
ponkst,pal'ado part patát kanneé. Mazi Damaj vejken-gak ese orstak,
anéak kavksoce ponkst palát orstaé. son sorís catmeni, lásenze rivez
korti. «araé; meri, Mazi Damaj paro-ci istat ponkst palát a orstí ;
son a ponkst, a palát ist'at znardojak ez kanneksne».
Purgine inazoro paz i esenze i Mazi Damaj sodamonzo kise es
jismenze kildinze.jismenze selmste tolt vergedit', sudo-varastost kacamo
lisi, pil'est stereks sterdit', pilgest pet'kelks nalkit', pulost judmaks jurodit; sinst ardomstost mastor zerneé zerni, menel gajneé gajni; pilgy
aldost tolt piksternaz jondolks vergedit. sinst ardomstost ovtt vergezt
tandadez virga orgolit, kujt mol'ema kisest tajmaskodoé engamit, karsigat menet jozov pel udalov keksnit.
Vana Mazi Damajen svad'bazo sisem-pramo Karazon pakéava
juti erva mezen stadanzo jutkova. Purgine inazoro paz kozo a neji
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stada, kevsti: ne kiú, meri, stadatne'! vanicatne merii: ne stadatne
Mazi Damaj paro-cin.
Rivez ikelev valtai valiamo karmáé, puloz* anéak erva jonov
juv juv ! juviii ; svad'bant vasov udalov kadize. sas son vidste sisem-pramo Karaznen. ^sisem-pramo Karaz, a sisem-pramo Kar az!
Purgine inazoro paz Mazi Damajeú ekses tejterenze makssi ; son ton
laidosot svadba, nalkseme purni. a noldasak, Purgine kevsenze ledfanzat, jondol tolsonzo pultatanzat, varmasonzo ponzavttanzat /»
sisem-pramo Karaz riveéúen meri: nmons ino kov tujan ?» — a ton
tons kov tujat? vana, ne sisem kosiortne alov kekst*. sisem-pramo
Karazon kardaz kuskasonzo ozornoj sisem kosiort nacko tumoú pengenze ulneét. sisem-pramo Karaz ne kosiortne alost keksé. rivez meri
t'enze: «teste Purgine inazoro pazoú twjemazonzo ila üstnek va.
Hsat, prat jomavsit; son ton esnet a vecki, ledianzat, pultatanzat!
koda iredi son, mest kortamo, mest tejneme ilazo kunda, ton catment,
sirkst ila mert. anéak sirkstat, jómat In — «Kostortnen ledemest
pultamost purnazo, mon seste-jak sirkst a mefan. koda pultasamam,
kulovom varrna melga, ilinze ponzavt anéak. mon seste odov veim ez
od-coraks velavtan. Mazi Damaj sodamonzo sevsa da tejterenze es
eksezem sajsa, seste uz Purgine inazoro pazon vijeze lem a sati».
vana rivez Mazi Damaj marto Purgine inazoro pazon vese
martonzo saz kudatne marto lomari uli-paroso kavanii. lamo sin ista
simét jarsaét. Purgine inazoro paz iredé. rivez Purgine inazoro paz
svatonzo marto kardajs jakamo-pakamo lisét. jakaét jakast, sisem
nacko tumoú kosiortne vids lotkaz, riveé m,eré ienze : «Purgine inazoro paz svat! ton vijevat, vijevat, ne sisem nacko tumoú kosiortne a
ledevü, apuitavit ient». — «ledsin, pultasiú!» meri son. rivez valonzo-jak pradomo ez kenert, koda carrr! carodi, mastorozo zer-zer !
zeradi. Purgine inazoro paz set sisem kostortnen ledinze. mastoront
zernemanzo marto tusto ravu£o kacamo kepiaé: jondol-tol set sisem
kostortnen nolsez nolsemest karmáé, sisem-pramo Karaz akodme-jak
ez kenert: jondol-toloé sonzo nacko pengtne marto rumstaé rvmstize,
sevez seviz. rivezke se skane u£ pejdi, u& pejdi. «mejs pejdat, rivez
svaya ? keiem savtnat. rivez, langsom ila pejdt! Ke&em va ili savtne:
vese kudonk-cink kidovoks velavtoz varrna melga ponzavsin.'n rivez

58

ERZA-MORDVIN NÉPMESE.

meri: «da koda, svatkinem direnem, a pejdems langsotf ne pengtne
pultamo-s pultavét, kulovost t'ent a pon&avtovii!» — koda kepeti,
koda kepeti blagoj varrna jondol-purgine marto l son kidóvtnen tusto
peleks kepedez kov-ja sravtinze. rivezen sedejeze ojmas: son sisem-pramo Karazon velmemado pek pelneí.
svad'bas nalksevs : kudat-svatt es kudovast sralest. Mazi Da
maj od sajen polanzo marto ansak kavnesk kadovst. sas riveé da meri
íenze- ((Mazi Damaj paro-ci, a Mazi Damaj paro-ci ! melezet paro
va nej; mon ton i urvakstiten i éupalgavtiten! mon kedstet lamo a
vesan: erva samstom ansak mesok sarazt». Mazi Damaj meri t'enze:
«ja paro, paro, rivez paro-ci! azo pir udalov: mon tov kacan fent
mesok sarazt».
zaboron troks riveznen peskse mesok jortst. rivez mesokont
ukstemenze-jak ez kenert, tosto tuZat kiskat koda kirnavtit da gresnoj
rivezen seske seviz. Mazi Damaj riveznen mesok sarazon tarkas me
sok t'uzat kiskat kucs.
Élt-volt a földön Mazi (szép) Damaj. Mazi Damajnak tehén
vajas kádja volt. Vajas kádja a padlásán (tkp. a ház-tetejében)
volt. Azt a vajas-kádat eddegélni rákapott egy róka. Mazi Damaj
észrevette, hogy vaja kevés marad; kezdte meglesni, ki jár az ő
vaját enni.
Sokáig, nem sokáig leste : jött a róka, kezdett a vajból enni.
0 a rókát megfogta. A róka kéri őt (rimánkodik neki): «Oh,
Mazi Damaj uram! ne üss agyon, ne ölj meg; ón neked sok jót
fogok tenni.» Mazi Damaj mond: «Nem, agyonütlek! mi jót teszel
te nekem?» A róka felel: «En Purgine (mennydörgő) úristen
leányát megkérem számodra.)) Mazi Damaj a rókát nem ölvén
meg, csak úgy eleresztette.
A róka ment, mendegélt, Purgine úristenhez érkezett. 0 Pur
gine istenhez jővén, kezdte az ő leányát Mazi Damaj számára
megkérni. «Oh Purgine úristen! engem Mazi Damaj küldött a te
leányodat megkérni. Purgine úristen! add oda leányodat Mazi
Damajhoz. Hozzá fogható gazdag vőlegényt mást nem találsz.
Hozzá hasonló gazdagot, járd be az egész földet, sehol sem találsz.
Legelői tele vannak mindenféle nyájjal, kertjei tele vannak gabo-
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nával, házai telvék szolgákkal. Mazi Damaj mindenben gazdag,
csak elvett feleségben, kedves hitestársban nem gazdag. íme mi
lyen ő nekünk!» — Purgine isten tanakodott leányával. «Igen,
odaadom őt, úgymond, olyan gazdaghoz.*
Miután leányát megkérte, mond a róka Purgine istennek:
«Oh Purgine úristen, nászuram! Mazi Damaj vödnek nagyon sok
násznépe van; az ő lovaik jófélék. Utak, hidak erősek, jók legye
nek. Mikor valahol átkel vőd Mazi Damaj, lába alatt inogva dö
rög a föld, zengve zeng az ég.»
A róka hazatérése után Mazi Damajnak mondja: «No, gyere
most Mazi Damaj uram, Purgine isten leányát elvenni menjünk!
Csak nézd mit (mire vigyázz): a miut Purgine istenhez megyünk,
te hallgass, sokat ne beszélj; ha sokat fogsz beszélni, fejedet (ma
gadat) elveszted. En magam helyetted beszélni fogok. Te rólad
ott ezt mondom: ő, mondom, nagyon okos, de sokat beszélni
nem szeret.
Mazi Damajtól nem messze lakott a hétfejű Karjaz. Midőn
a hétfejű Karjaznak szántóföldén keresztül mentek, velők szembe
tyúk-nyáj akadt. A róka a tyúk-őrzőket kérdezi: «Ez a tyúk-nyáj,
úgymond, kié?» — Ez a tyúk-nyáj a hétfejű Karjazé», feleltek
neki az őrök. — «Oh tyúkörzők! Mazi Damaj lakodalmi népének
átmenetelekor ne úgy beszéljetek; Purgine úristen mennykövével
meglő (agyonüt) benneteket, tüzével (villámával) eléget bennete
ket, szelével (viharával) hamvatokat is szétszórja. 0 a leányát
Mazi Damajhoz adja. Havalaki kérdez titeket: ezek kinek, úgy
mond, a nyájai? Mazi Damajói, feleljetek néki. Purgine úristen
(akkor) nem bánt benneteket.)) —• Mentek, mendegéltek ők, velők
szembe kacsa-nyáj, lúd-nyáj, tehén-nyáj, ló-nyáj akadt; a róka
minden nyáj őreit azon módon tanítá beszélni, a mint a tyúk
őrzőket tanította volt.
,:;j*i
íme Mazi Damaj és a róka egy nagy víz partjához érkeztek.
Azon a nagy vízen át Purgina úristen jó erős hidat csináltatott
volt. A híd oszlopai kőből, maga egészen vasból való. A róka Mazi
Damajnak mondja : «Hogyan romboljuk szét most ezt a hidat?
Hát nézd hogyan tesszük: én az oszlopokat rágni kezdem, te
rázni, ingatni fogod.» A róka rágott rágicsált, megrágta az oszlo
pokat, Mazi Damaj megingatva ledöntötte. Akkor a róka Mazi
Damajjal a gatyáját, ingét levetkőztetvén, a vízen eleresztette.
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Mazi Damaj meztelen, gatyátlan, ingetlen maradt. Purgine úris
tenhez is úgy meztelenül jött.
Mikor megérkeztek, a róka Purgine istennek panaszkodni
kezdett: «Jaj, j a j ! mit tettél, Purgine úristen, nászuram ! mond
tam neked: az utak, hidak jók, erősek legyenek; azok nem érnek
semmit, rosszak. A nagy vízen keresztül a hidon átkeléskor Mazi
Damaj vödnek egész násznépe egytől egyig elmerült! A násznépek
átmenésekor vashidad nem tartott, eltört. Maga a vőd Mazi Damaj
is sülyedő-félben volt, de úszni ő nagyon ügyes; a vízben magá
ról ruháját igen gyorsan leveté s meztelenül úszva kijött (kiúszott).
Óh Purgine úristen, nászuram! Vödnek Mazi Damajnak nász
népei jelesnél jelesebbek, nemesnél nemesbek (úrias, előkelő)
voltak; ők mindannyian egyig (az utolsóig), lovastul jószágostul
elmerültek. Csak mi ketten maradtunk meg. Leányod ugyanis
(tkp. látod) nagyon szerencsés, mert hol találni neki Mazi
Damajhoz fogható férjet! Jók, nagyon jók voltak vödnek Mazi
Damajnak lovai, annál is jobbak voltak ingei es ruhái! Óh nászocskám, megszégyenítettél (tkp. szógyen-arczúvú tettél) engem
Mazi Damaj vőd előtt! Lovaid pedig, meg leányod ingei, nem
tudom, kedvére lesznek-e, nem-e'?» — A róka még sokat panasz
kodott neki.
Purgine isten leánya Mazi Damajnak a legjobb gatyákat s a
legjobb ingeket vitte. Mazi Damaj egyet sem ölt magára, csak
minden nyolezadik gatyát, inget öltötte föl. 0 maga hallgat,
helyette a róka bőszei. «Nem ! úgy mond, Mazj Damaj uram olyan
gatyákat, ingeket nem ölt fel; ő olyan gatyákat, sem oly ingeket
soha nem viselt.*)
Purgine isten mind maga, mind Mazi Damaj veje számára
a maga lovait fogta be. Lovainak szeméből tüzek fénylenek, orr
lyukaikból füst jő, fülük orsóként pörög (fon), lábuk mozsártörő
ként tánezol (játszik), farkuk szórólapátként gabonát szór; az ő
vágtatásuktól a föld dörögve dörg, a menny zengve zeng; lábuk
alól tüzek szikrázva (pattogva) villámokúi fénylenek (czikázva).
Az ő vágtatásuk elől a medvék, farkasok ijedten az erdőbe sza
ladnak, a kígyók menőútjokban elbódulva megmerevednek, a
héják az égre, a felhők mögé bújnak.
íme Mazi Damaj lakodalmi népe a hétfejű Karjaz mezején
át, mindenféle nyája közt átmegyen. Purgine isten a hol csak-
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nyájat lát, kérdezi: ezek, úgy mond, kinek a nyájai ? Az örök
mondják: ezen nyájak Mazi Damaj úréi.
A róka előre elillanva elillanni kezdett, csupán farkát csó
válja juv juv! mindenfelé; a násznépet messze hátra hagyja.
Ő egyenesen a hétfejű Karjazhoz jött. «Hétfejű Karjaz, te hétfejű
Karjaz ! Purgine isten Mazi Damajhoz adja a leányát; ő a te
házadban szándékozik lakodalmat tartani. Ha nem ereszted őt.
Purgine menykövével sújt téged, villámával eléget, szelével szét
szór!» A hétfejű Karjaz mondja a rókának: «Hát én magam hová
menjek?» — «Te hová mégy? nézd, azon hót farakás alá bújj.»
A hétfejű Karjaznak udvara közepén roppant nagy hét rakás
nedves (friss, nyers) tölgyfa-hasábja volt. A hétfejű Karjaz azon
farakások alá bújt. A róka mondja neki: «Innen Purgine úristen
elmenéséig ki ne jöjj ám! Ha kijösz, fejedet veszted; ö téged nem
szeret, meglő, eléget! Mikor ő részeg, akármit is kezdjen beszélni,
tenni, te hallgass, egy kukkot se szólj. Csak egy kukkot, s veszve
vagy!» — «A farakásokat meglőni, elégetni akarja bár, én akkor
sem szólok egy kukkot sem. Ha ő engem eléget (is), csak hamva
mat szélbe (tkp. szél után, mentében) ne szórja szét. Én akkor
újra feléledve fiatal legénnyé változom. Vejét Mazi Damajt meg
eszem, leányát meg magamhoz veszem. Aztán már Purgine úristen
ereje hozzám nem ér.»
íme a róka Mazi Damajjal és Purgine úristennek vele jött
egész népével idegen házban, idegen jószágban vendégeskednek.
Sokat ittak, ettek ők úgy. Purgine úristen lerészegedett. A róka
Purgine nászurával kimentek (az udvarba) járkálni. Jártak-keltek,
a hét nedves tölgyfa-rakás átellenében megállván, a róka így szólt
hozzá: «Purgine úristen, nászuram, te Purgine úrist3n, nászuram !
te erős vagy, hatalmas vagy, (de) azt a hét nedves tölgyfa-rakást
nem lőheted meg, nem égetheted el.» — «Meglövöm, elégetem !»
mondja ő. A róka szavát sem ért rá befejezni, mikor carr ! ropog
(csattan), a föld zer-zer! dobog (megrendül). Purgine úristen azt
a hét farakást meglőtte. A földrengéssel együtt sűrű fekete füst
emelkedett; a villám azt a hót farakást nyaldosva nyaldosni
kezdte. A hétfejű Karjaz sóhajtani sem ért rá: a villámtűz őt a
nedves fákkal együtt emésztve megemésztette, éve megette. A rókácska akkor már nevet, már nevetgél. «Miért uevetsz, róka nász
nagyom? Megharagítasz (haragom kelted). Róka, rajtam ne ne-
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vess! Ugyan meg ne haragíts ! egész házatok-táját (tkp. házatok
udvarotok) hamuvá változtatva szélbe széjjel szórom!» A róka
mond: «Dehogy, kedves nászocskám, nem nevetek én rajtad.
Az a rakásfa elégni elégett, (de) hamvait te szét nem szórhatod!))
— lm hogy támad rettentő nagy szél (vihar) villámmal-mennydörgéssel! 0 a hamvakat sűrű felhővé emelve valamerre szerte
szét szórta. A róka szíve megnyugodott: ő a hétfejű Karjaz feléle
désétől nagyon felt.
A lakodalom végigtartatott (tkp. eljátszódott): a násznépek
eloszoltak haza (tkp. házaik szerint = ki-ki a maga házába). Mazi
Damaj fiatal feleségével csak ketten maradtak. Jött a róka és
mondta neki: «MazI Damaj uram, te Mazi Damaj uram! Immár
kedvedre van minden (tkp. kedvedbe jó im most); én téged meg
házasítottalak s meggazdagítottalak! Én tőled sokat nem kérek:
minden jövésemkor csak egy zsák tyúkot.» Mazi Damaj mond:
«No jó, jó, róka komám ! Menj (csak) a kert alá : én oda küldök
neked egy zsák tyúkot.»
A kerítésen át a rókának egy tele zsákot dobtak. A róka a
zsákot alighogy kioldotta (tkp. oldani sem ért rá), a mint abból
(egyszerre) rőt kutyák ugranak elő és a bűnös rókát nyomban
fölfalták. Mazi Damaj a rókának egy zsák tyúk helyett egy zsák
rőt kutyát küldött.
J e g y z e t . A hangfestő szókat, melyeket a fordításba átvet
tünk (61. J. juv juv 1 carr! zer!) a mordvinban egyszersmind az
illető igéknek alapszavai s így mintegy reduplicatio gyanánt szol
gálnak! juv juv ! juv ni (csóvál), carr! carodi (ropog, csattan), zerzerf zeradi (dobog, rendűi). Teljesebb alakú reduplicatio gyanánt
ugyanazon igétől való gerundium szerepel: zernez zerni, gqjneé
gajni dörögve dörög, zengve zeng.
B. J.

Ismertetések és bírálatok.
Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la
Société finno-ougrienne) I. Helsingfors 1886.
Finnországban az 1883 év végén egy külön társaság alakult,
mely az ugor (finn-ugor) népeknek főleg nyelvészeti, de egyszers
mind őstörténelmi és ethnographiai szempontból való tanulmá
nyozását tűzte ki czélúl; neve: F i n n - u g o r t á r s a s á g (Suomalais-ugrilainen seura). Czeljához képest e társaság arra vállal
kozott, hogy a jelenlegi ugor népek közt, meg olyan terüle
teken, a hol hajdan ugorság lakott, tudományos kutatásokat
tétessen, s így azt az ismeretanyagot, melyet ezen nagyobbrészt
már pusztulófélben levő népekről most még meg lehet szerezni, a
tudomány számára biztosítsa és megőrizze. E szermt, a mennyire
anyagi ereje is megengedi, kiküld az illető vidékekre egyes kuta
tókat, határozott, pl. nyelvészeti vagy másirányú föladattal; ter
mészetesen közzé is teszi e kiadások eredményeit saját közlönyé
ben, mely egyéb e tárgykörbe tartozó dolgozatokat is befogad.
Látni való, hogy a finnek is nemzeti tudományosságuk érde
kében fontos dolognak tekintik a nyelvrokon népek tanulmányát,
úgy hogy tüzetesen ennek előmozdítására áldozni is készek.*)
*) Tudnivaló, hogy a Finn-ugor társaság első alaptőkéjót adakozá
sokból szerezte meg, vagy 150 alapitó tag egyszerre 40,000 finn márkát
( = 2 0 , 0 0 0 frtot) adván össze, és pedig az alapítók névjegyzékét végignézve,
köztük sok olyant is találunk, kinek — úgy vélnők — kisebb gondja is
nagyobb lehet az ugor népek tanulmányügyénél: ú. m. kereskedőt, mér
nököt, építészt, orvost, gyártulajdonost, bankigazgatót, hajóskapitányt,
vámigazgatót; nagy számmal vannak professorok, de vannak nagy urak
i s : két polgármester, senatorok ós egyéb előkelő hivatalnokok, főpapok,.
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A finn-ugor társaságot pedig sehol sem nézhetik szivesebb rokon
szenvvel mint itt mi nálunk, — abban az országban, melyben a
nemzeti tudomány ugyanazon népek tanulmánya iránt tüzetesen
érdeklődik, sőt régibben is újabban is annak előmozdításához is
hozzájárult. Hiszen nálunk is van «finn-ugor társaság*, habár
nem is név szerint; magában foglalja azt a Magyar Tudományos
Akadémia, mely az illető teendőket a Nyelvtudományi bizottsága
által láttatja el,1) — s a mely annak idejében Regulynak úttörő ugor
nyelvi nyomozásaihoz adott módot, valamint újabban hasonló
nyelvészeti tanulmány-utakra küldött ki fiatal képzett nyelvészeket:
a lappokhoz két izben Dr. Halászt, s a votjákokhoz Dr. Mun
kácsit, — ki legközelebb megint útra kel a vogulokhoz. Sőt nem
csak «finn-ugor», hanem szélesebb altáji társaságot foglal magá
ban a mi Akadémiánk, mert az ugoron kivűl egyéb altáji nép- és
nyelvcsoportra is kiterjesztette a figyelmét: így a keleti törökség
kutatása czéljából tett közép-ázsiai útjában támogatta Vámbéryt,
kazáni-tatár és mongol tanulmányaiban Bálintot, s nemrégiben az
ő megbízásából látogatott el dr. Munkácsi votják útja alkalmával a
csuvasokhoz is, s dr. Kunos egyre folytatja az oszmán-török nyelv
tanulmányt, különösen népköltészeti szövegek összeszerzesén fára
dozván. S tudva van, hogy Akadémiánk e mellett mind ezen nyel
veket illető ismeret-anyag, valamint a földolgozó munkálatok köz
lésére tért nyújtott, úgy egyes külön kiadványokban, mint főképen
ezen folyóiratban, a Nyelvtudományi Közleményekben. 2 ) De

és az ólén ő exc. Finnország gubernátora ós az államtitkár. Az alapítókhoz
csatlakoztak az első évdijas tagok (90-en), a kik között egy pékmesternek
is ragyog a neve.
*) Az Akad. Ügyrend a Ny. Bizottságot erre vonatkozólag így uta
sítja: «A tágabb ér-telemben vett magyar nyelvtudomány (teszi működése
körét), melynek föladata: a magyarral hasonalkotású altáji nyelveket be
hatóan tanulmányozni, s a mennyiben lehető, ismeretöket előmozdítani; —
ez ismereteket tudományosan földolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a
magyar nyelv tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szol
gáljanak.))
2
) A «Vázlatok a m. t. Akadémia félszázados történetéből)) ez. füzet
ben 1881. Hunfalvy P. a «Ny. Közlemények))-ről, mely az ő «Magyar
Nyelvészeti)-ének folytatója lett, jogosult megelégedettséggel így nyilatko
zik: «E tizenhat kötet (a mennyi 1881-ben megvolt) annyi nyelvtudományi
anyagot, részben tökéletesen kidolgozott m u n k á t is foglal magában, a meny-
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visszatérve a tulajdonképeni «finn-ugor társaság*)-hoz, még érde
kes egybetalálkozásnak kell a mi részünkről azt a körülményt
jeleznünk, hogy ugyanakkor, midőn a társaság meginduló műkö
désének első vállalataképen, Jaakkola magister urat tanulmányútra
küldte ki 1884 tavaszán a svéd-lappokhoz, innen is a Nyelvtud.
Bizottság megbizásából ugyanoda indult Dr. Halász, sőt egy jó
darabig ketten együtt is utaztak és működtek Svédországnak Jemtland tartományában, míg az utóbbi tovább nem ment északra a
Lule- és Pite-lappmarki nyelv kutatása végett.
Mielőtt azomban a finn-ugor társaság fentczímzett első
«Aikakauskirja»-jának ismertetésébe fognék, czélszerü lesz mindjárt
itt a társaságnak további vállalat]airól röviden megemlékeznem.
Ugyancsak mag. J a a k k o l a K., ki 1884-ben Jemtlandban a
svéd-lapp nyelvet tanulmányozta, még 1885-ben is rándult ki
ugyanazon vidékre, hogy még több svéd-lapp szöveget gyűjtsön s
a nyelvtani anyagot tökéletesbítse. Első és második útjáról való
jelentését, finn nyelven, közli az Aikakauskirja. — Az 1885. év
nyarán, mint a társaság küldöttje, utazott Dr. P o r k k a V. Ka
zánba, s miután itt a cseremisz nyelv kutatására való előkészületét
még kiegészítette, szeptember elején az erdei cseremiszek közé
költözött, Unsa faluba (Czarevokoksajszk vidékén), későbben Morki
faluba, hol egy cseremisz tanító segítségével élhetett. Az évi jelen
tés szerint bő nyelvanyagot hozott haza (egyebek között 70 cser.
dalt s egy hosszú pogány imádságot), de egészségi állapota még
nem engedte meg neki, hogy kutatása eredményeit földolgozza és
közzé is tegye.*) — 1886-ban a társaság figyelme megint a lapp
ság felé irányúit, mely a finneknek úgyis leginkább van kezük
nyiről és milyenről 1848 előtt \alóban senki sem álmodhatott minálunk».
Azóta e gyűjteményből még négy kötet jelent meg, s most m á r annyi ós
oly terjedelmű közlés jelentkezik, hogy a külön kiadás czélszerűbbnek
látszik. így jelentek meg tavai a «Votják népköltészeti hegyományok»
Munkácsitól, egy kötetben, s a Halász gyűjtötte Svéd-lapp szövegek I I I .
része m á r csak külön jelenik meg, mint az «Ugor füzetek» 9-dik száma;
Kunos «Oszmán-török népköltési gyüjtemóny»-ónek I. kötete szintén tavai
jelent meg, s Il-ika sajtó alatt v a n ; Munkácsinak kéziratban elkészült
votják szótára, mely azomban ez idén még n e m kerülhet kiadásra, szintén
egy jo kötetet fog tenni.
*) Figyelemre méltó első munkája, egy finn dialektus gondosan ki
dolgozott ismertetése: «Ueber den Ingrischen l)ialekt». Hfors 1885.
NYELVTÜD. KÖZI/TCMKNYF.K. XXI
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ügyében; s kiküldte az Enare-lapp dialektus, az Enare (finnesen
Inari) tó vidékére mag. Forsmann A. V.-t, kivel együtt ment még
a legészakibb finnség tanulmányozása végett, mag. Cannelin JL,
meg régészeti nyomozás czéljával Stenvick K. A társaság 1886-ki
évi jelentése (Uusi Suometar dec. 3. számában) Forsman nyomozó
működésének eredményéül fölemlíti, hogy mintegy 100 mesét és
elbeszéllést, 20 dalt, 200 példabeszédet gyűjtött, melyek alapján
az Enare-lapp nyelvet behatóan ismertetni fogja. — 1887-ben
magára a finnségre szorítkozott a kutatás, mag. Basilier azt a
megbízást kapván, hogy Archangelszk és Holmogori vidékén, a
Dvina partján, állítólag lakó karjalai vagy vepsz-féle finnekről biz
tos tudomást szerezzen. Tüzetes utánjárásának eredménye, hogy
ott finnség már csakugyan nincsen, s így a nyomozónak hely- cs
családnevek, valamint a csúdokról szóló mondák gyűjtésével kel
lett beérnie.
A finn-ugor társaságnak szabálya tartja, hogy évi közgyűlésén
(decz. 2-kán, Castrén születése évfordulóján) a finn-ugor tanul
mányok haladásáról évijelentés terjesztessék elé. Ehhez képest az
«Aikakauskirja» I. egyszerre két ilyen jelentést hoz, német nyel
ven (Jahresbericht über die fortschritte der finnisch-ugrischen
studien) az 1883—84 meg 1884—85 évekre vonatkozólag, a tár
saság titkárától, 0. Donnertől. E jelentések az illető szakirodalmak
termékeiről értesítvén, első sorban finn ós magyar nyelvű munká
kat és kisebb dolgozatokat is idéznek, kisebb számmal német,
orosz és más nyelvüeket. Bele esik ez időszakba pl. Genetz, Az
oroszkarjalai és oloneszi finn nyelv ismertetése (Tutkimus Vénáján
Karjalan kielestá, és: Aunuksen kielestá; textusok, szótár, nyelv
tan); Szinnyei, Finn-magyar szótár; Wiedemann, Grammatik der
syrj. Sprache; Friis, Lexicon lappónicum; Porkka, Über den ingrischen dialekt; Winkler, Das Uralaltaische und seine gruppén
Budenz, Ugor alaktan, I.; Setálá, Lauseopillinen tutkimus Satakunnan kansankielestá; Magyar Nyelvőr; Budenz-Album ; Virittájá (a Kotikielen Seura kiadványa); — Ahlqvist, Unter den Wogulen und Ostjaken; Majnov, Mordvan kansan háátapoj a (mordvin
nép lakodalmi szokásai, oroszból); id. A mordvin nép jogviszonyai
(oiiepKi, lopiLWiecKaro őtiTa); Pulszky, A rézkor Magyarorszá
gon; Aspelin, Antiquités du nord finn-ougrien; Kuzneczov>
Archseologiai és ethnogr. tanulmányok (apxeojioro-STHorp. 9TIO;I,M)
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stb. stb. Természetes, hogy a jelentések annyi munkának csak áltanosságban a tartalmára utalnak s a szerint csoportosítják, de a
tisztán bibliographiai közlést is szívesen vesszük, csak azt jegyez
vén meg, hogy olyan munkákat mellőzni kellene, a melyeknek
tisztán csak gyakorlati czéljuk van, a nélkül, hogy az illető szak
ismeret előbbreviteléhez hozzá járulnának (pl. Lengyel és társai,
Magyar-olasz szótár; Parmentier, Vocabulaire m agyar-francais;
Jaakkola, Vieraskielisten sanojen kirjoittamisesta; Setálá, Vaháinen
suomalainen lukukirja; Goldisiu, Gramatica limbei magyaré;
Singer, Simplified grammar of the Hungárián language).
Ugor nyelveket illető eredeti szövegközlés kettő van az Aikakauskirjában: «Votják nyelvmutatványok» és «Tustjan czár»-ról
szóló mordvin hősi ének. A votják szövegeket gyűjtötte még Aminoff T. G., ki 1878-ban a votjákok közt járt (jelesen Ulongnrt és
Jaksur Bedja falvakban kutatta a votják nyelvet). Aminoff maga
az ő votják nyelvtanulmányát még hiányosnak tartván, a szerzett
nyelvanyagát még újból revideálni akarta a votjákok közt, de be
tegsége s korán bekövetkezett halála (1881) nem engedte meg
neki, hogy szándékát megvalósítsa. Ennél fogva a hagyatékából
közzétett szövegek fölszerelése valamennyire fogyatékos maradt.
Hiányzik jelesen több szokatlan hangjelelésnek magyarázata; pl.
fölül pontos ú; alul egy kis 2-vel való u; alul pontos u; circumflexusos ú, mely aligha hosszú ü, mert ez meg finn írásmód szerint
van MM-val; e és « meg é; az o jóformán az észt hangjel lés sze
rint == i vagy I. Itt-ott még íráshiba is maradt vagy az ír sa nem
volt jól olvasható: 35. 1. d'(e)zouun ezt tenné «lavitsan alla», a
34. 1. dekée, s majd alább bekce, stb. Foglaltatnak pedig e közlés
ben: 51 meg 36 találós mese, 1 dal, 10 rövid mese Jaksur Bedjából, 94 tal. mese Ulingurt és Vuzgurtból, és 11 varázsige; az
utóbbiak, valamint a találós mesék finn fordítással. Alaki fogyaté
kosságok mellett azomban e szövegek főleg megérthető tartalmuk
nál fogva bírhatnak beccsel.
A mordvin hősi éneket Majnov V. jegyezte föl, orosz tudós,
ki épen a mordvinságnak életviszonyaival sokat foglalkozott (lásd
a fent említett munkáit). Elénekelte volt előtte egy mordvin pa
raszt, Vaszilcsikov Tichon Mamalájben (Penzai gub., Krasznoszlobodszk), és pedig, a mint a közlő megjegyzi, bizonyos ájtatos
ünnepélyességgel. A közléshez franczia fordítás járul, mely tüze-
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tesen az eredetihez ragaszkodik. Ez a költői szöveg valóban
igen érdekes, mert az utolsó moksa-mordvin fejedelem emlé"
két örökítette meg, mint az IV. Iván (Rettenetes Iván) előre ter
jeszkedő hatalma elől egy idegen czár (az énekben Kitaj) oltalma
alá menekül, a ki Majnov szerint csak a Kazáni tatár khán lehet.
Az éneknek nyelve nyilván moksa-mordvin, noha az eléneklő lakó
helye Erza-földön van (Erzd-mastir). Talán ebből is lehet magya
rázni, hogy az énekben bajosan érthető helyek vannak, a melye
ket utóvégre nyelvi hibáknak kell tartanunk; t. i. abból, hogy a
moksa nyelvű éneket egy olyan erzanyelvű ember tanulta el, a ki
annak nyelvét nem tökéletesen sajátjává tette s így a hagyomá
nyos alakot itt-ott fogyatékosan adhatta csak vissza. Máskülömben
e fogyatékosságot a följegyző rovására kellene fognunk. De akár
hogy van a dolog, annyi bizonyos, hogy többhelyt a franczia for
dítás értelme sehogy sem jön ki a közölt mordvin szavakból. Csak
egyet-kettőt idézek ennek bizonyítására. így a 11. sorban: narodon son karmáé snaminza «lui le peuple commenca qu'il sóit glorifié» pedig így csak ezt teheti «a népet ő kezdte dicsérnie (azaz :
dicsérni őfc)» | 13. sor: son, vdrda-skaj, maksak sumbra par-si
«á lui o Haut-Dieu, donne trés-bon jour» (son mellett nincs meg
a dat. jelelése; sumbra se. si «egészség», par-si «jószág») | 23.sor:
ton pák cebdrdt ulht sovsem narodom «sois trés bien avec tout le
peuplew (szövegbeli hibának kell lenni: cebáriit már ezt teszi «jó
vagy», s mégis következik ulht «légy»; narodom a «népem», de
erza alak; az egész biztosan sehogy sem fordítható) | 24. as mezeviks af sódat «rien tu ne sais» (mezevik kell; talán sajtóhiba) |
99. 102. ton sasindas «tu es venu» (nagyon különös 2. személyre
az -s végű alak, a mely 3. szem.; 144. sor meg szintilyen jakas az
1. szem.-ről) | 46. asi mastai saván «ne pouvait prendre» (saván
mint w-végti infinitivus nagyon különös) stb.
Igen sajnálni való, hogy csak ilyen fogyatékos alakú textust
nyújthatott a közlés, mert az ének tartalma igen érdekes, s ezt —
a corrumpált helyek mellett is, meglehetősen mégis kivehetjük.
Közlöm itt, a mennyire lehetett, javított fordításban. Csak még
meg kell jegyeznem, hogy a hős Tustjan czíme ocuzar a fordítás
ban (i grand tzar»-val van adva, a mi azt a nézetet tünteti ki, hogy
ocu-zar-b&n az orosz car szó volna meg. Voltakópen ez ocu-azirból való, az azir (erza azoro) «úr, gazda» szóval, szószerint «nagy
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úr» = fejedelem (király v. czár); megfelel az erza iúazoro (ineazoro).
A fehér czár T u s t j á n

éneke.

A Szura folyó partján — ,Koparcz' hegy tetején — lakott a
moksa fehér czár, neve Tustjan. Fa palota van, öt emelet. Szü
letésnapja [jött], szerzett a születésnapja miatt ünnepet; gyűj
tötte mind a népet össze s kezdett [velük] inni. A nép kezdte
őt dicsérni és egészségéért imádkozni: «Neki, fölső Isten, adj
egészséget, jószágot! 0 [csak] tiz altint eszik egy évre (azaz: egyegy embertől vesz, adóba) s nálunk hét évben egyszer van katona
ság (értsd: katonaállítás). Mi igen jól élünk». — A moksa czár most
kerthez közeledik (?): igen magas tölgyfa [van ott], a tölgyfán
készült méhkas, a méhkasban [van] a méhkas-asszony (méh ki
rályné). . . . szól (a méhasszony): «. . . , minek mulatsz: semmit
sem tudsz!» (Felel T.): «De mit kell nekem sírnom ?» «Te reád
támad a moszkvai czár, neve igen haragos (rettenetes) Iván Vaszilyevics ! Hamar jő bozzád vendégül, hamar vágja le a fejed». —
A moksa czár kezdett sírni, ott bojárai közt könyörögni, katonái
közt kezdett könyörögni: «Hamar gyülekezzél, moksa népem ! Jön
a moszkvai czár, neve haragos Iván Vaszilyevics; megölnek engem,
a moksa czárt».— Gyorsan összegyűjtötte bojárait, gyorsan össze
gyűjtötte a népét; palotáját a moksa czár üresen hagyta, s elment
bojáraival együtt; elment ő maga az élén, de a népei megmarad
tak ; katonáit magával vitte, minden kincsestül, kicsi gyermekeik
kel ; de nem bírta magával vinni az oldal-népet (a távolabbi kör
nyékbelit vagy a folyóparti népet ?), az megmaradt a hol lakott.
Valamennyit nem bírta magával vinni, de a mely népet magával
bírt vinni, [azzal] eljutott a fehér úrasszony (királyné) tűzhelyéhez
s készített hidat a Euna (Volga ?) vizén át. Levágott száraz ruda
kat (gerendákat), rakta a gerendákat a folyón át, s alkotott a Rú
nán át gerenda-hidat; átkelt a Eunán a gerendahídon, átkelt nap
nyugat felé. Megtalálta a Vladimiri gubernium királynéját, oda
ment a moksa czár s megkérdezte (megkereste), hogy által mehes
sen (az ő országán). S a királyné megizente a czárnak, hogy az ő
palotája mellett menjen el, de a palotába be ne jöjjön. Elment
mellette (a palota mellett) a moksa czár, s ő (a királyné) nyilat
lőtt a czárra, lőtt a jobb kezével. A moksa czár kezdett sírni, par
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naszkodni: «nagy istenem, tápláló atyám, mily jól éltem, s ma a
szerencsétlenség ért engem ! a királyné bánt (?) engem». S szól ő
bojáraihoz: «adjátok nyilamat, a hét pud nehézségűt! adjátok
kezembe orosz íjamat, íjamat a hetven pud nehézségűt!)) A sereg
s az ö bojárai adták neki, neki a kezébe az íját, a hetven pud
nehézségű íját s a hét pud nehézségű nyilat. Lőtt a czár jobb tér
dén, lőtt a királynéra jobb kezével, a királynéra a bántás miatt.
Lőtt a palotájába, annak szögletébe, s leszakadt a palota földre.
A királyné látta palotája leszakadását, látta s megijedt, megijedt s
maga vetette magát, a fölső ablakon át, le egy kőre, s agyonütő
dött. Megijedtek mind az emberek (a királyné emberei), oda men
tek mind az emberek a moksa czárhoz, őtet megkérni kezükben
kenyérrel, őt megkérni kezükben sóval. «Mondd meg nekünk ide
gen ember! honnan jöttél? vájjon hős vagy-e, vagy czár? vájjon
jöttél-e földünkbe lakni? a mi királyasszonyunkat megölted, s mi
fejedelmünk nélkül maradtunk; noha téged nem akarunk, [mert]
királyasszonyunkat megölted, [dej erőd miatt légy czár a mi föl
dünkön, s mi csak reád fogunk hallgatni)). — Tnstjan, moksa czár,
hallgatta s kezdett velük beszéllni: «En jó embjsr vagyok s ti
vagytok jó emberek, de a ti földeteken nem akarok czárúl lenni;
nekem népem igen sok, nekem földem igen sok; hanem azt aka
rom tőletek, hogy vezessetek el engem, oda a hol lakók nincse
nek)). — Neki a bojárai kezdtek szólni: «Te veled mi elmegyünk,
mi velünk téged elviszünk, napkelet vidékére. Amott egy jó czár
vagyon, jó czár, kinek neve Kitaj.» «Micsoda czár?» kérdezte
Tustjan. «Egy jó czár, a milyen te vagy, az országában szabadság
(azaz: szabad, lakatlan föld) igen sok van». 0 szólt a bojáraihoz:
«Járjatok! vigyetek engem e czár elé, a kinek neve Kitaj; én más
hova nem megyek». A bojárok vitték őt magukkal, elvezették a
palotán (K. palotáján) át. Midőn bement, Kitajnak, a czárnak
adott ő arany tányéron sok arany pénzeket, a pénzt a moksa czár
Kitajnak rá fektette az asztalra; s Kitaj czárnak lábaihoz borult s
sírni kezdett : «Lógy Kitaj igen j ó ! hozzád járultam én moksa
czár, fejemet hajtpttam előtted Kitaj; végy engem országodba, a
hol szabad föld van, hogy népemmel lakjam». Kitaj kezdett vele
beszéllni, kérdezni: «Micsoda ember vagy?» — «En jó ember
vagyok, a moksa czár, nevem Tustjan». — «De mely vidéken lak
tál?*) «A Szura folyó partján, öreg hegy tetején, a hegy neve
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Koparcz». Kitaj szól hozzá: «De hogyan te jó czár, miért jösz én
hozzám?» — «Én jövök hozzád szemvízzel (könnyel), testemben
betegséggel. Moszkában trónra lépett (?) egy czár, neve az Igenharagos (Eettenetes), igenharagos Iván Vaszilyevics». Kitaj czár
őt jobb kézen fogja s háromszor megcsókolja; eléhívta bojárait s
így szólt: Ez a megsértett moksa czár, vezessétek el jó helyekre,
és népének mutassatok szabad helyet». S elvezetik Kitaj országá
nak déli részébe, a tengeren túl, annak hosszában.
Ez ének (moraf) tehát egy kis nyoma az epikai költészetnek
a mordvinoknál is, míg a többi most ismeretes népköltemónyek
mind lyrai jellemüek vagy balladaszerüek. De ez utóbbiak (az
erza ^esrci-gyűjtemény meg Ahlqvist moksa dalai) egyszersmind
megmutatják, a mit fentebb megjegyeztünk, hogy a Tustjan éneke
valóban igen fogyatékos és hibás nyelvi alakban van följegyezve.
Következik ez után az Aikakauskirjában dr. H e i k e l , ethnographiai czikke a « m o r d v i n h á z » (kud)-ió], rajzokkal illustrálva. Szerzője ebben érdekes mutatványt nyújt a volgai ugor
népek (mordvinok, cseremiszek) közt tett ethnographiai tanulmá
nyaiból, melyeket későbben egy nagyobb munkává dolgozta ki, a
mordvin és cseremisz házépítést fejtegetvén, összevetve a finnek
és észtek építésmódjával (megjelent 1887. a Suomi XX. köteté
ben, ezen czímmel: «Bakennukset Ceremissillá, Mordvalaisilla*
Virolaisilla ja Suomalaisilla», s németül mint a finn-ugor társaság
IV. Aikakauskirjája: «Die Gebáude der Ceremissen, Mordwinen,
Esten und Finnen*). A nyelvész is talál benne a maga számára:
adalékot a mordvin szókincshez, az épületrészek és fölszerelésekre
vonatkozó mordvin elnevezésekben.
Megemlítendő még A h l q v ' i s t rövid czikke «Eráástá sekakonsonantista Ostjakin kielessá» (egy vegyes-consonansról az oszt
ják nyelvben). Ez azon hangzó, melyet ő külön mellékjegyű Z-vel
ír (a mi átírásunkban / és l) «melynek elején t s végén l egybe
olvadva hangzik». Ejti a Kondinszktól éjszakra lakó osztjákság a
Berezovtól Obdorszkig való terjedek közepetájáig. Ahlqvist leírja
a hangzó ejtése módját, s megjegyzi, hogy Kondinszk táján neki
megfelelőleg í-t ejtenek (valamint idegen szókbeli l helyett is t-t,
pl. tuh^aúet,saktat,iekar — ox. kfWH, aHreji'L, é&wiüjf/b, Jieiiapb), míg
Obdorszknál tiszta l hangzik. Némelykor s-féle hang hallható benne
(t helyett), minélfogva az orosz esetleg ilyen szót kölcsönözve,
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azt s-vel ejti, pl. sor (copi.) áradásvíz — osztj. lör (tör, lör).
A vogul nyelv megfeleltet az oszt. Z-nek részint t, részint l han
got, pl. lon%: tonka lóköröm, le-: te- enni, jogol: jout íj | lou : J lu
ló, lunt: lunt, Iont lúd; nol: nol, nil nyíl; lal: tal, tál öl. De a
magyarban is találja a kétféle megfelelést (l, t): az utóbbira példái
a tolva] (=oszt. lölma%) és köt- az oszt. kel «kötél»-vei szem
ben. Ámde szó közepén és végén a magyar nyelv külömben csak
Z-et mutat azon oszt. I ellenében is, mely a finnben is t (illetőleg
d): pl. tele = oszt. tel, f. táyte (táyde), s így a kel, f. köyte (köyde)
ellenében is csak kel-féle m. alak illenék. A köt- igének pedig a
finnben alkalmas mását találjuk a kytke- (lp. katke-J «numella
ligarew igében, a várt m. *kel helyett pedig megvan változata tel a«
telek «strick, schnurw szóban (1. MUg. Szótár: köt- és telek). —
A finnben meg az oszt. Z-vel szóközepén l és t (d) áll szemben (újpéldák : oszt. kili sógor = f. kyty ,• pol, pot fischwehr: f. pato gát);
de s is, különösen szókezdőül (syö-, sala, sula, syli). — Még fejte
getésre vár az a kérdés, hogy ilyen esetekben, hol egy vogul t elle
nében oszt. I, l meg finn [ós más ugor nyelvbeli) s hang mutatko
zik, csakugyan melyik tekintendő eredeti hangnak: az explosiv t-e
vagy a spiráns s ?
A már fent érintett úti és évi jelentéseken kivűl az I. Aikakauskirja még alkalmas befejezésül a «finn-ugor népek»-ről hoz
egy czikket, mely elágazásukat, jelenlegi lakóhelyeiken való elter
jedésüket tárgyalja, és pedig egy színezett e t h n o g r a p h i a i
t é r k é p kíséretében, egyszersmind jelenlegi lélekszámukat is az
elérhető adatok szerint közölvén. Az egész nép- és nyelvcsoportot,
melyet a finnek «finn-ugor»-nak szoktak nevezni (nálunk csak
«ugor», de nem «magyar-ugor» is) Donner két csoportra osztja:
I. F i n n vagy c s ú d - v o l g a i - p e r m i csoport, melynek 1. osz
tálya : nyugati-finn és volgai, t. i. finn (és dialectusai: vót, karjalai,
vepszá, észt, lív), lapp, mordvin, cseremisz; 2. osztálya: permi, t. i.
zűrjén és permi, votják. — II. Ug o r csoport: magyar, vogul, osztják..
Nem levén most a helye, hogy erről az osztályozásról vitatkozzunk,
csak kijegyzem még, hogy mennyire rúg az egyes népek lélek
száma s az összes ugorságé a Donner használta adatok szerint:
Finnország nagyfejedelemségnek finn nyelvű lakosa (1880-ban)
1.756,380; karjalai finnsóg Oroszországban: 192,314; vótok és
vepszek 142,689; észtek 746,522; lívek 2,541; lappok összesen
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29,419; mordvinok (erza 764,500, moksa 384,300) összesen
1.148,800; cseremiszek 259,745; — zűrjének 85,432; permiek
67,315; votjákok 276,000; — vogulok 6,558; osztjákok 23,000;
magyarok (1880-ki számlálás) 6.445,487. E szerint a balti finnek
és lappok = 2.897,071 ; volgai és permi népek *= 1.837,292; ugor
csoport=6.514,945; vagy az egész finn-ugor csoportulIV4 millió.
B. J.

Das türkische Sprachmaterial des Codex Comaiiicus. — Nach
der Ausgabe des Grafen Kuun (Budapest 1880). Von Dr. W. R a d 
loff. St. Petersburg 1877. ( = Méínoires de l'Académie Imp. des
se. de St.-Pétersbourg. VII. Série, Tome XXXV, Nro 6.)
Mint egy eltűnt törökfajta népnek egyedüli nyelvemléke a
Codex Comanicus nyelvészeti szempontból szerfölött érdekes. Föl
téve ugyanis, hogy belőle a kún-török nyelvnek biztos jellemvo
násai vehetők ki s ezek még eléggé bő nyelvanyaggal megvilágít
hatok, ki lehet egyszersmind e nyelvnek helyét jelölni, melyet az
ismeretes török nyelvváltozatok (dialektusok) közt elfoglalt s
ezzel együtt a kún néptörzsnek szorosabb hovatartozását meghatá
rozni. De a nyelvészeti tanulság, mely a codexben rejlik, még sem
nyerhető egyszerűen összeszedő rendezéssel, hanem előbb még a
sok részben tökéletlen és egyenetlen irású följegyzések biztos elv
szerint való olvasását kell megállapítani, más szóval: a codexbeli
szók és szövegek alaki restituálása kívántatik meg. Igaz, hogy
gr. Kuun Géza, ki e codex gondos kiadása által nagy érdemet szer
zett magának, már a tanulság kifejtéséhez is módot nyújtott, a
mennyiben a kiadáshoz csatolt Prolegomenákban a kún nyelvről
alaktani rajzot is ád, s egyik Vocabulariumban a codex török szó
kincsét is összeállította. De ebben megtartotta még a codexbeli
alakot, melynek tökéletlen voltáról neki sincs kétsége; a megiga
zító olvasásra és következetes átírásra még nem vállalkozott. Ez
voltakópen külön föladat, a melynek megoldásához aligha más
bírhatott nagyobb készültséggel és ennélfogva készebb kedvvel
mint a fentjelzett tanulmány szerzője dr. Radloff, a híres török
nyelvkutató, a ki annyi élő török dialektust közvetetlen tapaszta
lás alapján ismerője s a ki előbbi tanulmányaiban épen a török
nyelvek hangalaki viszonyaival behatóan foglalkozott (1. erre vo
natkozó munkáját: «Phonetik der nördlichen Türksprachen» 1882).
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De hát hogy lehet egy 5—600 éves régi följegyzésnek töké
letlen írásmódját megigazítani, s annak helyes olvasását megálla
pítani? Bizony sehogy sem lehetne, ha e följegyzés nyelvének
nem volnának külömben ismeretes másai s e nyelvtársaknak bizo
nyos részint közös, részint külön-külön hangalaki sajátságai, a
melyek megvoltát azon régi írásban is jogunk van föltételezni.
S a jelen esetben még segítségünkre van, hogy a kún nyelvanyag
nem irodalmi szokáson alapuló írásmód alkalmazásával van föl
jegyezve (a mely régibb conventiohoz ragaszkodva, a tényleges
ejtéstől esetleg eltérő lehet), hanem első följegyzéskónt jelezik
meg, a melyben idegen anyanyelvű, de mívelt emberek saját írás
módjukat a tényleg hallott hangok a mennyire lehetett hű megjelelésére használni iparkodtak. Saját ismeretes írásmódjukból
nem telt ugyan ki minden sajátos idegen nyelvhangnak biztos
megjelelóse, de az ingadozás, melynek ilyenek kifejezésében mu
tatkoznia kellett, könnyen rávihet bennünket, hogy a török nyel
vek hangszerében az illető nehezebb fölfogású hangokra ráismer
jünk s azokat a szó-olvasásunkban fölvegyük. Ez alapon ki is.
fejtette dr. Eadloff a kún nyelv hangrendszerét, az egész anyag
gondos gyűjtése és összehasonlítása mellett számba véve, hogy a
kún följegyzések melyik része mily eredetű (olasz vagy német)
leírótól ered, — egy külön előző tanulmányban, mely németül a
Techmer-féle Zeitschriftben (1884—1885) jelent meg: « Z u r
S p r a c h e der Komanenw.
Ebben először is a vocalis-rendszert vizsgálván, constatálja
Radloff, hogy az a, o, u írására nézve, a többi töröksóget tekintve,
semmi ingadozás sincs a kún följegyzósekben; azomban a magas
hangú (úgyn. palatális) Ű Ü vocalisokra, kivált az olasz feljegyzők
nél, szintén az o, u betűk szolgálnak. E mellett az o, ö meg az u, ü
használata kún szókban megegyező az altáji, kirgiz, krimi törökséggel, miszerint a kunban még nem állott be az o, ö-nek u, //,-vé
válása, meg az u, /V-nek azon o, ö-re hajlása, mely a volgai (kazáni)
dialektusban tapasztalható (pl. kún ot = alt. kirg. krim. ot, de kaz.
ut; kún kos, olv. köz = alt. kos, kirg. köz, kr. gőz, de kaz. kHz ; —
unut-: ~ alt. kirg. kr. unut-, de kaz. pngt-; cun, olv. kün = alt.
kirg. kün, kr. gün, de kaz. kon). Hasonlót tapasztalunk a kún ci
vocalisra nézve (e, a-val írva), a mennyiben annak kaz. i felel
meg: sert te = alt. kr. sün, kirg. sen, de kaz. sin; bel derék: alt.
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pál, kirg. bel, kr. bál, de kaz. bil. — Hogy a kétféle, magas- és
mélyhangú i vocalis, vagyis i és i, melyet a középázsiai dialektu
sokon kivül az egész törökség használ, a kunban is megvolt, abból
lehet következtetni, hogy magashangú szókban arra ingadozás
nélkül i szolgál (csak ritkán a csak graphicus különbséget tevő
y is), a mólyhanguakban ellenben, hol i kell, tétováz a följegyzés
i (y) és e közt: alt. kr. it kutya, bir egy = kún it, bir ; alt. kr. Mz
leány, kis tél = kún kiz, chex meg kis, ches; a kazáni i (melyet
Bálint e-vel ir, Ilminski írásmódját követve) tehát szintén a kun
ban még nem mutatkozik. — E szerint a kunban is megvolt a köz
török 4—4 hangú kettős vocalis-sor: a o i u, a ö i ii. Ebből azomban, különös bizonyítás nélkül is, a h a n g z ó - i l l e s z k e d é s
megvolta is következik, melynek egyenes bizonyító nyomai is
Cszrevehetők. De még egyéb a köztörök vocalismust jellemző saját
ságok is megvannak: így az o, ö vocalis csak az alapszótagban
fordul elé; továbbá az alapszótagbeli o ö a ü vocalisoknak labiális
attractiója (azaz, hogy ezek után úgyn. könnyű, illetőleg szttkejtésű vocalis a következő szótagban nem i, i, hanem csak u, ii
lehet) kihat rendesen két, néha három szótagra, és pedig inkább
zártakra mintsem nyíltakra. — Diphthongusok fordulnak elé : au
(irya: au, ao, av, avu, ov, oiv) és aii (írva: eu, öv, öw, öu), meg
/-végűek: ai, iii, oi, öi, ui. Itt föltetsző, hogy Eadloff az ou, öu-t
egészen kizárja, noha a följegyzés Írásmódja ilyenekre is utal s
ezek legalább az alapszótagban, habár esetleg au, a./i-vel válta
kozva, fölveendőknek látszanak. Mert végre a kún nyelvben is
lehettek, kisebb eltérésű dialektusi színezetek, melyek a följegy
zésben egymás mellett tükröződnek. Egy esetünk van legalább,
melyben az öii hangzót határozottan követelünk: öiirdn- tanulni
(R. áüran), öw-vel írva (ouranirmen disco, stb.), mely szóban más
török dialectusok is ö-t mutatnak (oszm. ögren-, öjren-, kaz. öjrán-,
jak. üöriin-); szintígy saü- «szeretni* mellett söü- fogadható el
(többnyire söv-, söu-, sov-nak írva). — Hosszú vocalisokat is jelez
Radloff, ezeket: a, i, Ti, ü, de némely eseten, hol az eredeti írás
diphthongus-jeggyel élt, a későbbi tanulmányban elejtette: pl. ül,
fiú (írva oul, most csak így is olvassa), buzü borjú (busov, most:
buzau). így bátran a beik, sőt beyik-rxek írt szót inkább ie/A-nek
olvasnók, mintsem bik-nék.
,
••;,,•,.;.; A consonansokra térve át E. ezek rendszerébe a következő-
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ket foglalja: q, k, t, p, s, s, c (= ts) \ y, g, d, b, z, j | m, n, n, r,
i (l) | w, j ; néha idegen szókban még: y (h) é s / . E szerint meg
volt a kún nyelvben a kétféle gutturalis: hátrább ejtett q, y és
előbbre ejtett k, g, mélyhangú és magashangú vocalis előtt; a külombsóget a följegyzésben nem tünteti ugyan föl következetesen
az írásmód, de egyes jelekből megállapítható, valamint a vocalisjellemből is következik s az egész többi törökségben tapasztalható.
Az s ós s megkülömböztetését inkább találjuk a német följegyzők
nél, mintsem az olaszoknál, a miből E. azt sejti, hogy a codex
első részének olasz írója északi Olaszországból való volt, hol maiglan s és s között álló hangot ejtenek, miszerint az a török s és s
megkülömböztetésére nem is volt képes. — Különösen fontos a c
(— ts) hangnak megállapítása, melyre nézve E. el is tér gr. Kuun
olvasásától, ki annak többféle jeleléséből a közönséges török
c (— ts) hangot veszi ki. Az utóbbi annak szintén előforduló különj egyét (mely «signo Graecorum s perquam simile») a kiadásban
c-vel helyettesítette. Eadloff pedig először is arra utal, hogy a tör.
ac- «nyitni» igét az első résznek olasz glossatora a^-valírta (azarmen, aztim, azkil igealakokban) s egyéb tör. e-vel való szót is £-vel,
pl. zizak (•= cicek), ziray (— ciraj) ; pedig neki saját olasz írásmódja szerint a z jegy dz (g)-fé\e hangot jelölt, mely aztim, azkilban keménynek vagyis = c (ts) kellett lenni. Továbbá ha az olasz,
valóban ezt hallotta: cicek, ciraj, bizonyosan ezeket nem z-vel,
hanem c-vel írta volna, mely i előtt c-nek hangzott. Nem is szorult
volna az olasz az e, i előtt is alkalmazott különjegyre (e-féle), a
mellyel c helyén írva vannak pl. cirak, cibin, ceri (ceribasi). A né
met glossatoroknak is megtetszhetett az elótalált s-féle különjegy,.
mert a saját irásmódjukbeli ez (— c azaz ts) jegyet [v. ö. ezam,,
czege, csűrükké = zahm, ziege, zurück) alkalmatlannak találták;
de használják ők is a z jegyet (mely német szavaikban is c értékű:
pl. hok, .zucht, ^urukke): bizac kés, kuzlu stark, izim ( = tör. bicak,
küclüfiőim). Mind ezekből azt kell következtetni, hogy a kún nyelv
ben nem ís-féle c, hanem ís-féle c volt, a milyen egynémely török
dialektusban máig is szokásos; jelesen a tobolszki (irtisi), barabai
és csolim tatárok meg az úgyn. m i s e r - e k (a Szaratov, Penza,
Szimbirszk és Novgorod guberniumokban lakó tatárok) ejtésé
ben. — Egyéb hangalaki momentumok (szókezdő és végző consonansok, több szóközépi consonans érintkezése) vizsgálatából még

EADLOFF : TÜRK. SPRACHMATERIAL DES OOD. CUMANICUS.

77

<;sak azt tartom kiemelendönek, hogy a kún nyelvben a szókezdő j
mellett már a 3 is kezdett föllépni, mely most a volgai dialektusok
ban ; helyett meglehetős általánossá vált.
A kún-török nyelv hangrendszerének némely sajátságaira,
jelesen a c (nem c) haug meg a szókezdő j-nek megindult assibilatiójára, Radloff azon nézetét állapítja, hogy e nyelv először is a
nyugati dialektusok, vagyis az Irfcis vidéki, kirgiz, baskir és volgai
dialektusok csapatjáhos számítandó, de ezek közt megint legköze
lebb áll a volgaiakhoz, kivált ptdig a m i s e r-tatár nyelvhez, a
mellyel szinte azonosnak tekinthető, csakhogy némi tekintetben
(vocalismusra nézve) annak régibb alakját tünteti föl.
A fent jelzett újabb munkájában («Türk. Sprachinateriab)
kitárja most Radloff a Codex Cumanicusban foglalt szókincset és
nyelvszövegeket — az imént ismertetett hangtani tanulmányán
alapuló következetes egyöntetű átírásban. Az ő kún szótára («Komanisch-deutsches Wörterverzeichnissw) még különösen az által
válik becsessé, hogy a kún szók mellé a többi törökséggel való
egyezést is följegyzi, kivált a közelebb álló (volgai, kirgiz, altáji s
egyéb szibériai) dialektusokra levén tekintette], s így a mennyire
lehet a kún szókincset igazolja és hitelesíti; hasonlóképen jelzi az
idegen eredetű szókat. Magától értetődik, hogy a szóknak a codexben való eléfordulása is, többnyire külömböző szóalakok idézésé
vel, ki van mutatva. Miután így az egyöntetű alakban megjelenő
kún szókincsen könnyen áttekinthetünk, egyszersmind érdekes lát
nunk, mi van benne olyan, a mit egyéb török vagy idegen nyel
vekből nem lehet igazolni, legalább még most nem lehet, a minek
tehát ilyen igazolását meg keresnünk kell. S itt azon lehetőségre
lehet utalni, hogy egyik-másik ilyen szónak mását még a csuvasban fedezzük föl, melynek sokszor igen különösen elváltozott szó
alakjai vannak, vagy egyik másik volgai és uráli ugor nyelvben, a
melyeknek török elemei közt egy-egy elfelejtett török szó menedék
helyet találhatott; vagy végre a magyar nyelvben, melybe ilyen
szók főleg csuvas réven át, tehát esetleg tetemes elváltozással jutot
tak. Ilyen tekintetből ide iktatom Radloff kún szótárából azon szók
jegyzékét, a melyek még nincsenek a többi töröksógből is ki
mutatva; megjegyezvén, hogy azok többnyire a codexnek egyet
len egy helyén fordulnak elé.
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arakli telse quoddam genus («tele
fabriane»)
alabuta dornen ?
asau hülfe ?
asm sehr (asru, de astri is, mely
R.-nál külön is áll 'astri]
«unterhalb»)
ábra- vertheidigen
ajnák alléin
áru kraft (cod. erűt)
ár dán jungfráulich
álpák ? (cod. «oberik», K. —
csag. alpuk «ornament cousu
sur le collet d'un vétement)
dcik (?) trage (cod. ezic)
aminc ruhe (van ánc is)
orbu schleuder
ockak husten
oprak kleidungsstücke
ökcdii kim vorgestern
örgüc- weiden (orguzurmen) '
őrs ambos (ors)
özán widerspenstig
öbiigá die au
irts luchs [or. pbictj
isir- schüren (das feuer)
igárlik neid
ind fein, dünn (ingga)
Mm netz, fischgarn
ipkin violett
ujak- untergehen: kim ujakti
ürcik grill e
idam durch, durch vermittlung
uturyu hobel
usku v. uskuC?) schabeisen
üksiin- sich erinnern
ügriin- sich abwenden, abscheu
habén

ürpiik schmuck am kleide [v. ö.
oprak ]
kana brett
kai wild (kaal)
kaltak kupplerin
kasrau striegel
kasában reisezelt (?) [kir. kos /
kosurukla- drei füsse der pferde
koppéin
kirda strick, tau
kist rak leopárd
kustun- seufzen, atmen, áchzen
kuburkuc kochtopf
kuma liebhaberin
kdrki axt
kárták zimmer
kártmá birne m. körtvej
karca schnell (?)
kdrsdfd fául
kármán festung, stadt
halápién aussatzig
kdciktir- verzeihen
kásáná grabhügel
kámác ungesáuert
könán- sich ergötzen
köndsü quecksilber
köncák hősen
kifúr krumm
kiiáz stolz, küazlii adj.
kiikál unkraut
janlam widerhall
jazan- zweifeln
japarla- zusammenfügen
jársü(?) unartig, wild (jarsöv)
jdrsit- reizen
jorala- wünschen
jiltrin glas (v. ciltrin)
jikáii kirche : 1. alább.
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juancan tráge
taraya ein graben
tdk tdk háufig, ssepe
touguc niörser
tontarma spange
tombur pauke
törági turm (toragi)
tlnt- (?), tint- herausgehen, entspringen
tilta- ausdenken : tiltayansóz
tü hirse (tu, tuuj)
tujana Öffentlich
tulkma ein ganzes holz (nicht
gespalten)
tuturyan reis (rizs)
tüpkür speien
diiláiC?) ewig?
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cciran heuhaufen? (K. fortasse
«equus subruberw ?)
cinaj gattin, frau
ciná- sticken (hímezni)
cükül- umfallén
saurak schádel
sayak kinn (mentum)
sar geier
sárii (sárig) zahm
sincla- betrachten (considerare)
sir- werfen (sirrimen)
sudari zuriick
bálái ewig (?)
bigáü áhnlich
buja pech
büsrü biliigen.

Egészben véve nem sok a még igazolatlan nyelvanyag
vagy 100 szó a 2000-ből, a mennyire körülbelül a szótár czikkszámát lehet tenni. Nem vettem föl néhány szót, melyet még
könnyen a törökségből igazolni lehet; pl. jana- (jani-) drohen=
kaz. janu- (Bal. janiu), csuv. jona- id. | julü rettung, erlösung
(julűci erlöser) =3 kaz. jol- loskaufen, auslösen, csuv. sul- id. |
timar medela = oszm. perzs. timar pflege, abwartung (des kranken) | kista- zwingen = kaz. kista- antreiben. Más esetben gróf
Kuun jegyzetei is figyelemre méltók: sücük darm (E. idézi: or.
cbiiiyr'L gefüllter schweinsmagen, magenwurst, K. meg oszm. su$uk
«wurst», s e szerint a cod. suzug-ja, inkább sucuk-nak olvasandó) |
toyram bolus: K. csag. toyra- in frusta dividere (R. türam alatt:
kirg. túra- ,• v. ö. oszm. toyra-, kaz. túra-). — De az igazolásnak
fent jelzett mellékforrásaiban is találukk már valamit: jorala«wünschen» igénél eszünkbe jut a mord. jóra- «wollen» | kana
brett: cser. onga (cserM. yanga) id. = csuv. -/urna id. (e h. yuna,
a minek tat. kana szépen megfelel, v. ö. yumus = karnis nád) | ták
tdk háufig, syepe = csuv. íek immer.
Magától értetődik, hogy a cod.-nek egyáltalában nem igazol
ható szavaira semmit sem lehet építeni. Mert tudni kell, hogy a

80

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

cod.-ben, a mint most előttünk van, határozottan alaki hibák van
nak, akár eredeti íráshibák azok, akár az írásnak részbeli olvashatatlanságából származók. Ezt most Radloff is tapasztalta, mint
azelőtt a kiadó gr. Kuun is. Ezért Radloff csak ?-jegygyei hoz fel
némely szót, s itt-ott erősebb javító olvasást enged meg magának,
pl. ásná- gáhnen (pedig cod. esvermen, nem esnermen), ütmcis
stumpf (cod. unamas). Másutt meg, a hol nincs igazoló szó segít
ségére, a codex tökéletlen írásmódja miatt esetleg az olvasás nem
állapítható meg biztosan, pl. asau hülfe (cod. assov), bár asau is
lehet, a mint írja is R. 79. 1., egy kún szövegben; hogy sir- «werfen» valóban mélyhangú szó, erősen nem állítható, mert cod. sirrimen után akár sir- is lehet. Sőt az igazolástól is azt kell kíván
nunk, hogy teljesen, minden ízivel megfelelő szót nyújthasson, ha
csak valamely rendes továbbképzés nem forog fenn az egyik vagy
a másik részen; így pl. a cod. jafilam «widerhall» szó a kaz. jafiaru
(janaru) által még korántsincs eléggé biztosítva. — Néha a szó
jelentéssel is baj van, a mennyiben a cod. egyes glossái mellett
egészen hiányzik a fordítás, a mely esetben egy bármennyire
egyező török szónak azon volta még sem állítható. Kivált ha a
bizonyos helyen közölt szócsoport fogalomköre sem igazíthat el;
vagy pedig a codexnek odavetett értelmező szava magában nem
világos; pl. cod. tovrami «arkrinn-glich», a miben K. ezt sejti «eine
krume glich». R. tehát kénytelen volt a «klein zerschnitten» for
dítás mellé is ?-jegyet vetni. Radloff talán jobban is tette volna, ha
az ilyeneket kiválasztva, egy külön jegyzékben adja vala. Szeren
csére ezek száma aránylag oly csekély, hogy azon a tanulságon,
melyet a teljesen igazolt kún szókból merítünk, semmit sem vál
toztathat.
Szólanom kellene még a codexnek néhány olyan szaváról, a
melyekhez, úgy látszik, magyar szóknak is van közük (pl. cod.
eruv: m. erő ; cod. }ih-ov, gich-öv : m. egy-ház); de ezt most más
korra kell halasztanom.
BUDENZ J.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
NYELVTUDOMÁNYT 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 k ö t e t e n k é n t
II—X-ig 1 fit 50 kr., Xl-töl fogva
3 frt.
N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. T u d . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o 1 f G y .
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 G y.
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.
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C.
Lányi C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. k ö t e t .
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — X I I . kötet.
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C.
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y.
Ara k ö t e t e n k é n t 2 frt.
R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet: A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette
Ára 6 frt.
és előszóval ellátta V o 1 f Gy. 1888.
RÉGI MAGYAR K Ö L T Ő K TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l á d y A r o n . 1. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V.
k ö t e t : X V I . századbeli magyar költök 1880—86. Ára 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. R u u n G é z a . 1880. N.8-rét. Ára 5 frt.
UGOR 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 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. A r a 6 0 k r .
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 d í v á n y o k és nyelv
tanulmányok 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 P i t e - l a p p m a r k i
nyelvmutatványok és szótár 1885
Ára 1 frt 20 kr.
VIII. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I . J e m t l a n l i lapp nyelv
mutatványok. 1886
Ára 60 kr.
(Különnyomatoka «Nyelvtud. Közlemények"-böl.)

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o l d y F . 1866.
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Szerk.

ORTAOJUNU.
Török

népszínjáték.

Előszó.
Legelső és egyúttal legalsó foka a török színjátszásnak a
Karagöz játék. Együgyű bohóskodások, tréfás szójátékok, művelt
és műveletlen, úr és paraszt közt. Az úr, a világot látott ós iskolá
zott Hadsejvat efendi; a paraszt, az együgyüen ravasz Karagöz.
Mindketten csak élettelen bábok, bőrből készített alakocskák,
melyek a hajaldsi keze rántásának engedve, esetlen ugrálásaikkal,
félszeg kézmozdulataikkal ugyancsak nevettetik a ramazáni meg
lakodalmi közönségüket, a gyermek és asszony világot. Amolyan
vásári bódé Jancsik, népnevettető komédiák.
De nemcsak e karagözi fokon állapodott meg a török szín
játszás. Itt-ott, főleg Drinápoly vidékén, Sztambulban csak nagy
ritkán, egy nagy köralakú bódét állít fel egy társaság, kibutorozza
belülről deszkapadokkal, szintén köralakban, úgy, hogy csak a
közepén marad meg egy nagy üres kör, és keskeny kijárat, mely
belőle kivezet. Játék előtt és után a közönség használja, játék
közben a színészek. Igen, mert e közepén üresen hagyott helyen,
más szóval a színpadon, nem bábok esetlenkednek többé elénk,
hanem színészek, valóságos élő személyek mozognak és nem is
egyesével, hanem párosával hármasával, néha egy egész sereg.
A fal elé akasztott karagözi színpad imé leszállott a porondra, orta
vagyis középső helyre. Ezért nevezik orta ojunu-nak, középhelyi
játéknak. Az asszonyt természetesen férfi helyettesíti benne,
és a bő (feradse meg csarsaf) női köntös, az asszonyiassá véko
nyított hang, tökéletesen feledteti a közönséggel, hogy nem nő
játszik előtte. Őt amúgy sem érdekli annyira a sok mellék alak,
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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mint az orta ojan két hőse: Pesekjár és Kavuklu. Amaz a játék
mindenese, a társaság igazgatója, az összes darabok egyik hőse,
a kinek ritkán szabad a nézőtérről hiányoznia, még ha nem is ját
szik. Ha nincs dolga, lekuporodik a földre vagy letíl a közönség
közzé, és várja míg rá kerül a sor. A színjátékokban Toszun efendi
ugyan az ő neve, de a közönség csak a Pesekjár nevét ismeri el.
E szó «előlmenőt» jelent, mert ő jelenik meg legelőbb, és az
összes szereplők sorsát ő határozza meg. Akár a Karagöz játékok
Hadsejvat-ja,. Külömben is többnyire a Kavuklu-vnl, a «nagy
süvegű»-vel van dolga, a ki az ő nyugodt ostobaságával és parasz
tos agyafúrtságával sokszor tör borsot az orra alá és sok alkalmat
ad neki a színkörben való megjelenésre. Akár a hajaljítékok Karagőze. Becsületes nevén őt meg Hamdi-n&k hívják; a név azomban
változhatik, de fejéről az óriási nagy süveg, lábáról a sárga papucs,
és kezéből a toldott-foldott esernyő sohasem maradhat el. Ál
landó az öltözete, beszéde módja és viselkedése. A közönség
csakis Kavuklu néven ismeri, ópúgy mint bábbeli testvérét Karagöz-nék, a kinek igazi emberneve ki is veszett már a köztudatból.
Lévén a Karagöz szó inkább beczézgető kifejezése «fekete szemű»
embereknek vagy állatoknak. Nem is más az Orta-ojunu Kavuklu-yd,
mind a hajaijátékoknak emberré elevenedett Karagöze, valamint
hogy Hadsejvat sem tétet túl magán Pesekjár-ial, ha mindjárt bőr
ből is van kiformálva. A látványosságot, melyet a vászonra vetett
árnyék és a bőrbábok mulattató esetlenkedése nyújt, az orta-ojunbeli élő alakok tarka-barka ruházkodása, bohókás öltözködése
pótolja. Csak a ramazános bódé színezete maradt el valamenynyire.
Az orta-ojunu többi alakjai is majdnem ugyanolyanok, mint
a karagözbeli báb személyzet. Az efendi (úri) nyelv meg az európaizálás képviselőjéül megjelenik a nagy úr, a boszporuszparti
nyaralójában hűselő bej efendi, továbbá a sokat tudó hodsa és
részint ezeknek nem népies nyelvébe, részint pedig európaias szo
kásaikba van alkalma Kavukla-nak belekapaszkodni, és itt is
rosszul járna szegény feje, ha a mindenütt megjelenő Pesekjár ki
nem rántaná a hínárból. íme egy eset a mi színdarabunkból. Egy
nap Kavuklu a dilendsi vapor-nak «koldus hajó»-nak nevezett
boszporuszi gőzhajóra száll, azon hiszemben, hogy ott koldusok
nak ós így neki is, pénzt osztanak. Azt persze nem tudta, hogy
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koldus hajóknak olyan boszporuszi gőzhajókat neveznek, melyek
minden kikötőnél megállanak. Felszáll a hajóra, néz jobbra, néz
balra, de bizony még csak öt párát (1 és lh krajczár) se tudott
kinézni senkiből. Ez alatt jön a jegyáruló is, kínálja neki a jegyét
és kéri érte a pénzt. Még Kavuldu-mik áll feljebb, hogy nem azért
jött ő koldusok hajójára, hogy ő osztogasson pénzt, hanem, hogy
neki adjanak. Elvégre is a hajóslegények kitették a szűrét és ez alka
lommal úgy helybe hagyták szegény Kavuklu-t, hogy a kikötő szom
szédságában nyaraló bej megszánakozott rajta, leküldte érte a hajó
pénzt és így kéken-zölden bár, szabadra juthatott. A kisázsiai parton
volt a kikötő, a hova kijutott, pénz nélkül hogyan kerüljön vissza
Sztambulba ? Épen ezen gondolkozott, a mint meglát egy szép
palotát, tátva nyitva a kapuja, az udvarnak mind a két oldalán
kert. Bemegy, a lépcsőfőn azt a márványkövet, a melyről lóra
szoktak szállani, czukor készítő táblának nézi; leveti a papucsát,
de nem hagyja lent a hogy illik, hanem egymáshoz csapja,
a dsiippe (köpenyeg) alá dugja és indul a lépcsőn felfelé. Hogyan
hagyhatta volna lent a papucsait, beszélte másnap Pesekjár-nok,
még el is lophatták volna onnan. Felér az emeletre, erről is ajtó
arról is ajtó; meglátja az ajtó nyitján a szép fehér porczellán
gömböket, czukornak nézi, oda megy és sorra nyalogatja őket.
Nem oltotta el vele az éhségét, benyit egy szobába, hát látja, hogy
az ablakon át tengert meg hegyet látni, sőt a kikötőt is, a hol oly
kegyetlenül elverték. De még egy szép prémes bunda is volt a szegletbeli kereveten, fogja magára veszi és végig nyújtózkodik vele az
erkélyben. A mikor jól kipihente magát, felkél, benyit egy másik
szobába. Ott ült a ház efendije a szegletfőn, előtte egy szekrényke,
a szekrénykén meg játékok; ha nyomta őket, csiling csiling csilin
gelni kezdtek. «Óh te oktondi — mondja neki másnap Pesekjár—
az a szekrényke, az efendi iró eszköze volt; az a játék meg csen
gettyű, hogy az inasokat szólítsa elő vele.» Kavuklu mind ezt per
sze nem érte fel ésszel, még csak kezet se csókolt az efendinek,
hanem egyenesen hozzá megy, «szelámin alejküm»-öt mond és
melléje letelepszik. Egyet ütött az efendi a játékok egyikére, bejön
erre egy csinosan öltözködött úr és az efendi egy intésére, szivar
kával kínálja meg Kavuklu-t Egy szép hamutartót is tettek oda
elibe, de sajnálta a hamut belerázni, inkább a földre szórta és a
mikor kiégett a szivarka, a földre dobta, rátaposott a tüzes végére ;
6*
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a szép hamutartót meg, észrevétlenül zsebébe csúsztatta. Jött
aztán az a csinosan öitözött úr a kávéval. A mint szürcsöli a kávét
és nyalogatja a findzsát, látja, hogy a findzsa alja tiszta ezüst,
vagy huszonöt dramnyit nyomhatott, belé azt is a zsebbe. Az
efendi ismét egyet ütött a játékra, két czifra szolga jelent meg erre
a szobában; kérdi az efendi, hogy kész-e az étel; kész — feleli
a két úr. Feláll erre az efendi, megy egy másik szobába, Kavuklu
mindenütt nyomában; hát olyan egy asztal van előtte, hogy
Mámud pasá-nél se külömb. Az efendi leül, szembe vele Kavuklu.
Hozzák az ételt, látja, hogy az efendi egy kés meg villa formájú
valamit vesz a kezébe, a villát a húsba döfi, a késsel megvágja, az
előtte levő tányérba teszi és kezd az evéshez. Kavuklu éhes is volt,
efendisen is akart volna enni, veszi a villát és döföli a húsba,
veszi a kést, és a mint kezd vele kinlódni, kirepül a húsdarab
a villáról és neki egyenesen az efendi arczának. Szája, szeme,
arcza, feje csupa zsir az efendinek; felugrik nagy mérgesen, a szol
gák után kiált, azok ragadják a szegény Kavuklu-t és zsírosan
mosdatlanul a hogy volt, leröpítik a lépcsőn, és ki az udvaron a
kapu elibe. Hogy az ezüst findzsa alját eladta és azon ment vissza
Sztambulba, mind elbeszélte másnap az ő hűséges czimborájának
Pesekjár-nak, a ki neveletlenségéért korholta ugyan, de szánako
zott is rajta.
Ép oly kellemetlenségekbe keveredik a mindenféle nemzeti
ségű emberrel, a perzsával, anatóliai türkkel, trapezunt vidéki láz
zal, arnauttal, arabbal, mindegyikkel hajba kap, mindegyik nyel
vén talál kinevetni, kigúnyolni valót. Épen olyan harczokat kell
neki is végig küzdenie, mint Karagöz-nek; de Kavuklu küzdelme
még erősebb, észszerűbb a bábénál, mert élő ember küzdi végig és
a közönsége is emberebb, mely e küzdelmet végig nézni jött.
És itt az ok, mely a Karagöz-t'ól fejlődést mutat az Ortaojun-ig. Ez utóbbinak élő alakjával együtt a tartalomba is több
elevenség jött át, a bábocskáknál hamarabban mozoghattak az
emberek, és ezáltal gyorsabbodott az előadott játékok cselekvése,
egységesedett maga az előadás is. A bőrbábokat, néha egyszerre
tizet tizenötöt is, csak egy ember beszéltette, egy volt az előadás
rögtönzője, míg az Orta-ojimw-ban a hány játszó annyi rögtönző,
külön egyéniség Pesekjár és külön ismét Kavuklu.
De meg a közönsége sem egy e játékoknak. A Karagöz-rxek
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képekkel kivilágított függöny színpadán és titokzatosan lebegő
árnyékain csak a gyermek meg az asszony világ tudott igazán
mulatni. Amaz ramazáni éjjeleken, ez pedig lakodalmi dáridókon.
Az orta-ojunu ellenben érettebb észnek szól, érettebb a humor,
mely nevettet, és érettebb a tárgy, mely az időből is többet köve
tel magának. Innen van, hogy ugyanazt a tárgyat máskép rögtönzi a hajaldsi, máskép az orta-ojun szintársasága. Amaz gyerek,
ez érettebb észnek szól; amabban inkább a látványosság es trágár
szójáték meg élczelés, emebben az összefüggőbb és egységesebb
cselekvés az, a mi a nézőket le tudja kötni.
Az alább közölt játék a Büjiljü ojunu «Varázsló játékai) ép
azok közzűl való, melyeket alkalmam volt látni karagözi bódéban,
orta-ojun-i színkörben, sőt egy egészen európaias örmény-török
színházban, egy úgynevezett íiaíoro-ban is. Tán nem lesz érdekte
len áttekinteni e tárgy («Varázsló») külömböző feldolgozásain,
illetőleg rögtönzésein, és ezzel a török színjátszás oly rövid életű
történetét kissé megvilágítani. Kezdjük el Karagöz-nél.
Egy elbűvölt hírében álló nagy fát mutat a hajaldsi vászon
képe a függöny-szinpadon és a fiával megjelenő apa el is énekli
e fa történetét, hogy mint juthat a halandó nagy bajba, ha e fát
érinteni merészli. Egy varázsló lakozik ugyanis rajta és egy bűvös
mondással mind azokat magához ragadja, a kik fáját megérintik.
Még jóformán ki sem énekelhette magát az apa, és kezdi már
Karagöz szokott csufolkodásait, hol a dal, hol az apa meg fia és a
varázsló ellen. De mialatt az apa onnan űzi, hogy ne lábatlan
kodjék előttük, a fiu hozzá talál érni a fához; leszáll erre nagy
visongva a szörnyeteg varázsló, ragadja és viszi a fiút fel a fa vég
telenjébe. Siránkozik az apa egyetlen fia elvesztén, megy meg
visszajön, és addig jár addig rimánkodik, míg ismét leszáll a bűvös
a gyerekkel és átadja örvendező apjának. Inti a folyvást ott lábat
lankodó Karagöz-t, hogy ne közeledjék a fához, és sietve hagyja el
e megátkozott helyet. Karagöz-nek se kell több, egyenesen neki
megy a fának ós egy pillanat múlva már ott ordítoz a bűvös alatt;
vele együtt még egy egész rakás ember kerül lépre, a kiket végül
Hadsejvat bölcsesége old fel a varázs alól.
Az orta-ojunu-heli varázsló nem szörnyeteg többé, hanem egy
tudós hodsa. Tudományából merített hatalmával mozdulatlanná
köthet Jakub mester mindenkit, a kit csak megérint a varázsbotjá-
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val. Ha elmondja mellette ezt a varázsmondást: «Esztáneke, mesztáneke, a kilenczedik fejezetből küllühüm püfa, legott mozdulni
sem tud az elvarázsolt, mig fel nem oldja alóla. A mindenkivel
kötekedő Kavuklu természetesen a hodsába is beleköt, a mire ez
büntetésül elbűvöli; és úgy is maradna a nagysüvegű, ha Pesekjár,
Kavuklu felesége meg a cselédje meg nem hajlítanák a szigorú
hodsa szívét. Nem csak hogy feloldja a varázs alól, hanem
addig könyörög addig rimánkodik hozzá Kavuklu, míg a varázs
botját is oda kölcsönözi neki. ígéri persze, hogy nem okoz vele
bajt senki fiának. Nem is bántana ő senkit, ha az a sok hitelező nem
jönne a nyakára. Legelébb is jön a perzsa Abbasz gazda, a sálkeres
kedő ; néhány véggel adott volt el Kavuklunak, most a pénzt köve
teli érte. Kavuklu nem akarja az adósságot elismerni, sált ő nem
is vett soha; a perzsa fenyegetődzik, Kavuklu még jobban, és mármár egyet sújtana rá a felbőszült kereskedő, de im: aesztáneke,
mesztáneke», és úgy a hogy fenyegetödzött, égre emelt ököllel, félig
kinyílt ajakkal, úgy válik Abbasz gazda mozdulatlanná. Még ki
sem pihentette magát a nagy süvegü, és ott a nyakán Hasszán
gazda, a kisázsiai (kajszeri) türk, neki is van követelni valója.
Addig csúfolkodik Kavuklu a türk parasztos beszédével, és addig
adóssága tagadásával, hogy Hasszán neki ugrik, de megint az esztáneke, ós a türk is ott ragad. Követi Ali gazda, a trapezunt vidéki
láz, a kitől rezet vett; a láz után jön az arnaut Bajram gazda,
a kitől kenyeret vásárolt; azután az arab Besir gazda, a kitől
ruhának való szöveteket szedett össze. Valamennyit elvarázsolja
a botjával, és a mint szép rendbe összeállította őket, jól eltarkózza
valamennyit és mulatozni kezd velük. Veszi elsőnek a perzsát,
utána a lázt meg a türköt, velük szembe az arnautot és arabot, és
egy hajóslegény személyzetet alakít belőlük. 0 maga feláll egy
székre és mintha hajót kormányozna, veszi a sípot a szájába és
kezdi kiáltozni: «Fenerre megyünk, vigyázzo. Emberei mozogni
kezdenek, ő utánuk. Kiáltja megint: «stoper» (megállj), a legény
ség megáll. Majd meg, mintha a hajó útjában csónakok állanának,
lekiált: «hé csónakos, vigyázz» ; ismét az embereinek: «indulj»,
megint mozogni kezdenek. Képzelhető Pesekjár megbotránkozása,
a mint e dolgot meglátja. Szalad a hodsáért, ez kikapja Kavuklu
kezéből a varázsbotot és «esztáneke, mesztáneke», az elvarázsoltak
egyet prüsszentenek és magukhoz térnek. A hodsa elmondja
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nekik, liogy ki tette velük e dolgot, megfogják a szegény Kavuklués viszik a rendőrséghez.
íme az Orta-ojunu kerekebb és összefüggőbb meséje. Akaragözbeli ördöngös varázsló csak torz alakjával, rejtélyes égbe szállá
sával és trágárságaival keresi és találja a hatást, mig az orta-ojunbeli-előadásban az egyes részeknek egymással való összefüggése,
és a mese tanúsága köti le a hallgatók figyelmét. A Karagöz össze
függéstelen párbeszédei színi jelenetekké kezdenek átalakulni. De
még drámaibb volt az az előadás, melyet egy örmény-török tiatroban, a galatai európaias török színházban láttam. Pesekjár-t egy
kapzsi gazdag török helyettesíti, a ki szép leányát nem akarja egy
csinos, de vagyontalan fiatal efendinek oda adni. Kavuklu helyét
e kapzsi szolgája, a ravasz Memis pótolja, a ki szintén elcsalja a
varázslótól a botot, és nem csak a kapzsi öreget, de magát a hodsát is elvarázsolja és addig el se ereszti őket hatalma alól, míg oda
nem adják az efendinek a leányt. Hasszán efendi a tiatoro igaz
gatója, és a török szinészvilág egyik legderekabb komikusa, a ki
minden színdarabban egy szolga szerepet rögtönöz, maga vallotta
be, hogy a Karagöz és az orta-ojunbeli Varázsló-t alakította át
európai szinpadképessé. Csak sajnálni lehet, hogy a török dráma
ily fejlődését csak az egy példa mutatja és hogy a Karagöz és Ortaojun elfajulásával a modern dráma sem juthatott önálló kifejezésre.
Szövegünket Mazhar efendi, az Oszmánije nevű népiskola
nyelvtanítója segítségével jegyeztem össze. Egy nyári kirándulás
alkalmával, a kisázsiai Boszporusz egyik falujában bukkantam
véletlenül ily játszó társaságra, és saját jegyzeteimet Mazhar efendi
•tudásával kipótolva, állítottuk össze e darabot. Első és egyetlen
feljegyzése a már majdnem kihaltnak mondható Orta-ojun-nak.
A szöveg szintén a sztambuli török nyelvjárást tükrözi vissza, és
úgy átírásával, mint nyelvezetével a «Három Karagöz-játéko ez.
közlésem mellé sorakozik.
Konstantinápoly, 1888 augusztus havában.
Dr.

>
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Orta-ojun.
— Büjüğü

ojunu.

—

I.
(Calgé bir hava çalarak en evvel mejdani-temasaja Pesekjar cékar.)
Pesekjar. Amma benim pehlivaném.
içerden birisi: Bujur benim pehlivaném.
Pes. O-da hessab dejil dir.
Birisi. ÜVe dir hessaben ?
Pes. Büjüğü ojununun taklidini aldém, cal gösterejim ahkjamene.
(Bir hava calenUektan sora gajet tohaf bir kijafette basenda
koğa bir kavuk, elinde dilimleri envai-rengli bir semsije ve arkasenda
dahi elinde çanta ile gjuja hizmetkjare olan bir ğüğe oldu halda
Kavuklu gelir, ve üc bes defa mejdane dolastektan sora.)
Pes. Masalla efendim, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz
gözüm nuri ?
Kavuklu. (Arkasenda-ki ğüğeje.) Su pis herif sakil-sakil ne
bärijor, git bak suna dilenği-mi-dir ne dir, para-mé istijor t
DsÜ5e. Galiba dilenği olmale.
Pes. Efendim konustünuzu annadem, bendeniz dilenği félan
dejl-im, unutmuşsunuz galiba, bendenize eski ahbabénézdan Tosun
efendi derler.
Kav. Eh peki annadém, ne demek istiyorsunuz f
Pes. Efendim bir sej demek dejil, böjle dalgén-dalgén gelijorsunuz-da onu ve %atérénézé sorijorum.
Kav. Ha aff edersiniz Tosun efendi, bu gün pek dalgénlem
var-da birden bire tanijamadém.
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Pes. Aman efendim, neden dolaj dalgénlénéz var?
Kav. Aman Tosun^üm, baséma gélen ma^eraji nakl etsem-de
dinlesen, o zeman anlarsén.
Pes. Aman efendim gecmis olsun, bendenizin-de meraklé oldümu bilirsiniz-a, nakl edin-de bendeniz-de anlajém.
Kav. ganém, su bizim jokaré-ké semtte-ki mustárén evinin bir
odasénda kira ile oturdümuz malumunuz-dur-a !
Pes. Evet efendim malum.
Kav. Her naslsa, evvelsi sabá erkenge kalkméstém, désaré
abdeste céktém, birde baktém-ki ev sabéméz olajak mustár efendi
gejinmis kusanmés soká gidijor.
Pes. Sora efendim ?
Kav. Aman efendim, öjle erkenfe nereje tesrif edijorsunuz dedim, mustár efendi aman beni lakérdéja tutma, dilenfii vaporuna
gidijorum gec kalérém dedi.
Pes. Evet.
Kav. Tosun haléméz malum ja, biz-de az se/illik cekmejoruz.
Pes. Evet efendim malum.
Kav. Aman öjle ise dur, ben-de cabufiak gejinejim-de beraber
gidelimv dedim, peki dedi, ben-de cabuk$ene gejindim, beraber bir
kom, dilenji vaporuna jetistik, vapora girdik, ben etraféma bakénmá
basladém, fákat öteje gittim süründum, bérije gittim süründum,
kimse cékarup bes pára véren olmadé. Aman Tosun efendi, benim
dilenfíi vaporuna gidisimin sebebini bilirmisin ?
Pes. Hajr efendim, nicün gittiniz bakalém ?
Kav. Fukaralémézé anlattékté ja, dilentfi vaporunda dilenfiilere pára verirler zann ettim-de bir kom onuncün gittimdi, baktém-ki
kimse bes pára véren jok.
Pes. Vah vah, siz janlés anlaméssénéz ; nejse sora i
Kav. Derken Tosun^üm, elinde bir teneke ile tenekeji vurarak
birisi geldi, nereje céka^aksénéz dedi, ben-de düsündüm düsündüm,
davlum-baza céka$am dedim ; hajr öjle dejil, hangi iskeleje cékajaksénéz dedi. Biz onunla mohavere etmekte olalém, vapor Kanléja
iskelesine janasmés, son iskele-de orasé imis, baktém müsterilerin
jümlesi cékté, biz kaldék • bilat^é bilat al-da hajdé sen-de cék, bura-
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dan baska iskele jok-tur dedi, ben-de ver-de cékajém dedim, öjle ise
pára ver-de verejim dedi, ne parasé istijorsun ajol, ben burája dilengi
vaporu deje dilenme geldim, sen bana ver parajé dedim, sora bilatgé
tajfalara yaber vérerek bizi patér-kütür dajakla tekmejle iskeleje
attélar.
Pes. Aman efendim sora ? bűjük kaza salméssénéz.
Kav. Derken Tosungüm, iskeleje cékték, bilat toplajanlar bizi
parmakléktan désaré cekarmadelar, benden bilat istediler; ben-de
vapora ne iciin binmis oldümu anlattém,param-da olmadéndan bilat
alamadém dedimse-de jakajé kurtaramadék.
Pes. Aman Hamdigim cékmanén kolajé, sora nasl japtén ?
Kav. Nasl japagáz 1 herijler bizi adeta dövme basladélar, bere
két versin iskelenin basénda bir bitjük jalé var, oradan jalénén sábé
olan efendi bize ettikleri hakareti görmüs, bize agémés-ta hizmetkjarile vapor paraséné göndererek bizi oradan kurtardé.
Pes. Oh gecmis olsun efendim, sora t
Kav. Derken Tosun^üm, iskeleden cékup oralarda dolasérken
baktém-ki iki kanadé acék bir bűjük kapu, icerisi iki tarajé baycelik
uzun bir jol.
Pes. Aman girmejejdin bari.
Kav. Ne söjlijorsun Tosun, sát sekize gelmis, a'zéma bir cöp
parcasé kojmadém, agléktan icim icime gecti; bu a§lea dajanamajarak belki hem karnémé dojururum, hem-de bes on pára vapor pa
rasé alérém dejerek biz o kapudan iceri girdik.
Pes. Sora ?
Kav. Sora efendim, uzun uzun gittim, birde baktém-ki jüksek
bir jerde bir bűjük helvafié mermeri var, bu mermerin üzerinden
merdüven ile jokaré cékélijor.
Pes. A külhani, nasl helva$é mermeri o í
Kav. Nasl olajak, kogaman bűjük bir helva^é mermeri ste.
Pes. Külhani, ona binek tasé derler, ata binmek icün o her
bűjük konaklarda var-dér.
Kav. Ne olursa olsun, neme lazim ; derken Tosun ajaklarémda-ki jemenileri bir birine vurup güppemin alténa aldém, jokaré
cékmá basladém.
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Pes. Bak bikerre ettin ise, hic o merdüvenin basénda baska
konduralar jok-mu idi?
Kav. Cok.
Pes. Gördiin-mü bikerre, ajéb ettin, öjle koltünda pabuglarla
jokaré cékélér-mé? nej se sora ne japtén?
Kav. Jokaré céktem, baktém-ki bir bűjük sofa, etrafénda on
onbes tané kapu var.
Pes. Aman Hamdi, kimseje rast gelmedin-mi ?
Kav. Jook.
Pes. Sora?
Kav. Kapularén hangisini acajém deje biraz düsündüm, sora
adam nasl olursa olsun dejerek kapunun birini acijordum. — Aman
Tosun sana bisej söjlejegem amma sakén kim,seje acma.
Pes. Aman ne dir o Hamdi ? korkarém bir hezejan ettin.
Kav. Tosun, kapunun tokmá gajet bejaz bir sej-di, nane sekeri
zann edüp jalamajém-mé?
Pes. Ulan a-külhani, kapu üstünde 'nane sekeri ne arar ?
Kav. Ne bilejim ben ? her nejse kapuju actém, iceri girdim baktém kimseler jok, kö&6 pengeresine döru gittim, baktém-ki beni döjdükleri iskele oradan gözükijor, pengerenin önünde-de güzel bir kürk
var; Tosunjüm dajanamadém, kürkü arkama gijüp köse pen^eresine
bir dia kuruldum.
Pes. Aman Hamdi kaik.
Kav. Nije?
Pes. Nije olagak, ulan koltünda pabuglarla efendinin kürkünü
gijüp-te kösede otururken görmüs olsalar, sana bi temiz dajak atar
désaré kovarlar.
Kav. Sahi öjle Tosun, berekét versin gélen giden olmadé.
Pes. Derken kuzum Hamdi, sora ne japtén ?
Kav. Sora biraz oturdum, $aném sékéldé, kürkü gene jerine
brakarak o odadan céktem, karsésénda-ki odajé actém, bide iceri
bakajém-ki efendi kösede oturijor, galiba jenide sünnet olmus olmalé-ki önünde bir cekmege, üstünde bir takém ojungaklar var.
Pes. Ulan nasl ojungak onlar ? ne vardé cekmegen in üstünde
bakajém ?
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Kav. Ne bilejim ben ? bir takém basté gibi cingir-cingir ötijor
bir sejler vardé.
Pes. A külhani, onlar efendinin jazé takémé, o öten sej-de hiz
metkjar carmak icün (céngérak) kampana ; nejse sora ne japtén ?
bari efendinin etejini öptün-mü í
Kav. Jok $aném, selamin alejküm dejüp ojunjaklarén ta janéna
gittim, oturdum vesselam.
Pes. Ulan ajéb ettin in asá, sora seni kovarlar Hamdi, hala
pabujlarén koltünda-mé ? bari bir jere brakajdén.
Kav. Aman Tosun, ne söjlijorsun, nereje brakajém, ja, orada
bizim pabu^laré caldérérsak, zürtlümüzü-de anlattékté ja, sora oradan jalén ajak gitmeli.
Pes. Ulan kof}a jaléda senin pabu^laréné kim calagak ? nejse
efendi seni görün^e ne dedi bakalém f
Kav. Derken Tosun^üm, efendi o ojungaklarén birine vurdü
gibi birde baktém-ki gajet süslü bir efendi geldi, efendi bir isaret etti,
o gélen adam bize bir ceara jakté verdi, birde önümüze güzel bir
tütün táblásé kojdu, cé'arajé ictim, külünü icine silkme agédém, ne
dersin külleri biitün jere silktim Tosun.
Pes. Ulan ajéb edijorsun( táblája silk tablója.
Kav. Derken Tosun ce'ara bitti, usulgagék keceje bastém sbndürdüm, tablajé efendi görmeden $ebime attém.
Pes. Ulan cékar, dajak jemen jaklasté.
Kav. Derken Tosun kave getirdiler, káveji ictim fingané jalarken birde zarfa baktém-ki zarf gömüs, hem-de jirmi bes dirhem-de
gelir, hajdé onu-da $ebe.
Pes. Ali Hamdijtm, japtén isi gördün-mü ? her jerde Öjle
kendi kendini kepaze eder cékarsén.
Kav. Derken Tosungüm, efendi jine ojungá vurdu, iki süslü
hizmetkjar daha geldiler, jemek hazér-mé deje sordu, onlar-da hazér
dejinje efendi bujurun dejerek ajá kalkté gidijor, hajdé biz-de árkaséndan, odadan cékték, o odanén janénda baska bir odaja girdik.
Pes. Aman Hamdi, sora t
Kav. Iceri girdik, baktém-ki bir bűjük masanén üstünde Mamud pasanén mezad maié gibi olmadék canak cömlek jok, her nejse
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efendi oturdu, biz-de karséséna oturduk. Corba geldi, güzel^e jedik o
kalkté et geldi, baktém efendi pécak ile catal bir sej aldé, o catal
seji ete batérup pécak ile kesti, önünde-ki taban icine kojup jeme
hasiadé, biz-de efendije bakarak onun japtégibi japalém-da ajéb olmasén deje catal pécak aldék, catalé ete bat érdek.
Pes. Aman Hamdif,im ettin isler cok oldu, sakén burada-da
bir terbijesizlik japmajajdén.
Kav. Sorma Tosun sorma, catalé ete batérdékté ja, pécakla
keselim deje ürasérken naslsa et cataldan kurtuldü gibi karsémda
oturan efendinin suraténa et kjamilen japésmaz-mé ?
Pes. Gördün-mü Hamdi ettin terbijesizli ?
Kav. Efendinin jüzü gözü, üstü basé ja icinde kaidé, ajlémézé
anlattékté ja, galiba o hérs ile et kuvvetlige kurtulmus olmalé-ki
efendinin $ani biraz zijade^e janmés. Derken efendi bire terbijesiz
herif, sen nereden geldin, baséma milsallat-mé-sén dejerek su pis herifi désaré atén deje bar ér ba'rmaz, arkamézda duran iki usak elimizi félan jékamadan jalé jálé sille tokát bizi merdüvennen asa
juvarlajarak kapudén désaré attélar.
Pes. Gördün-mü Hamdi, su ettin isieri bejendin-mi ? karnéné
dojurduktan sora efendiden bes on gurus-ta dés kérasé alarak cékajdén eji olmaz-mé idi; sindi vapor paraséné ne japagán bakalém '!•
Kav. A Tosun ben-de oraséné ewelgé düsündüm, ve mutlaka
bir kábákat edüp-te désaré kovula^amé bildim-de kimseden vapor párásé dilenmemek iciin o tábla ile zarfé asérdém ja ,• ne hal ise biz désaré
céktéktan sora, oralarda dolasarak bir sarraf dükjanéna girdik, gömüs zarf ile tütün tablaséné cékardék, bu aksam jejejemiz olmadé
iciin bunlaré satma mefibur oldum dejerek jirmi bes gurusa onlaré
orada satték. Oradan döru iskeleje geldim, kacta vapor var deje sordum, bi cejreje kadar gelir dediler, orada bir az dolastém, derken
vapor geldi, binüp Istambula céktém, eve geldim baktém-ki ev sabéméz olan muytar efendi gelmis • bire herif madem-ki dilen$i vaporunda insana pára vermezlermis, beni nicün sürükledin-de basémé
bu kadar derde ürattén dejerek bir temiz gouga ettim, onun icün herif-te evinden bizi cékartijor, sözde ev bulup-ta bu gün céka^az.
0 deminki düsündümün sebebi bu idi-ki aman Tosun efendije rast
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gelsem-de bana güzel uguzga bir kér a evi bulsa deje düsünijordum
aman Tosun efendi senin elinin alténda öjle bir ev mutlaka bidunur,
bir odalé iki odalé bisej, maliim ja, bizim kör ölundan baska kimsemiz jok, iki kiéi nereje olsa sé'a biliriz.
Pes. Bas üstüne Hamdim, dün bosalmés surada iki odalé güzel
bir evgez var, bejenirseniz onu size verejim efendim.
Kav. Adam nasl olursa olsun, bir ev olsun-da Tosunjüm.
Pes. Öjle ise bujurun gösterejim.
(Dejerek mejdané bir kac defa dolastéktan sora bir kösede
etraféna bez sarélmés dört dejnekten ibaret olarak ev sqjélan bir
cergi gösterir.)
Pes. (Kapuju göstererek.) Efendim iste size bir ev, bujurun
icerisine bakén.
Kav. (Cerginin bir taraféndan girüp öbür taraféndan cékarak.)
Vaj efendim ev vaj, babám bu nasl ev 1 bunun ne alt káté var ne üst
káté, adeta éingene cergisine benzer bir sej.
Pes. Efendim, zannéma g'öre, siz merdüveni bulamajarak üst
kata cékmaméssénéz, bendeniz üst kata cékajém-da bakén. (Dejiip eve
girer ve cerginin üstünden bakarak.) Vaj Hamdim, sen üst káté bulamaméssén, bak ben buradan Kjadhaneje gecen kajéklaré, Fener
gazonusunda-ki kalabaléklaré hepsini orta kattan górijorum. (Dejerek désaré cékar).
Kav. (Eve bir dalia girerek ve Pesekjarén cékté jere cékup bakarak.) A babám, buradan jalnéz évin kapusunun önü gözükijor,
ondan baska bir jer gözüktü jok. Her nejse bunun kérasé kac pára ?
(Dejerek désaré cékar.)
Pes. Efendim mahije jüz elli gurus.
Kav. Ben öjle mahije félau bilmem, günde birer paradau ajda
otuz pára, o-da sen jabangé dejl-sin deje, nasl isine gelijor-mu ?
Pes. Herne ise, sora ben seninle konusurum, sindilik otur, zefki•sefana bak.
Kav. Kuzum Tosun, coktan béri terellek sebebile eve gidemedim, onuncün colü cojü félan gördüm jok, ejer onlar buraiara géletek olursa re$a ederim bana bir malumat ver, fákat bizimkilerden
baska geliip beni soranlar olursa, sakén evimizi gösterme ha.
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Pes. Aman o niciin Hamdim, insanén ahbabé olmaz-mé ?
Kav. Tosungüm, halémez malum-dur ja, üc bei serieden berü
•maiede her bir milletten her esnafa bir hajié borj ettik, borjlular bir
kerre evi öjrenefek olurlarsa arték günde jüz elli kisije meram annatmalé.
Pes. Peki Hamdim, sen otur kejfiue bak, ona-da Allah kerim
dir. (Dejiip cekilir Kavuklu kalér.)

II.
(Bu aralék calgé bir hava calup arkasénda arab garijesile gajet
süslü bir karé gelir. Karé iki üc defa mejdané dolastéktan sora arkasénda-ki garjeje bakarak.)
Karé. A kéz, Allah hepsinin belaséné versin, erkek dejil-mi ?
bak kogam olajak köpeji arajagam deje sabadan berü sokak sokak
dolasijoruz, elán bir eser jok, sindi ne japalém f
Dsarije. Vallahi bilmem efendim.
(Bunlar konusmaktalar-ken Tosun efendi karsélaréna cékar.)
Pes. Masalla hanem kézém, böjle takmés takéstérmés, japmés
jakéstérmés nereden gelüp nereje gidijorsunuz, bu ne hal dir böjle ?
Karé. Masalla Tosun efendi, ajol sorma bizim halémézé, ejer
baséma gelenleri nakl édesek olsam, alimallah jarijenize agérsénéz.
Pes. Aman efendim hajr ola, jine ne dir hanem kézém,, bana
söjle bakajém.
Karé. Efendim ne olajak, bizim deli herifin akié maliim ja, ev
sabéméz mu/tar efendile pára kazanagám deje bir gün dilenji vaporuna gider, hic bir sej japamajarak, baséna türlü türlü felaketler
getirir ,• bunun üzerine aksam eve gelir, muytar efendile bir gouga bir
gürültü, bundán sora senin evinde oturmajagam deje cékar gider, ve
hajié zemandan berü eve gelmedi icün garijemle beraber bu gün sabadan berü onu árama cékték, isittimize göre bu taraflarda bir ev
tutmus dediler, bununcün döruga size geldik, re$a ederim Tosun
efendi sunun tuttü evi bize gösterin.
(Bu aralék Kavuklu evden cékarak ,a bu ne güzel karé be, dur
iuna biraz sulanajém' dejerek Pesekjarén janéna gider.)
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Kav. Tosun bu kim dir, böjle her avanta senin eline-mi düser ?
parmaVm icinde ha.
Pes. Hajdé gehennem ol, suradan jékél evine git otur, öjle her
seje karésma.
(Derse-de Kavuklu dinnem ej erek, ,vaj sekerim sefa geldiniz,
böjle nereden tesrif ettiniz' deje bu sefer-de karéja laf atar.)
Karé. Hajdé surdan jékél pis herif, sen nerden geldin baséméza müsallat oldun, gehennem ol def ol surdan. (Pesekjara) : Tosun efendi, bu méndar herif kim dir, baksanéz-a, lakérdé atup
durijor.
Pes. Hajdé cekil ordan §aném, evine git. (Derse-de Hamdi
kulák asmajarak ve janlaréndan dolasarak hanémén arkasénda-ki
garijeje.)
Kav. Vah abla^ém, sen-de güzel sin amma hanéménéz bütünhütün seker, kuzum hanem ahla^ém, bak-sana hanémén bana darélijor, suna söjle-de darélmasén ne olur. (Demesi üzerine arab aja'ndan pabufjlaréné cekerek Hamdije bir kac tané vurur ve kovalajarak
evine kadar kac ér ér.)
Karé. Kuzum Tosun efendi bu müsallat herif kim dir ?
Pes. Efendim masalla, bu zaté bilmedinize teesüf ettim.
Karé. Ah Tosun efendi, ne bilejim ben elin herifini.
Pes. Efendim bir insan ehlini tanijamaz-méA koganéz olan
Hamdi efendi bu zat dejil-mi ?
Karé. Ha evet, benim-de gözüm ésérdé, Hald Tosun efendi,
halbu-ki dalgénlékla farkéna varamadém-da sindi yatéréina gelme
hasiadé.
Pes. Efendim isterseniz ccCrajém, jahod sizi evine götürejim.
Karé. Peki hujurun eve gidelim. (Der eve giderler, kapuju vurarak Hamdi asa caWér.)
Pes. Hamdim nerede-sin, az$ék asa gel.
Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Ne ó Tosun, ne istejorsun
benden, senin elinden arték hic ráhat jok-mu ?
Pes. Az$ék asa gel $aném, bisej söjlejegém.
Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o bakalém, sen her vakít böjle
gelüp beni rahatséz-mé edejeksin ?
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Pes. Jok ganém, sana hanémlaré getirdim köftehor, sana-da
hic ejilik jaranmaz-mé ?
Kav. Aman Tosun, öjle ise azgék su tarafa gel, sana gizli bir
sej söjleje^em.
Pes. Ne söjlejetfeksin bakajém. (D ej erek aza§ék öte tarafa giderler.)
Kav. Kuzum Tosun, bu güzel hanémé bana niciin getirdin ? insallá bana müsafir édesen; ejer öjle ise Tosutijűm, sevinjimdev
céldérérém, bana bak Tosun, hajdé söjle-de eve girsinler, hazér evde
kimse-de jok ; kuzum Tosungüm, suna sor-sana, ko§aséfélan jok-mu ?
ejer joksa Tosun, nigjala-da alérdéin, hajdé uzatma isi, söjle-de
cabu§ak eve girsinner. (Dejerek §iippenin eteklerini toplajup sécrama
baslar.)
Pes. Ulan céldérdén-mé Hamdi ? sakén isitmesinner, korkarém
sen bunnaré bilemedin.
Kav. Aman Tosun, kim bunnar í bilemedim válla.
Pes. Ulan sizin coguklar dejl-mi f haj budala herif haj.
Kav. Deme Tosun, döru söjle, bunnar bizimkiler-mi sindi ?
Pes. Öjle ja, hala tanijamadén-mé ?
Kav. Haj Allah miistahaklaréné versin, bunlar beni gene nereden buldular $ Tosun bu senin muziplin ólmaié.
Pes. Gel ulan gel uzatma, bir sdt dir, kapunun önünde bekletijorsun, ajéb oldu, liajdé git konusu?i-da al iceri, orada bir birinize
derdinizi annatér haspuhal edersiniz.
Kav. Hajdé hajdé münasibetsizlik edüp durma, benim iciin
evde jokmus de-de savmanén kolajéna bak.
Pes. Ulan hajdé jürü dejorum sana, budalalén lüzumu jok, onlar seni görijorlar-da hic evde jok olur-mu ?
Kav. Ej sana kim dedi al-da burája getir deje ? elbette sindi-de
sen savasán, tohaf sej be, ben onnardan kacijorum.
Pes. Ulan Jena-mi ettik, hic bir adam ajaléné istemez-mi ?
Kav. Tosun bilmez gibi lakérdé söjlersin, ulan su evi tutalé
dalia bir aksam ben kendi karnémélajikile dujurmadém, sindi onnaré
kim beslejejek, halémé bilmejormusun Tosun ?
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK

XXI.

7

98

OBTA-OJUNU.

Pes. Hajdé sen néne lazim, ben oraséné japarém, benimle gel
bakajém. (Dejerek elinden tutup janiaréna götürür.)
Pes. (Karéiara.) Efendim arték kusuruna bakmajén, sízi tanijamaméslar-da sizin kendi ajalé oldunuzu anlaténjaja kadar biraz
beklettiler.
Kav. Masallá karéjem, sefa geldiniz, yos geldiniz, aff edersiniz, kabát bende dejl, bu bizim kél-kujruk herifte-ki önjeden sizin
oldunuzu bana annatmadé.
Pes. Baséndan bűjük halt etmissin. (Dejerek janlaréndan gidér, ba.ska bir tarafta dolasmd baslar.)
Karé. Aferim koja aferim, ne kocán olasé kojalardan imissin-ki hajié vakitten béri eve üramadén, hunlar aj-mé-dér tok-mudur deje bir kerre arajup tarainak jok-mu ? adam hic olmazsa aksamdan aksama bir parca ekmek olsun gönderir, sen burada ev tut
otur-da bizi el evlerinde aj brak bjle-mi ? ste bu saba bizi-de evden
kovdular, sabddan béri sokak sokak her bir jeti aradék seni bulamadék, en sora Tosun efendi bilir dejerek geldik, senin burada ev tutup
oturdünu ondan yaber aldék,sen ne kadar alcak-méssén, hic bizi öjle
seril sefil brakup-ta buraiara, kacmaktan utanmadén-mé ? seni alcak
kopek seni. (Deje cékésmd, hanem arkasénda-ki arab dahi, ,seni gidi
kör olasé kopek seni, hic utanmijor-mu bizim hanoin efendiji brakup
kacijor' deje ikisi birden Hamdi dövme baslarlar. — Bu aralék
öteden Pesekjar kosarak gelir.)
Pes. Bu ne dir janém, ajéb dejl-mi ? her nejse bir sej dir olmus, arték ikiniz-de bir birinizin kusuruna bakmajarak, güzel güzel
oturun. (Deje bunlaré baréstérér, evden iceri sokar; bir az sora
Hamdi evden cékup Tosunun janéna gider.)
Kav. Bravó Tosun sana, bu jenabet kaltaklaré benim baséma
saldérdén-da eji halt ettin öjle-mi? az kaidé karédan dajak-ta jejejektik.
Pes. Illan iste geldik, aranézé bulduk ja, jine-mi jaranamadék t
Kav. Görejim seni, gélen borjlulara-da b'öjle evi göster-de bütün bütün baséméza derdi satén alalém.
Pes. Jok jok, sen kejfine bak, bu senin ajalén-da onuncün joksa
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baska gélen olursa ben seni elimden geldí kadar gizierim Hamdi, sen
merok etme.
Kav. Ha ste kuzum Tosun efendi, sen bilirsin, halimiz maliim
ja, ucan kusa borgumuz var, arték gelenleri burada öjle adam jok
deje tatlélékla sálé vermeli. (Dejerek tekrar evine gider.)
III.
(Bir hava caléndéktan sora elinde bir dejnek oldü halda büjüfii hotfa
gelüp mejdané bir kac kerre dolastéktan sora karséna Pesekjar
cékar.)
Pes. Masalld efendim, sefa geldiniz yoi geldiniz ho§a efendi
hazretleri, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz efendim.
BÜJÜ5Ü. Vaj Tosun efendi masalld, siz-mi siniz ? söjle az$ék
dolasma céktém.
Pes. Pek dia efendim, fákat zati-alinizle coktan béri göriisemedik, öjle-mi ólmaié efendim ja, biz sizi sevenlerden-iz, böjle kérk
jélda bir görüsmek olur-mu $
Büj. Efendim mesgulijet mani olijor, joksa biz-de dajma zatinizle görüsme arzu edenlerden-iz.
Pes. Allah afijet versin efendim, insalld mahdum, bej, kerime
hanem falán ejiler dir.
Büj. (Jok sükür efendim, eji dirler, ellerinizi öperler.
Kar. (Cékarak Pesekjar én janéna sokulur.) Kuzum Tosun, bu
kélékséz kijafetsiz herif kim f
Pes. Ulanjékél mrdan.
Kav. Kuzum Tosun, bu kim Alid seversen, pek merak ettim,
hic böjle bicimsiz herif görmedimdi.
Pes. Aman Hamdi, óna meshur hof,a Jakub efendi derler, o
öjle alaj etme gelmez, hajdé jékél git surdan, joksa seni ters-mers
eder ha.
Kav. (Gülerek.) Amma japtén Jia, bu pise-de bu kadar ehemmijet verijorsun, bundán ne olur be, haj budala herif haj, baja böjle
suratséz heriften korkijor.
Büj. Tosun efendi, 0 janénda-ki coban köpeji kijaj'etli herif ne
söjlijor sana, galiba ters-m,ers bisejler jumurtlijor.
7*
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Pes. Efendim siz onun söjledine bakmajénéz, o biraz budaiaga dir.
Kav. (Gülerek.) Estafrulla efendim, sizin gibi zatle olaj etmemek bendenizin haddém dejil dir onuncün.
Büj. Be herif sen kim-sin, biz konusijorken baséméza müsallat-mi geldin, a'zené topla joksa sana haddéné öjredirim ha.
Pes. Aman Hamdim, sana onunla soka etme gelmez demedim-mi ? hajdé suradan cekil bari.
Kav. Sen kariima. (Dejerek hozója.) Be herif sen kim olijorswn-ki bana haddémé öjredefön, bisej bile japamazsén. (Dejerek hoganén üstüne jürür.)
Büj. Tosun efendi ben bu herifi fena japafiam, sindi suna haddéné bildiri verejim-mi ?
Pes. Aman efendim ajaklarénézé öpejim, benim gajet sevdim
refikim dir, yatérém icün bendenize baslajén, zira kendisi-de öjle
pek akié erer bojdan dejil dir. (Ondan sora Hamdi tutarak.) Gel
burája, sana ben ne söjlijoruui, ilisme su herife, sora seni fena edegek, ben karésmam ha.
Kav. Brak bent be, bakalém ne japagakmés bana, sen karésma.
(Dejerek hoganén üstüne gitmekte iken.)
Pes. Hajdé var, ne halén varsa gör, arték ben karésmam.
(Deje brakup bir kenara savusur.)
Kav. (Hogaja.) Be herif öjle kuru sékélék pára etmez, hajdé
bakaléin elinden geleni arkana kojma, bakalém sen beni-mi döversin
ben seni-mi ? (Dejerek üstüne döru gider.)
Büj. (Hiddetlenerek.) Estaneke mestaneke dokuzungu babdan
küllühüm püf. (Dejerek elinde-ki dejneji Kavuklunun üstüne tuttü
gibi Kavuklu gajet tohaf bir vazijette kas-katé dona kalér, hoga-da
brakup gider).
Pes. (Hamdinin jauéna, gelérek.) Ej vah gördün-mü a-külhani
haléné ? sindi ne japmalé, bari evine gidüp yaber verejim. (Dejerek
eve gider kapuju calar, Hamdinin karéséna) : Efendim sizin efendinin bos bdazlé jüzünden baséna gelenleri gelin-de görün. (Dejerek
vukuaté yaber verir. Hamdinin karésé-da arkaséna arabé alarak
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beraberje Hamdinin janéna giderler, Hamdi o halda görünje bir
álasma bir barésma ile.) Ej vah.
Karé. Bizim efendinin baséna gelenlere, sindi biz buna nejapa
lém, kuzum Tosun efendi, buna ne japarsan gene sen japarsén, bu,
senin elinde dir, re ja ederiz, o adamé burája, carérmésén, ne japar
sén, artik gene siz bize merhamet edin-de bunu kurtarén. (Deje Pesekjara jalvarma baslarlar.)
Pes. Durunuz bakalém, belki yatéréma riajeten gelir-de bir sej
japaréz. (Dejerek hojaja bir yaber gönderir; bir azjék sora büjüjii
kosarak gelir, Tosun efendi karséséna cékarak.) Masalla efendim
sefa geldiniz, eksik olmajénéz, yatéréma riajeten tesrif bujurdunuz.
Büj. Evet bendenizi ca'rtmésénéz-da onunciin geldim, hajr ola
ne dir o bakalém ? (Bu aralék Pesekjar Hamdinin cojuklaréna bir
isaret eder, hepsi birden hója efendije.)
Karé. Aman efendim bir kabát dir etmis, kusuruna bakmajén,
ne olursa sizden olur, su zavalléjé kurtarén. (Dejerek jalvarérlar.)
Büj. Cok kabát etti amma nejse hajdé bu sefer sizin yatérénéz
icün ben onu kurtarérém. (Dejerek ,estaneke mestaneke dokuzunju
babdan küllühüm püfi dejiip mezkur dejneji Hamdinin üzerine sürdü
gibi Hamdi esnejerek acélmá baslar, ve jümlesi birden ,eksik olmajén, Allah őmürler versin' dejerek hója efendinin elini öperler, kadénlar eve giderler.)
Pes. (Ha'^dije.) Hajdé sen-de öp hotfanin elini, nejse güc halle
gene seni kurtardék.
Kav. Hajdé sen git ben japarém. (Pesekjar gider hofarién
elini öper.) Aman efendim kusurumu aff edersiniz, bir kabát dir
isledim, lakin sindi size bir rejam var, o rsjamé-da kábul bujurunuz. (Deje jalvarma baslar).
Büj. Ne dir o bakajém, cabuk söjle, kábul olajak bir sejmi-dir ?
Kav. Efendim, bir sej dejil, ihsanénéz olarak su elinizde-ki
dejneji bana vermenizi re ja ederim.
Büj. Pekl janém amma, sen onu kullanamazsén, her rast gelene bir takém hakaretler ederek basémé belaja uradérsén, olmaz sen
nafile, japamazsén.
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Kav. Hajr efendim, kimseje bir sej japmam, nasl tarif ederseniz öjlege kullanérém, bir kabát ettlmi dujarsanéz o zeman jine dejneji elimden alma mi'údedir-siniz, hem o vakit bana ne isterseniz
apén.
Büj. Peki al ver éjim, lakin bir kimseje lm dejnekle bir hakaret
ettini dujarsam sora kendin pisman olursun.
Kav. Hajr efendim,. (Dejerek elinden dejneji alér ho$a efendi
dahi cékar gider ; Hamdi seving ile döru Pesekjarén janéna varup.)
Kav. Tosun bak elimde-ki dejneje, hoganén elinden aldém,
seni sindi benim oldüm gibi okvjup-ta carpajém-mé í
Pes. Aman Hamdim, onunla saka etme gelmez, hajdé git evine-de ráhat ráhat otur ve kimseje sakén bu jolda bir saka etme.
Kav. Gördiin ja Tosun, sana anlatmés oldüm bizim borjlularé
sakén eve göndermejesin, sora hem seni berbad ederim hem onnaré.
Pes. Hajr hajr ben kimseji göndermem, sen merak etme.
Kav. Estaneke mestaneke . ..
Pes. Aman Hamdi sakajé brak, onunla saka olmaz.
Kav. Ulan amma-da korkijor, korkma be saka japtém. (Dejerek evine gider.)
IV.
(Calgé bir hava caldéktan sora:
Men severem bir puser
firayi verir keder,
ay o puserin gilvesi
derunimin nes\si,
ay puser vay puser
$an sana. kurban puser,
deje afiem sivesile türkce bejtler söjlejerek ve ojnajarak bir Agem
gelüp iic bes defa mejdané dolasmakta iken Kavuklu evden cékup
giippesini félan toplajarak agemin arkaséna düser, ve a$emi taklid
ederek o-da ojnama baslar.)
Agem. (Arkaséna bakarak.) Penki ne tolasirsen menim peéimde í
Kav. (Agemin jüziine bakwp gjuja korkmus gibi hemen árka-
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$éna d'ónü veriip, afiem jürüme baslajénga jine Afíemin pesinde taklid
etme devam eder.)
A^em. Peski jéyél git direm sena, hala ne köpey usayi dir bu ?
Kav. Sana ne be, burásé sokak, benim sana hir zararém var-mé ? (Dejinge Af}em jürüme, Hamdi jine árka séra maskaráié*a
baslar.)
A^em. Hala köpey usayi, simdi deden körünü sikem ha.
(Bu aralék Pesekjar geliip Kavukluja.)
Pes. Ulan sen onu bihnezsin, o senin anladén adamlardan
dejl-dir, hajdé jékél surdan, öjle her gördüne satasma. (Dejerek
Hamdi savar, Ajeme.) Masalla haji Abbas-d, $aném siz onun kusuruna bakmajénéz biraz akié noksanfia dir, efendim böjle güzel güzel
bejtler okujarak nereden gelüp nereje gidijorsunuz í
A^jem. Oh masalld Tosun efendi, bzüm seni görende hala coy
zijade saz olmisam ha, men-de söjle biraz dolasam deje céytém amma
hilirsen baska. hir is-de vardü basémézda-ki coy carpasoy is-to ha.
Pes. Hajr ola efendim, ne gibi is dir o ? elimizden gelir bir
sej-se biz-de jardém edelim.
A^em. Bilirsen öziim mirisine hir yac top sal satmisam, hala
parasunu almamisam, o $ebbar herif-te bir tolandirigi ademdü ha,
eski yanelerinden céyop hu, taraja nayl etmisler, bari bulam sti köpey
usayinin evini-de tümen istejem deje dolasiram, evini buralarda yaber almisam, bála mana bir ejilik idersen sunun evini yaber verirsen.
Pes. A$eb nasl adam-mésí söjle kijafetini falán biraz tarif
etseniz.
A^em. Peski yissa hojli, top sayalli hir adem-dü yd, masinda
ko$a bir kavuyi-de var hilirsen, yiliysiz hir herif-du yá, ama bilmirem ne isde-dü.
Pes. Evet tarifinizi anladém, evini gösterejim amma fianém
Abbas-d, o biraz bu günlerde düskünge dir, nafile jine sen bilirsin
amma zann edersem sen ondan bu günlerde pára alamazsén.
A^eni. janim Tosun efendi, sen mana yanesini göster-de men
aninle hic olmasa hir danisam göriim. (Pesekjar Hamdinin evini
gösterir.) A$eb evdemi-dü dirsen Tosun efendi ?
Pes. Evde dir, giderseniz evde bulursunuz.
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A^em. Peki Tosun efendi saz olmisam. (Dejerek gider Hamdinin kapusunu calar.)
Kav. (Cerginin üstünden baséné cékararak.) Kim o, kim
sin sen f
A^em. Gel görüm azfiik asayi, özüne bir sej danisam.
Kav. Ben gelemem, ne japa^aksén, hajdé git-te sora gel, sindi
ben cogü besije jatérijorum.
A^eni. Gel görüm direm de, men bir sej danisam, sora jine
gidirsen.
Kav. Dur bakalém su sivri küldlé herif ne söjlejegek. (Dejerek
désaré cékup.) Eh söjie bakalém ballé baba ne istijorsun ?
A^em. Peski menim özünde jüz tümen kadar sal parasi kalmisdu, simdi gelmisem-ki özün mana ani viresen yd.
Kav. Janlés ajol, benim seninle öjle alés verisim jok. (Dejerek
evden iceri girerken a$em jakaséndan tutarak teker.)
A^em. Peski yara kacirsen, ver menim ala^ayimi-de '/ara istirsen git köpey usayi, sindi inkar gelirsen ?
Kav. (Kézarak.) Bu herifi baséméza Tosun müsallat etmis
dir. (Dejerek Tosunun janéna gider, Tosuna.) Aferim Tosun, benim sana söjledinun akséné japtén dejl-mi ? evi gösterdin gibi gel su
belajé basémdan def et, joksa dejneji bilirsin ja, sora evvela senin
isini bitiririm.
Pes. Aman Hantáim, ben göstermedim, kendi baskaséndan yaber
almés-tér, ben karesmam, neme lazim benim öjle sejler, var kendin
bir caresine bak-ta savé ver.
A^em. (Hamdinin úzerine döru g elérek.) Peski hajdi beklirem,
ver menim ala^ayimi-de men gidem, joysa jaman danisirim özüne.
Kav. Peski baba, sen burdan güzellikle gidetfekmisin, joksa
sindi belané bulursun ha.
A^em. Peski ne poy jije bilirsen, gel görüm bakalim de.
Kav. Dur öjle ise. (Dejerek dejneji cékarup.) Estaneke mestaneke dokuzunfiu babdan küllühüm püf. (Dejerek dejneji üzerine tutar
tutmaz Agem oldü vazijette kas-katé kalér.)
Kav. Ej peski baba, nasl alagané istermisin? hajdé sindi-de
kabadajélék sat-sana bakajém, hanja beni dövme gelijordun, vur-
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sana bakajém. (Dejerek a$emin ensesine bir düzüje tokatlaré
indirir.)
Pes. (Janiaréna gelerek.) Aman Hamdim, ne japtén, güná
dejl-mi, sindi o hoga efendi gelse-de bunu görse ne japarsén ?
Kav. Tosun cok söjlenüp durma, sindi estaneke babéné sana-da
okursam, o zeman beni terbije etmesini öjrenirsin.
Pes. Aman aman kuzum Hamdim, bana dokunma-da ne japarsan jap. (Dejerek janéndan cekilir gider, Hamdi-de sürüklejerek
a$emi bir kenara götürüp diker, kendisi-de evine gider.)
V.
(Calgé bir hava calmakta iken
,Fatum gamdan bayijor
saulara usyur tayijor
ej aman aman ej of.
Bir tas attém aya%a
bir kus vurdum ala$a
ej aman aman ej of,
deje kendi kendine bejt söjlejerek ve ojnajarak Kajserli Hasan-a
gelüp mejdané iki üc defa dolasté sérada Hamdi gelüp arkasé séra
dolasma baslar ; Kajserli arkaséna bakarak.)
Kajserli. Ne isten hej a, aryamda dolasén durun.
Kav. (Hic aldérmajarak jine árka séra ojnajarak gider.)
Kaj. Sana dirim hej a, baséma müsallat-mé galdin, jehennem
olup gidindik-de.
Kav. Sana ne be, sen esek gibi zérlamana bak.
Kaj. Ulan ba'a bay ba'a, sana söjlijon, hajin gopölu gopey,
kimé zérladijon sen bayajén ?
Kav. Ej hajdé sana söjlejorum, ne olmus, sanké beni-mi korkudagaksén, mese odunu ?
Kaj. Ulan, doha baa-mé söjlenijon, sindüy seni settedifii ha.
Pes. (Bu aralék gelerek.) Hamdim ne japijorsun, o bir hiddetli adam dir, ona cok satasma gelmez, öjle sejler ajéb dir, hajdé
evine git. (Dejerek Kavukluju savar, sora Hasana.) Vaj Hasan-a
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evladéméz, partém siz onun kusuruna bakmajén, biraz budalaga dir,
siz sindi böjle janék janék bejtler söjlejerek nerden gelüp nereje gidijorsunuz?
Kaj. Hej Tosun d, ne japay, iste böjle türyu-müryu söjlejerek
hem göjnümüzü ejlendururuk, hem-de Tosun efendiji buluruy-ta gafamize gélen müsgülümüzü hal ettururuy dejerek jola céytoy, burafievüze gadar geldoy.
Pes. Hajr ola, ne gibi müsgülünüz var bakalém í
Kaj. Hej a, ne gibi müsgulümüz olagay, hic sorma-ki, dolandorujunun birine bes on gurui gaptuduy, ne japagdmé sasordum, o
teresin-de bu tarafa taséndurunu yaber aldum-da artuy jenabéna
gadar geldirn, artoy bunun bir golajéné jenabén bilin.
Pes. Azjék söjle bir kijafetini falán tarif etseniz, bakalém nasl
adam annasélérdé ?
Kaj. Hej a, géléyé gijafeti-de bir adama benzer herif dejul
emme kába sayallé, gojaman gavuylu, teresin biri.
Pes. Evet annadém, fákat bilmem evde-mi dir, ste su karsé-ki
evde oturur, isterseniz bir Ikerre bakén.
Kaj. Ömrün coy ola Tosun a, bir kerre bayén. (Dejerek gider
Hamdinin kapusunu calar.)
Kav. Kim dir o ?
Kaj. A izijiy asd gel.
Kav. (Jokarédan bakarak.) Annádéin, kéz Selvinaz, fukar a
gelmisj bir parca ekmek ver.
Kaj. ha bay efendi, ben foyara-moyara dejul-im, asd gel-de
izjiy goruselim.
Kav. Al borjlunun birini daha, galiba bu-da alajaklé, bunu-da
benim baséma Tosun saldérmés-tér. (Dejerek désaré cékar.) Hajr
ola á, ne istersin bakalém?
Kaj. Istejejuyumu bilirsin ja, bizim esküdén galan bes on gurusa temizlemeyucun geldim.
Kav. Ben seni tanimajorum hemseri, neden sana borjúm olijor, galiba janlés kapu caldén.
Kaj. Baa baj ba'a, ben ojle gillugisliyi tanéman, gapunun
onunde rezaleti tütüdürün, joysa paralaré artoy bugun vermeli.
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Kav. Oy catték gene. (Dejerek Tosunun janéna gidüp.) Aferim
Tosun, hu yaher annamaz Kajserll-de baséma saldéi'dén dejl-mi,
Tosun valld seni berbad ederim joksa gel m herifi sen def et.
Pes. Hamdim artik sen her geleni benden bilijorsun, ben sana
kimseji göndermem demedim-mi, benim neme lazim.
Kav. Tosun estaneke mestaneke .. .
Pes. Aman Hamdi, kuzum etme Alid seversen, hié onunla
saka olur-mu ? (Bu aralék.)
Kaj. Agozunu sevduyum, dukkandan alduyum gajf eléri jaylaré
jt)irinf)leri imuttun-mu, galan su paralaré ver-de ben gidin a, joysa
seninlen gougaja baslaréz. (Dejerek üzerine döru giderken.)
Kav. Annaséldé, bu-da belaséné istejor, olur verejim baba.
(Dejerek estaneke okujup Hasanén üzerine tutar, Hasan-da donar
kalér, Kavuklu bunu-da sürüklejerek Afiemin janéna götürür diker,
kendisi-de evine gider.)
VI.
(Calgé bir laz havasé éaldéktan sora:
Xamsü kojdum tavaja
baslardu ojnamaja,
seni kahpenün kizu-da
girmesun hié kojnuma.
Kéz nerde-sun nerede
tavanda-jum tavanda,
tavanda bidsam senu
tamamlardum ben senu,
Dav dav dav da dav dav dav,
dejerek ve ojnajarak bir laz geliip mejdané üc bes defa dolasmakta
iken Pesekjar karséséna cékar.)
Pes. Vaj masalld Ali-d, böjle neseli neseli türküler söjlejerek
nerden geliip nereje gidijorsunuz ?
Ali. (Hepsini bir nefeste olarak.) Masalld Tosun efendü, pilürsún bu gün Trabzondan geldüm, pir kemü pakor, pir kemü cakor,
pir kemü finduk, jolda gelürken aldi pir pora, aldi pir fortuna, ke-
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mülerümüz pattu, piz nasilsa kurtulduk, amma pilürsün, atfudum
find.uklara, mai mal-da Jinduk dur, paskasi pir pára dur.
Kav. (Bu aralék gelüp Pesekjara.) Kuzum Tosun, bu cenesi
kalabalék herif kim ?
Pes. Hajdé sen cekil ordan, néne lazim senin, sen böjle her
gelene müsallat-mé olursun $
Kav. Tosun, bu bir tohaf herif be, söjlerken hic nefes almijor.
Ali. Kuzum Tosun efendü, dinlejesün benü, pilirsün sana
nicün geldüm, pilürsün terdüm cok-tur amma hepsünü anlatamam,
tur pir parcasunu söjlejüm-de tinle kuzum efendü amma pasin agrumasun, ben hepsünü isteniem söjlejim, jaliniz pir parcasini söjlesem
sen anlarsun kerusunu-de.
Kav. Ej stoper idan, ne geveze herif sin, ejer lakérdéja gömrük
alsalar hapé juttun gitti. (Dejerek elile Lázén a1 zené kopár.)
Ali. (Geri cekilerek.) Aman Tosun efendü, pu adam kim dür,
pu ne piciim adam dür, prakmaz pir parca terdumu söjlejim.
Pes. Efendim siz ona bakmajénéz, o biraz abdaige dir. (Hamdije.) Ulan cekil surdan, ajéb edijorsun, hajdé jékéi evine git. (Dejerek Hamdi savar.)
Ali. Pilirsün Tosun efendi, sana keldüm-ki pirisine pes on
kurus pakor parasu kapdurdum, pilmem o adam sindi nerede dur,
isittum-ki puralarda dur, pilürsen evunu kösteresun bana-da istejum
paralar.
Pes. Efendim az^jék simaséné, kijafetini tarif ede bilirmisiniz,
bakalém buralarda öjle adam var-mi?
Laz. Ne sikturur anda kijafet, tandur kadar pir havuk var-dur
basinda, söjle pir kirk kirk pes jasunda, jüzü memenetsüz, kendusu-da picümsüz ölu picümsüz, isittum-ki sizin ahpapiniz imis.
Pes. Ha annadém efendim, ste su karsé-ki evde oturur, sindi
giderseniz kendisi evde dir. (Der Laz gider kapuju calar.)
Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Anladém bu-da alajaklé.
(Désaré cékarak.) Ne istersin a, kimi arijorsun ?
Ali. Kimi araja^ayum, seni ararum, pilürsün ja, ne icün ararum seni, su eskiden alduyun pakirlarun parasinu isterum senden,
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aldun pakirlaru, tamam iki sene oldu, vermedun pes pára bile dalia,
biz sana emnijet ettük ise pöjle-mi japajayidun bana ?
Kav. Eh dur be anladim, anladém amina benim sana borjúm
oldu yatéréma gelmijor, janiéi ólmaié.
Ati. Hic-te janiié dejil dür, pakirlari sen aldun penden, tamam
aldun-da simáidén münkir kelirsin í
Kav. (Kendi kendine.) Bu-da Tosunun isgüzlarlé, estanekeden basht selamet jakasé jok ; (Laza) ajol var git isine, ben senden
bakér-makér almadém, git ver din adamébul.
Ali. Nasil sen almadum, ben öjle münkirlik isteniem, pe?i alurum paralari senden, küzellik ile veregegin var isa ver-de pen kidejim.
Kav. Eh sus sus, cok kalabalén lüzumu jok, dur ver éjim. (Dejerek dejneji cékarup estanekeji okar Laz dona kalér, ondan sora
Lazé-da A jeni ile Kajserlinin janéna getirüp diker, Pesekjarén
janéna gider.) Ejer Tosun, ben hu isieri senin janéna kórsam adam
dejl-im.
Pes. Nicün Hamdim, gene ne oldu ?
Kav. Ne olajak, o cenesi düsük herifi-de eve gönderdin dejl-mi ?
Pes. Hajr Hamdim ben göndermedim, kendisi gelmis-tir, savé
ver Hamdim savé ver.
Kav. Savé-ver Hamdim savé-ver, gelde-de gör haléné bak, estaneke ... onu nasl savdé, insalla darésé senin baséna. (Dejerek ere
gider.)
VII.
(Calgé bir hava calup :
Tunada éérpar bezini
tunada éérpar bezini,
kim sarmaz ya móri
bulgár kézéné,
ya móri ya ya ya móri
sexerim vallaji
bulgár kézéné móri,
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dejerek bir Arnaud gelir, mejdané bir kac de/a dolastéktan sora karséséna Pesekjar cékarak.)
Pes. Masalla Bajram efendi, böjle nereden tesrif edijorsunuz ?
Baj. Ha mori vallaji Tosun efendi, teteteübe olsun-ki vermejim
bundán sonra bir pára veresi.
Pes. Hajr ola, birisine veresije-mi kaptérdénéz í
Baj. Xa mori sorma vallaji Tosun efendi, bir pis herijin
birisine alté aj kadar more ekmek verdim bibibir pára almadém
mori dalia.
Pes. fianém Bajram, hep böjle sejler-de senin baséna-mé gelir ?
Baj. Xa mori bilmem vallaji Tosun efendi, ne japajém sindi ?
evden-de cécécékmésler bulamam mori keratajé, yaber aldém mori
Tosun efendi, bu tarafa tasénméslar.
Kav. (Bu aralék gelerek Tosun efendije.) Tosun, nerden bulursun böjle tohaf herifleri be, ulan bu-da bir baska bicim adam,
surata bak be, hic memenet var-mé?
Pes. Ulan gine-mi geldin, sana her zaman böjle sejlere karésma dejorum, hajdé jékél evine git.
Baj. (Hamdinin kijafetiui bir silzüp gúlerek.) Xa mori kim
dir bu tom-tom sakallé kerata ?
Pes. Bajram a, siz ona bakmajénéz, o biraz divanege dir.
Kav. Ulan Tosun, her vakit böjle vakitsiz isler japarsén.
Pes. Ne japték bakalém vakitsiz ?
Kav. Ne japagaksén Ramazan gelmeden Bajramé getirmissin,
ulan bu herifte Bajrama benzer bir suret var-mé?
Baj. (Kézarak Kavukluja.) Xa mori sen kim sin,Allaji seversen mori, a bebela-mi geldin bababaséma, jékél git mori bububuradan.
Pes. (Hamdije.) Hamdim hajdé evine git, o senin bildin adatnia rdan dejil dir. (Dejerek Hamdi savar.)
Baj. Xa mori Tosun efendi, nasl edelim vallaji mori, éu adamén evini bana göster mori, bu bu bu gün olsun bes on gurus koparéréz mori.
Pes. Peki Bajram a, iste evi su karsé-ki ev dir, galiba kendisi-de evde dir.
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Baj. Allah razi olsun móri senden. (Dejerek gider kapuju
calar, Hamdi jokardan bakarak iceri girüp ,co_fuklar kaikén, gejinin
kusanén-da soka céhén, Bajram geldi' der, cofiuklaré ,herif céldér dén-mé, hic Ramazan gelmeden Baj ram gelir-miP dejerek bir güriiltü
bir patérdé Hamdi désaré kovarlar.)
Kav. (Désaré cékén^a.) Hajr ola balalém ne istersin, birini-mi
sorajaksén ?
Baj. Xa móri kirnseji sormam móri, an$ak seni ararém-ki bu
gün veresin bana bes on girus.
Kav. (Kendi kendine.) Ulan Tosun, bu-da senin müzevirlin
dir, nejse seninle-de sora görüsürüz elbet; (Bajrama) janiié ajol janlés, bizim ekmekcimiz haskasé dir, ben seni hic tanimajorum, hajdé
git-te verdin a dámé ara.
Baj. Xa móri janlés-mé more, pipipi Allahtan kork móri,
bo'azéna jedin móri ekmekleri-de sindi tanémazsén beni móri, güzellikle ver paralaré joksa alérém vallaji móri senden.
Kav. Hajdé hajdé arnaud ásé, jékél surdan, benim sana borgum-morgum jok, belané benden bulma, def ol hajdé. (Dejerek iceri
girmekte iken Bajram jakaséndan japésarak désaré ceker.)
Baj. Xa móri, demek-ki sen o paralaré vermejefieksin móri,
ben-de seni vallaji geberirim móri. (Dejerek tabangaséna el atté
sérada.)
Kav. Anladém, sen-de güzellikle gider boj dejil-sin. (Dejerek
estaneke ile onu-da halár, ve sürüklejerek ötekilerin janéna götürüp
diker, ondan sora evvela Ageme.j Eh halié baba nasl-sén bakalém
rahat-mé-sén, nasl beni dövermisin ? (Dejerek bir kac tokát ona vurur.) Ej seddedi boklu, sen ne japijorsun '! (Dejerek Kajserlije-de bir
kac tokát vurur.) Ej ta%o bakalém, sen nasl-sén, yamsu haluk, kurban olur-mu t (Deje bir iki tokát dahi Laza, sora.) Bajram baba,
Ramazan gelmeden gelüp-te taban^a cekermisin í (Dejerek onun-da
ensesine bir kac tané inüp.) Hajdé sindi ráhat ráhat oturun. (Dejerek brakup evine gider.)
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. VIII.
(Calgé bir hava éaldéktan sóra :
,Ja lelli ja lelli ja lelli'
deje arabge bir mával söjlejerek bir Arab gelüp dolasérken Pesekjar
karséséna cékup.)
Pes. Masalla ha$i Besir-a, böjle güzel giizel arab mavalleri
söjlejerek nerden gelüp nereje gidijorsunuz ?
Bes. Masalla Tosun afandi, bu giln hava guzel oldündan hem
biraz gezmek isun, hem-de bir isimiz var onun isun azaZik söjle soka
siktim.
Pes. Evet pek güzel ejendim, gezmeli ja, fákat isiniz böjle bir
ehemmijetli iá-mi ?
Bes. Zaném, pek o kadar ehemmijetli dejil, birisine bir iki jüz
gurusluk sam kumasé kaptérdek, farasini almák isun dun evine gitti
ama o evden sikmisler, sindi isittim-ki bu tarafa tasénméslar, bunu
siz büir dejerek size geldim.
Pes. Ajjeb nasl adam imis o, biz bile bilirmijiz, söjle bir seklini-meklini tarif ede bilirmisiniz ?
Bes. Ja zanim, nasl adam olazak, basénda ko£a bir kavuk,
ajaymda sári fabuzlar, kérmé.zé iiijipe gejer, kara sakallé kissazik
bir adam.
Pes. Evet efendim annadém, jeni tasendélar, su karsé-ki ev,
hem kendi-de evde dir, efendim siz oraja gidin, bendeniz-de bir jere
gide^ektim, varajém oraja gidejirn. (Dejerek Besir-a Hamdinin
evine, Pesekjar dahi mejdani-temasadan harig bir jere giderler;
Besir-a Hamdinin kapusunu calarak.)
Kav. (Jokardan bakar.) Kim o, ne istejorsun 1
Bes. A zanim, azaZik asá gel.
Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o ha£% baba ?
Bes. Zanim afandim, evden sikmissiniz, arája arája güs hal
ile buldum, nejse bize bugun bes on gurus ihsan bujururmusanuz ?
Kav. Ne parasé haf,i baba, benim sizle bir alés verisim var-mé ?
Bes. Ja zanim unuttunuz-mu aldénéz kumaslaré?
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Kav. 0 janlés babám janlés, bizim evde kumas félan gijmezler.
Bes. Zanim, ne isiin böjle japar, ben size emnijet etti,siz simdi
inkar etmek-mi istijor ?
Kav. Jok ganém jok, bir eji düsün, belki haskasé dir.
Bes. Hajr a zanim, siz aldi, ben sizi arték tanimaz-mé ? iki jüz
gurus luk kumas aldé benden, ne sabuk unuttu.
Kav. Hajdé hajdé, ben o kadar zevzeklikten hazz etmem.
Bes. Ej %anum, ben-de batakz'ilikten hazz etmem, ne isun inkar
eder benim parami ?
Kav. Ha§i baba, azén topla, hatokéi kim imis bakajém ?
Bes. Kim olazak bataksi sen ki benim pára inkar edijor.
Kav. Hajdé pis jellah, sindi seni ha.
Bes. Voj voj, sen beni, seni utanmaz sapkin, sen farajé
vérmez amma ben simdi burada sok kefazelik japar, sora sen Jisman olur.
Kav. (Kendi kendine.) Ulan arab bela be, annaséldé, bununla-da basa cékélmajagak, dur bari bunu-da öteküerin janéna árkadas edejin. (Dejerek estanekeji okur arabé-da carpup sürüklejerek
öteküerin janéna götürür. Ondan sora) Benim hesabémja arték
borfjlu-mor$lu halmodé, dur sindi sunlar ile güzel^e bir ejlenejim.
(Dejerek agemi öne, Laz ile Kajserli árka arkaja olarak Agemin
karséséna, Arnaud ile Arabé dahi hunlar én arkaséna dikerek bir
vapor hejetine kor ; kendisi-de hunlar én orta jerine bir iskemle kojup
üstüne cékar.) Cimalaré álén (Dejerek bir düdiik calup ,Tornistan
tornehet' (Deje kumandaja baslar, hunlar-da kumanda ile hepsi birden ejilüp dörídma baslaHar. Bir iki dakike böjle gecer stoper kumandasé verir, hunlar dururlar ; ,Jok-mu fenére cékan ?' deje ha'rér
HÖra gene ,cémalaré álén' deje düdiik calup ,tornistan, tornehet' komandalaréné verir. Onlar jine ejilüp dörulmd baslarlar ,kajék anadolu gel, varda sandái' deje ha'rér, bu aralék Tosun gelir.)
Pes. Ulan ne dir bujaptén isler, ajéb dejl-mi günd dejil-mi,
bikerre su zavallélarén haléna bak; (derse-de Hamdi kulák asmajarak ,Balat Ejüpten sora' deje barér. Pesekjar kézarak ,sana o dejneji véren hogaja yaber verejim-de gör gönünü' dejüp gider. Onlar
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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hala hareket etmekteler ve Hamdi ,varda sandái, sindi üzerine cékafjam' deje bá'rmakta iken ho$a efendi gelir.
Büj. Elán ben sana dejneji bunun icün-mi verdim, ptuh utanr
maz, in asa. (Dejerek Hamdi kolundan tutar asa indirir ve iterek
kakarak Öte tarafa ceküp elinden dejneji alér, sora estaneke okujarak
carpélanlarén üstiine tutar, hepsi eski hallerine gelirler, ho$a $ümlesine hitaben.) Sizi bu halé getiren ste su adam dir, gelin tutun-da
su edebsiz herifi, karakola teslim edelim. (Deje Hamdi gösterir,
onlar dohi Hamdi tutup sürüklejerek döverek tekmelejerek götiirürler, bu ojun-da yitam bulur.)

Újabb adalékok a magyar nyelv török elemeihez.*)
ii.
b i r k a «ovis, schaf». — Szorosan egyező mását megtalálta
Budenz az orosz duptKa, őtipKa (birka, birka) «lamm, junges
schaf» meg: «schaffell, lammfell» szóban, melyet Dal szótára kö
zép Oroszország nyelvéből idéz. Hozzátehetjük e felfedezéshez,
hogy mind a két nyelvbeli adat egy harmadik közös forrásból, a
törökségből való, melyben szókezdő m-b haugmegfeleléssel (v. ö.
magy. buga: csuv. muga, mong. moko stb. NyK. XX, 469. 1.) követ
kező változataira akadunk: kirg. marka már valamennyire meg
nőtt (HÍÍCKOJILKO iio^pocniii) kövér bárány; a belső hordában
marka névvel jelezik a koraszülött barmokat (He^OHOCKH JKHBOTHbix'b): m. buzau koraszülött borjú, m. közi koraszülött bárány;
sőt mondják a holdról is, hogy m. tugan, hogyha hamarabb jele
nik meg mintsem várták Budag. II, 196. | oszm. marja schaf
(weiblich) Zenk. — V. ö. kar. maigak, kojb. muigak hirschkuh ||
mong. maral id.
c s a t t (tsattocska Kisd. Szót. PárP.), csat «fibula, schnalle»;
eredeti jelentése szerint: «kö t ő e s z k ö z , k ö t é l é k», a mint ki
tűnik a következő származókokból: «tsatlás: öszvefoglalás, csatló(szíj, -fa): öszvefoglaló; régi barátság öszvecsatolt, - k ö t ö t t vele»
(Kisd. Szót.) acsatlás 1. a felrakott tereh fának lánczczal történni
szokott megszorítása; 2. felhércz-csatlás azon keresztbe tett fa,
mely a kocsirúd ágasán fekszik s a tengely végéhez két felől vas
sal van kötve s a melyhez a hámfák is vágynak kapcsolva» (Tjsz.).
— azerb. catu kötél, madzag (BepeBKa) Budag. I, 454. | oszm. cati
eigentlich z u s a m m e n f ü g u n g ; der teil eines gewölbes od.
*) Lásd: NyK. XX, 467.
8*
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bogens, wo die beiden hälften in einem winkel zusammenstossen;
dachstuhl, sparrwerk. Származéka a tör. caU verbinden, einfügen,
anfügen, Zusammentroddeln (Zenk.) igének. Helyes úton jár tehát
Vámbéry, midőn a magy. csat szóval az oszm. cati «gerendát öszszekötő deszka» szót hozza párhuzamba (NyK. VIII.).
c s i n c s é r manica, bojae; handfessel (PárP.); «nyakkaloda,
nyakvas» (Kisd. Szót.). — perzsa, oszm. zenğlr, zinğlr kette, zwgirlä- in ketten legen, fesseln, anketten (Zenk.) | csuv. зёщёг, cser.
sinzar id. (ц'Кшь). Nyilván újabb eredetű, esetleg szláv úton jött
oszmanli kölcsönszó.
d i ó . — Már múlt közleményemben (NyK. XX, 472.1.) rámu
tattam e szó török eredetének egyes nyomaira, hivatkozván külö
nösen a csuv. silklií, tat. céklciwek, tobolszki tat. citläük «mogyoró,
dió» alakokra, melyekből a dió-та, nézve egy mélhyhangú s egy
szerűbb vógzetű *tttkl{fe, *dekleg-íéle mintaképet következtettem.
E következtetés helyességét igazolják a következő adatok: mong.
to'i'ulmak «pfirsich» (a tat. céklawek pontosan megfelelő mély
hangú párja a természetrajzi neveknél általánosan tapasztalható
kisfokú, más fajra való átvitel útján keletkezett jelentés-eltéréssel) ||
oszm. cagla mandola (миндаль) Budag. I, 443). ( = csuv. sükl'ii) \
oszm. csag. catlaguc, catlakuc (v. ö. alakjára nézve a tobolszki tat.
eitláük szót), «pisztáczmogyoró, a terpentinfának mogyoró alakú
gyümölcse» Budag. I, 453. frucht der terebinthe. Zenk. V. ö. oszm.
cetlembek id. (a tobolszki tat. citläük mellett).
g ó l y a ciconia, storch. — burj. galun, galü, mong. yalayun
gans | tung. galaf gans || mord. gúla, gulu, kulci, gulci galamb | zürj.
gulu id. Vámbéry egy török «^^Ls"gulan gólya» szóval egyezteti
(1. a kulturszók lajstromában 664. 1.; benn a könyv szövegében
293. 1. gulau áll, a német kiadásban azonban szintén gulan; de
ezt a ^yS adatot sem Zenker, sem Budagov szótáraiban nem
találom. Van azomban hozzá közel álló «IXÍlL^ kölenke egy khinai tyúkfaj», Vámb. csagataj szótárában. — Megjegyzendő, hogy
a gólyá-nok egy másik nevét a czakó-t szintén mongol eredetűnek
bizonyította Budenz (NyK. XX, 152.).
g ő t e «gyek szabású állat» (Kisd. Szót.), «Salamander, Was
sermolch».—toX.kältä,k. ftlan gyík (Bál. ящерица.Budag. II, 134.) |
csuv. kalda id. Egy másik synonym szó a görvély szintén török
(ill. mongol) eredetű.
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h a n g y a , hangyái formica, ameise. — E szónak török ere
detét tárgyaltam már a Nyr. XI. kötetében (193. 1.) egyeztetvén
vele a csuv. /intla, tat. kandala «poloska» szókat. Még szorosabban
egyező adatok: zürj. kogul: kot-k, «hangya», permi hötfil, votj.
kugil'i, kuéiti id. Tudván azt, hogy a zürjén-votják szóközépi és
szóvégi «f, 3, z eredetibb ns, ni mása szokott lenni (pl. votj. gatfág
lúd = litv. zansis, diiö, képzéssel; kié húsz: mord. komé; zür.
votfir, votj. vager hauerzahn : vog. anJer), a kugitii, ill. kof,ul (e h.
*kongul) alak magy. hangyái leghűbb mintaképének vehető. Ere
deti ugor szóul mutatkoznak a «hangya» nevére: lapp kotka han
gya, cser. kutko, kutko, zürj. kot id. votj. kut légy, mord. kotkodov
hangya; finn kusiaise id. Ezekhez képest a csuv. kotko nyilván cse
remisz kölcsönszó (1. erre nézve alább a körte czikket).
h a r i s wachtelkönig, rallus crex. — csuv. kárén id. (,nepraiib
Zol.). kares (Reg.), karé (Visn.) | cser. kar se (Reg.), karé, karié
(Zol.). | votj. kwaZi crex pratensis (KopocTejiB) | mord. M. kérsi\
tat. karéa ölyv (ncTpeÓT.) Budag. II, 9.; csag. karéa, karcanem
kleiner vogel (Vámb.), eine gattung kleiner schwarzer falken.
Zenk. Budag. | tat. karaéaj bizonyos madár Bálint. | burját karsaga, %arsaga falke, habicht, csag. tat. karéiga, karéigaj, kirg. karsiga id. (acTpeói), COKOJTE.) Budag. — A csuv. kares szóval egybe
veti már Vámb. is a haris-t (NyK. VIII.,); de Budenznek akkori
véleménye szerint «az egy csuvas után, ily szónak török volta nem
biztos».
h a r k á l y , horokály (székely: Tájsz.) specht, picus. — mongol
Xoryoul fáczán | csag. tat. kirkaul, kirgaul id. (Budag. II, 102.),
kirgaiuul fasan, perlhuhn (Zenk.) | tunguz horöki, oroki auerhahn,
hiruki eine art haselhuhn (Castr.). Talán összefügg vele: csag.
karkara «specht» (Vámb.), «ein dem kranich áhnlicher vogel, dessen federn zum kopfputz verwendet werdeno (Zenk) «egy nagy
madár neve, strucz (gasBame őojitmon nTHii,bi, CTpoycrL» Budag.
II, 50.) oly hangbeli viszonylással, mint magy. hangyái — tat.
kandala poloska és magy. esztergár, esztergáig = szl. sztriigarj.
Egyenesen «harkály» jelentésű kopottabb u g o r alakok: zürj.
votj. kir fekete harkály, picus marttus, voz kir zöld harkály, picus
viridis | cser. kérge fekete h. | vogB. kárr, kar id. (v. ö. még yop-en
id. Reg.).
h e r n y ó , hirnüó (Nyr. X, 21.), hiringő (u. o. 430.) leruca,
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campe; raupe» (PárP.). — oszm. csag. kariuja hangya, karinğiga
id. | azerb. %arinğa id. (Budag. II, 52.) j| kojb. kumerska, kumeska,
kar. kamerska | tobolszki tat. komriska, kirg. komirska | jak. kimirdayas id., kimirit ein kleines insect. — A magy. hernyó a tör. karinğa-nafc pontos mása a szókezdő k-h változással s az első szótag
a-jának г-vé való gyengítésével (v. ö. tinó, dió, csipa stb.); a
hiringó e h. való: *hiringyó, melynek a mai hirnyó alakot meg kel
lett előznie.
h i ú z . — Budenznek e szóra vonatkozó fejtegetéséből (NyK.
XX, 148.) kimaradt a legfontosabb és legpontosabban egyező
adat: csuv. éülawés hiúz (Zol. Visn.). Fölemlítendő még a török
alakok közül: tat. selaüsen.
h i l i n t a ; hirinta (Bihar m. Nyr. IV, 94.), hirintó (Nyr. I,
279.) | hinta, hintu «kötélen való lobba» és «melynek mind a két
végére ülnek s egy föl, a másik lehintáz» Tjsz. — csuv. Vir. jalánge
hilinta (качель) | altáji tat. kalanda- hilintázni, himbálózni, ingani
(качаться, какъ маятникъ) Budag. II, 20. || csuv. An. kimde,
Mindek «hintabölcső» (колыбель, датское ложе, лукошко Zol. —
voltaképen a következő alkotmány: egy erős, hajlékony rúdnak az
egyik vége a mestergerendához van erősítve, míg a másik szaba
don inog; ez utóbbira egy hárshéjból font teknőalakú kosárka van
kötéllel felfüggesztve, melybe midőn a gyermeket bele teszik, min
denféle irányban ringás támad, különös ringató személy hozzá
járulása nélkül). — A magy. hilinta pontos mása a csuv. jalánge
szónak, mely eredetibb *kalanda (v. ö. csuv. jon vér: köztör. kan,
csuv. jor h ó : köztör. kar, sonat szárny: tör. kanat), *jalánde he
lyett való. Jegyezzük meg, hogy az első szótagnak i hangzója a
hilinta szóban csuvasosság; v. ö. tinó: csuv. tina, tat. tana, oszm.
dana; disznó: csuv. sisna, tat. dun ez; csikó: csuv. űya, mong.
daya ; tiló : csuv. tili, tat. talke ,• csihol-, csipa, ír-, iró.
k a n y a r ó «himlő, apró csecs» (Kisd. Szót.), kanyarú id.
(Tjsz.). — kaz. tat. kızamık veres himlő, kanyaró | oszm. kizamuk,
kızamık rötein, masern, flecken, Scharlach (Zenk.). A magy. kanyaró
tehát e helyett való: *karamó; v. ö. kanyarodik és székely kara
in odik; terenyed (Nyr. VI, 135.) = tenyered.
k a r v a l y , karuly, karvoly sperber, falco nisus, — tat. kirgi
karvaly, falco nisus (Bál.) | csag. kirgi, kirgu falco apivorus, bienenfalk (копчикъ, перепелятникъ. Budag. II, 50.), kirgai name
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eines raubvogels (Vámb.). A magy. karvaly után elvárható l-es
végű ősi alak emlékét megőrizték az ószl. or. kraguj accipiter, szl.
kragulj, szerb kraguljac, lengy. krogulec, melyek szintén a magy.
karvaly eredeti török másának átvételei. Miklosich azt véli, hogy a
magyarba szláv úton került volna a tárgyalásba levő szó; de ezt
egész határozottan megczáfolják az analóg hangtani viszonyokat
feltüntető szláv szók magyar másai, mint: eszterga drehbank:
oszl. strogü drechselmesser | kuruglya ofenkrücke: úszl. krukla
grallae | saráglya: szerb saraglje \ taraglya: úszl. traglje | targoncza :
tót tragac; — melyek azt mutatják, hogy a szláv kragul a magyar
ban karaguly-vá (s nem karvaly-\á) változott volna, a mint tény
leg meg is van a Karaguly mint tulajdonnév. Az alaki és jelentésbeli szempontból szorosan egyező magy. karvaly és a mai török
kirgi egybevetésével szemben áll a Yámbéry-féle magy. karvaly =
tör. kirkaul «fáczán» egyeztetés is (Magy. Ered. 293. 1.); de itt a
végzetben levő diphthongus, továbbá a szóközépi rk (nem rg) hang
csoport sokkal alkalmasabbá teszi a magy. harkály egyeztetését
(1. fent e czikket).
k í g y ó , kilgyó (Moln. A.), kégyó, kéjó, kényó anguis, serpens,
schlange. — Szemben MUgSz. magyarázatával, mely a finn kaljania ((glatt, schlüpfrig», mord. kalis «meztelen, kopasz» szók
alapján a magy. kilgyó-nak «animál lubrieum»-féle etymont és
ugor eredetet tulajdonít, számba jövők a következő adatok: mong.
%aliyw)i fischotter; biber | burj. katun, yatun, kalü otter | tung.
kulin, s c h l a n g e , kal'un otter | mandsu kajlun otter || votj. kij, kej
k í g y ó | mord. kuj id. A magy. kilgyó hangteste pontosan meg
felel a mong. yalirun (eredetibb: kaliguii), burj. kal'un alakokénak
s a jelentésben eltérés is csekély s analógiákkal igazolható (v. ö.
az idézett adatok ide vonatkozó tanulságain kivűl, hogy a német
ben otter v i d r á t és s i k l ó k i g y ó - t jelent).
k o p o l t y ú , kopotyú, kopotó, kopéltyó, kopiltyó «branchiae
piscis, kiefer, kiemen» (PárP.) «szarunemü lapocskák a hal fejé
nek két oldalában, melyek kinyiladoznak és becsukódnak (CzF.).
— anatri csuv. kémér^ak (kimirfiak Visnev.), virjal kémér^dk, kaz.
tat. kémercak porczogó (xpHui,f>), kolak kémerédge fülporczogó(BáL) |
kandakovi tat. kerbircek id. (Budag. II, 137.) || oszm. kemürdek,
gemürdek, gemertek, gümürdek knorpel, kulák kemertegi der knorpel
des ohres (Zenk.). Az alapszó kiválik az oszm. kemirtlik knorpel
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(Zenk.) | mong. kübügür o r r p o r c z o g ó (xpaniT. HOCOBOH) és tung.
kamosa kiemen, k o p o l t y ú szavakból. A magy. kopoUyú tehát
eredetibb fkoborcsú alakból keletkezett és alapjelentése szerint: a
halnak fülporczogójaw. Miklosich egybevetése a cseh, tót klepeto
«r a k o l l ó , krebsscheere» szóval ezután elejtheti.
k ö k é n y schlehe, schwarzdorn, prunus spinosa. — Hunfalvy
Pál vette tudtommal először észre török eredetét, rámutatván a
Petrarka-codex 135. lapján, előforduló kukel «spina, tövis» (a kovra
és tigenek synonymja) szóra (1. «A Kun v. Petrarka-codex» érteke
zésének 44. lapját). Ide tartozó egyéb s szorosabban megfelelő
adatok: mong. kügül schleedorn (TepHT>) || kirg. kügen meggy
(BMIIIHÍÍ), oszm. gogem eine art wilde pflaume, schlehe, güwem id.
Zenk., güem, gügem ^Hitaa diHBa (Budag. II, 159.); oszm. kökén
erdbeerstaude (Zenk.), küwen bocksdorn, tragantstaude | csuv. kigel
angelica, engelwurz; kigen helleborus, nieswurz (^eMepnija) ||
pprmi kokan nieswurz (qeMepuu,a). — Az itt idézett török (ill.
mongol ós tunguz) alakokban mutatkozó szóvégi l-n-m és szóközépi g-w hangváltozások megmutatják a magy. g é m «reiher,
ardean szó származásának is az útját. Nézetem szerint ennek
másai: votj. ken: ken-dukt'a fajdtyúk (tetrao urogallus; dukía
id.), kivenám gólya (ancrb. Potanin. — V. ö. végzetére nézve: votj.
kendm kendermag és zürj. kön-tus id. v. permi éuröm kofent,
saueres dünnbier, zürj. votj. sur bier) | zürj. kön: kön-tar auerhahn (tar birkhuhn, tetrao tetrix) | permi kenzak szarka, háher,
garrulus (diminutiv képzés; v. ö. alább cser. kuvoljo) || kojb. kar.
kogön enterich | jak köyön id. | csuv. kéwagal kacsa (yTKa; v. ö. a
hangbeli megfélésre nézve : csuv. kewak kék : tör. kök, csuv. kavagar$in galamb: tat. kügarcén), melynek átvételei: mord. kaival
kánya, cser. kuvidf,o nyírfajd, votj. koco szarka | altáji tat. kunké
nak túzok CupaxBa, otis tarda) | csag. kükén bagoly (cosa, OHJIHHT.)
Budag. II, 158. A tör. kögön « k a c s a » alkalmasan válhatott egy
másik vízi madárnak a gó m-nek nevévé, mely szónak hangtani
alakulásához megjegyzendők a következők: 1. szókezdő török
fc-nak, bár rendesen szintén k a megfelelője (pl. kalpag, kan, kan
csó, kantár, kapu, karó, kóró, kecske, kép, kék, kicsi, kín, kobak,
koboz, korom, köpíl, kupak, kút, káka, kéve, kelengye, kökény,
karvaly, kocsány, kökörcsin, kölcsön), némely esetben g is állhat
szemben a magyar alakban, mint: görény, güzü, gödény, gügyíh
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gólya ; 2. szóközépi g-nek w-vé (ill. y'-vó) változása és ily módon
való teljes elenyészése közönséges tünemény a törökség egyes
részeiben (pl. az oszmanliban és különösen a csuvasban) s mutat
kozik török-magyar szókon is, mint: magy. szór- (gabonát): csuv.
sur-, séwér-, oszm. saivnr- \ gyúr-: csuv. sur-, oszm. jour-, jogur- \
tyúk: csuv. cé%, oszm. csag. tauk, tawuk, tagúk || bű- báj (bűvös,
bűvöl): tör. bogii, böjü \ tör «háló, hurok» : jak. doyur «vogelschlinge». Hogy ugyanez megtörtónt a kögön «kacsa» szón is,
bizonyságai a zürj. votj. ken, kön s a magy. gém hosszú hangzója;
3. a szóvégi u-m váltakozás megtörténhetett a magyar nyelv terü
letén is, de lehetséges, hogy már ilyen m-es véggel volt az illető
török szó is, mely a magy. gém-iaek mintaképéül szolgált (v. ö.
oszm. giivem kökény, kirg. kügen | csuv. sgm, úgn gyapjú: tör. jon
(jön ; jon) ; csuv. tgn, tgm agyag; csuv. sgmgl könnyű : tat. ienil;
stb.); hiszen van is néhány török-magyar analógia ehhez : hagyma
= mong. songina; gyom = csuv. som, sdt.jon | darv- (e h. *darm-:
daru): köztör. torna, túrna (burj. tokorun, mong. toyoriyun).
k ö r t e , körtvély (Kurthuelys = Körtvélyes 1093. évbeli ok
levélben). — Tudtommal Kuun Géza gr. figyelmeztet először e
szónak török eredetére, ki a Petrarka-codex 125. lapján az «armud
ul chertmen adathoz hozzáveti a magy. körtve szót. Egy más ide
vágó adatot szolgáltat Budagov szótárának következő közlése:
«&*?)•£, K y p T M a ^HKaa rpyma» (II, 148.), azaz: kurtma (melyet,
mint írásából következtethetjük, így is ejtenek: kiirtma) «vad
körte». V. ö. még ezekhez: csag. kemirte unreife píirsiche, Vámb.
szót. Az alaki és jelentésbeli egyezés oly szoros az idézett szavak
közt, hogy kétség sem férhet egybevetésük helyességéhez; csupán
az a feltűnő, hogy a szóvégző ly-nek (ebben: körtvély) semmi
Dyoma nem akad a török alakokon. Budenz tanár úr e pontban
szíves volt figyelmeztetni a csuvas kiltmel!«vörös á f o n y a , preiselbeere, vaccinium vitis Idsea (öpycHHKa)» szóra, mely csakugyan
igen alkalmas volna a magy. körtvély végzetének megmagyarázá
sára, ha török eredetét nem tenné kétségessé a votják kudi-mulí
«fekete á f o n y a , schwarzbeere, vaccinium myrtillus (iepHHKa)».
Megjegyzendő t. i. itt, hogy az a nagy hatás, melyet a csuvas a
szomszédos ugor nyelvekre gyakorolt, korántsem maradt minden
visszahatás nélkül, vagyis hogy vannak a csuvasban is ugor ele
mek, mint pl. csuv. cm! n e ! : zürj. votj. an! id. | csuv. áwér tiefe
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stelle in einem flusse (омутъ): cser. agur, zürj. ur, votj. er folyó
meder I csuv. vúdés vízi isten: cser. vadís, vodis id. (Zol.); v. ö.
cser. vüt,- votj. vu, vü, zürj. va «víz» | vij erő: mord. vij, vi, cser. vi,
votj. vi: kai-vi, zürj. vij, finn vaké id. | csuv. lébe, l'ubü pillangó :
cser. lep fi, lőve id. (1. MUgSz. 696. 1.) | csuv. lap niedriege fläche
(низменная равнина, лощнна), laba niedrig (низменный): votj.
lap, cser. lap, lap (Zol.), magy. lap, lapos (1. MUgSz. 682.1.) | csuv.
panda ángyélika (дягиль): cser. panda, vondo «szál, bot», mord.
manda stock, magy. nád (1. MUgSz. 388. 1.). — A magy. körtvély,
körte szóval azonos hangalaki fejlődést mutat a g ö r v é l y , görvény
szó, melynek jelentése: «összvegyűlt keménység a bőr alatt, több
nyire a nyak körül» (Kisd. Szót.), skrofula; de eredetileg m i n t a
szatmárvidóki göre szó bizonyítja «vízi borjú» (Tjsz.), azaz: vízi
g y í k , wassersalamander, lacerta aquatica (v. ö. a gyík ós rák
szók hasonló átviteleit). Ennek megfelel a keleti altáji nyelvek
ben : mong. gürbel eidechse, burját gulmer, gurbil, gulber id. || kirg.
külbreü t y ú k s z e m (мозоль) Budag. II, 160 | kaz. göbörle baka
teknős béka |j v. ö. votj. kwamil! (Wied.), kwaHim kagylócsiga.
m a g y a l - f a , malogya «egy tölgyfának a neme» (Kisd. Szót.),
«stecheiche» (Fog.)- — tobolszki tat. mujil barkócza-galagonya,
elsebeerbaum, prunus padus (черемуха) Badag. II, 269. j | mong.
mojíl wilde kirsche, traubelkirsche, ahlkirsche. A szóközépi j-gy
változásra analógia: mogyoró — csuv. mejer, mire mogyoró.
m o g y o r ó avellana, damaszkusi m. cordia myxa, schwarze
brustbeere, varju-m. spiraea filipendula, roter Steinbrech, földi т.
lathyrus tuberosus, erdnüsse, knollige glattebse, mogyoró-hagyma
allium ascalonicum, Schalotten, eschlauch (PárizP.). — E szónak
török eredetét jeleztem már a Nyr. XIII. kötetének 262. lapján,
utalván a csuv. mißr «mogyoró» szóra, melyhez képest «a magyar
alak török *mijírik, *mujuruk-íé]e származékot feltételez». E föltett alaknak tényleg meg van nyoma a jadrinszki csuvas mire (eh.
mijére) «mogyoró» változatban, mely a déli mejer ellenében a
mogyoró-пак végső magánhangzóját is tükrözteti. Tekintve a m og y o r ó - n a k a magyarban is mutatkozó külömböző használatait
azt hiszem egyeztethetők a csuv. mire, mejer szóval: burját monoso,
moihon, moiíian barkócza-galagonya, prunus padus, elsebeerbaum,
traubelkirsche; manir, maner steppenlauch | kojb. kar. mumurt,
numurt id. | tung. manehun steppenlauch (v. ö. magy. f ö l d i m о-
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g y o r ó , m o g y o r ó-h a g у m a), melyeknek közös eredeti alakja :
*manBsBn (= tung. manehun s szóközépi n, ül. ;'. változással burj.
monoso, moihon); a törökségben a szokott z-r változással *mansrak
(kqjb. mumurt, numurt e h. *mimurk ; v. ö. tör. mijik és murt), ill.
*msjBrek ( = magy. mogyoró, csuv. mire) hangzásúvá alakúit.
o c s ú , ocsó, ucsú excretum, acus, «gabona alja a mit a majorságnak enni vetnek» (MA.) «gabonatörek» (Kisd. 8z.) «a gabonának lazája, léhája, hitványa, toklászos hulladéka (Tjsz«,). — kaz.
tat. icalcek morzsa, törmelék, pecän-w. szénamurva (Bálint); отломокъ, обломок; кроха, крупица (Budag. II, 106.) | tobolszki tat.
walcak apró, hitvány (мелкш) Budag. II, 302. | csuv. víde id. Származékai a török uival- «szétdarabolódni, darabokra törni» igének.
o r v , orr «fur, furax, dieb» (PP.), orr-gazda «receptator furum», or-marha «lopott jószág» (RMKT. I, 479.), or hideg «tolvajhideg» (Tjsz.), or-gyülos meuchelmörder, orság «lopás», oroz «lop»
(Kisd. Szót.). — csuv. vo'ro tolvaj, rabló | oszm. csag. ogri, ogru
dieb, räuber (Zenk.), воръ, хищникъ (Budag. I, 140) | altáji tat.
wr id. | kojb. ógor, kar. öro dieb | jakut uor- stehlen, uorvjay dieb.
Nyilván az orv szó lappang a magy. ü r ü g y (e h. orv-ügy, ö r vü g y — titkos ügy) «praetextus, vorwand» (PP.) szónak előrészében is, melyből a jelzett szó kihagyásával önálló ö r v «szín,
ürügy, praetextus» («valaminek örvével, azaz: valami szín alatt»
Tjsz.) szó is alakult.
ö l y ü , ölyv habicht, accipiter. — mong. elije, burj. eleci, ile,
il'e kánya (weihe, falco milvus) || jak. äliä id.
p a c s i r t a , pacsérta lerche, alauda. — altáji tat. pos-torkoj,
kirg. boz-torgaj pacsirta (жаворонокъ) Budag. I, 279. V. ö. köztör.
hoz «szürke» és torgaj «pacsirta» (oszm. dorgaj, tat. turyaj, kojb.
torgajay, csuv. tori). A mai pacsirta alakot tehát köz vetetlenül
*gocsirka előzhette meg (v. ö. előte, eselöte e h. előke, cselőke
NyrKalauz 63.), mely ismét *])osztyirka, *yostyirka alakok válto
zatának tekinthető (v. ö. kesztyű, kescsü, kecscsű).
s a j t käse. — Már Vámbéry ismeri török eredetét (NyK. VIII.);
de feltűnő a tőle idézett csuv. cégit (чыгыт Zolot.) «sajt» és magy.
sajt hangbeli megfelelésében, hogy egy mélyhangú török szónak
közepén magánhangzók kőzött álló </-vel j áll szemben a magyar
ban. Ez ugyan magában véve igen érthető és könnyen föltehető
hangváltozás; de a török-magyar kölcsönszók közül vett analógia-
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val nem támogatható; v. ö. bika: tör. buga, buka \ káka: kirg.
koga, alt. kogo \\ iker: tör. ikiz, csuv. jiger \ ökör: tör. ögüz, öküz,
csuv. vaggr | kökörcsin: tat. kiigárcén \ gyökönke baldrian: tat.
Ugariak kiette | tükör: csuv. t'ügür | buga: kir. mug, muk, csuv.
mgga. Megszűnik a magyarázat nehézsége, ha számba vesszük,
hogy a szóban forgó csuvas szó correct helyesírással voltaképeu
nem cigit, hanem: céyét (1. fönt «Csuvas nyelvészeti jegyzetek»
10.1.; c=t'-\-s), melyet a magyar nyelvvel érintkezett ócsuvasra
nézve így kell recontruálnunk: *cáyét, cóyét (v. ö. mai csuvas véyét
idő : tör. ar. vakét, pegér réz : tat. bakér, továbbá hogy a magyar
ban a szóközépi mássalhangzók kiválóan kemények, pl. bika, Laka,
gyékény, béka, ökör stb. | csipa, csepií, kupak), vagy *cáyét, cóyét.
Az ebből keletkezett régi magyar *sayf, *soyt alak az újabb nyelv
történetben igen alkalmasan válhatott sajt-tá, a mint az -oyt ige
képző is (szabadoht) -oyí-vá változott (szabadojt). — A magy. sajt
egy újabh fontos adat ama régi tétel megerősítésére, hogy a ma
gyar nyelv török elemei első sorban abból a nyelvből származtak,
mely a mai csuvasnak elődje, illetőleg ennek társdialektusa volt.
A csuv. céyét-nak t. i. egyéb megfelelői a törökségben : oszm. azerb.
jogurt, joyurt auf besondere weise gesáuerte milch (Zenk.), KBameHoe KHCJioe MOJIOKO (Budag. II, 877.) | csag. .jugrat aludt tej (uuLia*
KHCJioe MOJIOKO. u. o. I, 437.) | kojb. tort k a s e | jak. suorat sauere
milch (v. ö. a csuv. céyét szókezdő mássalhangzójára nézve: csuv.
cérli szív: tör. jürak, csuv. cómor gömbölyű: tör. tör. jumur,
jumruj ; •— mely adatok kétségtelenné teszik, hogy a magy, sajt
szó kezdete és vége csakis a csuvas alak átvételéből keletkezhetett.
A csuvas nyelv történetére nézve is fontos tanulságokat foglal
magában a magy. sajt szó, melyek közül itt csak azt emelem ki,
hogy a h a n g s ú l y a céyét szónak másfélezer év előtti alakjában
is (a midőn t. i. az első török-magyar nyelvérintkezés történt) az
e l s ő szótagon volt s nem az utolsón, mint a többi törökségben ;
mert külömben (azaz egy ócsuvas *coyűt) coyöt szóvégen hangsú
lyozott alak után a mai magyar hangzás sahot volna (v. ö. csihol-:
tör. cak-; továbbá árok, hurok, sereg, tör. arik, kuruk, cerig), nem
pedig sajt, mely ellenben jól érthető egy ócsuvas * cóyet, *coyt alak
ból. Kitetszik a csuvas hangsúlynak ilynemű természete a magy.
szűcs, szatócs, gyöngy, kút s más hasonló szavakból is, melyekben
a szóvégző magánhangzó (v. ö. tör. -ci képző, továbbá: jin^ü
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gyöngy, oszm. kuju kút) aligha kopott volna le, ha az illető szók
átvételének idején hangsúlyos.
s e r e g é l y , serege, sereglye sturnus, staar. — Miklosich, ille
tőleg már Gyarmathy óta szláv eredetűnek tekintik e szót (1. Nyr.
IV, 434.), noha az egyetlen adat: úszl. or. skvorec, ékvorec «sere
gély», melyet e nézet támogatására felhoznak, szemmel láthatólag
egyeztethetlen a magyar alakkal. Alkalmasabbnak tartom erre a
tör. sigircik «seregély» (tat. seyércék, kirg. sirsik) szónak család
jába tartozó következő alakokat: kojb. kar. sirgei, sirhei knákente
(anas querquedula) || mong. cörögü id. | burj. sirkc, sarkai, surkui,
curyui id. (v. ö. ez alakok s a magy. seregély végzeteinek viszo
nyára nézve: magy. karvaly és tör. kirgi). Hivebben megőriz
ték a magy. seregély végső mássalhangzóját a következő mély
hangú változatok: kojb. sorklö haselhuhn || tung. corkelü | burj.
coryeru id. V. ö. még votj. sala, zürj. íöla id. (tetrao bonasia). Ez
utóbbiaknak a magashangú seregély olyan mása, mint a szintén
magashangú hölgy vagy a köztörök tülkü «róka» a tung. sülaki
« f u c h s » , mong. solongo iltis stb. alakoknak (1. NyK. XX, 149.).
s ő r e g sterlet, schörgel, accipenser stellatus, sőröge accipenser serratus (Gyarm.). — Kaz. tat. süjrük sterlet (cTepjiffflB. Budag.
I, 651.) | kojb. sciray, sarey, sárig sterlet, hausen || mong. caruyaj
hecht j burj. suryai, surkai, curyai | tung. curukai, cerukai id. || votj.
éorig, sor ég hal, zürj. éeri id. Miklosich tekintettel az or. sevrjuga
accipenser stellatus szóra a magy. soreg-et a szláv eredetű elemek
közé sorozza, de figyelmeztet e mellett a tör. süjrük-xe is.
s ü v e g , söveg (MA.), sijeg, süjeg (Felső Somogy.) Nyr. X, 190.
477, süőg (Horpács) u. o. IV, 181. — anatri csuv. sél'ék, (sitik Reg.
sillek Első gramm. 36.), virj. éslék sapka, süveg (maima MVJKCKaa) |
cser. eslek, eslok id. | votj. izi id. V. ö. csag. per. jelek egy sapka
faj, melyet fejedelmek szoktak viselni (po&B niaiiKH, Ha^BaeMtífi
uápsiMH). Budag. II, 364. A hangtani fejlődés a magyar alakban
analóg a hijúz, dijó, csóján szavakéval, melyekben a j (ill. a vele
váltakozó v ; divó, csóvány) eredetibb l, l helyett való. Megjegyez
hetjük, hogy a süjeg ós süveg társalakok oly régiek lehetnek, mint
maga a szó; mert a szóközépi l-v váltakozás tapasztalható a csuvasban is, pl. kivéen kölcsön: mong. külüsün, magy kölcsön; csuv.
sülié és stivéú, magy. szűcs; csuv. aívdan- és aldan- kukoré
kolni stb.
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s á r k á n y . — Vámbéry szerint: «a sárkány a perzsa carkan
( j ^ W alakból, cark ^fz- sárkány többesszámából lett és a keleti
törökben csak sar, sar sárkány (papírsárkány) szóban maradt meg»
(Magy. Ered. 389. 1.). Vámb. téved, mert van a keleti törökségben
egy a magy. sárkány szóval pontosan egyező alak is, melyet
Budag. (I, 686.) így közöl: «Typ. Kp. ^jlékLo 6yMaaíH.3MM,HHaqe :
&xs^J'} ^J-xjj^.f (jLcK Lo, nycKaTfc- 3 M M » , azaz: sazagan papír
sárkány, sazagan ucurmak sárkányt ereszteni. Külömben már Vám
béry idézett munkájának megjelenése előtt utalt Kuun Géza gr. a
Petrarka-codex kiadásának 128, és 129. lapján 3-szor előforduló
kún sazagan (saxagan) «dracon» és «serpens» szónak a magy.
sárkány-nyal való egyezésére s kiemelte e tényt Hunfalvy P. is az
utóbb említett műnek ismertetésében (41. 1.).
s z a r k a elster, pica. — A cseh, tót straka, szerb svraka, uszl.
sraka «elster» alakok mellett a szarka régi, azaz keletről hozott
birtoka is lehet a magyar nyelvnek. Erre a véleményre jogosítanak
fel a következő adatok: bnrj. sázagai, sásagai, ságiga elster, mong.
siyazayai id. | tung. ságiga, sád'iga id. | kojb. sáskan, sáskén id.
A magy. szarka egy kopott végű *sazaga-íéle alakhoz úgy viszony
lik mint magy. sárkány a sazagan-hoz. — Miklosich a szerb sarka
«eine art wildente» és rum. sarcé id. és «das schwarze blasshuhn»
szók alapján szláv elemnek itéli a magy. s z á r c s a ofulica atra,
das schwarze blasshuhn, smilax sarsaparilla» szót is; de a szb.
sarka nyilván a magyarból ment által, míg a szárcsa (és rum. sarcé)
török kölcsönszó. Megfelelői: csag. sarice ein kleiner raubvogel,
mit gelblichen rücken u. aschgrauem bauche (Vámb.) | azerb.
sered, oszm. serce sperling (Budag. I, 625.) | csuv. serzi id. || cser.
sarsi id. | votj. síz specht, buntspecht, corig-siz möve (larus), zürj.
sis' (1. Votják nyelvt. 420. czikk: NyK. XVIII, 122.).
szaru-fa sublaquearia, tegmen (MA.) dachstütze, balken
(PP.). — csag. soruk a sátornak rúdja v. oszlopa (mecTb, CTOJIŐK y
uiaTpa) Budag. I, 645., suruk stock, stange, zeltstange, pfeiler
(Zenk.) | kirg. sirik vastag rúd, mellyel a kunyhó tetejét meg
támasztják, hogy a szél el ne vigye Budag. I, 699. | oszm. sirik
stange, spiess, wurfspiess, tragestange, lasttráger, ruderstange
(Zenk.) | kaz. tat. sirgi rúd || mong. Uruk id. || votj. suri, suro rúd,
pózna, suri-kor mestergerenda. Igen érthető, hogy a sátor és csárda
szavakkai átjött a törökségből a sátor, vagy akár a nomád érte-
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lemben vett votj. kiuala-, vog. kvol-iéle «h á z» ( = sátor v. kunyhó)
építéséhez oly szükséges soruk is s hogy ennek nevét később, mi
dőn a «ház» czivilizáltabb alakot öltött, átvitték egy hozzá közel
álló fogalomra. Az, hogy mai napság a szarufát itt-ott«szarv-fának»
appercipiálják (v. ö. «ház szarvazat a zsindelyezetlen szarufák fel
állítva az épület tetejére» Tjszó.) igen érthető működése a népetymologiának.
s z i r o n y «festett, hosszú keskeny bőr; a csücsök ezzel czifrázzák a bundátw (Tjsz.), szirom membrana colorata, pellis laevigata et colore tincta (MA.), festett sima hártya v. bőr (Kisd. Szót.)
pergament (CzF.) — csuv. séran ungegárbte haut, feli (cMpoMaTHasi
Koaca) j tat. során csávába való bőr (Bál.), kojb. kar. sázen, sasén
papier (nyilván előbb: p e r g a m e n t ) || mong. eayasun papier,
burj. cáraso, sarahan, sarahon || tung. cársun papier jj votj. suron
csávába való bőr, kesztyűbőr (suron-pöz bőrkesztyű). A magy. szi
rony első szótagjának i hangzója csuvas eredetre vall (v. ő. csuv.
séran).
szisz-fa, SZÍÍSZ-ÍSL «fűzfa» (Baranya megyei tájszó) Tjsz.
«vitex, Ábrahám fája» (Pár. P.), weide, weidenbaum (Fog.).— csuv.
süéá fűzfa (HBa) | kojb. sőt weidé, erle | oszm. siigüt weide (Zenk.),
söüd HBa, Bepőa (Budag. II, 648.) | jak. ii'ót eine art weide. íme egy
újabb szoros találkozás a magy. és csuvas alakok között, melyek a
köztörök szóvégi d, t ellenében z, s változást tüntetnek fel (v. ö. a
csuvas alakhoz analogiaképen: kar. bedek, kojb. bozük, köztör.
bőjük magas: csuv. pizék). A csuvas alaknak szóvógző magán
hangzója újabb továbbképzés, olyforma mint a csuv. sola szál,
tutaj szóé a magy. szál, török sal mellett.
s z ö s z «a kendergerebenelésiből kihúzott szálasabb csepű)
(Tjsz.); szosz-csepü (Pár. P.). — csuv. étté hajszál (BOJIOCL), siiécüpká szösz-csepű, kender az orsón (iiy^ejih) | kaz. tat. siis szösz
(Bál.), Zéten sasi lenszösz (jibHímaH Ky^eJit Zol.), Ky^éjia, KOHOIIJIH
Budag. I, 646. || zürj. P. sö$ faser (BOJIOKHO) : pis-s. hanffaser
(KOHonjiaHHO'e B.). E szerint a MUgSz. 317. czikke (szösz = észt
saske verwühltes stroh) elejthető; annál is inkább minthogy a
szösz fogalmi körébe tartozó csepű, kender, tiló, orsó szintén török
eredetűek.
s z ű c s , szőcs «pellio, pellifex, kürschner». — Vámbéry sze
rint a régiek «a mindennapi ruházaton kivül valami pánczélféle
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készítésére is használták a bőrt; e p á n c z é l a törökben saut,
ságit, seüt; a kézműves neve pedig, ki e bőrpáoczélokat készítette
sautci, seütci volt, a mi a magy. s z ű c s szóban még felismerhető))
(Magy. Ered. 304. 1.). Ez egyeztetéssel szemben (melyben épen a
legfontosabb seüt és seütci adatok igazolhatatlanok) azt hiszem
nem szorul különös védelemre a következő: magy. szűcs = anatri
csuv. s/wés szabó, ruhaszabó (nopTHOíí), virjal csuv. mié, kulié
(Zol.), mely szó a csuv. sélá-, süld- «varrni» ( = tat. z"ú,jlá-, ill.
jüjlá- «varrni», altáji tat. j'ólö- hozzáilleszteni, npHCJiOHiiTt, nocTax
BHTB Kb ieMy) igének szabályos nom. agentise. Természetes, hogy
a «kaczagányos és kalpagos» ősöknek a szabói nem posztóból,
hanem állati bőrökből varrtak ruhákat s hogy épen ezen minő
ségben maradt meg a szűcs-jiek is a jelentése. — Jegyezzük meg,
hogy az eddig ismeretes szél, szérű, szőlő, sajt, süveg (?) adatok
mellett a magy. szűcs is egy eredeti török j-ből fejlődött csuv. s
szókezdőt tartott fenn s ennélfogva a magyar-török elemek speciá
lis csuvüsosságának egy újabb bizonyítéka.
t o k l y ó , toklő «esztendős bárány, tavali birka» (Tjsz.). —
Török eredetének eddigelé egyetlen felmutatott bizonyítéka a
Bianchitól idézett utokli hat hónapos bárány» (NyK. VIII.). Ide
tartoznak még: azerb. toglu juh (oBij,a) | csag. togli, tokié három
hónapos bárány (OBCJKR Tpex'LM'hcamma) | tobolszki tat. tokli
juh (mely még nem ellett: 0BU,a KOTopaa eme He HTHHJiacb) | kirg.
tokta, tokta esztendős juh (oBua BT» KOHITB nepBaro jiBTa) Budag. I,
399. | oszm. tuklu lamm, zicklein bis zu einem jahre (Zenk.).
t ö n k ő , tönk stipes (Pár. P.) «tőke, czölönk» (Kisd. Szót.). —
kaz. tat. tümgak «fatuskó, holzklotz» (Bál.). Tőrokonságban álla
nak ezzel a következő más képzésű alakok: alt. tat. (neHt ,a,epeBa) |
jak. töfiiirgás baumstumpf | kojb. tokpak klotz tökpás (e h. *töpkas,
tömkcis; v. ö. tat. tümgak), tökpás, tokpes, kar. tóié baumstamm ||
mong. tögöcek, burj. tögösök, tugesek, tugucul baumstumpf | tung.
tugucák. Máskép magyarázza e szót a MUgSz. 241. czikke, mely
szerint az a íó'-nek «kettős -n-k diminutiv képzései) (v. ö. nyúlánk,
félén];).
•V
t ú r ó (megí%rózott a tej = összement. Kisd. Szót.). — Már
Vámbéry egyezteti egy csag. turak (NyK. VIII.), illetőleg torak
(Stud.), turag (Magy. Ered. 286.) «sajt» (u. o. és 681. 1.), «túró»
(NyK. VIII.) szóval, melyet Budagov szótárában nem találok.
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Egyéb megfelelői: csuv. tóréj, túré% savanyú tej (Kiioioe MOJIOKO) ||
mong. tarai zsendicze (gesáuerte milch nach abkochuung derselben) | mong. tosun, burj. ioso, tokon butter | tung. tosun, tohun \\
jakut tar gesáuerte, gekochte milch || cseh, tót tvaroh, or. TBapor'B,
TBopon., ném. quarg. A magy. tarh, tarka, tarok, tarkó ugyané
török szónak szláv úton közvetített másai.
ü r ö m , fejér ü. artemieia absinthium, wermut. — tat. iirem
üröm (IIOJIMHL) Budag. I, 32. | csuv. árém id., inr*arém fehér üröm.
Vámbóry egy török irün (a Magy. Ered. német kiadásában ürven)
«üröm» szóval egyezteti (296. 1.); de igazolható adat csak: oszm.
ören giili ( . J o 105J) bryonia, vitis álba, uepecTyiieHb» (zaunrübe,
stinkrübe) Budag. I, 127, Zenk.
Pótlék. — A c s ó t á n szó adataihoz (NyK. XX, 471.) hozzávetendők még: oszm. sogulgan giliszta (FJIHCTX) Budag. 1,708. |j burj.
mrgolden, sorgolgcn ameise | mong. siryolf/m id. || tung. fcrgöldí id. —•
A boszorkány szó alatt felhozott Albasti ( = álnyomás) képzésére
nézve v. ö. még: kaz. tat. zakté fény: iah- gyújtani; íarté fél: zarh ásítani; karalti látomás, visio (npHBH^ÍHÍe, npH3paKT>): karanézni | oszm. cisinti gelinder regen, staubregen: vis- gelinde regnen,
nieseln (Zenk.); ufanti stückchen, brocken, krümchen: njan- sich
zerbröckeln; öfürinti was man wegblasen kann : öfiir- blasen stb.
Dr. MUNKÁCSI BERNÁT.
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XXI.

A magyar hangok képzése.
Stomatoskopikus vizsgálódások alapján.

I.
Az élő emberi szervezet vizsgálata alkalmával nagy nehéz
ségekbe ütközünk, melyeket gyakran alig tudunk legyőzni. A holt
testen is vizsgálhatjuk ugyan az ember szervezetét, csakhogy az
ilyen vizsgálódás csupán az egyes szervek elhelyezéséről, nagysá
gáról és alakjáról tájékoztat, de a mi még fontosabb, működésük
ről semmi felvilágosítást sem nyújt. Pedig ma már a nyelvtudo
mány is annyira haladt, hogy nem elégszünk meg az irott nyelv
tanulmányozásával, hanem mindig az élő, beszélt nyelvet kell
vizsgálódásaink alapjává tenni. S ebből a czélból ismernünk kell
az emberi szervezet mindazon részét, mely a hangok létrehozására
szolgál. Tehát ismernünk kell az ember beszélő szervezetének
anatómiáját és physiologiáját.
Ha mi az ember beszélő szervezetét a holt testből kivágott
gégén kezdjük tanulmányozni, megismerjük alakját, egyes részei
nek egymáshoz való viszonyát, láthatjuk az utat, a melyet a lehel
let megtesz, a míg a tüdőből kiindulva, mint kész hang a szabad
levegőre jut. A feladat nehezebb része azomban még ekkor nincs
megoldva. Ismerjük ugyan a hangot létrehozó hangszalagokat,
tudjuk milyen a lágy és a kemény íny, látjuk a nyelvet s bonczolás által megismerhetjük az őt mozgató egyes izmokat is; de arról
még mitsem tudunk, hogy hogyan működnek ezek az egyes részek
egyik vagy másik hang képzése alkalmával. E nélkül pedig tudá
sunk nagyon is hiányos. Az emberi ész gondoskodott végre olyan
eszközökről, melyeknek segítségével megfigyelhetjük az élő ember
beszélő szervezetének működését is. Ezek az eszközök nagyban
elősegítették a phonetikai vizsgálódást és segítségükkel ma már
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minden egyes hangról pontosan megállapíthatjuk képzésének he
lyét és módját.
Az első ilyen eszköz a gégetükör (laryngoskop) volt, mely
nek segítségével egész pontosan megfigyelhetjük a hangszalagok
működését beszéd közben, s láthatjuk helyzetüket a zöngekópzés
alkalmával, susogó beszédnél vagy lélekzet vételekor.1)
A gégetükör segítségével tett megfigyelések alapján osztjuk
a hangokat zöngehangok, zöngések és zöngenélküliek csoportjára.
Hanem a gége még csak az első műhely, ő csak zöngévé változ
tatja a puszta lehelletet s ez a zönge csak ezután jut az igazi
átalakító műhelyekbe. A száj és az orrüreg külömböző alakja és
működése folytán lesz belőle egy bizonyos hang. melyet minden
másiktól világosan megkülömböztethetünk. Az orrüreg vizsgála
tára ugyancsak a gégetükör szolgál; ezt, más hajlást adva a tükör
nek csak felfelé kell fordítanunk s megfigyelhetjük vele az orrüre
get (rhinoskopia). A lágy íny működésének megfigyelésére Czer• mak tett külömböző kísérleteket, melyeket a bécsi tud. akadémia
értekezéseiben irt le.2)
Ezek után az ember beszélő szervezetének már csak egy része
volt elzárva a vizsgálat elől, a szájüreg. Azt hinnők, hogy a szájüreg
működéséről, mely a beszélő szervezetnek a külvilággal leginkább
érintkező része, legkönnyebben szerezhetünk tudomást egyszerű
beletekintés által. Csakhogy a legtöbb hang képzése alkalmával a
szájüreg bezárul s éppen e zárás hozza létre az illető hangot (p, in,
t, s, sz stb.). Vannak ugyan hangok, melyekuek képzése alkalmá
val a szájüreg nyilt, tehát ha más valaki képezi a hangot, egy
szerű beletekintés, ha magunk képezzük, egy kis kézi tükör hasz
nálata tökéletesen tájékoztat a képzés módjáról. Ilyen hangok a
nyíltabb magánhangzók (a, á, e) s egy két mássalhangzó (k, g, rj).
A többi hangoknál nem elégséges az ilyen külső megfigyelés.
x

) A gégetükör használatára nézve 1. C z e r m a k , Physiologisclie
Untersnchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel, Wiener Sitzungsber. mathnatw. Cl. B. X X I X ; u. a., Populáre physiologische Vortriige (TII. Stimme
und Sprache), Wien, 1869; és u. a., Der Kelilkopfspiegel und seine Verwendung für Physiologie und Medizin. 2. Ausg. Leipzig, 1803.
-) Ueber das Verhalten des weiebon Gaumens bei Hervorbringung
der reinen Vocale. Wiener Sitzungsber. matb. natw. Cl. B. X X I V ; ós Uber
reine und nasalirte Vocale, u. o. B. X X V I I I .
9*
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Sokan talán azt is gondolják, hogy éppen nem nehéz do
log, megfigyelni, mit teszünk szájunkkal, a midőn beszélünk;
pedig a mindennapi tapasztalat megtanít rá, hogy a phonetikailag
nem gyakorlott ember soha sem tud számot adni az egyes szájrészek működéséről. Az izomérzet hosszú gyakorlása szükséges
ahhoz, hogy a nyelv helyzetét, alakját és működését az egyes han
gok képzése alkalmával biztosan erezhessük. S erre a pontos izom
érzetre szert kell tenni mindenkinek, a ki phonetikával foglalkozni
akar, mert csak így lesz képes új, idegen hangok képzését meg
tanulni, s a megtanultat bármikor pontosan ismételni.
Teljesen az izomérzetben sem lehet megnyugodnunk, mert
könnyen tévedhet s nincs módunkban a tévedést helyreigazítani.
Tehát kellett oly eszközről vagy módról gondoskodni, hogy egész
biztosan állíthassuk szemünk elé a nyelv működésének módját.
Ezt a czélt el is érték az amerikai N o r m a n W. K i n g s l e y és
F. T e e h m er, lipcsei egyetemi tanár, a kik feltalálták a kutatás
nak azt a módját, melynek segítségével maga a nyelv rajzolja le a
saját működését s ezt nevezik s t o m a t o s k o p i á n a k . * )
Kingsley eljárását részletesen le fogom
írni a következőkben, úgy a mint magam
végeztem megfigyeléseimet, hogy a magyar
hangok képzésének stomatoskopikus képeit
nyerhessem. Megfigyeléseimről alább fogok
beszámolni.
A fogorvosok a hibás szájpadlás ki
javítására gyakran használják a vulkanizált
kaucsukot. Egy bizonyos viasz masszából
készül a száj formája, erről készítik a gipsz
mintát, mely a szájpadlásnak hű mása.
A gipszmintáról azután könnyű a szájpadlás
bármelyik részét vulkanizált kaucsukból elKingsley mesterséges készíteni. Ilyen módon én is elkészíttettem
szájpadlása.
fekete vulkanizált kaucsukból saját száj
padlásom hű mását, s ez szolgált a későbbi megfigyelések alapjául.
A mellékelt rajz Kingsley mesterséges szájpadlásának képe, melytől
*) L. K i n g s l e y czikkeit és rajzait, The New-York Med. Jonru.
July 1879, és Internationale Zeitschrift í'ür allgemeine Sprachwiesenschaft,
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az enyém csak annyiban tér el, hogy hátsó része nincs annyira
kivágva, úgy hogy a szájpadlás hátulsó részein történő artikulátiók
is elég jól láthatók rajta.
A ki evvel a mesterséges szájpadlással kísérletet akar tenni,
először hozzá kell szoknia, hogy azt szájában megtűrje; gyakorol
nia kell magát abban, hogy ép oly könnyen ós természetesen ejt
sen ki bármely hangot, ha ez a kaucsuk lap benn van a szájában,
mintha nem volna ott. Ha ebben a tekintetben teljes könnyüségre
és biztosságra tett szert, csak akkor foghat a hangok képzése mód
jának megfigyeléséhez. Csakhogy ezen kívül még más nehézségek
is állanak a vizsgálódás útjába. A mesterséges szájpadlás elülső
része nem fog nehézségeket okozni, csak ott lesz baj, a hol a moz
gékony lágy ínyt a szilárd és mozdulatlan kaucsuk lap helyette
síti. Ha a rajzon látható nyúlvány lefelé függ, mint az enyémen,
ez az állás megfelel a lágy íny helyzetének az orrhangok képzése
alkalmával, csakhogy ilyenkor a mozgékony nyelv könnyen bele
ütközik, lelöki az egész szélpadlást s meghiusítja a megfigyelést.
Ha ellenben ez a vége egiÉpnes folytatása a kemény ínynek, s
úgy áll, mint a lágy íny a*szta száj hangok képzése alkalmával,
akkor pedig a lágy íny működését akadályozza. Csakis a megszo
kás segíthet ezeken a bajokon; tehát az első próbálgatások siker
telensége ne ijessze el az embert. Kingsley olyan szájpadlást is
csinált, a melynél ez az egész hátsó rész hiányzik; az elül képzett
hangokat nagyon jól meg lehet ezen figyelni, a hátul képzettek
azomban egyáltalán nem láthatók rajta.
Ha a megfigyeléshez fogok, finom porrá tört krétát leöntök
alkohollal s evvel a péppel bekenem a szájpadlás egész homorú
felületét. Az alkohol gyorsan elpárolog s a finom krétaréteg ott
marad. Ezután helyére illesztem a szájpadlást, pontosan, világo
san kiejtem a kérdéses hangot s kiveszem a szájpadlást. A hol a
nedves nyelv érintette a kaucsuk lapot, ott leveszi róla a krétát s
láthatóvá lesz a fekete felület; ez mutatja a nyelv és a természetes
szájpadlás érintkezésének helyét. Többszöri megfigyelés által egész
pontosan megtudhatjuk minden egyes hang kiejtésének helyét és
módját. Ilyen módon nyertem a következő oldalon összeállított
I I I : 225. —• T e c h m e r az ő eljárása módját leírta l'lionetikájában (Leipzig,
1880) ós az ő folyóiratának, az Internat. Zeitschriftnak I. és IV. kötetében.

134

BALASSA J Ó Z S E F .

rajzokat, melyek egész pontosan mutatják az egyes magyar han
gok képzésének helyét s így ismeretükre sok tekintetben új vilá
got vetnek s a hangképzés módját mindenesetre világosabbá ós
érthetőbbé teszik.
Techmer más módon végzi ezt a vizsgálódást. 0 eljárását,
mely pontosabb ugyan, de nehezebb és fáradságosabb is, ((termé
szetes módw-nak nevezi, mert a nyelv magán a természetes száj
padláson rajzolja le a hangok képzésének helyét. 0 jó fekete tust
használ, melyet főtt keményítővel és gummi arabicummal kever;
evvel a péppel befesti a nyelvet s így ejti ki az egyes hangokat.
A hol a nyelv a szájpadlást érinti, a fekete tus ott hagyja nyomát
s az így létre jövő rajzokat másokon egyszerű beletekintéssel, saját
magán pedig gégetükör segítségével figyeli meg.
A stomatoskopikus képek *) megértésére azt kell még meg
jegyeznem, hogy az ott feketével bevont helyek jelölik a nyelv és
a szájpadlás érintkezését. Természetes, hogy ez az érintkezés min
den egyes hangnál nem egy ponton történik, hanem kisebb na
gyobb területre terjeszkedik ki. Hogy hol van tulajdonképpen a
képzés főhelye, azt ezekből a rajzokból nem tudhatjuk mindig
meg; erre nézve a tapintás, az izomérzet és a tükör használata fog
útba igazítani. E rajzok még egy dolgot illetőleg nem tájékoztat
nak : hogy a nyelv melyik része érintkezik a szájpadlással. Pedig
ez nagyon külömbözővé teszi a rajzaikban nagyon is hasonló han
gokat (pl. 11 és 12; 8 ós 17). Erre nézve ismét főleg az izomérzet
fog ^tájékoztatóul szolgálni.

* Ezen rajzok először Tecbiner Internationale «Zeitscbrift für allgemeine típi'achwissenschaft» ez. folyóiratának IV. kötetében jelentek meg
((Phonetik der ungarischoii Spracbe» ez. czikkemhez. Az egyes rajzok alatt
lévő betűk közül a számoktól balra eső dőlt betűk Tecbiner plionetikus
írásának megfelelő jegyei, a számoktól jobbra eső álló betűk pedig az illető
hangoknak szokásos magyar jelölései.
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II.
A következőkben számot adok arról az eredményről, a melyre
a magyar nyelv hangjainak stomatoskopikus vizsgálata által ju
tottam.
1. Magánhangzók.
A magánhangzók képzési helye az egész szájüreg s nem a
szájpadlásnak egyik vagy másik része : a hangot az egész szájüreg
alakja módosítja és pedig főleg a nyelv helyváltoztatása által. B a
nyelv oly állásokat is foglalhat el, a melyek alkalmával a száj
padlást érinti, tehát nyerhetünk róla stomatoskopikus képet, a
mely sok tekintethen szintén tanulságos.
A magánhangzókat képezve a nyelv felülete mindig dom
ború ; a szájpadlást csakis hátsó részének szélei érinthetik, elülső
része és felülete azomban mindig szabadon marad. A magyar nyelv
magánhangzói közül ón csak ötnek képzése alkalmával nyertem
stomatoskopikus képet (1. 1—5. rajz). A nyelv hátuljával s a száj
üreg hátsó részében képzett, vagyis a mélyhangú magánhangzók
képzése alkalmával az egész nyelv hátrahúzódik, úgy hogy nem
érinti a szájpadlást, csakis a legfelsőbb állással képzett u, ú-iiál
jut a nyelv egy kissé a lágy íny szóléhez. A nyelv elejével s a száj
üreg elülső részében képzett magánhangzók közül csak a nyilt e
képzése alkalmával nem nyertem stomatoskopikus képet, mert
ekkor a nyelv a szájüreg aljára fekszik s szélei csupán az alsó fog
sort érintik. A többi magas hangzó képzése alkalmával azomban
egész világos képet kaptam, mely tájékoztat bennünket képzésük
módját illetőleg. Az é alacsonyabban képződik, mint az (, tehát
a nyelv kisebb részben érintkezik a szájpadlással, mint emennél;
ugyan ezen okból kisebb az ő érintkezési helye, mint az ü-é.
E képeket vizsgálva sajátságosnak tetszhetik az a jelenség,
hogy az egyforma nyelvállással képzett hangok, mint é és ő vagy
í és ü, melyeknél csak az ajak állása okozza a külömbsóget, mégis
külömböző stomatoskopikus képet adnak. Ennek magyarázatát
abban kell keresnünk, hogy az ajakhangzók képzése alkalmával
létre jövő ajakzárás (Lippenrundung) az egész szájüreget gömbö
lyűvé teszi és meghosszabbítja (Mundhöhlenrundung; Sweet inner
rounding-n&k nevezi). A szájüreg ezen belső kigömbölyödése kö~-
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vetkeztében a nyelv egy kissé lehúzódik, de csupán hátsó részében,
a mi csak széleit vonja egy kissé magával, míg a hangot módosító
felület változatlan helyzetben marad. Tehát az ajakhangzóknál
ugyanazon helyzetben is kevésbbó érintkezik a nyelv a szájpadlás
sal, mint a nem ajakhangzóknál.
Phonetikámban említettem a magyar magánhangzóknak azt
a sajátságát is, hogy a rövidek szóles, a hosszunk szűk ejtésűek.
Ez az ejtés azomban nincs befolyással az illető hangok stoma
toskopikus képére; ez a rövid és hosszú hangzóknál teljesen
ugyanaz, mert hiszen a szűk hangok képzésénél csakis a nyelv
háta változik, míg széle ugyanabban a helyzetben marad. (L. Phonetika elemei, 40. 1.)
Techmer összehasonlította az én stomatoskopikus képeimet
az övéivel, melyeket a német és franczia magánhangzók képzése
alkalmával nyert s az észlelt külömbsógeket közölte velem egy
levelében (v. ö. Internat. Zeitschrift IV, 134). 0 a természetes mó
dot használva a német o ejtése közben is nyert stomatoskopikus
képet, ott a hová az én mesterséges szájpadlásom már nem terjed;
továbbá szerinte a magyar é, í, ö, ü nem képződnek annyira elül,
mint a franczia nyelv megfelelő hangjai, az é, í még annyira elül
sem, mint a németben. Viszont, ha Kingsleynek az amerikai angol
e és ?-ről közölt rajzaival (Internat. Zeitschrift, III, 231) hasonlí
tom össze az enyéimet, azt látom, hogy a magyar hangok jóval
előrébb képződnek, mint az övéi.

2. Mássalhangzók.
A mássalhangzók egyik fontos osztályozása a képzés helye
szerint történt, s erre a képzés helyére, valamint a képzés módjára is
igazi világot csakis a stomatoskopikus képek vethetnek. A mással
hangzóknak az az osztályozása, melyet Phonetikámban felállítot
tam, most némi változást fog szenvedni. Mindenek előtt bővíteni
kell a mássalhangzók általános táblázatát az újabb vizsgálódások,
különösen Techmeréi szerint. Továbbá némi csekély változást a:
magyar hangok rendszerén is kell tennünk ép ezen stomatoskopikus
vizsgálódásaim alapján. A mássalhangzók általános rendszerére itt
nem terjeszkedhetem ki, de a magyar hangok jobb megértése czél-
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jából szükséges lesz egyetmást az általános osztályozásról is el
mondani.
Hogy a mássalhangzók képzése módját az olvasó könnyeb
ben megérthesse, a következő oldalon lévő rajzot szerkesztettem,
melynek alapját az emberi beszélő szervezet egyik legfontosabb
részének, a szájüregnek Techmer által készített schematikus rajza
képezi (v. ö. Zur Veranschaulichung der Lautbildung, 6. L). Ezen
a táblán Techmer magukat az illető hangokat helyezte el, én azon
ban czélszerűbbnek tartottam, hogy stomatoskopikus vizsgálódá
saim alapján oszszam a szájüreget olyan egyes részekre, melyek a
hangok képzése alkalmával szerepet játszanak.
A nyelv külömböző részében érintheti a szájpadlást, s ebből
a szempontból négy főrészt jelöltem meg rajta: I, a nyelv hátulja,
II, a nyelv közepe, III, a nyelv eleje és IV, a nyelv csúcsa; a két
elül eső rész nem ugyanazon a helyen érinti mindig a szájpadlást,
tehát ezeknél kisebb részeket is meg kellett külömböztetnem
(1, 2), úgy hogy a IVj-vel jelölt részről mondhatjuk, hogy az a
nyelv legeleje, a IV2 pedig igazán a nyelv csúcsa vagy hegye. A
nyelvnek két hátrább eső része (I és II) csakis a szájüreg hátsó
részében, a két előrébb eső rész (III és IV) pedig csak a szájüreg
elülső részében működik. Ez a két elülső rész ugyanazon egy he
lyen is érintheti a szájpadlást s ilyenkor külömbsóget szokás tenni
a nyelv hátával (elejével, III) s a nyelv csúcsával vagy hegyével
(IV) képzett hangok között; az előbbit nevezik d o r s a 1 i s, az
utóbbit c o r o n a 1 i s képzésnek (v. ö. Phonetika elemei, 29. 1.).
Ép így részekre osztottam (1—8) a szájpadlást is, megjelölve
a helyeket, a hol a nyelv valamelyik része érinti.*) 1—3, jelöli azo
kat a helyeket, a melyeken az úgynevezett dentalis hangok kép
ződnek, és pedig: 1. felső fogsor (interdentalis); 2. a foghús (alveolaris); 3. foghús mögötti rész (postaiveolaris); ezen túl vannak:
4. a kemény íny közepe, a hol az úgynevezett palatális (vagy
kakuminalis) hangok képződnek; 5. a kemény íny hátsóbb része
(palatum médium); 6. a kemény és lágy íny határa (palát, poster.);
7. a lágy íny (velum); 8. az uvula. Ezeken kívül hang képzésére
szolgáló helyek még az alsó (a) és a felső ajak (b).
*) A szájpadlásnak ugyan ezen részei a stomatoskopikus rajzok else^
jén (új is meg vannak jelölve.
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A mássalhangzók osztályozását alapíthatjuk vagy a nyelv
működésére s ekkor a képzés helyét csak másod sorban vesszük
tekintetbe, vagy pedig a képzés helyét veszszük osztályozási alapúi
s a nyelv működését tekintjük másodrendűnek. Én, hogy a ma
gyarban eddig szokásos osztályozástól s elnevezésektől nagyon el
ne térjek ez utóbbi elv szerint osztályozom a magyar nyelv más
salhangzóit, s így jönnek létre, a régi elnevezést használva, a gutturalis (torok), palatális (íny), dentalis (fog) és labiális (ajak)
mássalhangzók. A nyelv külömbözö működése hozza létre ezen
osztályozáson belül a külömbözö hangsorokat. Ezek a régi elneve
zések éppen nem találók, mégis inkább használom őket, semhogy
újak behozatala zavart idézzen elő. A fődolog az, hogy a képzés
helyével és módjával legyen teljesen tisztában, a ki nyelvészettel
foglalkozik.
A g u t t u r á l i s hangok a magyarban két helyen képződ
nek, magas hangok mellett előrébb, a mély hangok mellett hátrább,
a mint azt a 6. és 7. rajz világosan mutatja, s a mint azt a tükör
előtt bárki saját magán is megfigyelheti. A hátsó k, g, rj képzése
alkalmával a nyelv hátulja oda szorul, a hol a kemény és lágy íny
érintkezik (I—6), az elülső k>} g>} rj> képzésénél pedig a nyelv kö
zepe szorul a kemény ínyhez valamivel előbbre (II—5). Az illető két
rajzon ezen hangok képe sokkal hátrább terjed, mint a mily felü
leten a nyelv valóban érinti a szájpadlást; ennek az az oka, hogy
a mesterséges szájpadlás vége, mint már fentebb is említettem,
kissé lefelé hajlik, úgy hogy a nyelv ott is hozzá tapad, a hol a
természetes lágy ínyt nem érintené. Én a rajzokon szándékosan
nem változtattam semmit, s e tekintetben nem is kellett, mert az
ezen hangoknál igazán fontos elülső határ azért tisztán és ponto
san látható.
A p a l a t á l i s hangok közül a nyelv hátával képeztetnek a
gy, ty, ny (Phonetikámban használt jelölés szerint D, T, N) és a j
(1. 8, 9, 10. rajz). A nyelv eleje fölfelé görbül s a szájpadláshoz
szorul a közepén, míg a nyelv csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsort
érinti (III,—4). A gy, ty és ny egy és ugyanazon a helyen képződ
nek és stomatoskopikus képeik közö'.t csakis a hátsó behajlás tesz
külömbséget: a gy, ty-nél hegyes csúcsban fut össze, míg az ny-nél
hajlított vonal. Ezt a külömbséget talán úgy lehet megmagyarázni,
hogy az orrhang képzése alkalmával a lágy íny lefelé hajlik, ezért
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szorul ekkor a nyelv hátulsó része is lefelé, hogy helyet hagyjon a
lebocsátott lágy ínynek. A j képzésénél természetesen nincs elzárva
a szájüreg, nyitott csatorna áll a zönge útjába, melyen végig kell
mennie; csakhogy ez a csatorna oly szűk, hogy ott is keletkezik
hang. Ha a j rajzát összehasonlítjuk az í-ével (3. rajz), láthatjuk,
hogy e két hang között képzésre nézve csakis az a külömbség,
hogy a j-nél a nyelv magasabban áll, jobban odaszorul a száj
padláshoz, tehát a csatorna szűkebb, a kijövő zönge súrlódik s
ezáltal keletkezik a mássalhangzókra nézve jellemző hang a
szájban.
A palatális hangok közé soroztam a zs, s-t is, mert azt hit
tem, hogy ugyanazon a helyen képeztetnek, mint a ty, gy, ny;
stomatoskopikus vizsgálódásaim azomban kimutatták, hogy e két
féle hangsor nem egy és ugyanazon a helyen képződik, a mennyi
ben a zs, s képzési helye valamivel előrébb esik, egészen a foghűs
mögé (postalveolaris, 3). Azomban szoros határvonalat húzni az
íny és a foghangok között teljes lehetetlen, hisz a kemény íny a
fogakkal együtt egységes területet alkot s a rajta képzett hangok
szétválasztásánál mindenesetre némi önkényt kell használnunk.
Tehát a zs, s hangokat is nevezhetjük ínyhangoknak, mert hisz
valóban a kemény íny szolgál képzési helyül s akusztikailag ép
úgy, mint a nyelvtörténet szempontjából e kétféle palatális han
gok állanak egymáshoz legközelebb (v. ö. ném. ieh és s, j és zs,
ty és cs, gy ós ds gyakori váltakozását a legkülömbözőbb nyel
vekben).
A zs, s (£, s) hangok képzésére (12. rajz) a nyelv csúcsa szolgál, mely lapjával — nem hegyével — érinti a szájpadlást a foghús
mögött (IV,—3), Ezen a rajzon is világosan látható a nyilt csatorna, mely a folytonos hangok képzésére nézve oly jellemző.
A d e n t a l i s hangok között is külömbséget teszünk a sze
rint, hogy a nyelv háta (eleje) vagy csúcsa szolgál-e az illető hang
képzésére. A nyelv elejével képezzük a z, sz (z, s) hangokat (11. rajz),
csakhogy nem ugyanaz a része működik, mint a gy, ty képzésénél,
hanem annál valamivel előbbre eső rész (III á ), s ez a foghúshoz
szorul, míg csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsor felső végét érinti
(TII2—2). A többi dentalis hangok, melyeket mind a nyelv csúcsá
val képezünk, sem egészen úgy képeztetnek, mint a hogy azt régeb
ben állítottam. Az l (13.. rajz) ott képeztetik, a hol a zs, s, csakhogy
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a nyelv hegye szorul egyenesen a
foghús mögé (IV2—3), a nyelv széle
nem zárja el a szájüreget, úgy hogy
két oldalt szabadon marad a zönge
útja. Valószínűleg ugyanitt képezte
tik az r is, úgy hogy a nyelv széle
szorul a szájpadláshoz, hegye szaba
don áll és rezeg, tehát a szájüreg
középső része szolgál a zönge útjául. Ezen hang stomatoskopikus
rajzát nem adhattam; a helyett ide
mellékelem az r-nek azt a képét, me
lyet róla az amerikai Kingsley nyert
(megj. Internat. Zeitschrift III, 245).
Ez a magyar r-től csakis annyiban külömbözik, hogy képzési helye
a postalveolaris területtől valamivel hátrább esik.
A többi dentalis hangot ugyanott képezzük, a hol a z, sz-t,
csakhogy a nyelv csúcsa érinti a szájpadlást. Az n képzése alkal
mával (14. rajz) egyenesen a fogak mögött, a foghúson (alveolaris)
zárja el a nyelv hegye és egész széle a szájüreget (IV a —2). A d, t
hangokat eddig interdentalisoknak neveztem, mert képzésük alkal
mával a nyelv a két fogsor közé szorul s ott világosan látható is.
E hangok stomatoskopikus rajza (15. rajz) azomban világosan mu
tatja, hogy nemcsak a fogak között zárjuk el a szájüreget, hanem
a nyelv odaszorul az egész foghúsra is, tehát érinti mind az interdentalis, mind az alveolaris területet (IV2—1 + 2 ) , és így az osztá
lyozásban nem is kell őket az alveolaris w-től külön választani.
Az utolsó két rajz (1G, 17) a mássalhangzó diphthongusokra
(ez, dz és cs, ds) vonatkozik. Természetes, hogy ezek a rajzok nem
mutatják a diphthongusnak mind a két részét, hanem csakis első
elemét, a néma hangot, míg második részük, a folytonos hang
nem más, mint a közönséges z, sz és zs, s. Tehát a 16. rajz a nyelv
elejével a foghúson (III á —2) képezett d, t-t (d>} T>), a 17. rajz pe
dig a nyelv csúcsával a foghús mögött (IVt—?>) képzett d, t-t (d, x)
jelent.
Az ajakhangoknak természetesen nincs stomatoskopikus ké
pük, mert képzésüknél a nyelvnek nincs aktív szerepe. A nyelv
ezeknél a hangokál vagy nyugodtan marad, vagy előre fölveszi a
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következő magánhangzó képzésére szolgáló alakját. Csakis az egye
sített articnlatióval képzett angol w, wh-nál működik a nyelv is.
Ezen stomatoskopikus vizsgálódások alapján újra összeállítot
tam az előbbi oldalon a magyar mássalhangzók táblázatát. E táblá
zatban ugyanazt a jelölést használom, mint Phonetikárnban, csak
a számok helyett alkalmazom a világosabb > < jeleket; > jelenti,
hogy az illető hang a szokottnál valamivel előrébb, < pedig, hogy
a szokottnál valamivel hátrább képeztetik. A «képzés módja»
ezímű rovat számai a szájüregnek fentebb közölt rajzán látható
számokra vonatkoznak, s az illető hang képzése alkalmával együtt
működő részeket jelölik. Két hang van e táblázatban, a mely Phonetikámban még nem volt megemlítve, az JV> és az n<; a magyar
nyelv ezeket is ejti zs, s, ds, cs illetőleg z, sz, dz, ez mellett. (L. Phonetik der ung. Sprache. Intern. Zeitschrift, IV, 140). A [ ] közé tett
hangok csakis bizonyos mássalhangzók mellett fordulnak elő, a ()
közöttiek pedig csakis mint a mássalhangzó diphthongusok részei.
BALASSA JÓZSEF.

Ismertetések és bírálatok.
Lexicon Lapponicum cum interpretatione Latina et Norvegica
adiuncta brevi grammaticöe Lapponicse adumbratione, collegit et
elaboravit J. A. F r i i s professor universitatis régise Fredericianse.
Krisztiánia 1885—87. 4°, LIX és 868 lap. — Ára 20 német márka
(kapható Bécsben is, C. Gerold könyvkereskedéséből).
Eégóta várta már a tudományos világ Friisnek, a krisztiániai
tud. egyetemen a lapp és finn nyelvek tanárának, e lapp szótárát.
Nála hivatottabb ember alig vállalkozhatott volna a nagy munka
megírására. Hiszen Friis egész életét, egész írói munkálkodását
úgyszólván egy czélra szentelte: a lapp nép nyelvi és ethnographiai viszonyainak ismertetésére. Az első valóban tudományos
alapon álló lapp nyelvtant ő írta és adta ki már 1856-ban. E nyelv
tanban nemcsak a finmarki főnyelvjárást tárgyalja, hanem kiter
jeszkedik a svéd-lappságra is; nemcsak az irodalmi nyelvet ismer
teti, hanem saját kutatása alapján a külömböző nyelvjárásokat is
igyekszik összefoglalni. Ugyancsak Friis volt az első, a ki a lap
poktól lakott egész norvég területet bejárta és figyelmét a lappok
költészetére fordítva, mindenütt jegyezgetett, gyűjtött. E fárado
zásának eredménye volt a «Lappiske sprogpröver (lapp nyelv
mutatványok))) szerény czím alatt megjelent gyűjtemény, mely a
lapp nép mesevilágát, közmondásait az eredeti nyelven, a külöm
böző nyelvjárási sajátságokat is szem előtt tartva, először mutatja
be. A legújabb időkig ez volt az egyetlen közlemény, mely népies
szöveget népies nyelven tartalmaz. Ugyancsak Friis volt az, a ki a
lappok mythologiáját a külömböző szétszórt kézirati és nyomta
tásban megjelent följegyzések alapján először foglalta tudományos
rendszerbe ós tárgyalta áttekinthetően.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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A lappok etlmographiai viszonyainak ismertetésében is kiváló
szerep jutott neki. Még 1862-ben kiadta Finnmarkról szóló nagy
tíz levélből álló ethnographiai térképét, melyen minden legcse
kélyebb lappok lakta pont meg van jelölve és 1886-ban jelent meg
a T r o m s ö - A m t - o t ismertető térképe, melyen a lappok költöz
ködésének külömböző útjai is föl vannak tüntetve. A lappok szo
kásait, viseletét, erkölcseit, foglalkozását tudományosan több
apróbb czikken kivtíl főleg «En Sommar i Finmarken, Kussisk
Lapland og Nordkarelen», szépirodalmilag, elbeszélések keretében
pedig «Fra Finmarken», «Lajla», «Klosteret i Petschenga» czímű
műveiben ismertette.
Friis mind ezeken kivűl az eredeti lapp irodalomnak is szor
galmas munkása. Az újabb időben eredeti finmarki lapp nyelven
megjelent munkáknak legnagyobb részét Ő írta, illetőleg fordította
vagy dolgozta át.
Nagyon természetes, hogy Friistől ily érdemes munkálkodás
után egyszersmind jelesen szerkesztett lapp szótárt is várunk. Es
várakozásunkban, mint előre kijelenthetjük, nem is csalódunk.
Mielőtt azonban ismertetéséhez fognánk, tekintsük át röviden a
lapp nyelvi szókincs eddigi összegyűjtésének történetét.
A lapp szótárírás a múlt században meglehetős élénk volt.
A Svédországban élő lappok nyelvéről két rendbeli szótár jelent
meg, az egyik 1788-ban Pehr Fjellström svéd-lapp, a másik
1780-ban Lindahl és Öhrlingnek az akkori viszonyokhoz mérten
kitűnően szerkesztett lapp-svéd-latin, és svéd-lapp szótára. A nor
végeknél Leem adta ki két rendbeli szótárát; az egyiket (norvég
lapp) «En lappisk nomenclator» czím alatt 1756-ban, a másik igen
érdemes munkáját, nagy lapp-dán-latin szótárát 1776—81-ben.
A múlt század óta azomban a lapp szótárírás terén a legújabb
időig majdnem semmi sem történt. A svédek, a kik annyira buz
gólkodtak ég buzgólkodnak lapp nyelven írt szentirásbeli könyvek
kiadásán, még mindig megelégesznek Lindahl és Öhrling egy
századnál idősebb művével s csak a norvégek érezték szükségét,
hogy a lapp nyelvet, melyet Leem munkája elavult helyesírásban
és kissé nehézkesen mutat be, az újabb kutatások és irodalmi
művek alapján dolgozzák föl. A jelen századbeli finmarki lapp
irodalomnak Stockfleth N. W. adott új életet. Számos eredeti lapp
nyelven írt könyvet szerkesztett, reformálta a helyesírást, kidől-

FEIIS : LKXTCON LAPPONICUM.

147

gozta finmarki lapp nyelvtanát és működésének betetőzéséül
1852-ben kiadta Norsk-Lappisk ordbog-ját (norvég-lapp szótárát),
ezt a kiváló munkát, melynek Friis most megjelent lapp-norvég
szótára természetes folytatását képezi. Stockfleth ugyan kidolgozta
szótárának ezt a részét is, de ez bekövetkezett halála folytán kéz
iratban maradt. A mit Stockfleth félben hagyott, azt halála után
Friis folytatta. Mint előszavában megjegyzi, húsz évig folyton dol
gozott e szótáron, míg végre elhatározta, hogy kiadását tovább
nem halasztja.
E szótár mindenesetre a legteljesebb ez eddig megjelentek
közt és a felölelt nagy szókincs igen sok új, eddig ismeretlen,
érdekes adatot tár elénk. Az eddigi szótárakat nemcsak a szókincs
gazdaságával, hanem avval is fölülmúlja, hogy míg a régibb szó
tárírók, Stockflethet kivéve, ki már a svéd-lappságra is kiterjeszti
figyelmét, csak egy nyelvjárással foglalkoznak, addig Friis lehető
leg az összes lapp nyelvjárások szóanyagát belefoglalja munkája
keretébe. Nevezetesen az orosz-lapp az, melyről eddig semmi szó
tári följegyzósünk sem volt és melyet legelőször Friisnél találunk
szótárilag földolgozva. Erre vonatkozólag az anyagot legnagyobb
részt saját följegyzéseibői, részben pedig Genetz Arvid Máté evan
géliumának fordításából merítette. Hibáztatni való azomban, hogy
az Enare-melléki lapp nyelvet sem a szótárban, sem az eléje bo
csátott nyelvtanban egyáltalában nem vette tekintetbe, pedig
részint Lönnrot, részint Andelin meglehetős szójegyzéket közöltek
belőle és grammatikáját is földolgozták.
Friis munkájának megírásánál kétféle czélt tűzött maga elé.
Az egyik, hogy a Finmarkokban lakó papok ós tisztviselők, kikre
a lapp nyelv megtanulása kötelező, megbízható és lehetőleg kime
rítő segédkönyvet nyerjenek benne; a másik, hogy e mű kiadásá
val az ugor összehasonlító nyelvészetnek tegyen szolgálatot.
Ha az első szempontból bíráljuk a szótárt, minden tekintet
ben csak dicsérni valót találunk rajta. Ilyen a szókincsnek már
említett nagy gazdagsága, az alap- és származék-szók világos és
áttekinthető csoportosítása, a jelentések szabatos és gondos fordí
tása és ugyanazon szó többféle hangalaki változásának föltünte
tése. A mellett nem elégszik meg valamely szó jelentésének puszta
fölemlítésével, hanem a legtöbbet példával, mondatok idézésével
világítja meg, a melyek valóságos mondattani kincsesbányát kó
ló*
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peznek. E mondatok egyúttal fontos népnyelvi adalékokúi szolgál
nak, mert részint Friis, részint Stockfleth egyenesen a nép ajkáról
gyűjtötték őket. A lappúi tanuló e szótár segítségével akadálytala
nul elolvashatja a nyomtatásban megjelent fmmarki lapp köny
veket is, a gyakorlati életben működő pap vagy tisztviselő pedig
kevés kivétellel meg fogja benne találni a szavakat, melyeket
érintkezés alkalmával a lappoktól hall.
E most említett tulajdonságok, a szótárnak az összehasonlító
nyelvészet szempontjából is dicséretes sajátságai maradnak. Nyel
vészeti használhatóság szempontjából azomban több lényeges fo
gyatkozását is tapasztaljuk. Egy olyan nyelvnek a szótári anyagát
mint a lapp nyelv, sok tekintetben máskép kell földolgozni mint
egy gazdag, változatos irodalommal és nagy múlttal rendelkező
népnek a nyelvét. Ez utóbbinál külön választhatjuk és külömböző
elvek szerint külön szótárakban tárgyalhatjuk az általános iro
dalmi, a dialektusokban élő és a régi nyelv szókincsét. A lapp
nyelvnél azonban, melynek se számbavehető irodalma, se számba
vehető múltja nincs, a szótárírónak első sorban az élő nyelvre
kell tekintenie s minthogy a nyelv az ilyen népnél kizárólagosan
dialektusaiban él, a szótárírónak a szókincset dialektikus változá
saiban kell bemutatnia, más szóval első sorban tájszótárt kell
adnia. Ennek kell pótolnia a hiányzó nyelvemlékeket, a régi
nyelvet is.
Friisnek minden oly szót, mely a könyvnyelvben megvan, ki
kellett volna külön tüntetnie és utána tennie, hogy a főbb nyelv
járásokban milyen alakja van; a többi szóknál pedig, melyek a
könyvnyelvben nem fordulnak elő, mindenütt föl kellett volna
említenie, honnan, mely vidékről való a szó és lehetőleg phoneticc
azon tájszólás szerint kellett volna leírnia. Igaz, hogy sok helyt
használja a (diai.) megjelölést, de evvel csak azon szókat jelöli,
melyeket neki egyes gyűjtői részint néhány finmarki, főleg Varanger-fjordi, részint néhány délibb norvég-lapp dialektusból beküld
tek. Es még ezeknél sem mondja meg nekünk sehol, hogy a
(diai.) jelölés alatt melyik nyelvjárást értsük. Pedig tudvalevő
dolog, hogy a lapp nyelvjárások rendkívül kölömbözők és például
a délibb Norvégiában élő lappok annyira eltérő dialektust hasz
nálnak az északiaktól, hogy egyik a másikat nem érti meg. A dé
libb Norvégiában lakók majdnem egészen azon a nyelven beszélnek,
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mint az ugyanazon északi szélesség alatt lakó svédországi lappok.
Ha Friis a (diai.) után oda tette volna e szót Skjaerstadfjord
(Saltdal, Dunderlandsdal), Hatfjelddal, a honnan pl. Qvigstad kül
dözgette a maga följegyzett szavait, jakkor azt is tudnók, hogy ezt
a szót Pite- és Ume-lappmarkban is használják. Ha Friis így jár
el szótárának megírásánál, akkor a nyelvészetnek, különösen a
lapp nyelvvel foglalkozónak, igen nagy szolgálatot tett volna; mert
ily eljárással biztosan megállapíthatnék, miben és mennyire külömböznek egymástól a lapp dialektusok hangtanilag és mely
dialektusnak melyek a hangtani sajátságai. így a mmt Friss szó
tára van, csak egy általános lapp nyelvről kapunk fogalmat. Ha
olvassuk a minnje, oajje, coajje, nelle, nemma, nerre, szavakat, csak
azt tudjuk meg, hogy a manne, oaivve, coaivve (őoavgje), nála,
nainma, nadda szavaknak ilyen alakjuk is van a norvég lappság
ban, de azt már nem tudjuk meg, a norvég-lappságnak melyik
részében találhatók ezen alakok, melyik nyelvjárásnak a saját
ságai. Én véletlenül tudom, hogy ez alakok a hatfjelddali dialectusból valók, a melyek mint a fölsorolt példákból látható, egyik jel
lemző sajátsága, hogy számos alapszóban az a tőhangzó e v. ?'-vé
gyöngül, hogy szó közepén ivv átváltozik j)'-re, fi pedig w-re. De
hogy más is tudhassa, a kinek csak szótárból van a lapp nyelv
szókincséről tudomása, elég lett volna, ha Friis a (diai.) után egy
szerűen megnevezi a vidéket is, melyet jelöl. Ezt pedig könnyen
megtehette volna. A dialektikus jelölés tekintetében még Lindahl
ós Öhrling múlt századbeli szótára is tökéletesebb, mert ez na
gyon sok tájszó mellé, ha mást nem, legalább az austr. ( = déli)
és boreal. ( = északi) jeleket teszi.
Friis szótárának egyik dicséretes tulajdonsága, hogy a régi
nyelvet is figyelembe veszi és igen sok szó után odateszi az obsoletum jelzőt. Itt is találunk azonban hiányokat. Nem tudom meg
ítélni, mennyiben használta föl a régibb lapp irodalmat, vájjon
kiszedett-e onnan minden szót, a mi ma már nincs használatban,
mert nálam e könyvek nincsenek meg. Annyit azomban tudok,
hogy Leemnek rendelkezésére levő szótárát nem merítette ki
teljesen. Nálam csak Leemnek norvég-lapp (a Porsangerfjord
dialektusát tárgyaló) szótára van meg s alig hogy m elején néze
gettem egy kissé, már is a következő szók akadtak szemembe
melyeketFriisnél nem találtam. Ilyenek: seuvcam «jegbegaarmig,
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saa jeg overvínder farén» (Leem 32. 1.); hiedam «jeg bespoter»
(41. 1.); liebinho «varm blaesende. Ordet bruges om vind, der i
stöerk hede om sommeren haver saadan art» (53.1.); deuggnam
fljeg kíendes blöd og myg under fölelsen. Ordets brug er om dun,
uld etc.» (54. L). — E szók még most is használatban lehetnek a
Porsangerfjordi dialektusban. Azonkívül több szó van Leemnól,
mely részint eltérő alakjánál, részint jelentésénél fogva érdemelte
volna meg a fölvételt. De minthogy ezek dialektikus alakok és erre
vonatkozólag már elmondtam nézetemet, fölösleges velük bőveb
ben foglalkoznom.
Friis külömben egyéb forrásokat se használt föl eléggé vagy
egyáltalában nem, a melyekhez könnyen hozzáférhetett volna. Az
Enare-lappságnak teljes mellőzését már említettük. A svéd-lapp
ságra vonatkozólag megelégszik Lindahl és Öhrling szótárával,
pedig az előtte ós utána megjelent svéd-lapp könyvekben elég szót
találhatott volna, mely az említett szótárban nincs meg, de meg
érdemelte volna a fölvételt. Csak találomra veszek elő egy múlt
századbeli könyvet Fjellströmnek Grammatica Lapponica-ját
(1738) ós egy ujabb időben (1878) megjelent svéd-lapp könyvet
(C. T. Odhneren appetuskirje aitiglandan supcasi kum = Odhner
C. T. tankönyve a hazai történetről Mörtsel fordításában) és mind
kettőben találok több szót, melyet sem Lindahl, sem Friis szótára
nem ismer. Ilyen szók például az előbbiből: jác «seilicet», bostit
«retrorsum», gancemist «pone» stb.; az utóbbiból pedig: tekkajee
«frisk och stark»; kersek (kerteken cukah) disznó (malaöz); alja
laka «annorlunda, máskép» stb. A svéd-lappságra nézve az egye
düli könyv, melyet a Lindahl-féle szótáron kivűl fölhasznált, az
én Lule lappmarki szógyűjteményem, azomban az ebből merített
szókat sem jelöli meg külön a szótárban. Ez pedig nem ártott volna,
mert így* a ki a szótárt forgatja, legalább tudná, hogy e szók a Lule
lappmarki dialectusban fordulnak elő. Azt sem helyeselhetem, hogy
a Lindahl és Obrling szótárában található svéd eredetű szavakat,
melyekre a lappságban eredeti szó is található, a saját szótárából
egyszerűen kihagyta, mert külömben nagyon nagy terjedelművé
nőtt volna a munkája. Csakhogy e szavakkal úgy vagyunk, hogy
nagy nyelvterületeken kizárólag ezeket használják és az eredeti
lapp kifejezést nem ismerik. Az egész déli lappság csak svöret,
skük (v. skoaka) stb. szavakat ismeri az eredeli vasiadét (felelni),
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vuoute (erdő) helyett. Ha az e fajta svéd-lapp szavakat nem vette
föl, a norvég-lapp szavak közé sem lett volna szabad ilyen szava
két fölvennie mint isa (jég), fabel (mese), fiskar (halász), frtwa
(asszony) stb., a melyekre általános használatú eredeti lapp sza
vak is élnek.
Friis szótárának egyik elismerésre méltó sajátsága, hogy
több magánhangzót ismer mint az eddigiek (//, a és á közti hang;
á magyar a felé hajló hang; e, i felé hajló e) és hogy a magán
hangzók hosszúságát és rövidségét is megjelölve találjuk benne.
Csak az akár, hogy itt sem jár el úgy, hogy egészen meg lehet
nénk vele elégedve. A hosszúságot és rövidséget legnagyobb részt
csak ott jelöli, a hol külömben értelemzavar támadna; almes «pluviosus» : almes «dulcis»; bágge «res tumida» : bllgge «capistrum
quod tárandó vectario imponiturw ; ballat «pertimescere» : bállat
«timere» : bállet «fodere» : ballet «rnugire» (prass. s. 1. báliam, bá
lám, bálám, balam) stb. Másutt is megjelöli, de csak kivételesen, a
mint eszébe j u t ; pedig nem ártott volna az egész munkán végig
következetesen megtenni. E tekintetben elismerésre méltó mun
kásságot fejtett ki J. K. Qvigstad «Beitráge zur vergleichung des
verwandten wortvorrates der lappischen und der finnischen
sprache» czimű művében, s művéhez csatolt szójegyzókóben, a
kinek eljárása Friisnek mind a hosszú és rövid hangok pontos je
lölésében, mind a nyelvjárások feltüntetésében például szolgálha
tott volna.
A mássalhangzók tőbeli változása, vagyis a zártabb ós nyiltabb alakok mindenütt ki van tüntetve és ha mégis találok kifo
gást, e kifogást nem Friis, hanem a norvég fül ellen emelem,
mely a k, p, t hangokat nem igen tudja a g, b, d hangoktól megkülömböztetni. Ugy vannak vele mint a németek, hogy a k, p, t
hangokat aspiráltan (kh, ph, th) ejtik, a g, b, d hangok jelölésére
pedig a mi (vagy a franczia) k, p, t hangjainkat használják. Saját
tapasztalásom szerint akár a Lule-lappmarki, akár a karesuandói
teljesen finmarki jellemű nyelvjárásnak hangjait vizsgáltam, a
tőszótag zárt- ós nyiltságánál mindenütt élesen megkülömböztették e kétféle hangot, különösen a kk, pp, tt és gg, bb, dd hosszú
mássalhangzókat. A karesuandói cogguoht «fölölteni» igének pél
dául praes. sing. 1. sz. mö cokkuon; az addiet (Lule: vaddet)
«adní» igéé: ottan (Lul. vattau). A niibbie «másik» névmás géni-
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tivusa mindkét nyelvjárásban nuppie. Friisnól az addet ige jelen
i. 1. sz. addam ; a coggat igéé coggam, a nubbe pedig változatlanul
marad. Hasonló mássalhangzó-változás több is van a saját tapasz
talásom szerint, de minthogy ez dialektusi sajátság is lehet, ezek
kel pedig Friis nem foglalkozik, tehát e helyen én sem érintem.
Van azomban a lapp nyelvnek a szótagok ez erősbűlésénél és
gyöngülésénél olyan sajátsága is, mely mindenesetre általános
nak látszik, minthogy nemcsak én figyeltem meg a Lule-lappmarki
és karesuandói nyelvjárásokban, sőt az egész lappságban, hanem,
bár nem egészen pontosan és a kiejtéshez híven, Qvigstad is föl
tünteti már említett művében. E sajátság abban áll, hogy az erős
bűit alakokban két mássalhangzó vagy egy diphthongus után
még egy rövid magánhangzó lép föl, melyet én u jellel jelöl
tem (á, é, í stb.), Qvigstad pedig ' jellel. Ilyen erősbűit tövek pl,
Lul. álekiet, kar. álekie't, Qvigst. aVget (praes. s. 1. Lul. alhkau.
kar. alkkan, Qv. algám) = kezdeni; Lul. tobőtot, kar. togödoht, Qv.
dow'dat (prses. s. 1. Lul. toptau, kar. toktön, Qv. dowdam) = ismerni
Lul., kar. koajevuot, Qv. goai'vot (praes. s. 1. Lul. koaivuou, kar.
koaivvun, Qv. goaivom) = ásni stb. E fölsorolt szavakat Friis
szótárában így találjuk : algget (algám), dobdat v. dovddát (dovdám),
goaivvot (goaivam), tehát, mint láthatjuk, nála az egész lappságot
jellemző hangtani tüneménynek nyoma sincs.
A szótárt rövid nyelvtan előzi meg, mely nemcsak a finmarki, hanem a svéd- és orosz-lapp nyelvre is kitérjeszkedik*
A hangtant csak érinti, a mondattannal egyáltalában nem foglal
kozik és czélja, úgy látszik, csak az alaktan tárgyalása volt. Az
alaktant is kiválóan paradigmákban mutatja be és ezekhez fűzi a
megjegyzéseit. Mind a mellett ez az egész műnek így is nagyon
hasznos és több fontos újabb adatot magában foglaló része. Külö
nösen az orosz-lappot tárgyaló paradigmák és jegyzetek méltók
figyelmünkre. Ezeknél ugyan, mint előszavában mondja, fölhasz
nálta az én kis orosz-lapp nyelvtanomat, de azért a saját följegyzése
és megfigyelése útján több érdekes új adatot tár elénk. Az 4 ragos
comitativusról, melyet én csak két példában tudtam bemutatni,
kimutatja, hogy kiterjedt használatú; a szemelynóvmásoknál pedig
a teljes duálist fölsorolja, holott én Genetz szövegeiből csak az
egy sonaj adatot tudtam idézni, mely azomban Friisnek elkerülte
a figyelmét. Az igeragozásnál Friis paradigmáiból is megálla-

FRIIS : LBXICON LAPPONICUM.

153

píthatjuk, hogy a dualisalakok teljesen kihaltak az orosz lapp
ból. Genetz textusai nem ismerik lie segédige imperativusát,
Friisnél azonban teljesen megtaláljuk. Különös azonban, hogy
Friis említést sem tesz a határozatlan többesi alanyra mutató
ragozásról, mely egyedül a kólái lappságban van meg és mely
egyik lényeges bizonyíték a lapp nyelvnek a finnel való szorosabb
összetartozására. Talán a magyar czím gátolta benne, hogy a
nyelvtanom 31. lapján levő fejezetet fölismerje és tárgyalásába
fölvegye. — A szóképzés már nem terjeszkedik mind a három fő
lapp nyelvre, csak a finmarkit mutatja be.
Ennyi az, a mit a szótár átnézése közben fölemlítésre mél
tónak találtam. Összefoglalva Ítéletünket kimondhatjuk, hogy Friis
könyve igen derék és valóban hézagpótló mű, melynek érdeméből
a kimutatott hiányok nem vonnak le semmit, hanem a melynek
érdemét és értékét rendkívül emelte volna, ha e könnyen elkerül
hető hiányok nem fordulnak elő benne.
HALÁSZ IGNACZ.

Dr. W. Radloff-nak: «Das türkische Sprachmaterial des
CodexOumaniCUS» czímű tanulmánya ismertetését (fent 73—8011.)
még ki kell egészítenem néhány kún-török szó megbeszéllésóvel,
mely a magyar nyelv török elemeinek kutatóját méltán érde
kelheti.
Legfontosabb ezek közül a cod.-beli eruv «vis», mely a m.
erő-vel alakra nézve még jobban látszik megegyezni, mintsem az
egyéb török dialektusokból vele egybevetett érik, irik szó. Radloff
az eruv ot drü-nek olvassa, az adott alak alapján. Pedig nagyon
föltetsző, hogy az eruv-hoz igazoló szót csak k-végűt találunk a
többi törökségben: ujg. ark, árik, csag. árik, kirg. érik, kaz. irik,
melyek «kraft, macht» meg «freier, wille»-t jelentenek. A kún
nyelv meg korántsem oly nagy ellensége a szóvégi k-nak. mint a
csuvas, pedig még ebben is e szónak irik az alakja («freier wille»).
Hozzá járul, hogy a cod.-ben külömben árik (ark) van «wille,
kraft, machtw jelentéssel (innen: cirkli «freiwillig», lirksiz «wider
willen, machtloso). Ezért azt hiszem, hogy az eruv szót a codexnek hibás adatai közé kell számítanunk. Úgyis csak egyetlen egy
szer fordul elé (a 142. lapon) s lehetett bár eruc az eredeti helyes
írása.
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A cod. jihov (cod. 198. 1., 3-dik személyraggal jihovi) vagy
gichöv (138.1. dativusraggal gichövga) «templum» szótRadloff egy
helyen jikaü-nek veszi, másutt meg a cikaii olvasást ajánlja (mely
nyilván a gichöv-re, támaszkodik, a szókezdő gi külömben == gi
levén, úgy hogy hangkeményedés fölvételével kikerülne ciköv,
cikaii). Eadloff ugyanis azt sejti, hogy ez a cikaii még teljesebb
alakjában cirkáü volt, = or. cerkov, u,epKOBb, mely kaz. cirkáü lett
(a csuvasban meg: cergü). De látni való, hogy ez az új magyará
zat, egyebet számba sem véve, már a szónak hangalakjára nézve
többféle nehézségbe ütközik. Mert a szó jihov alakban is fordulván
elé, a kezdő gi-nek ji-féle ejtésére annyiban nem támaszkodha
tunk, hogy ezt még továbbá ci-vé, illetőleg ezt a kún nyelvejtós
sajátsága szerint ci-vé lehetne változtatnunk. Azután meg az r-nek
mely a csuvas cergü-hen is megvan, mindenesetre meg kellett volna
maradnia. — Tudva van, hogy a kún jihov, gichöv szót a magyar
egyház-val hozták kapcsolatba, mint hasonló összetételt, melynek
utórésze öv a «dornus»-t jelentő tör. áv, öy-nek felelne meg, elő
része jih, gich meg épen a ni. égy-nek, melyről azt tudjuk, hogy
«szento (régi Eg-hi,Ig-kü olv. égy- v. igy-kű-hen = mai Hegy-kő,
németül «Heiligen-stein)> lásd: gr. Kuun cod. 158. jegyzet; Hunfalvy «A kún v. Petrarka-codex»> ez. ért. 42. 1. Arról, hogy milyen
legyen a két szónak egymáshoz való viszonya, csak Hunfalvy nyi
latkozik, ki a m. égy, igy-et a törökből kerültnek nézi, habár a m.
nyelv azt nem is kunoktól kapta, (mert már egy 1093 évbeli oklevél
ben fordul elé : Kerek-yghaz), hanem vagy a besenyőktől, vagy a
kozár-csuvasoktól. «A jih, gich, mondja H., akár jistemV jelent, mint
a kazáni tatár ejd, ije, akár ,szentet' mint a magyar id, üd: a kún
jih-öv, gich-Öv jól összevág a m. yg- v. egy-ház-zal». Ez egybevetés
első tekintetre igen plausibilisnak látszik, de még sincs benne
számba véve minden megfontolni való. Ugyanis jihöv-iéle összetételes szót, mint templom v. áldozó háznak elnevezését, ténylegesen
meg kellene még egyik-másik török dialektusban találnunk, hogy
annak már régibb használatos voltát fölvehessük. Azután elnevező
összetett szókat a kölcsönvevő nyelvek rendszerint nem szoktak
elemezni s szét bontani, habár van is egyik részre saját szavuk (pl.
a perzsa mej-yane-t a török ugyanígy fogadta el, s nem fordította
mej-ev «bor-ház»-ra); még föltűnőbb meg az volna, hogy a ma
gyar a felében átvett összetett szóból (égy-ház — jih-öv) az idegen
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részt, a mely előtte aligha világosan érthető volt, elválasztván
más összetételre is használta volna (C'gy-kü). Azután csak fönn
kell tartanunk az égy- vagy igy-ház-beli égy, igy-nek az idnap, idleni-beli id-\e\ való azonosságát, a melyről azt tudjuk, hogy a
«szent» fogalom kifejezője, míg a jUiöv-hei- török j?7i-nek értelme
merőben kétséges. A kaz. ejd, ije «úr, isten (?)» szóval való magyará
zatnak («isten-háza») az a fő gyengéje, hogy ez a szó nem amúgy
«urat» teszen, .hanem «valaminek az urát, gazdáját, birtokosát»,
még akkor is ha bizonyos szellemekre, manókra vonatkozik (kaz.
sia ejdse víz ura, vizi manó, wassergeist, öj ejdse házi nemtő,
manó); s ha jelentene is egyenesen «istent», az összetételnek birtokosragosnak kellene lenni (jih-öv-iJiJi-házn). Ugy látszik hogy a
jihöv épen csak a kunok számára készült hittérítői műszó, mely
ről inkább azt lehetne vélni, hogy neki a magyar <(igy-ház» szói
gált mintául. — Hogy a kun jihöv, gichöv mivoltának valamenynyire biztos nyomába juthassunk, mindenek előtt számba kell
vennünk, hogy a codex írásmódja szerint a jih-, gich- előrószt,
úgymint Eadloff teszi, jik-nek kell olvasnunk; az öv (dv) «ház»
szót igen alkalmas utórészűl fogadván el, a jik-uok csak oly értel
met tulajdoníthatunk, mely nem kivánja meg az utószónak (öv)
birtokosragozását. E követelésnek eleget tesz, még pedig alakra
nézve is, az altaji-tatár ijik, mely «áldozásra jelölt állatot*) jelent
(jKMBOTiioe Ha3na'ieHHoe na JKcpTBy). Talán nem képtelenség
azt vélni, hogy a kunokhoz járt hittérítők a keresztyén «templom»
elnevezésére ezt az ijik szót használták föl, mely a tatárok pogány
«áldozására » vonatkozik, úgy hogy jik-öv (e h. ijik-öv) szószerint
«áldozat-ház». Megemlítem, hogy Zolotniczki (Csuvas szótára
150.1.) észrevette, hogy a tatár ijik-véi egyező a csuvas jiri% v. jiri%,
mely «áldozatul fölakasztott mindenféle apró tárgyakat)) jelent,
meg Szbojev szerint «kis hordót vagy kosarat, melyben az áldo
zott állatnak csontjait eltették»; de végre «öntött bálványka, házi
istenkép (#OManiHÍft óor'b))) értelem is fűződött hozzá. Még a jakutban is megvan az ijik (csuv. iri-/)-nek mása kik alakban = «geachtet, verehrt; heilig» (itik %aja «der verehrte felsen», name
eines felsens in der náhe von Jakutsk : Böhtl.); a minuszinszki
tatároknál meg a jó szellemek járnak az izik-ókon, a nekik ((szen
telt)) lovakon.
A cod.-beli iesdd szót (cod. 159. 1.) eddigelé a perzsa jezdan
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(izdan)-vsbí egyazonnak vettük, «deus» v. «dominus» értelemmel.
Hiszen annyira világosnak látszott, hogy & friste iesda így olvasva:
friste jezdá, és igazítva: feriste-i jezdan, bár perzsás szókötéssel,
szépen megfelel az «angelus domini»-nek, a ki Lukács evángélioma
szerint a pásztoroknak Krisztus születéséről hírt ad. Ez az iesda
tehát adatul szolgált arra, hogy a kunok a perzsa jezdan «deus»
szót is használták (1. Vámbéry, Magyarok eredete 367.1.) s ez meg
némileg azon nézet mellett szólhatott, hogy a magyar %*ten szó a
törökség révén (ha nem is épen a kunoktól) a perzsából került
(1. Hunfalvy id. ért. 43. 1.). Méltán megkívánhatjuk tehát tudni,
hogyan adja Radloff az ő kim szótárában ezt az érdekes iesda
«deus» szót. Csakhogy azt hiába keressük nála. Pedig mégsem
felejtette ki, hanem egészen más értelmet adott neki. Az illető
szöveghelyet, hol a friste iesda eléfordúl, ugyanis így írja át
(82. 1.): kdldi fdrista jazida, ajtti kt'Uüciga, kim kojlar kütdr, és
fordítja így: [es] «erschien (kam) der engel a u f d e m f e l d e und
sprach zu den hirten, die die schafe hüteten». Tehát nem «deus»,
hanem «in campo» jelentésű szót lát az iesdá-hen, a melyet
jazida-vá megigazít. De vájjon jól van-e ez így? — Igaz hogy van
külömben is a codexben egy ilyen «campust» jelentő szó iesse, yax,
és jaz-nak írva, a következő helyeken: 191. 1. (pag. cod. 139.) Ave
iessening cibugi tayjak bizga senddn bitti, egrimisni ol köndurir (olv.
R. szerint: Ave, jazinín cibiyi, tájak bizga sandán bitti, ágrimizni
ol köndurir — «Ave, du strauch der ebene, von dir ist für uns der
stáb gewachsen, der die krummen unter uns grade macht») | 90.1.
yax (olv. jaz) = prato (lat. pratum) | 146. 1. jazda, háromszor,
találós mesében, melynek Radloff szerint való magyarázata a gróf
Kuunó ellenében helyesnek kell elismernünk: 22. sz. «In der
ebene (jazda) dreht sich (kokettirt) eine junge braut. — Die schilfblume (cod. hamisdasi, találóan igazítva: karnis basi), mig gr.
Kuun így: waestate (jazda) juvenescit, se flectit»>; — 23. sz. «In
der ebene (jazda) liegt ein fetter klöpfel, d. h. der igei» ; K. «madidum lacrimis (jazda e h. jas-da) instrumentum ad pulsandum
(quo lintea purgantnr), i. e. palpebrgew ; — 24. sz. «In der ebene
(jazda) liegt ein fetter riemen, d. h. die schlangew; K. «acuncula
íestate unguentis nitet.» E szerint megvan jazi, illetőleg kopott
végű jaz, meg úgylátszik a ;' hatásából keletkezett magashangú
dzi, jaz is (a mint pl. a kazáni-tatárban kezdő ja- többször /Y/'-nek

RADLOFF: TÜRK. SPRACHMATKRTAL DES COD. CUMANICUS.

157

hangzik: pl. jaj és jaj nyár, jás fiatal) == alt. Qszm. jazi «fláche,
ebene, feld»; még kopott jaz alakja is megvan a csag. és oszm.törökben. Cod. 130. van szintén iesse «breit», s ez bár ugyanezen
jazi (jdzi) lehet (míg Radloff külön szóul oszm. jassi, kaz. ja&U-Y&l
veti egybe); mert az alt. jazi nem csak ,nojieS hanem ,urapoKÍíf,
(breit, weit)' is. Látni való, hogy alak tekintetében nem lehet az
ellen kifogás, hogy a cod. iesdd ezt jelenthesse «in campo», s
jazida helyett álljon. Sőt tán nem is kell egészen a jazida alakká
igazítani, olvashatjuk bár jazida, illetőleg jdzdd-nek is. Továbbá
meg kell jegyezni, hogy «in campo, a mezőn»-féle helyhatározás
Lukács-evangeliomának illető helyéből is kiérthető: Luk. 2, 8. et
pastores erant in regioné illa excubantes (dypaulouvzsq) = «valának pedig pásztorok azon tartományban, kik kin a mezőn hálnak
vala és vigyáznak vala éjszakán az ő nyáj ok mellett. (9) És ime az
Úr angyala hozzájok eljőve stb.» de egyszersmind észrevehető,
hogy a cod.-beli elbeszélés nem jól tartja meg az evangeliumbeli
előadás sorát, vagyis gyarlón van ebből kivonva. A keldi friste mellett
hiányzik a «hozzájok — pásztorokhoz)), az iesdd (jazida) mellett
kellene «valának pásztorok)). — Másrészt ha a supponált «angelus
domini» értelmet szorosabban szemügyre vesszük, nem igen hihe
tőnek találjuk, hogy a kún fordítás szerzői ezt akarták volna a
friste iesdd szókkal kifejezni. Ok meglehettek elégedve, ha a kellő
keresztyén terminusokat egy valamely alakban megállapították ; a
«dominus»-ra pedig külömben a török bej (bt) szóval éltek («döminus deus )):=&« tenri,& többi fordított szövegekben); vagy ha épen
perzsa szóval akartak volna élni, változatosság kedvéért, nyúltak
volna a inda szóhoz, melyet a codex (77 1.) föl is jegyzett ghoda,
ghuda-nskk írva. A «deus» fogalomra külömben kivétel nélkül tengri
(tdnri) szó szolgál, s teljességgel nem hihető, hogy a kunok e mel
lett még a perzsa jezdan-t használták volna; mert tényleg más
északi török nyelvekből sem ez, hanem a perzsa yuda], yuda szó
ismeretes (alt. kojb. szőj. kudaj «deus»). Végre hogy akkor jezdan
helyett a cod. csak jezdd-t mutatna, még nem igen jelentene vala
mit; de igen is az, hogy a friste iesdd (— »angelus domini») idegen
szószerkesztés volna, a melynek más párját a kún szövegekben
nem találni. — Mindezeknél fogva most csatlakozunk Radloff ab
beli fölfogásához, hogy az iesdd szó a. m. jazida «in der ebene, auf
dem felde», csak azt adván hozzá, hogy ez akár jazida, jdzdd-nek
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is olvasható; a mi a fordítást illeti meg nem iparkodnánk a kaldi
(jött) igét a jdzdd-ve\ összeilleszteni (E. «es erschien der engel auf
dem felde»), hanem inkább a szöveghely szerkezetét fogyatékosnak
tartjuk.
Egyéb szók, melyek a magyar nyelvbe csakugyan mint kölcsönszók jutottak b e : cod. 30. 94. Konessu, chonasuj «vivum argentum» (quecksilber) = m. kéneső; R. kündsii-iiek olvassa; grKuun idézi hozzá a kaz. künd-siui-t (Bál., kend su Budag.); ha e
szerint su «aqua» az utórésze, kérdés vájjon a konessu-t már tel
jesen egységes szónak lehet-e olvasni (künasii), vagy pedig künd-su
kell? Másik kérdés: vájjon a künd-su (kaz. A;, siui =«k. vize») el
van-e rontva ebből: kümüs «ezüst-víz», vagy más mit jelentett a
künd? | cod. 125. chertme: R. olv. kdrtmd birne — m. körtve, kört*
vély; egyező szót még Budagov hoz föl : nog. (krimi) kürtmii «vad
körte». — Lásd e szóról Munkácsit, fent 121.1. Igaza lehet abban
hogy a körtve, tör. kdrtmii-hez nincs köze a csuv. kütmel'-iaek, mely
«áfonya, preiselbeere»-t jelent. De így még nincs megmagyarázva
a régi m. körtrély alak ( körtvélyes-h&n). Talán egy megvolt tör.
*kdrtmdld-re utal a körivély, úgy mint a kún bor mellett van borla
«weingarten», s ehhez képest eredeti jelentése ez volt «birnengarten, körtvélyes» (v.ö. hogy or. vinograd «weinstock, weinbeeren»
tkp. wein-«garten» : rpa£%, ropo^T. «bekerített hely, főképen: város»; meg hogy a m. szöllti «weintraube, weinstock» és ((weingar
ten*)) | cod. 135. kukel: R. olv. kükül «unkrant» ; fordítatlan mon
datban fordul elé, s a mellette álló synonymumok, valamint a
kimutatható egyezés szerint bátran a «spina» jelentés vehető
föl. Hunfalvy, Petr. cod. 43. a m. kökény «schlehe, schlehdornw
szót veti egybe és megfelelő kükül szóalakkal a küküllö (ebből:
kükül-jó, v.ö. Kokel-üum, és szláv «Tirnava») folyónevet magya
rázza. Egyéb török egyezést mutatott ki Mnnkácsi, fent 120. 1. |
cod. 135. kovra (az előbbi kukel, meg tigenek, alabota mellett, for
dítás nélkül): R. olv. küra «unkraut(?)». Világos, hogy effélét
jelent a kovra, ^de fajtnja szorosabban meg nem határozható.
Radloff egybeveti: kirg. küra/ (Ilm. szerint pacreme CL IIOJIHMT>
CTeŐJieML, pflanze mit hohlem stengel); Munkácsi. NyK. XVII,
98.: kaz. kúra hohler pflanzenstengel, csuv. ywa dürres gras, s
egyezteti vele a m. kúró-í («dürrer pflanzenstengel», meg száraz
féle növények neveiben: bogács-kóró carduus, katáng-kóró cicho-

ÉRTESÍTÉSEK.

159

rium) | cod. 135. alabota : R. olv. alahuta «dornen (?)» ; gr. Knun
ala-bota «plánta rubra»-t (tkp. variegata) sejt ki belőle, s a m. laboda chenopodium-ra utal (mely Miki. szerint"= szerb, kisorosz
loboda) ; non liquet | cod. 90. bor vinum. 89. borla vinea: R. az
utóbbihoz a krimi borla, borlacik szókat is idézi (nyilván szintén
»vinea» jelentéssel) | cod. 90. cager vinum: R. olv. eayir «wein»,
összevetve : tarancsi-tatáréágir «branntwein», orosz cegir «kaukasischer wein»; gr. Kuun a m. csiger, csiger dauer, nachwein, tresterwein»-re utal; e szerint a cager-t inkább cagir-nek olvasnók.
B.J.

Értesítések.
A cseremisz nyelvről nemsokára újabb ismeretet fogunk
nyerni két finn nyelvész eredeti nyomozásának és gyűjtésének
kiadásával. Ugyanis Dr. G e n e t z Arvid, ki az 1887-ki jekaterinburgi iparkiállítást látogatván (a hol egyszersmind ethnographiai
mutatványokúi uráli és egyéb ázsiai népek képviselői is láthatók
voltak), azután a c s e r e m i s z e k közt nyelvészeti nyomozást és
nyelvanyag-gyűjtést végzett, — tanulmányújának szép eredmé
nyét a Finn-ugor Társaságnak ajánlotta föl kiadás végett. Gyűjtött
pedig ő cseremisz nópköltószetfélót: mesét néhány tizével, 100
lyrai verset, 100 találós mesét s néhány tánczverset. Ezenkívül a
Márk-evangéliumnak egy részét cseremiszre fordította. Legfonto
sabb szerzeménye azomban egy meglehetős teljes s z ó t á r és cse
r e m i s z n y e l v t a n . A F.-Ug. T. ezeket külön kötetben fogja
kiadni. (1888. apr. 21. ülésről szóló jelentésből). — Dr. P o r k k a
Volmár-ról, ki még 1885-ben járt a cseremiszek közt (1. fent 65.1.)
meg azt a hírt vesszük (F.-Ug. T. 1888. novemberi üléséből), hogy
nála készülőiéiben van c s e r e m i s z s z ó t á r és n y e l v t a n ,
a mihez jószámú népköltészeti nyelvmutatványok kiadása fog já
rulni. Betegsége miatt neki többször félbe kellett szakítani mun
káját, de most reményli, hogy munkája kinyomatását már a jövő
év elején megkezdheti.
Egy a n g o l úriember különösen a mordvin nyelv iránt ér
deklődik s annak kutatását akarja elémozdítani. A b e r c r o m b y
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J. úr ugyanis a helsingforsi «Finn-ugor társaságnak* három éven át
50—50 font st. ajánlott föl azon czólra, hogy a mordvin nyelv
szókincse teljesebben összeszereztessék. A társaság ennél fogva e
tanulmányútra vállalkozót keresvén, 2000 fmk. ( = 1 0 0 0 frt.) úti
segély kitűzése mellett pályázatot hirdetett, nyomozandónak je
lölvén ki a Nizsninovgorod, Szimbirszk ós Penza guberniumokban
lakó mordvinságot.
Lapp nyelv. Mag. J a a k k o l a 1888. nyarán megint járt
Jemtiandban, hogy a svéd-lapp nyelvbeli tanulmányát (1. fent
65. 1.) kiegészítse és megigazítsa. — Szintén svéd-lappot kutatott
a Lule-lappmarkban, Jokkmok egyházkerületében, egy upsalai
egyetemi hallgató, W i k 1 u n d K. B.
Kalevala. Kolmas helppohintainen, selityksillá ja kuvilla varustettu painos. Helsingissá 1887. — A Kalevalának magyarázatos kiadása, mely szó- és szólásmagyarázatokat ad s így a költe
ménynek karjalai tájnyelvét a finn nagyközönségnek jobban
érthetővé teszi, először 1870-ben jelent meg s másod ízben
1877-ben, újonnan átnézett és javított magyarázatokkal; a most
megjelent harmadik kiadáshoz még érdekes adalékul 17 lapra ter
jedő kóp-gyüjtemóny járul, melyből a keleti finn népviseletről meg
egyéb a Kalevalában gyakran eléforduló népéleti tárgyak alakjáról
biztosabb fogalmat nyerünk. — Ara a «helppohintainem (olcsó)»
Kalevala-kiadásnak: 3 finn márka (= 1.50 kr.).
Kalevalán toisinnot. (Les variantes du Kalevala). Jálkimmáinen sarja, I. vihko. Helsingissá 1888. — Ez a vállalat meg fogja
ismertetni az anyagot is, a melyből Lönnrot a finn népeposzt
mint egészet megszerkesztette: a runókat, olyan alakban, a mint
a gyűjtők eredetileg följegyezték, s így majd módot nyújt a finn
epikus hagyomány mélyebb tanulmányozására. A most megjelent
nagy füzettel előbb a II. sorozat (finnországi, ingriai és észt runók)
veszi kezdetét.
Kanteletar elikká Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiá.
Kolmas painos. Helsingissá 1887. — A «Kanteletar» («vagyis a
finn nép régi dalai és énekei») harmadik kiadása. A gyűjtemény
harmadik könyve, mely a balladaszerű runókat foglalja magában,
Lönnrotnák újabb, tetemesen bővített kézirata szerint van kiadva.
' — Ára (kötve): 4 fmk. ( = 2 frt.)
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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 k ö t e t e n k é n t
II—X-ig 1 fit 50 ki\, X l - t ö l fogva .
3 frt.
N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. T u d . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik ; B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i 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 .
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 G y.
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :
K o m á r o m y L. és K i r ál y P.
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y.
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ORTA-OJUNU.
Török

n é p s z í n j át ék.

— A varázsló. —
I.
(Mialatt a zene egy nótát szól, a néző térre legelőbb is Pesekjar
lép elő.)
Pesekjar. Oh én vitézem.
Belülről valaki: Tessék én vitézem.
Pes. Nem is ez a számítás.
Valaki. Mi hát a számításod ?
Pes. A , Varázsló' játékának vettem utánzatát, húzd rá, hadd
mutassam a czélzatát.
(Miután eljátszottak egy nótát, jön egy roppant furcsa öltö
zetben a Kavuklu (nagy s,üvegü). Fején jókora nagy süveg, kezé
ben külömböző színekből kirakott esernyő, utána meg mintegy
szolgája kép és táskával a kezében egy törpe j ö n ; vagy háromszor
ötször körűijárják a néző tért.)
Pes. Masalla efendim, honnan jön és merre megy ön sze
mem fénye ?
Kan. (A megette levő törpéhez.) Mit ordítoz itt ez a szenny
ember, menj és nézd, hogy koldus-e vagy miféle, talán pénzt akar ?
Törpe. Tán koldusnak kell lennie.
Pes. Efendim, megértettem a beszélgetésteket, szolgája (én)
koldus vagy mi nem vagyok; talán el is felejtette ön, hogy szol
gája (én) régi barátja Toszun efendi vagyok.
Kav. Szép, most már tudom, nos mit akar mondani ?
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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Pes. Efendim semmi különöset, olyan mélyen elmerülve jár
ön, hogy ennek oka meg az egészsége után tudakozódom.
Kav. Bocsásson meg Toszun efendi, ma túlságos a szórako
zottságom, hirtelenjébe meg se ismertem.
Pes. Oh efendim, mi az oka e szórakozottságának?
Kav. Oh Toszunkám, ha elbeszélném a fejemre jövő eseményt
és ha meghallgatnád, akkor megértenéd.
Pes. Óh efendim, elmúlt légyen; tudja ön, hogy szolgája (én)
mily figyelmes vagyok, beszelje el, hadd tudjam meg én is.
Kav. Lelkem, azt csak tudni fogja, hogy a felső városrészbeli
elöljárónk házának egyik szobáját bérben bírom.
Pes. Igen is efendim, tudom.
Kav. Hogy, hogy nem, tegnap előtt reggel korán keltem fel;
kimegyek a mosakodóba és látom, hogy az előljáró efendi, a
ház tulajdonosa felöltözködve felövezkedve menőben van ki az
utczára.
Pes. Aztán efendim ?
Kav. Azt mondom neki: ,Ugyan efendim, ilyen korán merre
méltóztatik menni ?' Feleli erre : ,Oh ne fogj most engem szóba,
megyek a koldus-gőzhajóra, még el találok késni/
Pes. Nos ?
Kav. Toszun, hisz tudva előtted a mi helyzetünk, bizony nem
kevés nyomorúságot szenvedünk.
Pes. Tudom efendim, tudom.
Kav. Mondom neki: ,Oh, ha így van, várj egy kissé, én is
hadd öltözködöm fel sebtibe és menjünk együtt/ Azt mondta rá,
hogy jól van. Gyorsan felöltözködtem és együttesen egy futás, el
érkeztünk a koldus-gőzöshöz. Beszállottunk a hajóba, kezdtem
mindenfelé nézegetni, emerre mentem oda dörgölődztem, amarra
mentem oda dörgölődztem, de bizony nem akadt a ki vagy öt pá
rát elővéve ide adta volna. Pedig Toszun efendi, tudod-e hogy mért
mentem én voltakép a koldus-hajóra?
Pes. Nem én efendim, mórt is mentél hát ?
Kav. A szegénységemet csak megtudtam veled értetni; nos
ón azt hittem, hogy a koldus-hajón pénzt adnak a koldusoknak és
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egy futásban azért mentem oda; pedig hát még csak öt párát se
kaptam.
Pes. Oh, óh, bizony tévesen értette meg; no de azután ?
Kav. Aztán Toszunkám, egy ember jött, kezében egy bádog,
azt ütögette egy bádoggal. Kérdi, hogy hol szállok ki (megyek fel),
gondolkozom, azt mondom neki, hogy a hajó párkányára megyek
fel. Nem úgy érti, mondja erre, hanem hogy melyik kikötőnél
szállok ki. Mialatt mi beszélünk, Kanlidsa kikötőjéhez ér a hajó,
ez volt az utolsó kikötő, ki is szállott az utasok mindegyike, csak
én maradtam ott. Jegyet vegyek, és én is kifelé, mondja a jegy
szedő, mert más kikötő nincs is. Adj hát, mondok neki, hadd szál
lok ki. Add a pénzt, feleli erre, adok aztán jegyet. Miféle pénzt
akarsz? szólok neki vissza; én erre a koldusok hajójára koldulni
jöttem, te adj nekem pénzt. Egyet szól erre a jegyszedő legények
nek és pif-paf veréssel rúgással kidobtak a kikötőre.
Pes. Oh efendim, hát aztán ? bizony nagy bajba jutott.
Kav. Aztán Toszunkám kijutottam a kikötőre, dea jegy-gyüjtők nem akartak a korlátból kibocsátani, jegyet kívántak tőlem.
Bármennyire mondtam is nekik, hogy miért szállottam én koldus
hajóra és hogy pénzem nem lévén nem válthattam jegyet, bizony
nem menthettem meg a galléromat.
Pej. Óh Haindikám, hogy tudtál kijutni, mit csináltál aztán ?
Kav. Mit csináltam volna ? Azok az emberek úgy szólván
ütni kezdtek. Szerencsémre, közel a kikötőhöz egy nagy nyári lakás
volt, meglátta a kastély tulajdonosa, a mi csúfságot rajtam elkö
vettek, megsajnált, szolgáival megküldte a jegypénzt és így kisza
badultam.
Pes. Oh elmúlt légyen efendim, nos aztán?
Kav. Aztán Toszunkám elhagyván a kikötőt a mint arra felé
bolyongtam, meglátok egy nagy kaput, nyitva mind a két szárnya,
belülről pedig két oldalán kert, hosszú egy út.
Pes. Jaj, bár csak be ne léptél volna.
Kav. Mit beszélsz Toszun, az óra nyolczra járt, a számba
még csak egy szemét darabkát se tettem, úgy hogy éhségtől a ben
sőm is Összekavarodott. Nem bírtam az éhségemmel és azon hit11*
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ben, hogy talán a gyomrom is megtölthetem, meg aztán öt vagy
tíz parányi hajópénzt is kapok, biz én bementem a kapun.
Pes. Hát aztán ?
Kav. Aztán efendim, messze messze mentem, egyszerre csak
azt látom, hogy egy magas helyen egy nagy czukorkészítő márványkő van, és e márványról lépcső vezet fel.
Pes. 0 te semmiházi, miféle czukorkészítő márvány az?
Kav. Milyen volna? egy jókora nagy márvány la.
Pes. 0 te semmiházi, felszálló kő annak a neve; minden
kastélyban van olyan, hogy lóra szálljanak róla.
Kav. Bánom is én akár mi Toszun; aztán a lábaimon levő
czipöket egymáshoz csapva köntösöm alá vettem és kezdek felfelé
indulni.
Pes. No látod, hogy milyen dolgokat mívelsz, hát nem láttál
a lépcsőfőnél még más czipőt is ?
Kav. Sokat.
Pes. Lásd csak lásd, mily szégyen; járja-e így czipőkkel a
hónod alatt felmenni ? no de mi történt aztán ?
Kav. Felmentem, hát látok egy nagy előtermet, vagy tíz
tizenöt ajtó nyílik belőle.
Pes. Ugyan Hamdi nem találkoztál ott senkivel ?
Kav. Nem én.
Pes. Nos aztán ?
Kav. Kissé gondolkoztam, hogy melyik ajtót nyissam ki, az
tán így szólva magamban: a hogy lesz úgy lesz, benyitok egy
ajtón. Óh Toszun, mondok neked valamit, de jól vigyázz, hogy el
ne áruld valakinek.
Pes. Ugyan mi az, Hamdi ? attól tartok, hogy valami illet
lenséget követtél el.
Kav. Toszun, az ajtó kilincse valami roppant fehér féle volt,
én bizony méntaczukornak hittem és megnyalogattam.
Pes. Oh te semmiházi ficzkó, mit keres méntaczukor az
ajtón ?
Kav. Mit tudom én, elég a hozzá, kinyitottam az ajtót, be
léptem és láttam hogy senki sincs ott. Egyenesen a szegletben'
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ablakhoz mentem, hát láttam, hogy a kikötő, a hol engem meg
vertek, onnan látszik, az ablak előtt meg ott egy szép bunda.
Toszunkám, nem állhattam ki, magamra vettem a bundát és a
szegletben' ablakban pompásan elhelyezkedtem.
Pes. Ugyan Hamdi kelj fel.
Kav. Miért?
Pes. Hogyan miért? ficzkó, czipőiddel a hónod alatt, az
efendi bundájába öltözködve, a szegletfőn elterülve, ha megtalál
nak látni, megbotoznak és kikergetnek.
Kav. Csakugyan igaz Toszun, hál' Istennek jövő menő nem
akadt. '
Pes. Bárányom Hamdi, mit csináltál aztán ?
Kav. Egy keveset ültem, de aztán meguntam és a bundát
ismét a maga helyén hagyva, kimentem ebből a szobából és be
nyitok a szemközt levőbe. Bepillantok, hát ott ül az efendi a
szegletfőn és bizonyára csak nem rég kellett, hogy körülmetélték
legyen, mert előtte egy szekrényke, rajta meg egy rakás játék volt.
Pes. Ficzkó, miféle játék lehetett a, mi voltosak a szekrényen?
Kav. Mit tudom én ? olyas valami, hogy mihelyt megnyomta,
azonnal csiling-csiling csilingelni kezdett.
Pes. 0 semmiházi, hisz az az efendi íróeszköze, az a szóló
valami meg a csengettyű, hogy a szolgákat hívja vele. No de mit
tettél aztán, megcsókoltad legalább az efendi ruhája szélét?
Kav. Nem én lelkem, ,selamin alejküm'-öt mondva, egész a
játék mellé mentem, leültem ós azzal punktum.
Pes. Ficzkó, csúfságot követtél el, jöjj el onnan, kikergetnek
aztán Hamdi; czipőd még mindig a hónad alatt? legalább letetted
volna valahová.
Kav. Oh Toszun, mit beszélsz, hol hagytam volna? Talán hogy
ellopassam a czipöimet. Hisz ismered a szegénységemet, utóbb még
mezítláb kellett volna elmenni.
Pes. Ficzkó, ugyan ki lopná.el czipőidet egy nagy kastély
ban ? No de mit szólott az efendi, a mint meglátott ?
Kav. Hát Toszunkám, alig hogy az efendi egyet ütött azokra
a játékokra, látom hogy egy roppant czifra úr jelenik meg. Az
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efendi egyet intett, erre az az ember egy szivarkát gyújtott nekünk,
elibünk meg szép egy dohánytáblácskát tett. A szivarkát szívom,
de sajnáltam a hamuját belé rázni, mit mondasz hozzá, inkább
mind a földre szórtam Toszun.
• Pes. Ficzkó, megint csúfság a mit teszel; a táblába rázd, a
táblába.
Kav. Aztán Toszun kiégett a szivarka, módjával ráléptem a
szőnyegre, úgy oltottam el; a táblát pedig, a nélkül hogy az efendi
látta volna, a zsebembe csúsztattam.
Pes. Add elő ficzkó, közeledik az elnáspángoltatásod.
Kav. Aztán Toszun kávét hoztak, megittam a kávét és a mint
a fmdzsát nyalom, ránézek a findsa aljára, hát ezüst, még pedig
vagy huszonöt dirhemnyi lehetett; rajta azt is a zsebbe.
Pes. No lásd csak Hamdikám, hogy milyen dolgokat mívelsz ?
mindenütt csak lealacsonyítod magad.
Kav. Aztán Toszunkám, az efendi megint egyet ütött a já
tékra, még két czifra szolga jött elé. Kész-e az étel? kérdi tőlük, és
a mint azok azt mondják hogy kész, tesséket mond az efendi, fel
kél és megy. Én is rajta utánuk, kimegyünk a szobából és beme
gyünk egy másik mellette levő szobába.
Pes. Hát aztán Hamdi ?
Kav. Bemegyünk, hát látom hogy tányér meg edény, a mi a
Mahmud pasa kótyavetyére került holmijával fel ne érne, nincs
is. Az efendi aztán leült, ón is szembe vele. Leves jött, szépecskén
megettük; azt elvitték, jött hús; látom hogy az efendi egy kés meg
villa formájú valamit vesz elé, azt a villa félét a húsba döfi, a
késsel elvágja, és az előtte levő tányérba téve enni kezdi. En is az
efendit nézem, és gondolva hogy mi is úgy tegyünk a hogy ő tesz,
meg hogy szégyent ne vallják, veszem a kést meg a villát, és be a
villát a húsba.
Pes. No Hamdikám, a mit eddig tettél, is sok lett, vigyázz,
hogy itt is valami neveletlenséget el ne kövess.
Kav. Ne kérdezd Toszun, ne kérdezd, a villát még csak bedöf
tem a húsba, hanem a mint kínlódom hogy a késsel el is vágjam,
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hogy hogy nem, kiszabadul a hús a villából, hát nem átrepül az
egész hús a velem szembe ülő efendi arczába?
Pes. No lásd csakHamdi, milyen neveletlenséget követtél el?
Kav. Az efendinek az arcza, szeme, feje mindene csupa zsír
lett. Azt már mondtam hogy milyen éhes voltam, lehet hogy e siet
ség miatt is olyan erővel szabadult el a hús, hogy az efendi lelke
nagyon is felbőszült rá. Kezdi is azonnal: ,erre arra neveletlen
embere, honnan kerültél elé bajnak a fejemre', és alig hogy kiáltja,
hogy dobjátok ki ezt a szenny embert, a mellettünk álló két
szolga, a nélkül hogy megmosakodhattam volna, csupa zsírosan,
pofon meg ököl, legurulva a lépcsőről, kidobtak az ajtón.
Pes. No lásd csak Hamdi, hát ínyedre vannak-e ezek a dol
gok, a miket elkövettél? Nem jobb lett volna-e, ha jóllakott gyo
morral az efenditől még vagy öt-tiz garas fogbért is kaptál volna
és úgy jöttél volna ki ? Honnan veszed majd most elő a hajópénzt?
Kav. Oh Toszun, arról már én jó előre gondoskodtam. Azt is
tudtam, bogy múlhatatlanul valami mulasztás miatt fognak valahon
nan kikergetni; hisz azért csentem el a táblát meg a findzsa alját is,
hogy senkitől se kelljen hajópénzt koldulnom. Nos, ahogy onnan
kikerültem, még egyet járva kelve, egy pénzváltó üzletébe men
tem be, elővettem az ezüst alját és a dohánytáblát és azt mondva,
hogy kénytelen vagyok ezeket eladni, mert nincs estére mit en
nünk, eladtam huszonöt garasért. Onnan egyenesen a kikötőhöz
jöttem, kérdem hány órakor indul a hajó, azt mondták egy negyed
óra múlva; még egy kis ideig járkáltam, és a mint megérkezett a
hajó, beszállottam és Sztambulig jöttem. Haza jövök, hát látom
hogy házi urunk az előljáró efendi már megjött. ,No te hitvány —
kezdem el a veszekedést — ha már csakugyan nem adnak a kol
dus-hajón az embernek pénzt, miért noszogattál rá és miért jutat
tad a fejemed ennyi bajba?' Erre kihajt bennünket a házából és
abba maradtunk hogy most lakás után nézek, és még ma kiköltöz
ködünk; e miatt gondolkoztam úgy el az imént és ép az járt a fejem
ben, hogy vajha Toszun efendivel találkoznám, és nekem egy szép
olcsócska házat találna. Ugyan Toszun efendi, a te kezed ügyében
bizonyára lesz egy ilyen ház, egyszobás kétszobás valami, hiszen
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tudod hogy a vakházinál (feleségemnél) más senkim sincs, ketten
meg akárhol is elférünk.
Pes. Szívesen Hamdim, épen tegnap ürült meg itt egy két
szobás szép házacska, ha megszereted azt odaadhatom.
Kav. Már a milyen olyan, csak ház legyen Toszunkám.
Pes. No hát tessék, hadd mutassam meg.
(Erre körüljárják néhányszor a nézőtért és mutat neki a
szegletben egy ház számba menő, négy czölöpből álló és körös
körül vászonnal bevont sátrat.)
Pes. (A kapura mutat.) Efendim, ime egy ház, tessék nézze
meg belülről is.
Kav. (A sátor egy oldalán bemegy, a másik oldalán kijön.)
Jaj efendim ház, jaj, miféle ház ez apó? Ennek se földszine, se
emelete, valósággal czigánysátorhoz hasonló valami.
Pes. Efendim, azt hiszem hogy nem találva a lépcsőre, nem
is mentél az emeletre; hadd menjek csak én fel és lásd. (Ezzel
bemegy a házba és kinéz a sátor felett.) Óh Hamdim, nem talál
tad meg az emeletet, nézd én látom innen a Kjádhánébe menő
csónakokat, a Fener kávéházában levő sokaságot mind mind. (Ez
zel ismét kijön.)
Kav. (Még egyszer bemegy a házba. Felmegy oda a hová
Pesekjar ment, és kinéz.) Oh apó, hisz innen csak a ház ajtó
eleje látszik, nem mutatkozik egyéb semmi. No de hány pára ennek
a bére ? (Ezzel ismét kijön.)
Pes. Efendim, egy hónapra százötven garas.
Kav. Én hónapot mit nem ismerek, mindennap egy-egy pára,
jut egy hónapra harmincz pára; ezt is csak azért, mert nem vagy
idegen, nos beleegyezel-e?
Pes. No majd beszélek aztán veled, egyelőre telepedj le, láss
a jóléted után.
Kav. Bárányom Toszun, a nyomorúságunk miatt már régóta
hogy nem mehettem haza, és azért a családomat se láthattam, ha
erre találnának jönni, kérlek add tudtomra; de ha más valaki jön
és tudakozódik utánam, valahogy meg ne mutasd a házunkat.
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Pes. Ugyan miért Hamdim, hát nem akad az embernek ba
rátja is?
Kav. Toszunkám, hisz ismered a helyzetünket, vagy három-öt
esztendő óta a városrészünkbeli minden nemzetiségnél, minden
mesterembernél jókora adósságunk van : ha a hitelezők megtudják
egyszer a házat, akkor mindennap vagy százötven emberrel kell
majd a dolgot megértetni.
Pes. Nagyon jó, Hamdim, te csak maradj és kedved után
láss, Allah kegyes. (Ezzel kimegy, Kavuklu ott marad.)
II.
(E közben megszólal a zene és egy arab szolganő kíséretében
egy roppant czifra asszony jön. Az asszony vagy kétszer három
szor körüljárja a néző tért, aztán az arab szolgálójára néz.)
Asszony. 0 lány, hogy Allah mind pusztítaná el, avagy nem
férfi ez is? lásd ezt a kutya férjemet reggel óta utczáról utczára
bolyongva keresem, és eddig még csak nyoma sincs, most mi tévők
legyünk ?
Arab. Allahra mondom, nem tudom asszonyom. (Mialatt
ezek beszélgetnek Toszun efendi jön velük szembe).
Pes. Masallá asszony lányom, emilyen czifrán felcziczomázva, módosan neki öltözködve, honnan jőve merre tart, mit
jelent ez állapot?
Assz. Masallá Toszun efendi, ember ne is kérdezd a bajomat.
Ha elbeszélném a mi fejemet érte, az egy Allah tudja, sajnálkoznál
rabszolgálódon (rajtam).
Pes. Óh efendim, üdvre váljék, mi az már megint asszony
lányom, mondd csak el.
Assz. Mi volna, hisz osmered ennek a mi bolond emberünk
nek az eszét. Egy nap a házi urunkkal, az előljáró efendivel, megy
a koldus gőzhajóra hogy majd ő pénzt keres, de hogy nem csinált
semmit és még a fejére is különféle bajokat hozott, este haza jön,
és veszekedés czivakodás az előljáró efendivel. Aztán elmegy, hogy
ő nem lakik többé a házában és mivel már jó ideje, hogy nem jött
haza, a szolgálómmal együtt a mai nap egész reggel óta keressük;
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hallottuk, hogy erre a környékre jött házat bérelni, ezért is egye
nesen hozzád jöttünk Toszun efendi és kérlek mutasd meg a kibé
relte házat.
(Ez alatt kijön Kavuklu a házból és e szókkal; «óh be szép
asszony ez, várj csak hadd dörgölőzöm egy kissé hozzá», — Pesekjár
közelébe megy.
Kav. Ki ez Toszun, minden falat csak a te kezedbe jut ? ide
csak az én ujjom közé.
Pes. Menj a pokolba, pusztulj innen haza, ne elegyedj min
den dologba.
{Kavuklu oda se hallgat, hanem e szókkal: «óh czukrom,
Isten hozott, honnan méltóztatott ide?» fogadja az asszonyt).
Assz. Pusztulj innen szenny ember, honnan jöttél elő bajnak
a fejemre, menj a pokolba, pusztulj innen. (Pesekjárhoz) Toszun
efendi, ki ez a gyalázatos ember, nézd csak, még szót mer hoz
zánk intézni.
Peé. Húzódj innen.lelkem, menj csak a házadba.
(Hamdi rá se hallgat, hanem körülöttük ólálkodva az aszszony mellett álló arab szolgálónak ezeket mondja:)
Kav. Oh hugocskám, te is szép vagy, hanem az asszonyod
csupa czukor; bárányom hugocskám, nézd csak haragszik rám az
asszonyod; mondd neki, hogy soh'se nehezteljen rám. (Erre az arab
húzza a lábáról a papucsot, Hamdira egynehányat ráhúz és
bekergeti a házába).
Assz. Bárányom Toszun efendi, ki ez az erőszakoskodó
ember ?
Pes. Masalla efendim, sajnálom hogy ezt az embert nem
ismeri meg.
Assz. Oh Toszun efendi, honnan ismerjem én a más em
berét?
Pes. Mintha bizony nem kellene egy embernek a saját csa
ládját ismerni. Hisz ez az ember Hamdi efendi, a férjed.
Assz. Az ám igaz, elnézte a szemem, Allahra Toszun efendi,
nagy elmerűltségemben nem ismertem fel, most kezdett csak
eszembe jutni.
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Pes. Ha akarja ide hivom, vagy pedig a házába vezetem.
Assz. Jól van, tessék, menjünk. (Ezzel a ház elé mennek,
zörgetik az ajtót és Hamdit leszólítják).
Pes. Merre vagy Hamdim? jöjj le egy kissé.
Kav. (A sátor tetejéről néz le) Mi az Toszun, mit akarsz tőlem ?
Soh'se leszek én már békével tőled ?
Pes. Jöjj elé egy kissé lelkem, valami mondani valóm van.
Kav. (Kijön) Mi az hát, te ezután már mindig így fogod a
nyugalmamat zavarni ?
Pes. Nem a lelkem, asszonyokat hoztam neked te rossz
csont; a jóságot már fel se veszed?
Kav. Ugyan Toszun, jöjj csak egy kissé erre az oldalra, négy
szemközt (titkon) akarnék valamit mondani.
Pes. Mit akarsz mondani ? (Ezzel a túlsó oldalra mennek
egy kissé).
Kav. Bárányom Toszun, mért hoztad nekem ezt a szép aszszonyt ? reméllem elhelyezed nálam vendégnek; ha ez igaz Toszunkám, örömömben megbolondulok. Nézd csak Toszun, szólj nekik
hogy jöjjenek be a házba, senki sincs benne; bárányom Tosunkám
kérdeznéd tán tőlük, hogy izé ura van-é, hogy ha nincs Toszun, én
elveszem, rajta csak szaporán, mondd nekik, hogy menjenek gyor
san a házba. (Ezzel a köntöse szóleit össze fogva ugrándozni kezd).
Pes. Ficzkó Hamdi megbolondultál, vigyázz valahogy meg
ne hallják; attól felek, hogy nem ismerted fel ezeket.
Kav. Ugyan Toszun, kik ezek, Allahra mondom, hogy nem
ismerem őket.
Pes. Ficzkó, hisz ez a saját családod, hej őrült ember hej.
Kav. Ne mondd Toszun, igazat szólj, az enyéim volnának
ezek csakugyan ?
Pes. Persze hogy azok, még mindig nem ismerted fel?
Kav. Hej Allah pusztítsa el őket, hogy találtak ezek ide?
Toszun ez bizonyára a te müved volt.
Pes. Jer ficzkó, ne nyújtsd a dolgot; már egy órája hogy az
ajtó előtt váratod őket, szégyen gyalázat; menj beszélj vele és
hívd be; ott aztán elbeszélhetitek egymásnak a bajotokat.

172

0KTA-0JUNU.

Kav. No csak ne nagyon alkalmatlankodj, mondd hogy
nem vagyok otthon és találj módot a menekülésre.
Pes. Ficzkó azt mondom hogy előre, őrültségeidre nincs
szükség; hogy mondhatom hogy nem vagy otthon, a mikor látnak?
Kav. Ki mondta neked, hogy ide hozd őket ? most neked kell
hogy megments tőlük; be furcsa, hisz én ép előlük futok.
Pes. Talán rosszul cselekedtem ? ki hallott olyat, hogy egy
ember ne akarja feleségét?
Kav. Toszun úgy beszélsz, mintha semmit se tudnál. Mióta
ezt a házat kibéreltem, jóformán még egyszer se lakhattam jól,
hát még azokat ki tartsa el? Nem ismered állapotomat Toszun?
Pes. Na csak ne bánd azt, majd teszek én arról is, jer csak
most velem. (Ezzel kézen fogva hozzájuk vezeti).
Pes. (Az asszonyoknak) Ne nézze ezúttal a hibáját, nem
ismerte fel és míg meg tudtam vele értetni, hogy a saját felesége
van itt, megvárakoztatta egy kissé.
Kav. Masalla asszonykám, Isten hozott, Isten hozott, bocsáss
meg nem én vagyok a hibás, hanem ez a szőr-fark ember, hogy
nem mondta meg mindjárt, hogy te voltál az.
Pes. A fejednél nagyobb bakot lőttél. (Ezzel elmegy mel
lőlük és másutt kezd őgyelegni).
Assz. No derék férjem uram, derék; micsoda elszáradni való
férj vagy te, hogy jó idő óta még csak haza se néztél és azt se
kérdezted, hogy óhesek-e jóllaktak-e? Más ember egyik estétől a
másikig egy darab kenyeret küld legalább haza, te meg itt házat
bérelsz, bele költözködöl, engem meg a más házában éhesen
hagysz, úgy-e ? Béggel még ki is kergettek a házból, és azóta
utczáról utczára, nincs is már hely, a hol ne kerestünk volna; ide
jöttünk Toszun efendihez, hogy ő talán tudja és ő tőle hallottuk
meg, hogy itt béreltél házat. Micsoda aljas ember vagy te, hogy
nem szégyeltél bennünket nyomorúságban oda hagyni és előlünk
ide menekülni, ebatta aljas kutyája. (Kezdi ránczigálni, az arab is
utána: «ebatta vakulni való kutyája, nem szégyelli magát az
asszonyt így elhagyni», és ezzel mind a kettő egyszerre ütni kezdi
Hamdit. E közben túl felől fut elő Pesekjár).
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Pes. Mi ez lelkem, nem szégyen ez ? Úgyis megtörtént dolog;
egymás hibájára ne nézzetek, hanem szépecskén legyetek el.
(Ezzel kibékíti és be tolja őket a házba. Rövid idő múlva Hamdi
kijön a házból és Toszun mellé megy).
Kav. Derék Toszun, no te ugyan megtetted hogy e fertelmes
csatkosokat a fejemre zúdítottad; kicsibe múlt, hogy a feleségem
meg nem vert.
Pes. Ficzkó, hiszen megtaláltuk már a módját, ezzel se
váltunk be ?
Kav. No meglátom, ha majd az előkerülő hitelezőknek is így
mutatod meg a házat, akkor a fejemre akár egészen össze vásá
rolhatom a bajt.
Pes. Nem nem, te csak a kedved után láss, ez a feleséged,
azért; de ha más valaki jön, rejtelek előlük, a hogy tudlak, ne
gondolj vele.
Kav. Már ez más bárányom Toszun. Hiszen ismered a helyze
temet, hogy még a repülő madárnak is tartozom. A jövőket ezután
csak olyan édesgetve bocsásd el innen, hogy olyas ember itt
nincs is. (Ezzel ismét bemegy a házába).
III.
(Miután egy nótát elhúzott a zene, kezében egy bot jön a
varázsló mester és egy néhányszor körül kerülve a néző tért Pesekjar jön elébe).
Pes. Masallá efendim, üdv hogy jött ön, boldogság hogy jött
ön hodsa efendi ő nagysága, honnan jőve merre méltóztatik
efendim ?
Var. Oh Toszun efendi masallá, ö n é az? egy kicsit járkálni
jöttem.
Pes. Nagyon szép, efendim, hanem magas személyével már
rég nem találkozhattam, rendén van ez így efendim ? mi az önt
szeretők közzűl valók vagyunk, járja-é így negyven esztendőben
egyszeri találkozás ?
Var. Efendim, elfoglaltatásom az akadály, más külömben
mi is az ön személyével találkozni kívánók közzűl valók vagyunk.
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Pes. Allah egészséget adjon efendim, reméllem hogy fia ura
meg kisasszony lánya jól vannak.
Var. Sok köszönet efendim, jól vannak, az ön kezeit
csókolják.
Kav. (Előlép és Pesekjar mellé furakodik) Bárányom Toszun,
ki ez az alaktalan arcztalan ember?
Pes. Ficzkó, pusztulj innen.
Kav. Bárányom Toszuu, ugyan ki ez ha Istent szereted, nagy
a kiváncsiságom, soh'se láttam még ilyen formátlan embert.
Pes. Ugyan Hamdi, ez az a hires Jakub hodsa efendi; avval
nem lehet ám így gúnyolódni, pusztulj csak innen el, kulömben
még elvarázsol.
Kav. (Nevet.) Te ugyan megtetted, olyan nagy fontosságot
adsz ennek a czédának? mi telnék ki ebből, hej őrült ember hej,
egy ilyen arcztalan embertől is megijed.
Var. Toszun efendi, mit beszél ott melletted az a juhászkutya
arczú ember, talán büvös-bájos dolgokon kotlik?
Pes. Efendim, ne is vegye számba a mit ez mond, egy kissé
eszelős.
Kav. (Nevet.) Isten mentsen efendim, mind csak onnan
van, hogy egy olyan egyénnel mint ön, nem merészelek tréfálgatni.
Var. Ki vagy te ember, hogy beszélgetésünk közben bajnak
jösz a fejünkre? befogd a szád, kulömben majd megtanítalak
hogy hol a tisztesség határa.
Pes. Ugyan Hamdim, nem megmondtam, hogy avval nem
lehet ám tréfálózni; pusztulj legalább el innen.
Kav. Te ne avatkozz belé. (A hodsának) Hát te miféle vagy
hogy még engem tanítani akarsz, mit tehetsz nekem? semmit.
(Ezzel megy neki a hodsának).
Var. Toszun efendi, ez az ember még megjárja velem, tudassam-é vele, hogy hol a határ?
Pes. Oh efendim, a lábait csókolom, nagyon kedves társam
ő énnekem ; az én kedvemért engedje el ezúttal, de meg nem is
olyan fajtából való, hogy valamit felérne ésszel. (Aztán Hamdit
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megfogja) Ide jer, mit mondtam én neked? ne bántsd ezt az
embert, mert megjárod vele, aztán én nem avatkozom belé.
Kav. Hagyj engem hé, lássuk hát hogy mit tesz velem,
te ne avatkozz belé. (Azon van hogy a hodsának neki menjen).
Pes. No hát menj, a mi bajod lesz ám te lásd, én többé nem
avatkozom belé. (Ezzel ott hagyja és oldalvást elmenekül).
Kav. (a hodsához) He ember, ilyen száraz szorítgatás nem
ér semmit; rajta csak, ne tedd a hátad megé, a mi a kezed ügyé
ből eshetik, lássuk csak, te versz-é meg engem, vagy én-e téged?
(Ezzel neki megy).
Var. (Neki ingerülve) (tEstaneke mestaneke, a kilenczedik
fejezetből küllühüm püf». (Erre alighogy a kezében levő botot
Kavuklu felé tartja, Kavuklu egy nagyon különös állásban merőst
megmerevedik, a hodsa ott hagyja és elmegy).
Pes. (Hamdihoz jön) Oh jaj, látod-é gaz ficzkó, hogy mire
jutottál, mi tévő legyek most ? megyek a házába, hírt adok leg
alább. (Ezzel a házhoz megy és zörgeti ez ajtót, Hamdi feles
égéhez :) Efendim, jöjjön és nézze hogy szószátyárkodásáért mi
érte a férjét. (Erre elmondja a történteket. Hamdi felesége meg
utána az arab szolgáló, együtt Hamdihoz mennek és a mint
abban az állapotban meglátják, nagy siránkozva és sikongatva:)
Oh jaj.
Assz. Mi érte a mi efendink fejét, mit tegyünk mosfc vele?
Bárányom Toszun efendi, a mit evvel tehetsz, csak te fogod tenni,
ez a te kezedben van; kérünk hívd ide azt az embert, vagy tégy
valamit, könyörülj ismét rajtunk és mentsd meg ezt. (Ezzel Pesekjárhoz könyörögni kezdenek).
Pes. Várjatok csak, hát ha tisztelettel eszembe jut és tehe
tünk vele valamit. (Ezzel hirt ad a hodsának, kis vártatva jön a
varázsló nagy futva, Toszun efendi elibe megy). Masallá efendim,
üav hogy jött ön, híjával ne legyen, tisztelettel eszembe jutott ön.
Var. Igen, szolgádat (engem) hívtál, azért jöttem, üdvöt
hozó legyen, mi a baj ? (E közben Pesekjar egyet int Hamdi népé
nek, és azok egyszerre kezdenek a hodsához könyörögni).
Assz. Oh efendim, vétséget követett el, nézze el neki; a mi
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tehető csak ön fogja meg tenni, szabadítsa meg ezt a szerencsét
lent. (Eimánkodnak neki).
Var. Sokat vétett az igaz, hanem ezúttal a ti kedvetekért
megszabadítom. (Ezzel elkezdi: uestaneke mestaneke, a kilenczedik fejezetből küllühüm jmf»; aztán az említett botot Hamdihoz
érinti, a mire Kavuklu ásítozva magához kezd térni, és vala
mennyien mondják a hodsának: «Hijjávai ne legyen ön, Allah
hosszú életet adjon» ; kezet csókolnak neki, az asszonyok bemen
nek a házba.)
Pes. (Hamdihoz) Csókolj csak te is kezet a hodsa efendinek,
nagy nehezen csak megszabadítottunk.
Kav. Te csak menj, ón majd megteszem. (Pesekjár elmegy,
ő a hodsának kezet csókol). Óh efendim, bocsássa meg a vétsége
met, hiba a mit elkövettem. Egy kérésem volna most önhöz, mél
tóztatnék e kérésemet elfogadni. (Elkezd neki rimánkodni).
Var. Nos mi az, szólj gyorsan, hogy elfogadható dolog-é ?
Kav. Efendim, kicsinység, arra kérném, hogy jótéteményből
adná ide azt a kezében levő botját.
Var. Jól van lelkem, de te nem használhatod, még az én
fejemet juttatod bajba, ha majd minden jövő menővel csufoskodni fogsz; hiába nem lehet, nem tehetsz vele semmit.
Kav. Nem efendim, nem csinálok vele senkinek semmit; a
hogy megmagyarázza, úgy fogom használni; ha tudomására jön,
hogy valami vétséget követtem el, a pálczát ismét elveheti tőlem
és tehet velem, a mit akar.
Var. Jó, fogd odaadom; hanem ha megtudom, hogy e bottal
valakin elkövetsz valamit, magad bánod aztán meg.
Kav. Nem uram. (Ezzel veszi kezéből a botot, a hodsa efendi
elmegy, Hamdi nagy örvendezve Pesekjarhoz megy).
Kav. Toszun, nézd csak ezt a botot itt a kezemben, a hodeától kaptam; elvarázsoljalak most itt vele, a hogy én voltam?
Pes. Oh Hamdim, nem lehet ám tréfálni; menj csak be
a házadba és maradj nyugton, valahogy meg ne tréfálj vele
valakit.
Kav. Most látod Toszun, az említettem hitelezőket vigyázz
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hogy a házamba ne küldd; mert aztán téged is elpusztítalak,
azokat is.
Pes. Nem nem, senkit se küldök, ne aggódj.
Kav. aEstaneke mestaneke . . . .»
Pes. Ugyan Hamdi, hagyd a tréfát, nem lehet avval tréfálni.
Kav. Ugyancsak fél a ficzkó; ne félj hé, csak tréfáltam. (Ez
zel bemegy a házba).

IV.
(Miután egyet szól a zene, egy Perzsa jön elő, és perzsás
kiejtéssel török dalt énekel:
Én szeretek egy fiút,
elválása bút okoz.
Óli e fiu kelleme
a bensőmnek gyönyöre.
Oh ifjam jaj ifjam,
lelkem neked áldozat,

Mialatt vagy háromszor ötször körül járja a néző tért, Kavuklu
kijön a házból, köntöse széleit összefogja és nyomába a perzsá
nak, utánozza és ő is énekelni kezd).
Perzsa. (Hátra néz) Mit járkálsz utánam?
Kav. (Szemébe néz a perzsának és mintha megijedt volna,
tőle legott hátra fordul; de mihelyt újra elindul a perzsa, ő is a
nyomába és folytatja az utánzást).
Per. Pusztulj mondom neked, miféle kutya szolgája ez?
Kav. Mi közöd hozzá? Ez itt utcza, ártok-e én neked vala
mit? (Ezzel a perzsa megint elindul, Hamdi utána és ismét kezdi
a csufoskodást).
Per. Hej kutya szolgája, mindjárt a nagyapád . . .
(Ezalatt jön Pesekjar és mondja Kavuklunak.)
Pes. Ficzkó, te nem is ismered ezt, nem az az ember, a kit
te gondolsz ; pusztulj csak innen, ne kötekedj mindennel, a mit
csak meglátsz. (Ezzel Hamdit elűzi, a perzsával meg elkezdi)
Masalláhadsi Abbasz gazda, soh'se törődjék lelkem annak a hibájáNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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val, egy kissé hiányos az esze. Efendim ilyen gyönyörű szép dalo
kat énekelve honnan jön és merre megy ?
Per. Oh masallá Toszun efendi, nagyon örvendek, hogy lát
hatlak, eljöttem hogy egyet járjak, hanem tudod még egy dolog
is van a fejemen, nyűgös egy baj.
Pes. Üdvös legyen efendim, miféle baj ? ha olyas dolog, hogy
én is tehetek valamit, szívesen segítek benne.
Per. Tudod, néhány vég sált adtam el valakinek, és még
nem kaptam meg érte a pénzt. Szédelgő egy ember az illető, ki
költözködött a régi házából és erre felé jött; azért járok hogy
meg találjam ezt a kutya szolgája házát és a pénzt kérjem tőle.
Megtudtam, hogy erre felé a háza, jót teszel velem, ha megmu
tathatod.
Pes. Vajon miféle ember az, nem tudnád így az alakját
megmagyarázni ?
Per. Kurta termetű, körszakállú egy ember, a fején jó nagy
süveg, alaktalan egy legény; de nem tudom, hogy mi a fogla
latossága.
Pes. Igen megértettem, megmutatom a házát, de lelkem
Abbasz gazda, az mostanában egy kissé szegényke; ez külömben
a te dolgod, de en azt hiszem, hogy nem igen kapsz attól mos
tanában pénzt.
Per. Lelkem Toszun efendi, te csak mutasd meg a házát,
legalább beszélek vele egyet. (Pes. megmutatja neki Hamdi házát).
Vajon oda haza van-é, mit gondolsz Toszun efendi?
Pes. Otthon van; ha elmész, otthon találod.
Per. Nagyon jó, Toszun efendi, igen örültem. (Ezzel megy
és zörget Hamdi ajtaján).
Kav. (A sátor tetejéből kidugja a fejét) Ki az, ki vagy?
Per. Jer egy kissé le, hadd lássalak, beszélni valóm van
veled.
Kav. Nem mehetek,mit akarsz? menj és később jöjj,most a
gyermeket fektetem a bölcsőbe.
Per. Jer le ha mondom, valamit akarok mondani, aztán
ismét mehetsz.
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Kav. Lássuk, vajon mit fog ez a hegyes sapkáju mondani ?
(Kimegy). No szólj hát mézes apó, mit akarsz ?
Per. Mintegy száz tümennyi sál pénzzel maradtál adósom,
eljöttem hogy ide add.
Kav. Tévedés lesz ficzkó, nekem ilyen vásárlásom nem volt
veled. (Ezzel be akar menni a házba, de a perzsa galléron ragadja
és vissza húzza).
Per. Hova szaladsz, add a tartozásod, aztán mehetsz a merre
akarsz kutya szolgája; még elakarnád tagadni?
Kav. (Bosszankodva). Ezt az embert Tosun hozta a nya
kamra. (Ezzel Tosunhoz megy). Szép tőled Tosun, ép az ellenke
zőjét tetted annak, a mit mondtam úgy-e ? Ha már megmutattad
neki a házat, rázd le legalább ezt a bajt a fejemről, mert külömben
tudod a botot, legelőször is a te dolgodat végzem el vele.
Pes. Óh Hamdim, én nem mutattam, másoktól tudta meg,
mit törődöm én efféle dolgokkal, én nem avatkozom belé, menj és
magad láss utána.
Per. (Egyenesen Hamdinak megy) Eajta csak várom, add a
tartozásodat, hadd menjek, külömben rosszul jársz.
Kav. Mégy-é innen apó szép szerivel, avagy mindjárt meg
gyűlik a bajod.
Per. Nos mit tehetsz velem, lássuk hát no.
Kav. No hát várj. (Ezzel veszi a botot és elkezdi: «Estaneke
mestaneke, a kilenczedik fejezetből küllühüm püf», és alighogy
felé tartja a botot, a perzsa a milyen helyzetben volt, azon mód
megmerevedett.)
Kav. Ej apó, akarod-e még a tartozásodat? rajta most
legénykedj hát, hisz azért jöttél volna, hogy megverj, üss no.
(E közben egyre ütögeti a perzsát tarkón).
Pes. (Oda megy melléjük) Ugyan Hamdim, mit tettél, nem
vétek-e, ha most a hodsa efendi el találna jönni és ezt látná, mit
tennél ?
Kav. Toszun sokat ne beszélj, mindjárt elolvasom neked is
az estaneke fejezetét, aztán majd megtudod hogy hogy taníts
nevelésre.
12*

180

OKTA-OJUNU.

Pes. Ugyan ugyan bárányom Hamdi, csinálj a mit akarsz,
csak engem ne bánts. (Ezzel elmegy mellőle, Hamdi pedig taszítgatya a perzsát egy oldalra odaállítja, és bemegy a házába).

(Mialatt játszik a zene a Kajszeribe való Haszan gazda jön
elő és magában dalt dúdolgat:
Fatma néz az ablakból,
nadrágra madzagot köt,
ej aman aman ej of.
Követ Sobtam a fára,
tarka madarat lőttem,
ej aman aman ej of'

Miközben vagy kétszer háromszor körüljárja a nézőtért, jön
Hamdi és nyomába akaszkodik. A Kajszeribe való hátra néz).
Kaj. Mit akarsz hé, hogy egyre utánam jösz.
Kav. (Mit sem törődve vele egyre csak énekelgetve követi).
Kaj. Neked szólok hé, bajnak jöttél a fejemre? a pokolba
veled.
Kav. Mi közöd hozzá, te csak szamár módra ordítsz tovább.
Kaj. Ide vigyázz ficzkó, néked szólok, kutyaházi kutya, kit
ordíttatsz te?
Kav. Neked szólok neked, hát aztán, mintha talán megijesz
tenél, tölgyfa tuskó.
Kaj. Ficzkó még vissza szólsz, mindjárt . . . .
Pes. (Ezalatt jön) Hamdim mit csinálsz, nagyon indulatos
ember az, avval nem jó kikötni; de meg szégyen az efféle dolog,
rajta csak a házadba. (Ezzel elűzi Kavuklut, Haszanhoz fordul).
Óh magzatunk Haszan gazda, ne nézzen lelkem annak a beszédjére,
egy kissé eszelöske; ilyen égetős tüzes dalokat énekelve merről
jön hova megy?
Kaj. Ej Tosun gazda, mit tegyek, ilyen dalokat énekelgetve
útra keltem, hogy szívemet fel vidítsam, és hogy Toszun efendit is
megtaláljam, s neki elmondjam a bajlódásaimat, egész idáig jöttem.
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Pes. Üdvös legyen, micsoda bajlódása van?
Kaj. Ej gazda, mi volna? ne is kérd, egy szédelgő húzott be
vagy öt tíz garassal, azt se tudom mit tegyek; meghallottam, hogy
erre jött az a czéda lakni, és azért egész uraságodig jöttem, hogy
találná meg e dolog könnyebb végét.
Pes. Tán megmagyarázhatnád egy kissé a formáját, lássuk
milyen ember lehetett ?
Kaj. Ej gazda, alakja formája nem is emberéhez hasonló;
durva szakállú, nagy süvegű egy czéda.
Pes. Tudom már, de nem tudom hogy otthon van-é, itt a
szomszédházban lakik, megnézheti ha akarja.
Kaj. Hosszú életű légy Toszun gazda, hadd nézzem hát.
(Ezzel kopogtat Hamdi ajtaján).
Kav. Ki az ?
Kaj. Jer le egy kissé.
Kav. (Fentről lenéz). Tudom már; leány Czipruska, koldus
jött, adj egy darab kenyeret neki.
Kaj. Ide nézz efendi, nem vagyok én szegény; jöjj le, beszél
gessünk egy kissé.
Kav. íme még egy hitelező, lehet hogy ennek is tartozom,
ezt is Toszun zúdította a fejemre. (Ezzel kimegy). Üdvös legyen
gazda, mit akarsz ?
Kaj. Hisz tudod mi a követelésem, azért jöttem hogy azt a
régről maradt öt tiz garast tisztázzuk.
Kav. Nem ismerlek én téged földi, honnan tartoznám neked,
talán rossz kapun kopogtattál.
Kaj. Ide nézz hé, én ilyen pajzánkodást nem ismerek el, még
ma kell hogy megadd a pénzt.
Kav. Oh ismét megakadtunk. (Ezzel Toszunhoz megy). Szép
dolog Toszun, ezt a szó nem értő Kajszerit is te hoztad a fejemre
úgy-é? Allahra mondom Toszun, hogy elpusztítalak ha ezt az em
bert el nem tudod innen.
Pes. Hamdim, te már minden jövőt tőlem kérsz számon,
nem megmondtam, hogy én senkit sem küldök hozzád, mit törő
döm én vele.
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Kav. Tosun, estaneke mestaneke
Pes. Ugyan Hamdi, ne tedd bárányom, ha Alláht szereted,
járja-é avval trófálózni? (E közben)
Kaj. Hogy szerettem a szemed, elfeledted talán a zsírt, a
rizst a mit a boltból vettél, add meg a mivel adós maradtál; hadd
menjek, külömben veszekedéshez kezdünk. (Ezzel egyenesen
neki megy).
Kav. Ertem, ez is a maga baját akarja, adom hát apó, várj
csak. (Ezzel estanekét olvas, a botját Haszánnak tartja, a mire
ott merevedik. Kavuklu ezt is taszigálva a perzsa mellé viszi,
leállítja és bemegy a házába).
VI.
(Miután a zene egy láz nótát játszott, jön a láz ezt a dalt
énekelve;
H a l a t tettein sütőbe,
játszadozni kezdett el;
szemérmetlen leánya,
ne jöjjön az ölembe.
Merre vagy lány, merre vagy ?
a padláson padláson;
ha padláson talállak,
azonnal megcsókollak,
dav dav dav da dav dav dav,

Vagy háromszor ötször körüljárván a nézőtórt Pesekjar jön elibe).
Pes. Oh masallá Ali gazda, ilyen csinos ügyes dalokat
dalolva honnan jön és merre megy?
Ali. (Az egészet egy lélegzet vétellel) Masallá Tosun efendi
tudod Trapezuntból jöttem ma, egy hajó réz, egy hajó mogyoró,
az utón a hogy jöttünk vihar ért utói bennünket, szélvész ért utói
bennünket, a hajónk elsülyedt, mi valahogy megmenekültünk;
hanem tudod sajnálom azt a mogyorót, a portéka is csak mogyoró,
minden egyéb csak egy párát ér.
Kav. (Ez alatt lejön, Pesekjarhoz). Bárányom Tosun, ez az
áll a sokadalom (sok beszédű) ember ki ?
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Pes. Pusztulj csak innen, mi gondod rá, te minden ember
nek a bajára akarsz lenni?
Kav. Toszun csodálatos egy legény ez, mialatt szól, lélegzetet
se vesz.
Ali. Bárányom Toszun efendi, hallgass meg engem, tudod-e
hogy miért jöttem hozzád? sok a bajom, hanem egyszerre nem
tudom mind megértetni veled, várj egy részét hadd mondjam el
és hallgasd bárányom efendi, de meg ne fájjon a fejed, mindet
nem akarom elmondani, ha csak egy részét is mondom, megérted
a többijét.
Kav. Sztoper (megállj) ficzkó, de csacska egy legény vagy, ha
vámot vennének a beszéden, lenyelted volna már a pirulát. (Ezzel
befogja a láz ajkát).
Ali. (Vissza húzódik). Ugyan Toszun efendi, ki ez az ember,
miféle fajzat, hogy nem engedi, hogy egy kissé elbeszéljem a ba
jomat?
Pes. Ügyet se vessen rá efendim, eszelős egy kissé. (Hamdihoz) Ficzkó pusztulj innen, szégyen a mit elkövetsz, pusztulj és
menj a házadba. (Ezzel elűzi Hamdit).
Ali. Tudod Tosun efendi, hozzád jöttem, mert egy valaki
vagy öt tíz garassal húzott be, nem tudod hogy hol van most
az az ember; azt hallottam, hogy erre felé va,n; ha tudod, mutasd
meg a házát, hadd követeljem a pénzemet.
Pes. Efendim, megtudná-é magyarázni az arczvonását, az
alakját, vajon van-e erre felé olyan ember?
Ali. Mit keres annál alak? kályhányi süveg van a fején,
vagy negyven negyvenöt esztendős, arcza formátlan, egész maga
is esetlen fia esetlen; hallottam hogy az ön barátja.
Pes. Tudom már efendim; itt a szomszéd házban lakik, hogy
ha most megy otthon találja.
(Erre megy a láz és kopogtat az ajtón).
Kav. (Kinéz a sátor tetejéből). Ertem, ez is hitelező. (Ki
megy). Mit akarsz gazda, kit keresel?
Ali. Kit keresnék? téged kereslek, hisz tudod, hogy mért
kereslek, a rég vett réz után járó pénzt akarom tőled, a rezet
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megvetted, épen két esztendeje lett, még csak öt párát sem adtál,
mi bíztunk benned és te így cselekedtél velem ?
Kav. Állj meg hé, tudom már; tudom ugyan, de nem jut
eszembe hogy tartoznám neked, tévedésnek kell lenni.
Ali. Semmi tévedés, te vetted tőlem a rezet, teljesen meg
vetted, és most eltagadnád ?
Kav. (Maga magában). Ez is Toszun mesterkedése, nincs más
menekvés mint az estaneke. (A lázhoz) Menj a dolgod után ficzkó,
én rezet mit nem vettem tőled, menj és keresd azt, a kinek adtál.
Ali. Hogyan, te nem vettél ? nem szedetem rá magam, meg
veszem én rajtad a pénzt, ha szép szerivel adod, úgy add és
én megyek.
Kav. Ej hallgass, nincs itt szükség sok zenebonára, várj
hadd adom. (Ezzel veszi elő a botot, olvassa az estanekéi és a láz
ott reked. Aztán a lázt is oda viszi a perzsa és a kaj szeri ember
mellé, onnan Pesekj árhoz megy). Toszun, ember ne legyek, ha
melléd teszem le (annyiba hagyom) ezeket a dolgokat.
Pes. Miért Hamdim, mi történt megint?
Kav. Mi történt volna, azt az esett állú embert is a házamba
küldted úgy-e ?
Pes. Nem Hamdim, én nem küldtem, magától jött, rázd le
magadról Hamdim, rázd le.
Kav. Eázd le Hamdim rázd le, jöjj és lásd az állapotját; a
hogy őt leráztam az estaviekével, ha Isten megtart, téged is ha
sonlókép. (Ezzel haza megy.)
VII.
(Egyet szól a zene, jön az Arnaut és énekli:
A Dunában mossa vásznát,
a Dunában mossa vásznát;
Ki nem ölel hej legény,
bolgár lányt?
Hej legény, hej hej hej legény,
Istenemre szeretem,
a bolgár lányt, hej legény,

Egynehányszor bejárja a nézőtért és aztán Pesekjar jön elibe.)
Pes. Masallá Bajram efendi, honnan méltóztatik így?
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Baj. Ej legény, Istenemre Toszun efendi, megfofofogadom,
hogy nem adok ezután egy párát sem hitelbe.
Pes. Üdvös legyen, tán hitelezéssel rántott be valaki ?
Baj. Ej legény, ne is kérd, Istenemre Toszun efendi, egy
szenny embernek hat hónapon át kenyeret adtam, egy papaparát
se kaptam még, legény.
Pes. Lelkem Bajram, minden efféle dolog csak téged ér ?
Baj. Ej legény, nem tudom, Istenemre Toszun efendi, mit
csináljak most? A házból is kikökököltöztek, nem tudom megta
lálni a gazembert, azt hallottam Toszun efendi, hogy erre felé köl
tözködtek.
Kav. (Jön e közben, Toszunhoz.) Toszun, hol találod te ezeket
a különös embereket ? ficzkó, ez megint más szabású ember, nézz
csak az arczára; van-e e benne jóravalóság?
Pes. Ficzkó, megint előjöttél; mindig mondom neked, hogy
ne avatkozz ezekbe a dolgokba, pusztulj és menj a házadba.
Baj. (Hamdi alakjára hunyorít és nevet.) Ej legény, ki ez a
tom-tom szakállú gazember?
Pes. Bajram gazda, ne is hederítsen rá, eszelős egy kissé.
Kav. Ficzkó Toszun, te már mindig ilyen idétlen dolgokat
cselekszel.
Pes. Miféle idétlen dolgot tettem ?
Kav. Hogy mit tettél? még mielőtt a Bamazán jött volna, a
Bajramot hoztad; ficzkó, van-e ezen a legényen arcz, mely Bajramhoz hasonlítana?
Baj. (Bosszankodva Kavukluhoz.) Ej legény, ki vagy te, ha
Istent szereted legény, bababajnak jöttél a fejemre? pupupusztulj
innen legény.
Pes. (Hamdihoz.) Hamdim, rajta csak haza, nem azok közül
való ez, a kit te gondoltál. (Ezzel elűzi Hamdit.)
Baj. Ej legény Toszun efendi, mit tegyünk Istenemre, mutasd
meg ennek a házát legény, vagy öt-tíz garashoz jutok tán, ha csak
ma ma ma is.
Pes. Jó van Bajram gazda, háza itt a szomszédban van,
lehet hogy maga is otthon van.
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Baj. Allah legyen veled megelégedve legény. (Ezzel megy,
zörgeti az ajtót; Hamdi kinéz, aztán ismét bemegy és azt mondja:
,Gyerekek, keljetek fel, öltözködjetek övezkedjetek és sétáljatok
ki az utczára, itt a Bajram'. Azok meg nagy zajjal és lármával
felelik neki: ,Ember, megbolondultál, Bamazan előtt lehet-e Bajram ?' és azzal kikergetik.)
Kav. (A mint kijön.) Üdvöz légy, mit akarsz, valaki után
akarsz tudakozódni?
Baj. Ej legény, senki után sem tudakozódom, csak téged
kereslek, hogy vagy öt-tíz garast adj ma.
Kav. (Maga magában.) Ficzkó Toszun, ez megint a te műved,
no de majd találkozom még teveled. (Bajramhoz.) Tévedés a dolog
tévedés, más a mi kenyeresünk, téged nem is ismerlek, menj és
keresd, a kinek adtál.
Baj. Ej legény, tévedés-e? Allától fóféfélj legény, a tor
kodba etted a kenyereket és most nem ismersz többé legény; add
ide a pénzt szép szerivel, külömben Istenemre én veszem tőled
a pénzt.
Kav. ízibe csak arnautok gazdája, pusztulj innen, én
nem tartozom semmivel, a bajodat ne énnálam találd, izibe el
innen. (Ezzel be akar menni, de Bajram gallérjába ragad és
kihúzza.)
Baj. Ej legény, a pénzt nem adod úgy-e ? én meg legény,
istenemre meggebesztelek. (Ezzel a mint kezét ép a pisztolyára
teszi.)
Kav. Ertem, te se azokból való vagy, a kik szép szerivel
mennek. (Erre estanekéYel őt is lebűvöli és taszigálva a többiek
mellé állítja, elkezdi legelébb is a perzsához.) Ej mézes apó, hogy
vagy, békével vagy-e, nos megversz-e még engem ? (Néhány nyak
levest ad neki.) No szennyes tüzű, hát te hogy vagy ? (A Kajszeribe
valónak is ad néhány ütést.) Ej lássuk, hát te mit csinálsz, hogy
vagy halfi ? (A lázt is meglegyinti.) No Bajram apró, a Bamazánt
megelőzve előjösz és fegyverhez nyúlsz ? (Annak a tarkójára is üt
néhányat.) No most legyetek békével. (Azzal ott hagyja őket és
bemegy a házába.)
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VIII.
(Miután egyet szól a zene ,Ja lelli, ja lelli, ja lelliz-ve' egy
arab népdallal egy arab jön elő és ide-oda járva Pesekjar megy
elibe.)
Pes. Masallá hadsi Besir gazda, ilyen szépséges arab dalt
énekelve honnan jön és merre megy?
Bes. Masallá Toszun efendi, minthogy ma szép az idő, egyet
sétálni jöttem, de meg dolgom is van.
Pes. Nagyon jó efendim, sétálni kell, de a dolga talán valami
fontos ügy ?
Bes. Lelkem, nem olyan fontos, valaki vagy kétszáz garas árú
sziriai posztóval ugrasztott be, tegnap elmentem hozzá a pén
zemért, de kiköltözködtek; azt hallottam, hogy erre felé jöttek, el
jöttem hogy ön talán tudni fogja.
Pes. Vajon miféle ember, ismerem-e én, megmagyarázhatná
egy kissé a külsejét?
Bes. Milyen lenne lelkem, fején egy jókora süveg, a lábán
sárga papucs, köntöse veres, fekete szakállú, kurta termetű.
Pes. Tudom már efendim, csak nem rég költözködtek ide,
itt ez a szomszédheli ház, éppen otthon van; csak menjen ön oda
efendim, nekem is valahová kellene mennem, én meg arra nézek.
{Erre Besir gazda Hamdi házához, Pesekjar pedig a nézőtéren
kivül eső helyre megy. Besir gazda zörget a Hamdi kapuján.)
Kav. (Fentről kinéz.) Ki az, mit akarsz ?
Bes. Lelkem, jer le egy kissé.
Kav. (Kijön.) Mi a baj hadsi apó?
Bes. Lelkem efendim, a lakásából kiköltözködött, hosszas ke
resés után nagy nehezen megtaláltam, vagy öt-tíz garast méltóztatik-e ma adni ?
Kav. Micsoda garast hadsi apó, nem vettem én tőled
semmit.
Bes. Lelkem, talán elfelejtette a vásárolt posztót?
Kav. Tévedsz apó tévedsz, mi nálunk posztó-félét nem vi
selnek.
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Bei. Lelkem, mért tesz így, én bíztam önben, és most még
el akarná tagadni ?
Kav. Nem lelkem nem, gondolkozz csak jól, talán más va
laki lesz.
Bei. Nem lelkem, ön vette, nem ismerem-e én önt? kétszáz
garas árú posztót vett tőlem, be hamar elfelejtette.
Kav. Kajta csak rajta, nem szeretem az ily sok együgyüskedést.
Bes. Ej lelkem, én se szeretem a szédelgést, miért tagadod el
a pénzem?
Kav. Hadsi apó, fogd be a szád, ki az a szédelgő ?
Bes. Ki volna más mint te, a ki a pénzem eltagadod.
Kav. Ki innen szenny fellah, mert külömben...
Bei. Oh óh, még te akarsz, szemérmetlen gazember, ha nem
adod a pénzt, olyan lármát csapok itt, hogy te bánod meg aztán.
Kav. (Maga magában.) Itt az arab baj, értem, ezzel se mehe
tek semmire, no várj csak, hadd tegyem ezt is a többi mellé társ
nak. (Ezzel elmondja az estanekét, az arabot is elvarázsolva
a többi mellé tolja.) Az én számításom szerint több hitelezőm
nem maradt, hadd mulassak legalább egy kissé velük. (Ezzel
veszi a perzsát elsőnek, aztán a lázt meg a kajszeri embert egymás
háta megé, utánok az arnautot meg az arabot és egy hajós sze
mélyzetet alakít belőlük. Egy széket tesz le aztán közibük és ráül.
,Vegyótek a hurkot' (trombitál), ,tornistan, tornehet' (elkezdi a
vezényszót, a mire az emberek vezényszóra igazodni mozogni
kezdenek. Egy-két perez múlva ,stopért' kiált, megállanak, aztán
ismét elkezdi: ,Ki száll ki Fenerre?', később megint ,vegyétek a
hurkot'. Ismét trombitál és vezényel: ,tornistan, tomehet'. Ismét
igazodni mozogni kezdenek, majd- elkezdi: ,Anadóliai csónak
előre, szandál vigyázz. E közben jön Toszun.)
Pes. Ficzkó, mi az a mit itt művelsz, nem szégyelled magad,
nem vétek-e ? nézd csak a szerencsétlenek állapotját.
Kav. (Ká se hederít, kiált.) ,Ejub után Balafc'.
Pes. (Bosszankodva.) Hírt adok a hodsának, a ki a botot
adta, aztán lásd a napodat.
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(Ő elmegy, a többiek egyre mozognak és mialatt Hamdi
egyre kiáltozza: ,Szandál vigyázz, mindjárt rád megyek', jön a
hodsa.)
Var. Ficzkó, hát ezért adtam én ezt a botot, fuj szemérmet
len ember, szállj le azonnal. (Hamdit karon ragadja, lerántja és
ide-oda lökdösve ütve kiveszi kezéből a botot. Elmondja az estanekét, az elvarázsoltakhoz érinti a botját, a mire megannyian ma
gukhoz térnek. A hodsa igy szól hozzájuk.) íme itt ez az ember,
a ki azt tette veletek, jertek fogjátok meg a hitványt és adjuk át a
rendőröknek. (Megfogják Hamdit és ide-oda ránczigálva, ütésekkel
és ökleléssel elviszik, a játéknak is vége van.)

A harmadik személynévmás az ugor nyelvekben.
Az ugor nyelvekben* személyragok, melyek névszó- és ige
alakokban a birtokos-, meg az alany- és tárgyszemély mutatásá
val szerepelnek, jórészt nemcsak egy-egy nyelvben többféle külömböző alakkal lépnek föl, hanem esetleg az illető szemólynévmásokfcól is igen eltérők (pl. magában a magyarban van az első
személyre: -m, több. -muk [-unk] és -k, meg többesi ragul -uk a
tudjuk-iéle alakban; 2. szem. -d, több. -tok, és -l, nem tekintve az
ind. praesens alakokra szorítkozó sz-et; 3. szem. -ja és -a, több.
-juh ós -uk, meg -n, több. -nak; a mordvinban: 1. -m, -n, több.
-ma, -nk; 2. -t, több. -ntt, -nk és -da, stb. stb.) A ragalakoknak
ezen változatossága nagyrészt abból ered, hogy a ragokká vált
személynévmás-tőknek jellemző kezdőhangzói más hangtani hely
zetbe (t. í. szóközépi és szóvégi helyzetbe) jutván, az egyes nyelv
hangfejlődése szerint esetleg másképen változtak mint a külön
álló névmásokban, a melyekben akár egészen változatlanul is
megmaradhattak: így pl. az 1. személynek jellemző m hangzója
(f. mind, mord. mon, m. mi stb.) szóközepén vocalisközi helyzetben
y-vé vált, a melyre azután <u következett, a m. -j-uk, vog. oszt.
<ou, u = < u n k ragban, míg szóvégi helyzetben a finn nyelv
szükségképen /i-vel cserélte föl; vagy a 3. szemólynóvmásnak ere
deti kezdő consonansa, mely a legtöbb ugor nyelvben s, a vogul
és osztjákban pedig t és l, a m. ö (öv)-ben már nincs is meg, míg
a 3-dik ragban j alakban mutatkozik. Másrészt meg a személy
mutató névmási elemek mellett még általánosan határozó vagy
nyomatékosító ragok alkalmazása is tapasztalható, melyek az
előbbiekkel érintkezvén egyszersmind változásuk módjára is ha
tottak, oly annyira, hogy néha egészen ki is szorították. Ilyen nyo-
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matékositó mellékrag pl. az -n, mely a finn -nsa, mord. -nza
3. személyrag alakban a sa névmási elem előtt világosan elétűnik,
de a melynek egyszersmind a m. -d 2. személyrag köszöni ezen
alakját (e h. -nd v. ö. finn kolmande = m. harmad; míg ezen n
nélkül a régibb d rag Z-vé vált). A személyragok magyarázatához
tehát mindenek előtt szükséges, hogy a személymutató névmási
elemek eredeti alakját állapítsuk meg, mint a melyből az esetleges
egyszerű vagy combinált hangváltozás megindult. Vagyis: tudnunk
kell, mik voltak a személynévmások egyszerű alaptői, a melyeket
az ugor nyelvek ragokúi alkalmaztak; és pedig különösen: milyen
jellemző kezdő consonansaik veendők föl, minthogy az illeszkedő
ragokban a vocalis eredeti minősége úgyis háttérbe lép.
A fölvetett kérdésre nézve semmi nehézséget nem okoz az
1. személy névmása, mely az összes ugorságban egyezőleg az m
kezdőconsonanssal jelentkezik: finn minii (ego), cser. meri, mord.
inon, Ip. mon, zürj. votj. me, ínon, magy. (több.: nos) mi, vog. man
(nos; dm, am ego), oszt. ma ego (w?m,mew nos). E szerint m, mely
kezdő hangzóul külömben csak néha ö-vel és w-vel váltakozik, két
ségtelenül az ugor 1. szem. névmásnak eredeti alaphangzója.
A 2. szem. névmása az ugorság legnagyobb részében í-vel
kezdődik: magy. te («tu»), cser. Un, mord. ton, zürj. votj. te, ton,
IpS. todn (lpF. don csak későbbi változással, mint általában a t
kezdetű szókban), finn sina (e h. Und, a több. te «vos» szerint);
csak a vogul és osztjákban van w-vel: nán, nen (több. nan, nen).
Hogy ezen n csak a néha mutatkozó explosiva: nasalis csere foly
tán keletkezett, abból látható, hogy a több. 2. szem. ragban az
osztják nyelv még í-t is mutat föl (pl. osztB. manleta «menték»,
manseta «mentetek»). Ez előtt azt véltem, hogy az explosivának
nasalissal való váltakozása egyszersmind amannak eredetibb lágy
ságára (d voltára) utal, tekintve, hogy az indogermán nyelvekben,
melyek elejétől fogva a tenuis és média-féle kezdőconsonansokat
szigorúan megkülömböztetik, csakis d: n csere tapasztalható, s
hogy természeténél fogva a d közelebb esik az w-hez, mintsem a t.
De számba veendő, hogy mind a zürjén-votják mind a magyar
nyelv, a melyek pedig külömben lágy explosivákat (g, d, b) is
kezdőhangzókúl alkalmaznak, csakis 2-vel ejtik a 2. szem. név
mást, s hogy az expl.: nasalis-csere a mutató névmástőkön is mu
tatkozik (finn td, tuo, több. na, nuo; cser. tudó, több. nuno stb.);
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ezek pedig szintén a zürj.-votják és a magyar nyelv tanúsága sze
rint mégis csak eredeti t kezdőconsonanssal vehetők föl (zürj.votj. ia ez, m. te ebben: té-tova. Ebből tehát a í:w-csere lehető
volta is következik, s nincs okunk, hogy az ugor nyelvek majdnem
tökéletes alak-egyezése ellenére, a 2. szem. névmást inkább tí-vel, s
nem í-vel vegyük föl. Mert más dolog az, hogy a 2. személyrag
ban esetleg d-t találunk, melyet ugyanis első sorban a változott
hangtani helyzetnél fogva beállott változásnak (lágyulásnak) kell
tartanunk.
Nehezebb már a 8. személynévmás eredeti kezdőhangzójá
nak meghatározása, a mellyel most tüzetesebben akarok foglal
kozni. Nagy változatossággal állnak előttünk az egyes nyelvbeli
mostani alakok. Ugyanis kezdő s-vel: mord. son (ő), Ip. sodn,
son; /*-val: finn kán; í-vel: vog. tau, tav, osztlrt. teu; /-vei (ill.
/-vei): osztB. lu, S. leuy ; kezdő consonans nélkül: m. ö, ű (öv-é).
A cseremiszben a tképi személynévmás helyett szolgál mutató név
más tudó (több,nutio), tkp. «az»,de az -£(-zo, -ze) személyrag után
Ítélve, olyan volt ez valaha mint a mordvinban (son) : t. i. sen
(v. ö. meú, ten 1., 2. szem., a mord. mon, ton ellenében). Szintígy
a fmnE.-ben is téma (fS. tdmii «ez») szerepel a közönséges finn
han helyett. Félre hagytam a zürj.-votj. si (sija), so-t is, a mely
«ő» meg «az», de tkp. mutató névmás, minthogy többesi tője a
zürj.-ben még ni (nija), holott az igazi személynévmások a töb
besben változatlan kezdőhangzóval mutatkoznak: mord. sin, sin
(ők), lp. sije, si, f. he, vog. tan, osztlrt. teg, B. li, S. ley, m. 'ők.
Annyi bizonyos, hogy valamennyi ugor nyelvben a mutató név
mástól külön vált 3. személynévmás volt, sőt legtöbbjében most is
van, csak az a kérdés, vájjon valóban azonegy szó (névmástő)
jelentkezik-e most többféle alakban, vagy eredetileg több külön
szó (névmástő) szolgált a 3. személy mutatására. Eleve is azt
várjuk, hogy az egyezőleg meglevő 1. és 2. személynévmások mel
lett és velük együtt a 3-dik névmás is egyformán állapodott meg,
azaz még az ugor alapnyelvben alakult meg egyféle tője. Mert azt
is látjuk, hogy az egyes ugor nyelvekben a 3. névmás egészen
párhuzamosan alakúi, vagyis egyrendbe tartozónak mutatkozik
az 1. 2. szem. névmásaival: a vogulban van a táu-nek duálisa
ten, úgy mint 1., 2. men, nen; szintígy a lappban dual. 3. soaj,
úgy mint 1., 2. moaj, toaj; a mordvinban plur. 3. sin, úgy mint
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1. 2. min, tin, s a finnben 3. he úgy mint 1. 2. me, te. Meg kell
tehát próbálnunk, vájjon igazolható alakegyeztetés útján a meg
levő többféleségben az egyféle eredeti alapalak még fölismer
hető-e?
Erre biztat is az a körülmény, hogy a meglevő ötféle 3. szem.
névmás (s, h, t,l/)
mindjárt egész biztossággal csak kétfélére re
dukálható. A finn hán ugyanis egybeesik a mord. son (*sön)-Yel,
mert tudva van, hogy f. kezdő h általában sziszegő spiráns (s-féle)
hang helyébe lépett (v. ö. f. haara ramus és saara: atran saarat
lignum aratri bifurcum, hambasa dens = lit. £ambas); úgy is még
s maradt meg, előző n oltalma alatt, az -nsa szem. ragban. E sze
rint már három nyelvnek, a finn, lapp és mordvin nyelvnek ugyan
azon harmadik névmása volt: sán vagy sön (magashangú vocalissal, a melynek a mord. sonde-nza, sonde-nze ablat.-alakban még
némi nyoma maradt); s ezekhez bizonyosan régibben még két
nyelv csatlakozott, elavult 3. személynévmásával: a cseremisz és a
zürjén-votják nyelv, a melyekben ugyanis s(z, sj-féle 3. személy
rag van. Továbbá pedig nem lehet affelől sem kétség, hogy a vogul
táu (tav) meg az osztlrt. teu és osztB. lu egymásnak csak hang
alaki változatai, melyek e két, amúgy is szorosabb testvéri vagy
dialektusi viszonyban álló nyelvnek szabályos hangalaki eltérésé
nek felelnek meg. Erről meggyőződhetünk, ha azon szóegyezési
eseteket tartjuk szemünk elé, a melyekben a szókezdő vog. t szint
olyan osztB. I (illetőleg l) és Irt. t felel meg:
táner (tánger) egér
tener
lenkir (lengir)
tar, tar gyökér
túrt (S. lort) leite- (taj-) enni
tevle- (lev)
tan ín (nervus)
ton
lön
tol-, tql- olvadni
lolatdl öl (klafter)
lal
tet (S. lül)
tul'e ujj
tuj
luj
top, tüp, tuop evező lapát
tüp (S. lüp) lop
tan-, tong- akarni
tan- (S. lan) láng •
tal- hajóra szállni, talt- hajóra tenni
lel-, lelttérpi orvosság
larbi
tötm- (lopni) lolma'i
tolmqz tolvaj
tü nyár
tan (S. Ion) lufi
tu- bemenni
tan- (S. lan- ) IonNYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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tűit hó (nix)
tonf (S. lant) lorís, los
tur tó
tör (S. lár)
lor
Látni való tehát, hogy a vog. tán és osztB. lü (e h. leu, v. ö.
Irt. teu) egyazon szó; de azt még sem mondhatjuk, hogy egyik a
másiknak eredetibb alakja, teszem hogy leu a tdu-höl változott el,
mert osztlrt.-ban is teu van. Ez utóbbi dialektusnak tanúsága
ez esetben nem döntő, minthogy abban akár eredeti l is cserélő
dik föl í-vel, pl. fit lélek: osztB. ül, de a vogulban is Hl, m. lélek,
zürj. lol, finn löylá ; Irt. tau l ó : B. lövi, vog. lü, m. lő. Egyelőre e
kérdést abban hagyván, még azt constatáljuk, hogy az azonos vog.
tau, oszt. lu (leu) «ő»-hez maga a magyar ö, ű névmás is csatla
kozik (teljes tője öve, üve, ebben: övé e h. övéje) azon hangalaki
viszonynál fogva, hogy az egymásnak megfelelő vog. t, osztB. I
kezdőhangzó ellenében a magyar szóalak több esetben minden
kezdőconsonans híjával van, vagyis azt elejtette: táner, lengir ellené
ben van m. egér \ tár, lér — m. ér \ te-, lé (lev-) — ev- enni | tán,
lön — m. ín (ina) | tol-, lola- — m. olvad- \ tál, lal — m. öl \ tule,
luj — m. ujj. A másik rendbeli 3. személynévmás tehát három
változatú egyazon szó: táu, lu (*leu), ö (öve).
De habár a hármas változatú vog.-oszt.-magy. 3-ik személy
névmásnak egyfelé eredeti alakját még nem tudjuk is, mégis már föl
ismerhetjük, hogy ezzel a többi ugor nyelvekbeli síin v. sön (f. lián)
névmás egy és ugyanazon szó lehet. Azon szók ugyanis, melyek
a vogulban t, osztB.-ban l kezdőhangzóval vannak s a magyarban
ennek hiányát mutatják, a többi ugor nyelvekben az ezekbeli 3-ik
személynévmással egyezőleg dentalis spirans-féle (illetőleg a finn
ben //) hangon kezdődnek: táner, lengir, egér = mord. sejer, zürj.
votj. sir, lp. snára; finn Iliire \ te-, lé- (lev-), ev- = mord. seve-, finn
syö-, zürj.-votj. soj-, si- \ tán, lön, ín = mord. san, cser. sön, lp.
suona, f. suone \ tol-, lola-, olvad- = mord. sola-, cser. sol-, zürj.sil-, lp. solkete-, f. sulaa- \ tal, lal, öl = mord. sel, cser. sülő, zürj.votj. sil, sul, lp. salla, f. syle \ tule, luj, újj = lp. cute, cuvde, zürj.
cun. Ennek fölvétele tehát, hogy a tau v. sön 3. személynévmás
alapjában (sá-n) a vog.-oszt.-magy. tán (tá-v), oszt. lu (*le-u),
m. ő ('ö-v) névmással azonegy szó, megfelel abbeli várakozá
sunknak, hogy az ugor nyelvek, melyek az 1. és 2. személyre egy
azon közös névmástővel bírnak, ugyanilyen egyféle névmástővel
látták el a 3-ik személyt is.

A HARMADIK SZEMÉLYNÉVMÁS AZ UGOR NYELVEKBEN.

195

Most csak az a kérdés van hátra, hogy melyik az eredetib.1}
alak ? •— Eddigelé azon nézetet vallottam, hogy azon alakot kell
elsőnek tartanunk, a mely dentalis explosiván kezdődik, azaz a
vog. tá-u-t, s hogy a dentalis explosivából egyrészt az s-féle han
got, másrészt az oszt. I (illetőleg l) hangot lehet mint gyengülést
megmagyarázni; az oszt. lu-bel\ l-et tekintve egyszersmind az
explosivát lágy alakjában vettem volt föl (1. UgSzótár 845.1.). Igaz,
hogy a nyelvek hang változásában általában az ejtés könnyítésére
való törekvés mutatkozik, s így maga a változás is rendesen gyen
gülésképen, az erősebb articulatiójú hangzó lazább ejtésűvé váltával
jelentkezik; s így nevezetesen az explosivát csak követni szokta a
megfelelő spiráns, s nem megfordítva. De meg kell engednünk,
hogy néha ezzel ellenkező hajlam, a hangerősbülés, mely az ejtő
orgánumnak nagyobb energiájával jár, érvényesül. Elég közön
séges, mint ide számítható jelenség, a zöngés consonansnak zön
gétlennel való felváltása (média : tenuis), a melynek jeles példáját
a germán nyelvekbeli «lautverschiebung» nyújtja s a mely ezen
kívül a szóközépi explosivákra nézve, bizonyos föltétel mellett
némely finn dialectusban meg a lapp nyelvben tapasztalható
(kcide: klite : l^.kietta; luge-: luké-: lp. lokke- (de: loyain). Bitkább már a spiránsnak fölcserélése explosivával, de ennek is tud
juk már példáját, jelesen a dentalis hangsort illetőleg: a görög
attikai TT, mely jóniai és dór <r<r-nek felel meg, a mely pedig egy
szersmind régibbnek van kimutatva (cpoXárcw—cpoXáo-<rw, stb.: lásd
ennek fejtegetését Curtius, Gr. Etymol. 8 666. 1., hol párhuzamul
még olasz dialektusból van idézve: tiliba = lat. siliqua); ehhez
számítható még téwctöv = szkr. taksán, meg a ís-nek tt-vé való
assimilatiója, mely a nyugati finnség bizonyos részében közönséges
divatú: itse, katso, metsa helyett: itte, katto, metta, megjegyezvén,
hogy az itse a cser. eske, mord. eé, zürj. as tanúsága szerint erede
tileg csakugyan spiránssal (s hanggal) volt.
Ha ezen, amúgy kivételes hangváltozást, mely szerint a den
talis explosiva (t) a spiráns után áll be, a 3. személynévmás fent
említett ugor alakjaira is lehet alkalmazni, állítván, hogy nem tci
(a vogul tá-u-ben), hanem a mord. lp. finn sün v. sön-heli sá az
eredeti alak, alkalmasabban határozhatnék mind a három személy
névmás kezdő consonansait, t. i. 1. m, °2. t, 3. s — mintsem a fent
jelzett nézetem mellett, mely szerint mind a 2-ik, mind a 3-ik
13*
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személynévmástőt szinte azonos eredeti alakokkal kellene fölvenni
(td, illetőleg dd), s e bajon legfeljebb azzal lehetne segíteni, hogy
az eredeti, de most szorosabban meg nem határozható vocalisatiót külömbözőnek tartanok. Pedig abból, hogy jelenleg valamenynyi ugor nyelvben a 8-dik névmás kezdőconsonansával is érezhetőleg a 2-diktól különbözik, méltán következtetni kell, hogy már
eredetileg is volt meg ilyen külömbözés. Minden esetre az ugor
3-dik személynévmás eredeti kezdő consonansának kérdése legalkalmasabban úgy oldható meg, ha elfogadjuk, hogy az ugorság
nak amúgy is legnagyobb részében meglevő s-féle hangból vált
a vog. t, és oszt. I; a magyar 'öv-iől elesett kezdöconsonans úgy is
legkönnyebben s-félének vehető föl, tekintve, hogy csak ilyen
eshetett el az epe szóról, mely nem csak a mord. zürj. finn nyel
vekben hangzik sdpd, söp, sappe-nak, hanem osztB.-ban is sip
(v. ö. UgSzót. egész czikket az oszt. senk, vog. sen%-l- szókkal).
Hogy a bár kivételes, de mégis lehetséges s: í-féle hangcsere
csakugyan végbe ment a vogulban — mind azon szók kezdetén,
melyekben úgy mint a tdu névmásban a kezdő t egyszersmind oszt.
I, s a finn mord. lp. zürj. cser. nyelvekben s-féle (illetőleg h) hang
gal áll szemben, egyenes bizonyítást nyer abban, hogy egy-két
esetben az 8-ből kiinduló változás (t vagy l) csak félig ment végbe,
azaz vagy az osztjákban vagy a vogulban még megmaradt a többi
ugorságbeli s-féle hang. A fentebbi t-l-s-'-féle hangcsere példáihoz
csatlakozik ugyanis: vog. táras spanne, spithama = m. 'arasz,
de osztB. sores (s nem lores) | vog. tdgus, tdksi autumnus = m. 'ősz
(finn syksy, sügis, syys, mord. soks, cser. seze, lp. cakca, votj. sizil),
de oszt.-ban is még sagus, süs | vog. tas- száradni = m. 'aszaszni = osztB. sos- (nem los-) || osztB. li, lij pus, sanies (lijigenyedni, rothadni), osztlrt. tej == m. ev (lp. sdja pus, mord. si,
sijá), de vogL. is még: sdj eiter, eiterung (sdj-, sajt- eitern) | osztB.
lobit (lapt), S. labet (m. hét septem), — vog. sdt (e h. sdb-t, v. ö.
vog. nat íetas, dt crinis = osztB. nubit, ubit). Most az is érthető,
hogy miért van az osztjákban egymás mellett lumitta sa% ós sumitta sa% «ruha». Egyúttal megjegyzem, hogy az osztB. I csak egy
vidéken, Obdorszkban hangzik tiszta i-nek amint mi ejtjük, külömben pedig vegyes hangzónak (l [), melynek elején dentalis explosiv
hangelem, de néha még spiransféle hang is hallható. Ahlqvist le
írása szerint: «néha ezen vegyes hangzóban egy kevés az s hang-
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Lói is hallható, a miért is az oroszok ilyennel való szót átvévén
azt egyenesen s-vel ejtik: or. copT> áradástó = lor (tör, lör).» Ilyen
vegyes hangzó szépen beválik átmeneti hangnak, mely egyrészt a
tiszta í-hez (vog. és osztlrt), másrészt az osztB. I és végre tiszta
l-hez segíti át az ejtést.
A 3. személynévmásnak e szerint kezdő s hanggal fölvett
eredeti tőalakjából pedig a 3. szemólyragnak tisztán névmási eleme
is megfejthető, a mint az egyes ugor nyelvekben jelentkezik. Több
nyire úgyis épen az s hangot találjuk e ragban: mord. -za (-zo,
ze), az intervocalis helyzetben lágyult .2-vei (sodaza, sodazo tudjon
ő, kudozo háza); cser. -£o-, zö == kodozo, poktozo hajtson; finn -h-n,
az intervocalis s-nek szokott gyengülésével (h) s úgyis az önálló
névmással Juin egyezőleg; meg csatlakozó n segédraggal: mord.
-nza (-nzo, -nze), finn -nsa, a mely alakhoz egyszersmind az n ki
szorultával a Ip. -s, zürj.-votj. -*, z 3. ragalakok is számítandók.
De midőn a vogulban és osztjákban a ragnak szintén úgy, mint a
3. névmásban -t és l a hangzója: vog. neta nfje, pogel fia (vagy
kietitá küldi őt, lisle ette őt), szükséges számba vennünk, hogy
egyéb esetben is az s : t és l consonansoknak az illető nyelvekben
való váltakozása a szó közepén (illetőleg végén) is tapasztalható.
Legjobb példa erre az ugor «máj» sző, többféle változataiban:
1. s-vel: finn maksa ( = lp. muokse, mord. maksa, cser. moks zürj.votj. mus); 2. í-vel: vog. majt, mqjte, osztlrt. mügot; 3. l-\e\: osztB.
mugol (S. mugol). V. ö. még: cser. iips, zürj. is odor (szag) = vog.
at, osztB. ebil (épl), osztlrt. ebet id. — De még más nyelvek teré
ről is nyerünk igazoló példát, hogy ily helyzetben levő (t. i. szóközépi, szóvégi) s-féle hang í-be meg l-be mehet át. A törökségnek
legkeletibb tagjában, a jakut nyelvben, az általánosan s-vel (ille
tőleg z-vel, s- és f-vel) jelentkező 3. személyrag (pl. ata-si atyja,
alt. adazi, csuv. a-se; ikisi ketteje = csuv. iges; meg az egy. 3.
imper. alakban: bolsun legyen ő, alsin vegyen = alt. alzin, polzun
stb.) — í-vel van, pl. aya atya = ayata ő atyja, oyoto gyermeke:
imper.: t-n : sanatin gondoljon, sicitin egyék). Ugyancsak a jakutban a több. 1., 2. szemólyragok, melyek a többi törökségben z, s
hanggal végződnek {-miz vagy -biz, -fáz vagy -giz stb., csak a csuvasban vált 2-ből r: mir, -ir) megint í-vel lépnek föl: -bit, -gitt
pl. ayabit, ayaylt) ; pedig hogy itt előbb a jakutban is s hang volt,
bizonyítják még a jak. önálló személynévmások, melyek a többi
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törökséggel egyezőleg s-esek: bisigi mi, ásigi (e h. sásigi ti) == köz
tör, biz, siz. Hozzájárul még a jakut -mat (-pat stb.), mint a tagadósított igetőnek nom. praesentis végzete = ktör. -maz (-mas),
míg a megfelelő állítólagos igealak megint a többi törökséggel
egyezőleg r-en végződik, a mely a maz-heli z-re utal, mint régibb
alakjára. Szintígy a néhány tör. nyelvben használatos -mis-féle
nom. praeteriti hangzik -mit (bit stb.)-nek a j akutban. Másrészt a
szóközépi vagy szóvégi s-nek l-vé válása mellett is szolgáltat iga
zoló példát a törökség, a csuvas nyelv mutatván föl számos eset
ben ilyen l-et a ktör. s, illetőleg s ellenében: pl. col kő, cil fog =
tör. tas, tis ('jak. tas, tis);pilik öt = bis, bes (biás); otmel = alt
mis hatvan stb.; sőt egy ilyen példa a magyarban is akad: a
dunántúli -hol e h. -hoz névutó (pedig hozzám stb. szerint a -hoz
minden bizonynyal az eredetibb alak). Mindezekből világos, hogy
avog.-osztjákí- ésZ-vel való személyrag csakugyan régibb s-féléből
válhatott, s koránt sem következik, hogy a vogul-osztják nyelv csak
azután alkalmazta a 3. névmást személyragúl, hogy annak kezdő
hangzója már í-vé és Z-vé vált. Csak azt kell még megjegyeznünk,
hogy a vogul nyelv a ragul alkalmazott névmásban az s-nek mind
a kétféle fejlődésének hódol, mert a tárgyas igeragozásban t mel
lett van még l is, mint a 3. személy mutatója, míg az osztjákban
az egyféle l uralkodik. Sőt egészen el is tűnik a ragnak consonansa: piti e h. pita, a mi azonban ép oly könnyen előző *piza s
ebből pihii) alakból érthető meg; kvolii háza: *kvolea, kvolezá-bö\.
Hátra van még a magyar nyelvnek 3. személyragja, mely a
névmástőbeli consonanst részint még -j alakban tartotta fenn,
többire pedig az előző vocalisba olvasztotta vagy pedig nyomtala
nul elvesztette (tudja, tudjuk stb., lova e h. lova = lovajo; lovok
v. lovuk e h. lovo'ok). Már pedig ezen alakok is szépen megférnek
a névmási ragnak eredeti s alakjával. Hogy jelesen a j alak a
magyar hangfejlődésnek megfelelő, egyszeriben a maj (maja) szótő
mutatja = vog. majt, oszt. mugol, finn stb. maksa e h. magasa ;
mert látni való, hogy a hosszú a-val való ma rész = maga, mugo,
maj; a -ja pedig = -sa, -l, -t. E szerint a lova, illetőleg lovajo alakot
előző lovazo-hől kell magyaráznunk; megjegyezvén, hogy a vocalisközi s(z)-nek gyengült utódja rendszerint h, de j is — mely úgyis
a magyarban h-val szeret váltakozni (fehér, fejér), — a mi mellett
még analógiául föl lehet hozni, hogy tájnyelvileg van djom e h.
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ásom, vagy oszm.-törökben: bilmejiz, almajiz e h. bilmeziz almaziz, (s továbbá hilmezmiz, almazmiz). Úgy látszik, hogy a magyarban
csakugyan az s(z)-nek mind a két változása U és j szerepelt (úgy
mint a vogulban í és l): mert a ragconsonansnak nyomtalan el
tűnése legkönnyebben előző h fölvételével magyarázható: lovok v.
lovuk, ebből: lovohok, lövök ( = ered. lovozok); tudom, ebből: indo
kom, tudom (= ered. tudozom).
BUDENZ JÓZSEF.

Ismertetések és bírálatok.
Suomen kielen lukusanoista — «a f i n n n y e l v s z á m 
n e v e i r ő l ' ) értekezett a Societas scient. Fennica 1888-ki ünnepi
évi gyűlésén A h 1 q v i s t Ág., de nem épen csak a finn számnevek
ről, hanem az egész ugorság közös számnév-rendszerét vonta
tárgyalása körébe. S valóban figyelemre méltó is azon nézet,
melyet itt elóad, az egyszerű ugor számnevek terjedelmét vagyis
az eredeti ugor számnév-rendszert illetőleg. Tudva van ugyanis,
hogy a tizes rendszer az ugor nyelvekben nem látszik ős eredeti
nek, mert a valóban egyszerű és valamennyi ugor nyelvben egyezőleg meglevő számnevek azt be nem töltik, a mint ezt nálunk
több alkalommal Hunfalvy Pál is fejtegette (pl. Nyelvt. Közi. IX,
15. a «Kondai vogul nyelv» bevezetésében). Ahlqvist is kiemeli és
fejtegeti újra az erre vonatkozó okokat: hogy a «tíz»-re már több
féle (tehát nem az alapnyelvben megállapodott) számnév van (finn,
mordvin : kymmen, kémen ,- lp. loge, lokke ; cser. lu, vog. lou; osztj.
jan • zürj.-votj. das, m. tíz) ; hogy a «nyolcz, kilencz» csak össze
tett szóval jelölvék, melynek előrésze «két, egy» jelentésű, a mi leg
világosabban a finnben és a zürj.-votjákban tűnik szembe; hogy
végre egyik «tíz»-szó, zürj.-votj. das, m. tíz (meg a finn yh-deks-an,
kah-deks-an-ból, valamint a cser. indeks, kandaks-hől kifejlő deks)
épen idegen, indogermán nyelvekből kerültnek látszik (szláv desjat=
lat. decem, gör. Séxa, szkr. dacban). E jelenségekre eddig azt a néze-.
tet alapították (pl. Hunfalvy is), hogy az ugor nyelvek «nem
mindjárt 10-ig számláltak vagyis nem a tízes rendszer szerint,
hanem csak 7-ig vagy h e t e s rendszer szerint számláltak*. Ahl
qvist azomban most arra figyelmeztet, hogy az egyszerű ugor
számnevek bizonyos egyformasággal alakúit sora már a «hat»-nál
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szakad meg, a mennyiben addig teljes tő alakjában két tagú szók
szolgálnak (finn yhte, kahte, kolme, neljá, viite, kuute), de a «hét»-re
való szó részint 3-tagú (seitsema, nom. seitsen = mord. sisem, cser.
sim, zürj.-votj. sizimj, részint nem teljes egyezésű szó: f. seitsema
ellenében: oszt. tlabet (diai. szinte sabet) és m. hét.Hozzá veszi még
azt a körülményt, hogy az ugor «hét»-számnevek egyes indogermán
nyelvbeliekbez igen hasonlók : az oszt. tlabet (sabet) a szkr. saptanhoz; a finn seitsem vagy a szerinte fölvehető eredetibb alakja
seittem a szláv sedem-hez (or. ce^ML, ceMi>), meg a lat. septem-hez;
végre a m. hét a perzsa hefta, he/t és gör. i^rá-hoz. Ennek
alapján azt véli Ahlqvist, hogy az ugor «hót» számnév, hár
mas alakjában, csakugyan az indogermánságból került (úgy
mint a «tíz»-nek egyik alakja: das, tíz, deks) meg a «száz» :
sata stb., száz, és pedig mindegyik alakja külön-külön, olyan idő
ben mikor a kölcsönvevő nyelvek már egymástól elváltak volt.
A «hót»-számnak különös fontossága volt mint időmérő számnak,
mely egy-egy holdváltozásnak vagy a természetes hónap negyed
részének napjait olvassa; s Ahlqvist hiszi is, hogy épen az időmerő
szám tisztjével, vagyis a «septimana, woche» jelentésével vették át
az ugor nyelvek e számnevet az indogermánságból (a vogulban süt
«septem és septimana», szintígy a m. hét; a finnek meg csak a
kereszténységgel kapták «septimana» jelentéssel a viikko szót a
svédektől, meg a keleti finnség és más ugor nyelv a nedélja szót az
orosztól). Mind ezekben tehát Ahlqvist elég alapot talál azon véle
ményre, hogy az ős ugorok egyszerű szám-szókkal nem is «hét»-ig,
hanem csak «hat»-ig olvastak s ezen «hatos» rendszernek vagyis
annak, hogy épen ezen számnál állapodott meg egyelőre a szám
olvasás, némi külső okát és alapját abban leli, hogy ugy mint indo
germán és sémi léren a «hét» szám, a turáni népeknél a «három»
bizonyos szentség jellegével bírt, de ezzel a számsor még igen
rövid levén, azt épen két annyira terjesztették ki. De megengedi
Ahlqvist, hogy későbben, midőn a «hét»-számnak szentül tiszte
lése idegen hatás után lábra kapott s maga az elnevező számszó is
átvétetett, jó ideig ez volt a számsornak befejezője, mig csak végre
nagy nehezen a «tíz»-zel végződő számláló sor el nem fogadtatott.
Meg kell immár vizsgálnunk, vájjon áll-e mind az, a mire
Ahlqvist új nézetét alapította s egyszersmind olyan értelemben
jelentős-e, hogy az ő következtetéseit igazolhassa.
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1. Többféle számnév van a «tíz» re, köztük das, tíz, -deks,
a mely némileg indogermán szóhoz hasonlít (szkr. dagan, szláv desjatí). Vájjon e hasonlóság valóban oly nagy-e, hogy beválik azo
nosságnak s csak kölcsönvétel magyarázhatja meg? —Világos,
hogy a zürj.-votj. das-t nem lehet a szintén ugor tíz, deks-tő\
külön választani, annál kevésbé nem, mert das-nak bátran régibb
magashangú alakja vehető föl (*des: v. ö. zürj.-votj. ta «ez»=ug.
td, zürj. vart- = m. ver-m; va víz = f. vedé stb.). A m. tíz még
hosszú vocalisával régibb *tejz-re utal, mely szépen összefér egy
teks = f. -deks szóalakkal. Közös alapalak tehát ugor részen teks v.
deks, s ezzé vált volna az indogermán alakok közül az, mely egy
szersmind az érintkezési lehetőség tekintetében egyedül jöhet
számba, a szláv-litván desenti, desimti í Teljességgel nem hihető.
Pedig ilyen számnév kölcsönvételének absolut lehetőségót koránt
sem tagadjuk, tekintve, hogy pl. a mandsu is, tízesei közé bele
iktatta a mongol «harmincz»-at (gusin, tung. gucin, gutin az ere
deti ilafii mellett: ilan «három»); de a kölcsönzés elfogadásához
hiányzik itt az első feltétel: az alakok tökéletesb egyezése. Aztán
meg az illető ugor nyelvek (a finn, magyar, zürj.-votj., cseremisz
nyelvek a «tíz»-nek elnevezésére úgy sem szorultak idegen szóra;
rendelkezésükre volt és tényleg használatba vétetett más szó: f.
kymmen, cser. la, zürj.-votj. mis a 8, 9-ben: kökjamis, ök-mis, m.
-iicz e h. -msz, = mis a kilencz és harminc z-bsna.; vagy akár van, ven
a negyven, ötven, hatvan stb.-ben, a mi hihetőleg kemen-bő\ lett:
v. ö. vog. nelimen e h. neli-ymen, neli-kemen =s negy-ven).
2. A háromféle ugor «hét» ú. m. oszt. tlabet (sdbet), f. seitsem
(seittem?), m. hét elejétől fogva külömböző alakú szók voltak-e,
melyek így külön-külön akár kölcsönbe is kerülhettek be az indogermánság egyes nyelveiből, vagy pedig csak az illető ugor nyelvek
fejlődése közben nyerték-e a külömböző alakot, egy közös alapalak
ból, mely ha ugyan idegen eredetű, mégis csak egyszer vétetett
kölcsön? Itt mindjárt eszünkbe juthat hogy a «száz», melyre az
elnevezett számsor megszerzésében mégis csak későbben került a
sor mintsem a «hét»-re, csak egyszeri kölcsönvétel utján nyerte a
szavát (sada = sudo, sot, cote = m. száz, a magyar hangfejlődés
határozott nyomával: d h. z-vel). De vájjon tlabet, seitsem, hét
csakugyan egy közös alakra vihetők? — Az oszt. sábet (vegyük
föl csak ezen úgyis eredetibb alakot osztB. labit, Irt. tdbet helyett)
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mindenesetre egyazon a vog. saí-val; azaz sabt-ből lett sat (v. ö.
vog. át crinis = oszt. ubit, nqt setas = nubit); egyszersmind régrbb
magash. alak vehető föl: sabt, sat. A m. hét (tkp. hét) mint h-val
kezdődő magash. szó úgyis eredetibb sét-íéle alakra utal, s így
bizony hozzá illik a vog. *sat-hez; ez bizonyosan vált *s«bt (sápt)ből, a mit bátran a m. *sét-ve is elfogadhatunk (tekintve a m.
hangalaki fejlődés régibb korát, melyben szóközépi explosiv-csoportok elváltoztak, mint pl. kt a két, kett-ő-hen). így csakugyan
egynek vesszük az oszt. sábet (vog. sat) ós m. hét számnév-alakokat.
De másrészt a finn seitsemá vagy bár a végrész elhagyásával seitse
mégsem egykönnyen a vog. oszt. sat, sabt (sápt)-vel egyeztethető,
a mint azt még UgSzót. 134.1. megkísértettem. Az Ahlqvist fölvette
seittem alak csak újabb lehet, mint azon dialektus sajátsága, mely
az itse-t is itte-nek ejti; spiransos (s-féle) középhanggal való alakot
találunk a mordvinban és zürj.-votjákban is (sise-m, sizi-m), s ilyet
tükröz a lapp ciecca, cieca. S hogy jelesen a mordvinban egy
*sebte, septe alakból sise válhatott volna, semmi biztos analógiával
nem igazolható. E szerint csak az marad hátra, hogy a seitse (sise,
sizi, cieca) szót különvalónak és a vog. oszt. sat, sábt-va\ nem
egyezőnek tartsuk. Kégibb alakjában jóformán volt még más consonans elem a második s hang mellett, a melyből a teljesebb finn
seitse megmagyarázódik: lehetett az bár *seske (f. itse szerint,
mely a cser.-ben eske, s a mord.-ban es, lp. jec, jeca), vagy akár
sense, sentse, illetőleg sense, senkse (v. ö. finn seiso állani = lpK.
cuánc-, coanc-,lpF., cnoggo-; finn neitse leány, ebből: nen-kse) • de
az s-féle hangnak már benne kellett lennie.
3. Ha e szerint kétféle külön «hót» számnév van az ugor
nyelvekben, kérdés vájjon nem lehet-e idegen eredetű az egyik ?
S ez valóban nagyon hihető, tekintve hogy a *sebte, *septe, mint az
oszt. vog. sabet, sat és m. hét alapalakja, lényegben igen szorosan
egybetalálkozik az indogermánság megfelelő számnevével:
szki\
sapta-n. Közvetetlen kölcsönadónak tarthatjuk azt a nyelvet, mely a
«száz»-at is szolgáltatta: azaz valamelyik szláv dialektust,természe
tesen már olyan korban, midőn a szláv sede-m-h'ó\ magából sem
kopott volt még ki a labiális, hanem ennek még sebde-m, illetőleg
a litván septyni szerint még septe-m-íé\e alakja volt. Megjegyzendő,
hogy épen csak azon két ugor főnyelvben, mely a septe-íéle «hét»vel él, a vogul-osztjákban és a magyarban, van e számnévnek
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egyszersmind a «septimana, woche» jelentése, s így hasznát vehet
jük Ahlqvist sejtelmének, hogy e számnévnek épen időmérő jelen
tősége okozta annak átvételét — természetesen a megvolt eredeti
ugor számnév m e l l é (f. seitse-md). Es vájjon nem jelentős-e az
is, hogy a vogul monda a sat szót, midőn napot, éjét olvas vele,
mindig utána veti a jelzett szónak? éte sdt, kdtel sat, mintha így
mondaná «eine tag-woche, nacht-woche» ? Hiszen más számnévvel
ez nem történik.
4. Azt vélvén, hogy a f. seitsem «hét» a szláv sedem-vel egye
zik, Ahlqvist látni valólag a finn számnév végtagjára (m, -máj fek
tetett súlyt. Magában véve ugyan semmi különös nincsen e hoszszabb szóalakban, csak úgy nem. mint a sydiime, happame stb. szók
hasonló végű alakjában. De nagyon is lehet, hogy seitsem (meg
mord. sisem, zürj. votj., sizim, cser. sim) mint ugor szó csakugyan
képzővel alakult (seitse-md), még pedig lehet ezen -m képzőnek
alkalmasan collectiv érteket tulajdonítani: v, ö. mord. vese és
reseme «mind» (vesemest mindnyájuk), meg, hogy az osztj.-meí
sorszámnév-képző (a vogul -it ellenében) voltaképen minden szám
nevet ilyen -m képzővel told meg (vétmet ötödik = vog. átit).
E mellett azonban nem esik latba a lp. ciecca-nok rövidebb alakja
(melyből sorszámnév ciecad), mert a IpK. kiccem még szintén
megőrizte az m-es szóvéget, de sorszámnév: kiécant), V. ö. lpF.
niiovca «nyelv» mint egy. nom., pedig tője nuofcama.
5. A m. hét és a vele egyező vog. sat, oszt. sdbet (*sat, sdbet,
sdpt) idegen eredetére nézve még számba vehető, hogy az e nyel
vekből kiveszett eredeti ugor «hét»-nek(— f. seitsemd) jóformán még
egy kis nyoma maradt meg a régi magyar nyelvben. Ilyent lehet
ugyanis fölismerni a rejtélyes észten szóban, mely többnyire mint a
mutató névmás határozója a. m. «egy hétnyi időközzel*) (észten ez
napon, pl. ha épen szerda van, azt teszi, hogy «a következő vagy a
múlt hét szerdáján»); de a Nyelvtörténeti szótár elég példát hoz föl
arra is, hogy mint a nap szó köz vetetlen jelzője egyszerűen «hetet
(septem)»jelent: pl. ezte.n napyg lakomának (demorati diebus septem) ;
az zent testot egeez ezten napyg temetetlen hagyaak. Ezen eszten-ve
nézve az a nézetem, hogy előrésze esz felel meg az eredeti ugor «hét» nek = f. seitse-(7n), mord. sise-(m), a kezdő s-hang híjával (úgy
mint epe, ev- = f. sappe, syö-, mord. sdpd, seve-). Az utórészben ten
lehet eredetileg «teljességet, egészeU jelentő képző (— e h. tel =
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vog. tajl; v. ö. éj-ten-éjjel; egye-ten-ben), miszerint az észten nap
tkp. annyit mondott mint «volle sieben tage».
6. De még az a kérdésünk van, vájjon abból, hogy az ugor
nyelvek a «nyolcz» és «kilencz» számneveket a «tíz»-nek segítsé
gével alkották, szükségképen következik-e, hogy alapszámsoruk
csak hétig terjedt, vagyis hogy a hetes rendszerrel éltek ? Követ
keznék bizony, ha a tényleg létező «tízes» rendszerben még az
előző hetes rendszernek valami maradványa volna meg; ha jelesen
a 8 . 9 . számoknak a II-dik «hetes»-be illő nevük volna («hét-egy,
hét-kettő») vagy ha a 14-nek a szomszéd additionalis számoktól
elütő olyan neve volna, a milyen a tíz után a húsz. így pedig azt
látjuk, hogy az alapszámsor végpontja, a melyre nevükkel a 8 és 9
is mutatnak csakis a «tíz». Csak olyanok az ugor 8 és 9 számnevek,
mintha a latinban a duodeviginti, undeviginti hasonlatosságára
*duodedecem, undedecem. számnevek alakultak volna. S hogy az ősugorok a tízes rendszerre vagyis a tízzel végződő alapszámsorra rá
jöjjenek, ahhoz bizony idegen hatás nem kellett, a melyet e részben
a többi altajiságban sem tapasztalunk : mert e rendszer természetes,
az emberi testen a két kéz ujjaiban kínálkozó számláló eszköz alkal
mazásán alapszik. Ellenben a hetes rendszer, mely a holdváltozás
napszámára mint alapra támaszkodnék, merőben mesterséges volna,
mert nem együttesen szemlélhető tárgyakat, hanem egymás után
egyenként jelenkező egyeseket olvasna, a milyeneken bajosan lehet
a számlálást megtanulni. Midőn valamely nép az első astronomicus észleléseket teszi, akkor hihető, hogy már valamennyire szám
lálni is tud. Egyébiránt az ugor 8 és 9 számnevek különös alakja
legfelébb azt bizonyíthaja, hogy itt már az egyszerű vagyis tüzetes
elnevezések alkotására való képesség vagy kedv fogyatkozott meg,
s egyszersmind azt, hogy a tüzetes névalkotás előbb a természe
tes számsornak fontosabb végpontjára fordult. De utolvégre ki
tudja, vájjon nem csupán olyan szeszélyből támadt-e már az ugor
alapnyelvben a 8 és 9 számfogalmak 10-re utaló elnevezése, mint a
milyen minden szükség nélkül a latin duodeviginti, undeviginti-iéléket teremtette? Azaz, hogy eleinte csakugyan megvolt már a 8 ós
9-nek is egyszerű tüzetes neve az ugorságban is, úgy mint a többi
altajiságban, kivéve a szamojédet, mely meg a 8-at «kétszer négy»nek mondja, nyilván azon természetes alapon, hogy e számot

206

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

ujjakkal legkényelmesebben úgy mutathatjuk, ha a két hüvelyk ujjat
behúzva két kezünket föltartjuk.
Ámde többféle neve van a «tíz» számfogalomnak az ugor
ságban s ezért nem lehet ez az eredeti számsor végpontja. Erre
csak azt jegyzem meg, hogy a «fej»-nek mint testrésznek is van
többféle ugor neve : oszt. 0/ | vog. pank = m.fej, f. pad | zürj. votj.
jir, jur | mord. pra | cser. vaj, lp. oajve — mig a «szem»-nek, a
«kéz»-nek csak egy-egy neve van. S ha pl. a török nyelvek anynyira külön nyelvek volnának mint az ugorok s nem inkább dialektusi közelségben állók, jóformán azok is mutatnának többféle
«tíz» számnevet. De figyelmet érdemel, hogy az ugor «tíz»-szók
mindegyike több nyelvben fordul elé, olyanokban is, melyek nem
állanak egymáshoz bizonyos «közelebbségi» viszonyban, pl. a lapp
lokke még a cser. vog. nyelvekben; a zürj. das még a magyarban
meg a finn és cser. «nyolcz, kilencz»-ben; a finn kymmen, mord.
kémen hihetőleg még a vogulban van meg (-men, -pen: neli-men 40,
atpen 50) meg a magyarban (-ven: negyven e h. negy-men). Ez
pedig arra mutat, hogy e többféle nevek már az ugor alapnyelvben
voltak rendelkezésre. Ellenkezőleg megint külömbséget találunk
közel álló nyelvekben: oszt. jafi a vog. lu, lou ellenében, pedig az
osztják a vogul mellett igazán testvérnyelv. A többféle «tiz» szám
név tehát a tizes rendszer eredetisége vagy régisége ellen semmit
sem bizonyit.
7. Végre Ahlqvistnak «hatos» számrendszerét sem tarthat
juk erősebb alapon nyugvónak mint a «hetest». Végpontjának
megállapítása látni valólag igen mesterséges. Még az sem segítene,
ha a finn seitsemii és a vele egyező mord. és zürj. votj. alakok
csakugyan kölcsönbe kerültek volna. Az meg, hogy seitsemd abban
hagyja a viite, kuute-nak alaki hasonlóságát, épen semmit sem
jelenthet. Hiszen a neljci, meg a kolme sem így hasonló a viite,
kuute-hoz; mig másképen megint hasonlók az yhte és kahte. Csak
azt mutathatja a «hat» számnévnek «öt»-hez hasonló egyszerű ós
rövid (finnben kuute, viite) meg az egész ugorságban egyező alakja,
hogy az ugorok nem csak «öt»-ig számláltak, csak az egyik kéz
ujjait alkalmazván. 8 ha egyszer az «öt»-ön túl voltak számneveik
alkotásával, az elnevezendő számsornak, a természetes számláló
eszköz teljes alkalmazása mellett, nem volt más vég- és zárpontja
mint a «tíz».
BUDENZ J.
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Lappische Sprachproben aufgezeichnet von J. Qvigstad und
G. Sandberg, ins Deutsche übersetzt und mit Ánmerkungen versehen von J. Qvigstad. — Helsingfors 1888.
A helsingforsi finn-ugor társaság (Suomalais-ugrilainen seura)
1888-ban kiadott évkönyvének legbecsesebb közleménye a czímben
említett gyűjtemény, mely a lapp nyelvet egészen új alakban
mutatja be. A lappság tizenkét külömböző vidékéről kapunk eredeti
népnyelvi mutatványokat, melyek nemcsak tartalmilag érdekesek,
hanem a közlés módja folytán főleg nyelvészeti szempontból igen
becsesek és tanulságosak. A gyűjtők ugyanis számoltak a mai
nyelvtudomány követelményeivel és az élő kiejtést lehetőleg híven
visszatükröző phonétikai átirást használnak és ez által az egyes
dialektusoknak nemcsak alaktani, hanem hangtani külömbségeivel
is részletesen megismerkedhetünk.
Az egyik gyűjtőt K. J. Qvigstadtot régen ismeri már az ugor
nyelvészettel foglalkozó közönség, mint a lapp nyelvnek egyik leg
alaposabb ismerőjét és igen hivatott kutatóját. Nemcsak nyelvésze
tileg búvárolja a lappságot, hanem az eredeti lapp nyelven is adott
ki egy nyelvi és pedagógiai szempontból egyaránt sikerült lapp
ábécéskönyvet. A nyelvészet terén föltűnést keltett «Beitráge zur
Vergleichung des verwandten Wortvorrates in der Lappischen und
der Finnischen Sprache» czímű műve, melyben a lapp és finn nyelv
hangtani és szókincsbeli viszonyáról szól. Legnagyobb érdeme
azomban, hogy beutazta a norvégiai lappság majdnem egész terü
letét ós mindenütt számos eredeti népnyelvi szöveget gyűjtött.
A mit Qvigstad a norvég lappság területén, ugyanazt tette G. Sand
berg a dél Varangerfjordi, Skolte-lapp és Enare melléki lappság
gal. Nagy gyűjteményükből 1887-ben norvég fordításban adtak ki
közösen szép gyűjteményt, mely mind érdekes, új tartalmánál,
mind egyszerű, hamisítatlan előadása módjánál fogva egyaránt
érdemes munka. E nagy közös gyűjteményből való azon német
fordítással és magyarázó jegyzetekkel ellátott 109 lapra terjedő
gyűjtemény, mely a finn-ugor társaság 1888. évkönyvében a fönti
czím alatt megjelent. E gyűjteményből csak a 9—17. lapon Enare
(Anar), Pasvik v. Skolte lappság (Baccedeán v. Nuórtgíel) és
Délvarangernek Bugö és Jarfjord (Reisvuodno és Buóvde-vuódna)
vidékéről közölt eredeti lapp nyelvi mutatványok valók Sandberg
tollából, a többi 31 lapra terjedő eredeti szöveg, a bevezetés, a
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hozzá csatolt német fordítás és jegyzetek pedig mind Qvigstad
közleményei.
E gyűjtemény több tekintetben érdekes és tanulságos; azért
érdemes, hogy egy kicsit bővebben foglalkozzunk vele. A norvégiai
lappok nyelvéről eddig csak egyetlen népies gyűjteménnyel
rendelkeztünk, Friis 1856-ban Lappiske Sprogpröver czím alatt ki
adott eredeti nyelven közölt meseszövegeivel. Ezen becses szövegek
alak- és mondattanilag egészen híven tüntetik föl a népnyelvet, de
hangtanilag már nem tárják a külömböző dialektusokat úgy elénk,
hogy az élő kiejtést pontosan megismerhetnök. Friis a népnyelvi
szövegeknek különösen magánhangzórendszerét teljesen beleszorítja
az úgynevezett Originalsprog bilincseibe. A Qvigstad és Sandbergtől közölt mutatványok ellenben teljes világossággal föltárják
előttünk a lapp nyelvjárások buja tenyészetében föltűnő hangtani
jelenségeket, a melyek első sorban befolynak a dialektusok ala
kulására.
A Lappische Sprachproben bevezetésében Qvigstad ismerteti
mind azon hangokat, melyek a közlendő szövegekben előfordulnak
és phonetikailag magyarázza meg e hangok természetét és a kifeje
zésükre szolgáló jegyek értékét. Kevés kivétellel ismerteti e hango
kat már Friis is lapp nyelvtanában, csakhogy a szövegeiben nem
jelöli, míg Qvigstadnál a bevezetésül ismertetett hangokat pontosan
jelölve találjuk mindenütt. — Mind a mellett Qvigstad jelölése
sem elégít ki bennünket teljesen. A phonetikai átirás megköveteli,
hogy a leíró minden hangot úgy órzékítsen meg, hogy az olvasónak
semmit se kelljen magától kitalálnia. Pedig több tekintetben ezt
kell tennünk a Qvigstad-Sandberg közölte szövegek olvasásánál
is; mert nem tudták magukat teljesen emancipálni a könyvnyelvi
helyesírástól. Majdnem az összes lappságnak közös sajátsága, hogy
k, t, p, c, c mássalhangzók elé szó közepén rendesen egy a német
c7/-hoz hasonló erősítő hang járul. Az irodalmi nyelv ilyenkor k, kk,
t, tt, p, pp, c, cc, c, cc betűket használ, a melyek két magánhangzó
közt mindig egy előttük levő aspiratióval hangzanak. Ha a lapp iro
dalmi nyelv a mi k, t, p hangjainkat akarja ez esetben kifejezni,
akkor g, d, b betűket használ. Qvigstad ezt a jelölést szintén meg
tartotta s csak annyiban változtatott rajta, hogy ott a hol az irodalmi
nyelv nem jelölte meg a g v. gg, d v. dd, b v. bb hangoknak k v. kk,
t v. tt, pv.pp-rQ való erősbülését, ott ő már külön jeleket használ,
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nevezetesen b, d, g-t, melyek a magyar k, t,p hangoknak felelnek
meg. A irodalmi nyelv például az a delet = adni, nubbe = másik szó*
kat minden alakjukban add-, nubb- töalakban írja, holott az addet
pl. a jelen idö 1. szem. attam-naik, a nubbe a genitivusban nuppenak hangzik és ezt Qvigstad ki is tünteti a fönt említett jelekkel.
Kár, hogy e jeleket nem használja következetesen a kemény han
gok jelölésére és h-t a k, t, p, c, c előtti hehezet kifejezésére, mint
a Kvdnangen (Navuönná)-ból közlött szövegekben, mert így az, a
ki a lapp nyelvvel a helyszínén nem foglalkozott tüzetesen, soha
sem tudja biztosan, hogyan ejtse az egyes hangokat, a melyek a
legtöbbször ugyanazon beszélőnek ajkán is gyakran változnak.
Qvigstadnál az akka asszony, juttat költözködni, lokkot mondani, •
olvasni, goátte ház egyformán vannak írva, holott az előbbi kettő
saját tapasztalásom szerint a karesuandói dialektusban az erősbült
alakban ahkka, johttaJd-nak, az utóbbi kettő pedig lohköht, koahtenak hangzik.
Ezen kivül Qvigstad, a most említett vidékről és a Hatfjelddalból közölt szövegeket kivéve, a magánhangzók hosszúságát és rövid
ségét sem jelöli pontosan, pedig ez nem csak phonetikaüag fontos,
hanem néha aszók származására, eredeti alakjára is világot vethet.
Kár, hogy Qvigstad e gyűjteményben nem tette meg ugyanazt,
•a, mit már 1881-ben oly szépen keresztülvitt «Beitráge zur Vergleichung des verwandten Wortvorrates der Lappischen und der
Finnischen Spracbe» czímű művében. Ott a lapp magánhangzóknál
háromféle időmértéket jelöl, igaz hogy csak a töalakban, t. i. rövid
(-w) hosszú (—) és félig hosszú (~) magánhangzókat. így, a mint
a gyűjtemény van, az időmértékre nézve nem tudunk eligazodni,
pedig néha ez is fontos hangtani jelenség lehet a lapp dialektusok
közti külömbség megállapítására nézve. Hogy csak egy-két példát
említsek: sisa -ba, -be, nála -ra, -re, lusa -hoz, -hez, sita'1 akarsz
stb. azon dialektusokban, a hol erősbűlés van, rendesen így hang
zanak sisa, nála, lusa (lusö), sita stb., holott pl. a malái dialektus
ban sisa v. sis, nalla, lasa v. lussa, még délebben st's, nille, siH'
alakok élnek.
Hiányos még szerintem a szövegekben a diphthongusok és
triphthongusok jelölése is, mert hogy csak a karesuandói nyelv
járást említsem, melyből Qvigstad is, én is közöltünk szövegeket,
ott is több olyan szóban hallottam én világosan kettős magánNrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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hangzókat, a hol ő egyszerű hangzót jelöl. No de ennek az is lehet
az oka, hogy mind a ketten másoktól jegyezgettük le a szavakat.
Minden esetre feltűnő, hogy ott a hol én ed és szó végén uo diphthongusokat hallottam, nála mindig egyszerű a, o hangok talál
hatók.
Mind ezek azonban csak apróbb és a szövegek leirására vokozó kifogások. Egyébként a gyűjteményt minden tekintetben csak
dicséret illetheti. Nézzük most sorjában, miféle nyelvjárásokkal
ismertetnek bennünket Qvigstad és Sandberg közleményei.
Az első és második számú mese (Cudd-digest — aus der
Tschudenzeit és Gtióbja-cawde = die Burenhaut) az Anar vagyis
Enaretó mellékéről való. Sandberg szövegei lényegükben meg
egyeznek azon IpE. közleményekkel, melyeket Lönnrot, Andelin
és Borg tettek közzé. Új nyelvtani alakot nem találtam bennük,
legfölebb új hangokat.
Ilyen újabb hangjelölések d (a és á között), o (o és u közt).
A egy. sz. nominativusban számos szó vóghangzó nélkül jelenik
meg, mint de atya, dig idő, jawr tó, muor fa cuolm csomó, stb.,
melyek Lönnrotnál és Andelinnál dcce, dige v. digi, jdvre, muora
cualmi v. cuolmi alakban találhatók. Ugyanily kopott alakjuk van
e szóknak Sandbergnél a genitivusban is, holott az emiitett gyújtőknél magánhangzóval végződnek. E tekintetben tehát ezen IpE.
dialektus az orosz lappal egyezik meg.
Egyéb hangtani sajátsága Sandberg közleményének, hogy
szó elején gyakrabban elejt olyan mássalhangzókat, melyek más
dialektusokban megvannak, így a h-t v./-t az udmaseő (lpF. huomaset, fuomaset) «észrevenni», a ;-t az dted (lpF. jattét) «mondani»,
a v-t az ud'ito (lpF. vuoitto) «győzelem» szóban.
A birtokos ragozás az lpE-ban igen megkopott, az egyes, duá
lis ós többes számban egészen egyforma 1. -m, 2. -d, 3. -s.
Sandbergnél az egy. 3. sz. ragja más, mint Andelinnál, t. i.
z (Andelinnál s), és így külömbözik a többes dual. 3. személyének
s ragjától.
A postpositiók is sokkal kopottabbak Sandbergnél mint a
többi gyűjtőknél: dl -ra, -re (And. Lönr. ala), vud'l, vuá'lne «alá,
alatt» (And. vuola, vuoln, Lönr. vaolla, vuoldne), dúdh «mögé»
(And. tiiuhe, v. tüöhen, Lönr. tuoha). — A határozók közül csak
Sandbergnél találjuk e szót doud -szer (oívt doud = egyszer, einst).
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Orosz szók: sivati vadállat, oppet ismét.
A Vilj ja oáb (Die beiden Geschwister) ez. mese Pasvikból
(Baccedeán) való és az úgynevezett Skolte lapp nyelv (Nugrtgiel)
bemutatására szolgál. Ez több hang- és alaktani sajátságánál fogva
nem egyéb mint a kólái lapp nyelvnek egy dialektusa, bár több
sajátsága közép nyelvjárásnak tünteti föl az lpE. és IpK. között.
A lpK-ra valló hangtani sajátsága, hogy számos szó kezdetén
parasitikus j fejlődött ki, pl. fülled élni: lpF. allét; feret el: lpF.
érit; j'adnam föld: lpF. adnám ; fedne anya: lpF. ádne stb. Ez a
sajátság a IpK. dialektuson kívül még csak a déli-lapp nyelvben
fejlődött ki. Egyéb különösebb hangtani sajátságai: 1. hogy a k a
t, é mássalhangzók előtt /t-ra, j előtt t-re, két magánhangzó között
v. I után pedigjí-re változik, pl. öht: lpF. akta egy; moht: IpS. makte
hogyan, a hogyan; bihtes: lpF. biktas ruha; ahé fejsze: lpF. akso
stb. | kutjes sokáig (e helyett kuk'es, kukjes) : lpF. gukkes, IpS. luhlées
hosszú; cieltj = lpF. cielki mondott stb. Ide tartozik a vantjem
«szülő» szó is (lpF. vanJiem), a hol a t eredetibb k mellett tanús
kodik | aik: elat. ajest «idő»; maddek: elat. maddejest «törzs» ;
caji ((felöltött (ruhát)» : lpF. cdhket vestes induere; dlg (tkp. álk)
fiú : állat, aljai. — 2. Igen sok szóban, a hol a többi lapp dialek
tusokban i van k v. t előtt, itt I hangot találunk, mint mustled :
lpF. muittalet; lusted: lpF. luoitted. A szövegben csak e két példát
találtam, de Qvigstad egyik jegyzetében többet is fölsorol. E hang
tani sajátságot egyformán megtaláljuk a lpE. és IpK. nyelvben.
Tisztán az lpE-ra emlékeztet bennünket azomban a Skolte
lappnak az a sajátsága, hogy a ragozás egyes alakjaiban a c hang
j - r e változik ; mint de atya: elat. ajest; gacced kérdezni-ből gajai
kérdezett. E hangtani sajátság a többi eddig közölt IpK. szövegek
ben nem fordul elő, de rendes tünemény az Enare-lappságban.
Különös alakja van a Skolte lappban a lpF. addet, IpS. vaddet,
IpK. anted «adni» igének. Infinitivusi alakját nem ismerem, de
imperativusa ós prasterituma így van: oud adj, oadij adott.
A névragozásnál az egy. nominativusban ép oly gyakori a
véghangzó nélküli alak mint a lpK-ban, pl. vilj férfitestvér, oáb
leánytestvér, de atya, aig idő, nijd leány, dlg fiú stb. (lpF. viellja,
oabba, acce, aigge, nieidda, IpS. alke). Az egyes szám allativusában
kétféle alak van. A legtöbb szó ragja i-re végződik mint a lpF. és
IpS. irodalmi nyelvben, de igen sok esetben a, e-re is végződik,
14*
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mint általánosan a IpK. dialektusban. Ez utóbbi alak az lpE. -an,
-en illativusnak elkopása.
A személynévmások duálisa a IpK. lappság legnagyobb részé
ben, mint Genetz textusai bizonyítják, nincs meg, és az igeragozás
ban valamint a birtokos ragozásnál sincs megkülömböztetve a
többes számtól. Friis nagy lapp szótárához függesztett nyelvtaná
ban a névmásoknál a duálist is felsorolja és az igeragozásnál a
többes 2. személyben szintén említ duális alakot. Lehet, hogy
Friisnek e tekintetben a ponoji dialektuson kivűl a Skolte lapp
nyelv is alapúi szolgált, mert itt ugyancsak a személyes névmások
nál és az igeragozás többes 2. személyében megvan a külön duális.
A névmások duális alakja moái, doái, soái, gen. monnai, donnái,
sonnai stb. Az igeragozás dual. 2. személyében pedig -vdtte, -ppe
a rag.
A postpositiók lativ alakja ép úgy rövidül mint a lpK-ban
vagy a lpE-ban. lus -hoz, -hez, ál -ra, -re, raj -ig (lpF. lusa, ala v.
nála, ragjai).
Az igeragozás, a mint a rövid mutatványból megítélhető,
nagyjában megegyez a lpE-val, de több sajátsága a lpK-val közös.
A Skolte lappban különösen a prast. egyes 3. személyének képzése
figyelemre méltó. A 3. személyben ugyanis Sbjarnij meghalt, bodij
jött, jákij hitt mellett ilyen alakok is vannak valdj vett, böldj
elégette, éeltj mondta; az óéinak «látsz» egyes számú alakkal
szemben a praeteritumban óéin egy. sz. 2. személyi alakot találunk,
tehát az idő ós személyképzés valóságos ablauttal van kifejezve. —
A lat «lenni»> igének következő alakjait találtam a szövegben:
praes. sing. 1. Idm, dual. 1. Idnne, plur. 3. Idh, praet. sing. 2. Ildik
(lid'ik), 3. lij, li, dual. 3. léd (lid), plur. 3. Idin, imperat. dual.
2. lappé s a tagadó igéből pedig fdm ne mi ketten, fdlle ne ti ketten
duális-alakokat.
Az orosz nyelvnek e dialektusra tett hatását több orosz szó
nak, különösen kötőszónak előfordulása mutatja mint dőli (or.
TOjibKo) «csak», hotj «ambár» (or. XOTÍI), stob «hogy» (or. 'ITOŐH).
Alapjelleme szerint már lpF. dialektusnak tarthatjuk a
Bugöfjord (Reisvuódno)-ból Giewr soy bir (Die familie «Stark»)
czím alatt közölt mesét, mely szintén Sandberg gyűjtéséből való.
Van azomban e dialektusnak több olyan sajátsága, melyek által a
lpF. fő nyelvtől meglehetősen eltér. Ilyen sajátsága mindenekelőtt,
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hogy számos névszó az egyes-számi nominativus-, genitivus- és
accusativusban ép úgy elvesztette végmagánhangzóját, mint a tár
gyalt Enare és Skolte lapp nyelvjárásokban; pl. dol (acc. idem)
fltűz» : lpF. dolla; oaiv (acc. idem) «fej» : lpF. oaivve; muór (acc.
id.) «fa» : lpF. muorra; boádnj «férj» : lpF. boadnja stb. — Szintígy koptak el a végmagánhangzók az eddig tárgyalt dialektusok
hoz hasonlóan számos határozó és kötőszó, valamint több névmás
mellől, mint bir «körül» : lpF. birra; sis -ba, -be, bele: lpF. sisa ?
gid «meg, szorosan* : lpF. gidda; dl -ra, -re: lpF. ala; dok oda:
lpF. dokko ,- dob ott: lpF. dobbe; sag nagyon: lpF. sagga; gut «a
ki»: lpF. gutte nub más, második (nub nub mannest egyik a másik
után): lpF. nubbe stb.
E magánhangzó-elhagyást másutt is szereti e dialektus, t. i.
az igeragozásban, nevezetesen a praeterituin többes és kettős szá
mában. A dual. 3. személye így van: naitleig «összeházasodtak»,
riemaig «elkezdtek», oággoig «kaptak* (IpF. naittaleiga, riemaiga
stb.); a többes sz. 3. szem.: fastatedj feleltek, bassegöt elkezdtek
sütni, celk mondtak, vald vettek, cup vágtak, védj bírtak, sie vermochten, beds feljutottak stb. Ez utóbbiakról azonban nem tudom
biztosan, nem a jelen idő többes 3. személyének alakjai-e. Hogy a
múlté, abból következtetem, hogy a lat «lenni» igének a prasteritum többes és kettős számában következő alakjai vannak: leid
(ivoltatoko és «voltatok ketten», leid' «voltak*, Iáig «voltak
ketten».
A lluóvde-vuódna (Jarford)-ból déli Varangerből közölt jdhmid juóigan (Der Gesang der Todten) czímü dal nyelve az előbbivel
megegyező dialektust tüntet föl.
Az ezután következő közlemények nyelvét négy csoportba
oszthatjuk. Az elsőbe azok tartoznak, melyek a finmarki fő lapp
nyelvnek különösen délibb tájbeszédi eltéréseit tüntetik föl; a máso
dikba azok, melyek a svéd Tornio lappmarki dialektusoknak válto
zatai ; a harmadikba, melyek a svéd Lule-lappmarki nyelvjárásokkal
rokonok; a negyedik csoportot pedig a norvég Hatfelddalból
közölt szövegek képezik, melyek a svéd Ume lappmark stenselei
egyházkerületével megegyező nyelvet tárnak elénk. Mind ezek
már Qvigstadnak közlései. Ismerkedjünk meg velük rövidesen
egyenként.
A koutokáino-i dialektus Norvégia belsejében Koutokáino
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(lappúi: Guóiugáidno) egyházkerületében él és bemutatására három
mese szolgál, melyek közül csak az elsőnek van czíme: Ri'magaüasa
ja golma Stalg birra (Rimagalles und die drei Stallos), a másik kettő
pedig czím nélkül van közölve. A koutokáinoi nyelvjárás igen
közel áll a finmarki fő-nyelvhez és főbb eltérései a következők:
1. IpF. uo helyett igen gyakran uö-t, a tőnek szóvégző vagy utolsó
szótagbeli o-ja helyett p-t, e helyett szó végén vagy pedig ragok és
képzők előtt é'-t (== i) találunk; pl. ruoktgt vissza (IpF. ruoktod),
súökkan egyházkerület (IpF. suokkan), vuó'ssat. főzni (IpF. vuossat),
vúösteinus első (IpF. vuostemus) | stallo stalo (IpF. stallo), akkg
öregasszony (IpF. akko, ellenben : akka feleség); oáfápt kapni (IpF.
oa$$ot)i gáikgdi összedöntötte (IpF. gaikodi) \ suokkanest egyház
kerületben, -hői (IpF. suokkanest), noaVde varázsló (IpF. noaidde),
loppedi igért (IpF. loppedi).
A mássalhangzóváltozások közül legjellemzőbbek 1. hogy a
t igen gyakran h-m változik, a hol lpF-ban -tet, -tollat, -tuttet,
-tábme (-tiim) stb. végzetek vannak; pl. snirehi es knitterte (IpF.
snireti), cajehi mutatta (IpF. cajetet); guo'őohám- legeltetés (IpF.
guodotem-), ittuhallat kísértetet látni és attól láttatni (IpF. ittuhallat). 2. Két magánhangzó közt egyszerű k is gyakran ft-ra vál
tozik, de én erre csak egy példát találtam a szövegekben: arvohet
vígan (IpF. arvok víg). 3. Az m-nek w-re változására, a mi igen
gyakori a karesuandói dialektusban, szintén csak egy példát talál
t a m : cellcim v. -cin «kis újj» (IpF. celcim). Egyúttal megemlítem,
hogy az 1! hang csak a Koutokáinoból közlött szövegek néhány
szavában fordul elő.
A mi egyéb hangtani eltérés mutatkozik a koutokáinoi és
IpF. főnyelv közt, az úgy látszik inkább annak tulajdonítható, hogy
az elfogadott helyesírás nem jól adja vissza az élő hangokat, külö
nösen pedig a bb, dd, gg (b, d, g) hangoknak pp, tt, kk (p, t, k)-v&
változását és a magánhangzós erősbüléseket. Qvigstadnál saddat
«lenni» praeterituma sattai; soábbe «bot» genitivusa soáppe, comitativusa söppin ; aVgé (az én jelölésem szerint így hangzanék : ajégi)
«idő» accusativusa aike; biér'gg (az ón jelölésem szerint biérágo)
«hús» accusativusa biérkg; nodVde (az énjei. sz. volna: noájédi)
«varázsló» génit, noáite stb. A könyvnyelvben e szók így vannak
jelölve: saddat: saddai • soábbe: soabbe, sobbin; aigge: aige ;
bierggo : biergo ; noaidde : noaide. Egyebütt is igen számos helyen
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van Qvigstadnak Összes szövegeiben k, t, p (illetőleg g, d, b), a hol
az irodalmi nyelv g, d, b-t használ.
A Koutokáinóból közölt bárom mese közül az utóbbi kettő
némileg eltérő nyelvet tüntet föl mint az első; nevezetesen némely
név- és igeragozási alakokat máskép találunk bennük jelölve. Az
első mesében az egyes sz. locativus ragja a IpF. főnyelvvel megegyezőleg -st; a plurális képzője, az igeragozásnál az egyes sz. 2.
és a többes sz. 3. személyének ragja k, a többes sz. genitivusáé i,
míg a második és harmadik számú mesékben mind ezek mellett a
locativusban s-t, a A>val végződő esetben és ragokban f-t vagy
semmi ragot, a többes genitivusban az i mellett pedig -it ragot
is találunk. A prseteritumban ugyanezen mesékben lai mellett li
is előfordul az egyes sz. 3. személyében.
E két mese úgy látszik az egyházkerület délibb vidékéből
való, mert e sajátságok a vele határos karesuandói dialektusban
már általánosak.
A Kistrand (Koák-giédde)-bői közölt mese az északi finmarki
nyelvjárást tünteti föl és e szerint még jobban megegyezik az iro
dalmi nyelvvel mint a koutokáinói. Hangtanilag különösen emlí
tésre méltó, hogy itt a lágy d, b, g mássalhangzók, legalább a mint
a szövegből meg lehet Ítélni, nem keményednek t, p, k -ra.
A sqddat «lenni vmivó», a vaÖVget «menni» igéknek múltja így van :
sqddqi, vulgi, holott Koutokáinóban ez alakok így hangzanának:
sattai, vulki. E dialektusban igen sűrűn szerepel egy a magyar
a-hoz (Qv. a-nak, én q-nak jelölöm) hasonló hang, mint a föntebbi
sqddqi szóban is és a szótővégző e itt is igen gyakran e (= i)-ve
változik. Megemlítendő még az /í-nek rí-re változása, a mdnnjel,
mdnjes «után» (IpF. maneld, manest) adverbiumok-, illetőleg postpositiókban.
Alaktani sajátságai közül a szövegben leginkább szembeötlik
az accusativus, melyben az id (it) rag d (t)-je elesett, pl. vinqjuyqlmqsqi borivásokat; loáv'dqp = ponyvákat, mai miket. A t
azon kívül az s után is rendesen elmarad a szó végén ép úgy mint
a koutokáinói dialektusnál láttuk; pl. sajes helyben v. helyből,
borramas ételből, gos hol (IpF. gost) stb. — Különös többes számi
comitativusi alakok a következők: cqlmidamgum szemeimmel; julgidqmgum lábaimmal.
A Kvánangen (Navuönná) fjordi dialektus több a főnyelvtől
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eltérő hangtani sajátságot fejtett ki. A IpF. a a legtöbb esetben
a-ra, az c i (e)-re, az m mint rag és képző n-re, k és t igen gyak
ran h-ra, a ő pedig r-re változott; pl. oktd egy (IpF. okta) ; dát
«ez» (IpF. dat), ddhkkat tenni (IpF. dakkat) | bar'ne (én így írnám :
bareni) «fiú» (IpF. bárdne), bahccet ( = -át) «maradni» (IpF. baccet), írét «el» (IpF. érit) \j'érten «ich muss» (IpF.ferttim); lan
«vagyok* (IpF. lam); lohppádallan «igért» (IpF. loppa dallam) \
cappdh «szép» (IpF. cabbak) ; riévsdhd «hófajdot» (IpF. rievsaka) |
sihttat v. sihttah «akarni» (IpF. sittat); ddt v. cZa/i «az» (IpF.
(iaí^, maii v. mai/i «mit» (IpF. maid) \ bori jött IpF. boői),
sirai «akart» (IpF. sidai). E szóban göihe «mégis» (IpF. goit)
viszont a t változott k-ra,. A j'-nek n-re változására is találtam
egy példát: njami «meghalt*) (IpF. jami). E dialektusban több
szó előtt parasitikus w hang is fejlődött. Én csak e két példá
ban találtam woái'nan (én így írnám: woájenan) part. prseteriti
«látott» (IpF. oaidnam) és woá^jg «kap». — A dn e nyelvjárás
ban az ánnán «föld» (IpF. ddnam) és vuönnd «fjord» (IpF.
vuodna) tanúsága szerint nn-vé vonódik össze. A kk (hkk) nem
;--re, hanem g-re gyöngül; pl. dahkkat: prset. s. 3. ddgai. Úgy
látszik a 7-nek d (dd)-re erősbülése is ismeretlen, legalább a bijje
«tesznek» (IpF. bigje) és dajja «mond» (IpF. dagja) ezt bizonyít
ják. Megemlíthetjük még, hogy a b, d, g, ép oly rendszeresen átvál
tozik p, t, k-ra, mint a koutokáinoi dialektusban.
A nagy Lyngenfjordnak i&tfjordi (Gaivuódna) ágából közölt
mesének és egy versnek nyelve nem tüntet föl az eddig tárgyaltak
tól igen eltérő sajátságokat. Mint újabb hangtani tünemény emlí
tésre méltó, hogy ott, a hol a IpF. oa ikerhangzó o-ra szokott rövi
dülni, ott a, Lyngenfjordi nyelvjárásban úö-t találunk; pl. búödiga
jöttek ketten: IpF. booiga, búötte jönnek: IpF. bottek; u'ó^on kap
tam : IpF. ojgum; uoidnen láttam: IpF. ojdnim stb. Egyúttal meg
említjük, hogy a praeter. 1. személyében i helyett e van és való
színűleg így van a 2. és a többi személyekben is, de erre nem
találtam példát. A többes szám állativusában is -ide rag van a l p F .
idi helyett. E nyelvjárásban az m rag és képző w-re, továbbá a k
t-re változik, mint már eddig több helyt láttuk, az st mellől pedig
a végső t itt is elkopott a locativusban. — Az alaktanból csak az
egy spidnin allativust emelem ki, melyből láthatjuk, hogy a rendes
i helyett teljesebb in rag is szerepel.
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A Lyngenfjord másik két ágából a Storfjord (Omasvuodna)
és Soerfjord (Moska-vuödna)-höl való közlemények nyelve meg
egyezik hangtanilag az előbbivel, csak az alaktan terén találunk
egy-két eltérést; nevezetesen az egyes sz. locativusának ragja
nem s, hanem n, az egyes sz. allativusáé rendesen -en, a többes
számé pedig ide mellett iden-ve végződik. Az igeragozásnál a ba és
ga duális ragok mellett szintén teljesebb -ban és -gan ragokat
találunk. A Soerfjordi dialektusban azon kívül az egyes sz. genitivusában és accusativusában az eredeti n (accusativusában m helyett)
rag is él.
A Balsfjordi (Baccavuodna) nyelvjárást valamint a többi
ezután következőket Tromsötől délre beszélik, míg az eddig tár
gyaltak Tromsötől északra élnek. A balsfjordi dialektus nem
tüntet föl sok új sajátságot. A hangtan terén megemlítjük, hogy a
második szótagban néha ö van a lpF. a helyett, ha a megelőző szó
tag magánhangzója o v. u, és ugyanezen tünemény már egészen
általánossá lesz Karesuandóban; pl. dotvtöi v. doktöi észrevette :
lpF. dovdai; borrók enni: lpF. borrat. Mint az utóbbi példából
láthatjuk, e dialectusban az infinit. t-je k-ia,, viszont azonban a
k, mely rendesen mint rag is megmarad, néha t-re változik. A fön
tebbi dotvtöi, dohtói változatban a lpF. 6 (tobdot), lpF. v-nek (dovddat) k (g)-ve változását látjuk. Mind e sajátságokat megtaláljuk
Karesuandóban is.
Karesuando (Garasaivvo)-hói közölt három mese nyelve
lényegében megegyezik a Balsfjordból közöltekével. Van azonban
sok hang- és alaktani sajátsága, melyekkel a balsfjordi dialektustói
tetemesen külömbözik, de minthogy ezeket más helyen ismerte
tem, itt nem foglalkozom velük bővebben.
A Lenviki (Lengavi'ha) nyelvjárást két mese mutatja be.
Ez a dialektus is meglehetősen egyezik még lpF. főnyelvvel, de
több hang-, alak- és különösen szókincsben" sajátsága folytán jócs
kán el is üt tőle. A hangtani sajátságok közül csak azt említem
meg, hogy a kk, íí-nek y, d-re gyöngülése itt már ismeretlen, mert
az utóbbi hangok sem itt, sem innen délre mint ragozásbeli ténye
zők többé nem fordulnak elő. A y helyett g-t, 3 helyett d-t találunk.
Az eddig általánosan használt gost (v. gos), dast (v. dasj helyett itt
is, mint délebben, gonne «hol», danne «itt, ott» alakok használa
tosak. — A névragozásnál a locativus ragja -n. A génit, -n ragja
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csak az a/a-ra és al'de -n postpositiók kapcsolatában maradt meg
(muoranala fára muoronal'de fán) és ez átmenetül szolgál a IpS.
nála, nalde viszonyszók fejlődésére. E szón: dan garregan «az
asszonytw az accusativus n (ered. m) ragját is megtaláljuk.
Az Ibestadi (Ivvarstadek) dialektus igen közel áll már a
Lulelappmarki nyelvhez és igazi átmeneti dialektus az északi lapp
ságtól a középsőhöz. Hangtanilag nem sok választja el az említett
dialektustól. Az északibb lappságban oly gyakori t: h változás itt
is előfordul ugyan, de egymás mellett mind a két hang él: bdljedes
v. báljehés «siket»; vuojehet v. vuojedet «hajtania stb. Megvan a pnek A;-ra változása mint a karesuandói lappságban: voktait hajakat
(IpS. vuoptait), loákta végez (IpS. loapta). — Az s némely szóban
s-re változik, mint Karesuandóban, pl. saddat «lenni» : lpF. saddat;
es maga: lpF. el, — Több szó elé parasitikus h járul: háin = ain
még; holló sok = oüo ; halemus legmagasabb = alemus. —Az első
mese tanúsága szerint a eV is gyakran átváltozik j - r e , mint: mi$a
— mid'a mi; le$e = ledé voltak; daga = dada mond stb.
A névragozásnál a IpS.-hoz közeledésre mutatnak egyes tel
jesebb casusragok. A genitivusban és acsusativusban a rag nélküli
alak mellett itt már általános az n esetrag; az inessivusnak és
locativusnak ugyan közösen -n a ragjuk, de az elativusban st (s)
ragot is találtam. A többes állativusának teljesebb -idén ragja
van, a többes gen. és acc.-nak pedig egyformán -it a végzete. A név
mások inkább a lpF.-hez állnak közelebb, az adverbiumok ós post
positiók pedig a Lule-lappmarki nyelvhez. Az igeragozásnál az
1. és 2. személyebn m, k a rendes rag mint a lpF.-ban, a többes
3. személyben azonban a k végzet gyakran elmarad. Eltérő a lpF.
nyelvtől és úgy látszik csakis e dialektus sajátsága, hogy a duális
3. személyének a múltban -igák a ragja, holott a lappságban min
denütt -ka, ga, -kan, gan ragok szerepelnek e személyben. A múlt
idő többes 3. személyének ragja -n mint a IpS.-ban. Megemlít
jük, hogy e dialektusban a praeter. egyes 2. és többes 3. szemé
lyében nem i-t, hanem e-t találunk, pl. dakkek csináltál, dakkeu
csináltak. — A segédige infinitivusa nem lat mint a lpF.-ban,
hanem lakét mint a Lule-lappmarkban, melynek optativusáúl
az egyes sz. 2. személyben licuk alakot találtam a lpF. lifeik
helyett.
A Tysfjord (Divtas-vuödna) és Hammerö (1labmer)-bó\ közölt

QVIGSTAD-SANDBERG: LAPP. SPRA.CHPROBEN.

219

nyelvmutatványok ugyanazt a nyelvet, vagy legalább ahhoz igen
hasonlót tárnak elénk, mint a mely Jokkmokkban uralkodik; a
Hatíjelddal (Arebö-varedö)-ból közölt három elbeszélés pedig a déli
lapp nyelv bemutatására szolgál. Minthogy azonban e két dialek
tust személyesen is tanulmányoztam és bővebben szándékozom
róluk írni, tehát e helyen nem foglalkozom velük.
Az egyes Norvégiában élő dialektusok földrajzi elterjedése,
Qvigstad szerint, a következő: Az északi lapp főnyelvjárás déli
Varangertól az Ofotenfjordig terjed. Ezen a területen a lappok
megértik egymást és a finmarki lapp nyelven írt könyveket ol
vasni tudják. A tulajdonképi lpF. dialektus azomban csak Tromsöig
terjed; innen délre az eltérések mind inkább nagyobbodnak ós a
Lenwiki nyelvjárás szolgál átmenetül az Ibbestadi dialektusba, a
melyen a Salangen fjordtól egész az Ofotenfjordig beszélnek. Az
ibbestadi dialektus a lappok állítása szerint ugyanaz mint a Jukkasjárvi egyházkerületi Svédországban a Tornio-lappmarkban.
Az Ofoteníjord déli oldalán élő nyelvjárás a lappok szerint ugyanaz
mint a svéd Gellivare egyházkerületi a Lule-lappmarkban. A most
már majdnem kihalt Gullesfjordi és az eredeti Tysíjordi dialektus
szolgál átmenetül a tulajdonképpi IpS. nyelvbe.
Most a közölt szövegek tartalmi értékéről kellene még
egyet-mást elmondanom, de ezt későbbre halasztóm. Megelégszem
annak konstatálásával, hogy a lappok szellemi életének megvilá
gítására igen fontos adalékokúi szolgálnak és a lappok eszejárása
ós előadásuk módja hamisítatlanul visszatükröződik bennük.
HALÁSZ IGNÁCZ.
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9CKH3H npe^amfi H öiiTa HHopo^n,eBi r.ia30BCKaro v^jja,
I—III. CocTaBH.il H. üepByxHH^, BaTKa, 1688. — V á z l a t o k a
g l a z o v i k e r ü l e t i d e g e n a j k ú l a k ó i n a k (a votjákoknak) h a g y o m á n y a i é s é l e t m ó d j a k ő r é b ő l . Irta: P e r v u c h i n M i k l ó s . I—III. füzet. Vjatka. 1880.

I.
Az élénk érdeklődés, mely különösen az utóbbi években az
Oroszország keleti részeiben lakó ugor és tatár népek ethnographiai tanulmányára irányúi, egész kis irodalmat hozott létre e
szakban, melynek egyik-másik terméke sok becses anyagot tartal
maz nyelvészeti szempontból is. Az utóbbi tekintetben kiválóan
megérdemli figyelmünket Pervuchin, glazovi tanfelügyelőnek a
czímben jelzett munkája, mely a vjatkai kormányzóság északkeleti
részében lakó votjákok vallásos szertartásait és gondolkozását
ismerteti beható tárgyalásban s e mellett egy bő imádsággyüjteményt, továbbá népdalokat, közmondásokat s találós meséket is
közöl eredeti nyelven és fordításokkal. Kutatásainak e terén a
szerző nem áll minden előmunkálat nélkül. Nem szólván a ke
vésbé alapos régibb monographiákról (mint pl. a Bechterevé), már
a votják népköltészet első érdemes ismertetője, a korán elhunyt
Borisz G a v r i l o v is közöl öt apró pogány imádságot s orosz
nyelven bő leírásokat a glazovi kerületben követett vallásos nép
szokásokról, jelesen Nagycsütörtök napján, az Akajaska nevű tava
szi ünnepen, a nyár- és télközép idején (vozo dir), születések
lakodalmak és halálozások alkalmával. Az ő leírásait alapúi véve s
kiegészítve saját tapasztalataival, úgyszintén az elhunyt finn tudós
Aminoff levélbeli közléseivel írta meg Max B u c h : «Die Wotjáken.
Eine ethnographische Abhandlung. Stuttgart. 1882.B czímű műve
legérdekesebb fejezetét, mely a votjákok vallásos szertartásait és
mythologiáját szélesebb tudományos alapon méltatja. Sok új
anyagot nyújt e tárgyhoz a votják származású G. V e r e s c s a g i n
az orosz földrajzi társaságtól ezüst éremmel kitüntetett «BOT>IKH
CocHOBCKaro Kpaa» («A szosznovszkai vidék votjákjaiw) czímű érte
kezésében (1. e társaság közleményeinek XX. kötetében); továbbá
a híres mongóliai utazó G. N. P o t a n in, ki az 1881. év nyarán
tett kirándulást a jelabugai kerület votjákjaihoz s becses ethno-
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graphiai és nyelvészeti 1 ) megfigyeléseit a kazáni archaeologiai,
történeti és ethnographiai társaság folyóiratában közli (1. a III. köt.
«BOTHKH EjiaöyíKCKaro Kpaa» czímű közleményét).
Pervuchin bár nagyjában ismeri ezen előmunkálatokat, ritka
esetben hivatkozik rájuk s általában kevésbé törekszik a bennük fog
lalt adatok rendszeres összeállítására, avagy kritikai méltatására :
mint inkább hogy érdekes, népszerű előadásban — mert vázlatai a
kormányzóság hivatalos lapjának a BHTCKÍH TyőepHCida BJÍ^OMOCTH
szépirodalmi mellékletén jelentek meg — saját kutatásának eredmé
nyeit ismertesse a glazovi votjákok hitéletére vonatkozólag. E kutatá
saiban kiváló segítségére voltak a hatósága alá tartozó votják falvak
tanítói, kiket az anyaggyűjtés módjára és tárgyára nézve utasítá
sokkal látott ei s kik közül néhány származására nézve is a votjá
kok közül való. Egy másik forrása adatainak az illető vidékbeli
papság, mely szelíd 2) s ellenséges magatartással gyakran szokott
beleavatkozni a votjákok pogány vallásos szertartásaiba s ezen
alapon némileg tájékozott bennük. így intézvén az anyaggüjtés
munkáját könnyű szerrel sok adatot halmozhatni ugyan össze;
de ez adatok értéke, illetőleg megbízhatósága nem minden eset
ben kétségtelen; a mennyiben a gyűjtők tudományos erkölcse
és műveltsége gyakran nem eléggé fejlett arra, hogy valami lelki-

*) Fontos különösen a botanikai ós zoológiai műszók jegy
zéke, melyet Potanin votják, cseremisz, tatár nyelveken s a jelabugai orosz dialektusban állított össze s melynek jó hasznát
vehettem kiadóban levő votják szótárom szerkesztése alkalmá
val is.
2
) Bolezino egyházas falu papjától Joann Nyikolajevics
U t r o b i n t ó i hallottam, hogy ő valamint szomszéd paptársai a
votják áldozatok alkalmával meg szoktak jelenni kereszttel és szent
képpel az áldozó berekben, vagy a szent sátorban s az áldozati
tárgyak (kenyér, pálinka, tojás, hús stb.) elé helyezik az említett
keresztény symbolumokat. Ez eljárásukkal a pogány szertartásnak
szelíd szerrel keresztény színt akarnak adni s egyúttal személyes
befolyásukat is érvényre juttatni az egyházon kivűli vallásos cultusban. Bégóta ismeretes fogása a hittérítő papságnak, hogy a régi
vallás lerombolása alkalmával megbecsüli és fönntartja azon intéz
ményeket, melyek a vallásos érzés fejlesztésére alkalmasak s hogy
pl. a kereszténységnek is nem egy fontos institutiója és felfogása
fejlődött ilyen módon pogány alapból.
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ismeretbe ütköző cselekedetnek tartanák, ha a megfigyelésükre
bízott tényeket nem szigorú tárgyilagossággal, pl. bizonyos gya
korlati érdekek *) vagy kedvelt eszmék szempontjából kiszínezve,
*) Közönséges eset, hogy midőn egy hivatalbeli előljáró alá
rendeltjeivel végeztet tudományos gyűjtéseket, vagy midőn anyagi
jutalom van kilátásban e fáradságért: e gyűjtők a munkaadónak
ismert vagy képzelt intentiója szerint alakítják közleményeiket,
hogy ezek annál érdekesebbek legyenek s a teljesített szolgálat is
nagyobb értékűnek tűnjek fel. Ismeretes, hogy mily gyakran kerül
nek be műdalok népdal-gyűjtésekbe a mű nagyobb terjedelmével
járó anyagi haszonért, hogy mint változtatnak sorokat, vagy na
gyobb részleteket is sesthetikai szempontból. Tanulságos tapaszta
latom van erre nézve magamnak is votják tanúimányutamból.
Kazáni foglalkozásom első heteiben történt, hogy fölkértem a hoz
zám járó Iván Michailov votják tanítónövendéket, hogy jegyezze
fel az emlékezetében levő népdalokat s hozza el számomra. 0 meg
ígérte ; de midőn pár nap múlva eljött, nem hozott semmit. Én
figyelmeztettem ígéretére s legközelebb csakugyan kapok tőle egy
kéziratot, melyben pár népdal között a következő is foglaltatik:
Eljött immár a bédgim-nal (húsvét),
az én társaim sétálnak
kék galamb módjára turbékolva.
Az én társaimat meglátva
az én anyácskám bizonyára sirvra i&r.
Az ón anyácskám miért sír ?
Nem tűrheti keble fájdalmát;
neki sem égne a szive,
de bizony nincs mellette fölnevelt gyermeke.
E dalban mindenelőtt föltűnt, hogy kilenczsoros, míg Gavrilov terjedelmes kazáni votják dalgyűjteményében s a Michailovféle többi népdalokban is a sorok száma következetesen négy. Kö
zelebbről vizsgálva a tartalmat, azt vettem észre, hogy, személyes —
Michailovra illő — vonatkozások vannak benne. Éppen húsvét
tája volt, a midőn M. szeretett volna hazamenni falujába, legény
es leánytársaival mulatni s anyját viszontlátni; de mindezt nem
tehette költséghiány s a közellevő vizsgák miatt. Gyanúm ébredt,
hogy e dal Michailovnak saját gyártmánya. Vallatóra fogtam a dol
got s többféle zavaros feleletek után kiderült, hogy M. restelte be
nem váltani igéretét s miután hamarjába csak pár dalra emléke
zett, maga csinált egyet saját viszonyaira. így került e műdal —
mely külömben híven eltalálja a népdal hangját — gyűjtéseim
közé (1. Votják Népkölt. Hagy. 274. 1.)
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esetleg tetemesen megváltoztatva közlik. Sajnálattal kell ráutal
nom, hogy Pervuchin mythologiai és nyelvészeti közléseiben is
mutatkoznak olyan részletek, melyek a kritikai vizsgálat alkal
mával ilyen gyanúra adnak okot. Feltűnő pl. hogy az imádságo
kat bekezdő evocatio, vagyis az istennevek és attribútumok elősorolása a fölszólításban Pervuchinnál (néhány külön szempont
alá eső imádságot kivéve) mindenütt stereotyp formájú, t. i. állan
dóan így hangzik : óstd Inmard, KildUina, Kwazd (éabja, vagy
Durga vagy egyéb név) Vorsudd! vagy rövidebben : óstd Inmard,
KildUina, Kwazd! Ezzel szemben az én gyűjteményem imádságai,
úgyszintén a Gavrilovéi nagy változatosságot tüntetnek fel, így :
óstd, Inmard; óstd vilU muso hadain Inmard; vilié jugit tedijd,
Kiléind, Ind-vud, Vorsudd (Uram Inmar-om; uram, magasban levő
kedves, nekgy Inmar-om, magasban levő fényes fehérem, KiUin-om,
Egem-vizem, Vorsud-om!) | óstd Inmard, gec Kurbon-Inmard, $ec
Kitcin-Inmard, gec sizim pudo kildis-vordU Inmard, tfeé sizim jupun Kildis-vordis Inmard! (Uram Inmar-om., jó Áldozat-Inmar-om,
jó Kil'cin-Inmar-om, hétféle jó lábas jószágot teremtő-nevelő In
mar-om, hétféle jó gabonafőt teremtő-növesztő Inmar-om.!) | óstd
Inmard, Vorsudd, budgim Midord, Kilóin-1nmard ! \ óstd Inmard,
Kozma-Inmard, badpm Inmard | ej badgém Inmard, ósto Inmard,
Kéldisd-vordUa7 (Votják Népk. Hagyom. 147. 152. 158. 162.
169. 11.) || bédgém Inmard, Kelcin-Inmara, gec Inmard, Mu-Kelcin,
d'ü-Keléin! \ ósto Inmard, béd^ém Inmard, Kéldis-vordis Inmard,
Amin-lnmard (Gavrilov). A Pervuchin-féle imádságok evocatiójának állandó szabályossága úgy látszik egy igen gyakran kifejezett
kedvelt eszme befolyása alatt keletkezett, hogy t. i. analogice a
keresztény szentháromsággal a votják Olympusnak is van egy
h á r m a s istensége (Tpia^a ji,peBHaro BOTcitaro OjMMna). Az
imádságok ezen triashoz intéztetnek, mely mellett az evocatioban
fölemlíttetik egy kisebb rangú «kedvelt istenségnek)) (jiioÓHMoe óoviiecTBo) a Vorsud-n&k neve is.*) Ezen felfogás, illetőleg eljárás

*) Érdekesek P. ide tartozó saját nyilatkozatai: «Bef, oöiueCTBeHHHH H ŐOJILIUHHCTBO MaCTHHXT> MOJIUTBt Ha'IHHaiOTCH CT>
B033BaHÍeMI. K'L T p í a ^ i H BOpiIiy^aMT.
M w lipHHflJIK
o,HHOOÖpa3Hyio <j>opMyB03 3BaHÍtf, HMCHHO : Osta Inmard,

KildUina, Kwazd, vorsudd ... Tor;i;a Kara. — B Jr> p o H T H o BCJI f>-
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világos bélyegét viseli a papi tendentiának, melynek ugyanily
kifejezését megtaláljuk már az 1847-iki szarapuli votják káté
ban, a hol az atyaisten Inmar neve mellett a fiúistenre követ-

eTBİe з а б ы в ч и в о с т и — въ нвкоторыхъ мвстахъ тв-же
самвш молитвы читаютъ съ упоминашемъ только Inmar-а, и
Kîldisin-SL; а въ одномт> мвстъ у насъ былъ вар1антъ воззвашя, въ которомъ кромъ триады и воршудовъ уноминалась
еще какая-то титш (матв) и воззваше читалось такъ: ostä
lnmarä, KildUinä mumiä, Kwazä, vorsudä
(«mind a nyilvános я a magán imádságok nagyobb része a hármas istenséghez s a
Vorsudhoz való felkiáltással kezdődnek . . . . Mi e f e l k i á l t á s 
n a k e g y f o r m a a l a k j á t f o g a d t u k el, jelesen ezt: ostä
lnmarä, KUdisinä, Kwazä, vorsudá', noha — valószínűleg feledé
kenységből — némely helyeken ugyanez imádságokat pusztán Inmar és KUdisin megemlítésével mondják; sőt egy helyen volt e
felkiáltásnak egy variánsa, melyben a hármas istenség és vorsudok
nevén kivűl még valami mumiä [anyai volt felemlítve, úgy hogy
a felkiáltás így hangzott: Ostä lnmarä. KildUinä mumiä, Kwazä,
Vorsudii.'....
III. füz. 4. 1.). Hogy átalakítások ós önkényes javít
gatások egyébként is történtek a textusban, jellemzően bizonyítja
a következő is. Az én gyűjteményemben s a Gavrilovóban az isten
nevek felsorolása után az állítmány vagy appositio mindig egyes
számban áll, tehát így : «uram Inmar-om, jó Vorsud-om, jó fölséges
Midor-om, jó Kilcin-Inmar-om stb. a d d (nem: adjátok) jó szeren
csédet (gec éudda éot)I»; vagy az áldozat színe-gőze a t i é d
legyen (aslid med luoz). Pervuchinnál — azon felfogás alapján,
hogy az isten attribútumok okvetlenül mindannyian külön-külön
mythologiai személyekre vonatkoznak — az említett mondatrészek
gyakran többesben állanak a rendes egyesszám mellett. Ez esetek
nyilván a textus idomításai az előzetes felfogáshoz, minők pl. ostä
lnmarä, KUdisinä ğec gagamda . . . . istä miiem jó n y a r a t o k a t
küldj é t e k nekünk (низпошлитс намъ) III. faz. 7 ; de pár sorral
lejebb sot adj! (nem: sota adjatok!) | $ec Zivotmäs vozmalä
jó
marhánkat őrizzétek (избавьте) | u. o. 30. j tau! jurttidi
$e.c
иğdas
bittiril köszönet, hogy bevégezni segítettetek munkánkat
(в ы момогли) 28. I t i-no lnmarä, KUdisinä, Kwazä, an an al tä
pinaljosmä! és t i is, I. K. Kw. ne hagyjátok el fiaimat (и в ы . . .
не оставьте); de mindjárt nyomban közvetetlenűl egyes számú
allitmányt találunk: an kusti (e h. kasta) sojosti ne v e s d el
őket (не отвергайте) 37. 1. Néha csak a fordításban látjuk a javítást, pl. ton-no lnmarä K. Kw
ári analti и в ы . . . . не
оставьте! 34. 1.
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kezetesen a KUdicin, KiUin szó használatos,, pl. oskiúko ódig ostdl(
Kilóin Imnar Jisus Xristoslí hiszek az egy úristenben J. Kr.-ban
(BO e^HHaro rocno^a I. X.) Sar. Azbuka. 139. 1. (ellenben az újabb
Gavrilov-féle kátéban: oskiúko odik Inmar I. Xristosli) \ KilcinInmar I. Xristos inmií vaúkiz az úr. J. Kr. leszállott az égből
Sar. Azb. 142.
A gyűjtők kritikátlan eljárásának érdekes bizonyságait nyújt
ják az imádsággytijtemény 25. és 2G. számai. Az egyik a leány
születése alkalmával való imádság, melyben egyéb jó kívánság
mellett ezt olvassuk: gec staril> med sedoz! diiatékam murt med
liktoz kurani «találjon jó öreget (értsd: férjet)! t a n ú i t ember
(rpaMOTHhift /KenuxTj) jöjjön őt megkérni!» Föl nem tehető, hogy
a primitív culturfokon álló votják nép, mely általános tapasztalat
szerint átkosnak tekinti az uj divatú iskoláztatást, ilyesmire gon
doljon komoly imádságában. E közlés eredete alig képzelhető más
kép, mint hogy valamely jókedvű votják megtréfálta az őt faggató,
vagy jutalommal kecsegtető falusi tanítót — kinek talán minden
áron ambitiója volt a tanfelügyelő úr számára megkeríteni a kere
sett (deányszületéskor való imádságot" — azt mondván neki körülbelől: «kívánjuk a leánygyermeknek, hogy jól menjen férjhez, hogy
(magadféle) tanúit, írástudó ember vegye el» stb. Hasonló való
színűtlenség a másik imádságnak, melyet állítólag fiú születésekor
mondanak, következő tétele: bidgim dksejli soldatd mi nini med
jaralod!'• légy alkalmas (t. i. az ujszületett fiú) a fölséges császár
számára k a t o n á n a k (#a OKajKe'rca roflem H^TM BT^ c o c á r a ) !
Ezzel a votják kö/dő csak loyalitását akarta fitogtatni a hivatalos
hatalom képviselője előtt. A katonai szolgálat még a legfejlettebb
nép felfogásában is a kényszer és szenvedés állapota s nem gon
dolható, hogy éppen a votják — kinek kora házassága miatt a
legtöbb esetben feleségétől és gyermekeitől kell elválnia a kato
naságba való lépéskor — éppen ő lelkesüljön ez állapot iránt
annyira, hogy a fiúgyermeknek már születése alkalmával azon
könyörögjön istenének, hogy fia beváljon katonának. Egészen más
érzésről tanúskodik az én gyűjteményemnek egyik imádsága, hol
a votják azon kéri istenét, hogy «a fölséges császárnak lánczosszíjas ostorától óvj meg, tarts meg Egem-vizem, uram Inmarom!»
(Votj. Népkölt. Hagy. 151. ].). Az ilyen tárgyi alapon fölismerhető
hamis anyagon kívül, vannak Pervucbin közleményeiben — mint
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.

*Ö
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alább látni fogjuk — olyan részek is, melyek tiszta nyelvészeti
alapon esnek a mesterséges alakítás gyanújába; továbbá vannak
bevallott textusváltoztatatások, melyek állítólag aesthetikai szem
pontból voltak szükségesek. Mindez azonban kevésbé róható fel a
szerző lelkiismeretlenségének*), mint inkább annak, hogy még nem
eléggé jártas a tudományos anyaggyűjtés módszerében és gyakor
lati fogásaiban. Kellő kritika alkalmazásával azért e fogyatékos
ságok mellett is igen értékesnek kell jelentenünk munkáját, melyben
sok hasznavehető, tanulságos anyagot fog találni az, ki valamikor
az ugor népek ősi hitét fogja rendszeres tudományos vizsgálata
tárgyává tenni.
A votják mythologia alakjait Pervuchin két főcsoportra osztja :
1) istenségekre, melyek közül az ember iránt jóindulatúak a fent
említett trias s a kisebb rangú Vorsud ; rosszindulatuak: Sajtan s
a kisebb hatalmú Aksan, VoSo, KutU, Peri és Cer; 2) félistenekre
vagy szellemekre, ilyenek: Vu-murt (Víz-ember), N'ulás-murt
(Erdő-ember), Lud-murt (Mező-ember), Korka-murt (Ház-ember),
Gondir id. (tkp. Medve), Gid'-murt (Istálló-ember), Ted'i murt
(Fehér-ember, fürdőház szelleme), Iskal-pido murt (Tehénlábu em
ber), Palas-murt (Erdei echo-ember) és Uvir (Lidércz). Nem ter
jeszkedhetünk ki e folyóiratban e mythologiai alakokra vonatkozó
képzetek, mondák és szertartások ismertetésére, melyek Pervuchin
első füzetének tárgyai; csupán néhány nyelvészeti, vagy szoro
sabban modva etymologiai meghatározására akarunk némi meg
jegyzéseket tenni. Az Inmar szóra nézve azt olvassuk, hogy össze
tétel in «hatalom*) (oŐJiacTt, BJiacTL) és mar «fény, tisztaság))
(CBBTB, iracTOTa) szókból, miszerint az egésznek eredeti jelentése
ez volna: «a fény, világosság, tisztaság ura» (BJia^HKa CBBTR,
ÍICHOCTH, *IHCTOTH). EZ állításának egyetlen része sem fogadható
el; sem az in szónak «hatalom» sem a mar «fény» jelentése, sem
az összetétel fölvétele nem igazolhat ó. A votják mar szó értelme :

*) Vázlatainak előszavában így szól: «Nem ígérhetem közle
ményeimnek gondos irodalmi kidolgozását, hanem főkép arra
fogok törekedni, hogy . . . . a bennük nyújtott tudósítások teljesen
megbízhatók legyenek)) (Gyfly CTapaTBca JIIIIIIB o TOMT>, *ITO6BT
CBB^BHÍa COOÖmaeMHH BT. HHXT., ŐHJIH BII0JIHB ^OCTOBBpHbl) I . fÜZ.

előszó, II.
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«mi, ami, valami; m i ? ; miért?; egyéb, más» ; az in, in szóé: «lévegő, ég». Az utóbbinak tője inm- (iness. inmin, elat. inmis), tehát
inmar nem is így tagolandó in-mar, hanem legfeljebb így inm-ar.
Bizonyos, hogy az Inmar istennév azonos az inmar ég, m e n n y
szóval, mely jelentés világosan kivehető e példákból is: ucied inmarii inhoz fülemiléd az égbe száll. Votj. Népk. Hagy. 193. dal
| inmariin-no pilemdn viskin az ég és felhő közt u. o. 177.1. | inmar
zord az ég esőzik | inmar jugit lud az ég világosodik u. o. 67. 1. Az
sten fogalomra egyéb ugor nyelvek is alkalmazzák a «menny» szót,
így: zürj. jen, vogul-osztják tcfrém, törém, mordvin skaj jelentése
«aer, coelum» ós «deus». Ugyanezen inmar szó mint mythologiai
alak kifejezése szerepel a Kalevala Ilmarinen hősének nevében, a
melyhez füződö mythosok is kétségtelenné teszik a finn Urna
(== votj. in, zürj. jen) «aer, coelum» szótól való származást. —
A KildUin szót Pervuchin a kildini ige participiuma és az in «ég»
összetételének magyarázza s minthogy szerinte amaz ige jelentése :
«fáradni, gondoskodni)) (rpy^MTbCH, 8a60THT&CH) a mythologiai
név eredeti értelme: ((gondoskodó hatalom, gondviselés ura»
(BJiacTb 3a6oTflm,ancff, BJia^MKa iipoMHcraTejib). Ez ellen minden
előtt megjegyezzük, hogy a kildini szónak az eddigi irodalom és
saját gyűjtéseim egész más jelentését mutatják, ez t. i.: 1. meg
jelenni, jelentkezni (pl. tarakan jurtád imnan kildoz a csótány ha
zádban bajjal jelentkezik. Votj. Népk Hagy. 34.); 2. teremtődni,
létre jönni, keletkezni (pl. muzemlán kildamez a föld teremtődóse.
u. o. 49.); 3. létre hozni, rendelni, intézni; teremteni ($eé alini
med kildod Inmar a ! intézd, hogy jól élhessek Inmar-om ! Gavrilov
imáds. 5.), KildU-in e szerint « t e r e m t ő ég» (ismeretes magyar
fohászkodó szólás), mely jelentését igazolják a votják imádságok
efféle kifejezései is : geé íizim pudo kildis-vordié Inmará! hétféle jó
lábas jószágot teremtő-fölnevelő Inmar-om! | j'ec sizim ja-pun
kildis-vordU Inmarii! hétféle jó gabnafőt teremtő felnövesztő I.!
| ósto Inmard, kéldisd-vordisa / Votj. Népk. Hagy. 169. Igen ügyet
lenül bánik el Pervuchin a KildUin mythologiai név attributumos
változatainak magyarázatával. Ezek közül ő kettőt ismer, jelesen
ezt: KildUin-mu (recte: Mu-KíldUin, Mu-Kilcin; csak is ilyen
alakban ismerik egyéb forrásaink, mint: Gavrilov imádság. 1. Ve
reses. 26. Potanin 204, 209, 212.) és Kildisin-mumi, melyekben ő
külön-külön mythologiai személyeket lát. KildUin volna egy
15*
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é g b e n lakozó a földet és termékeit gondozó istenség, Kildisin-mu
egy f ö l d b e n lakozó és azt óvó istenség, K.-mumi pedig az első
nek az anyja. A dolog megvilágítására utalnunk kell arra a tényre,
hogy a Küdiéin-n&k megvan pontosan egyező mása a vogul Kaltésékwá, (déli vog.) Kaltés-é, mythologiai alakban. A nyelvészet a
permi (zürjén-votják) szellemi és gyakorlati élet többféle hatását
igazolja a vogulságra *) s hogy e hatás különösen a vogul vallásos
életre irányúit, történeti bizonyítékokkal is támogatható. A Kaltéú
a permi Kildié-in átvétele; v. ö. a hangtani megfelelésre nézve:
vog. pasa/ vagy pasa álén/ üdvöz légy ! (köszöntés) és osztj. piga!
üdvöz légy! viza ula / id. = zürj. vitfa olan ? bist du gesund ? (grussformel). A két alakra vonatkozó mythikus képzetekben is megvan
az a szoros egyezés, mely közös eredetüket igazolja. A Kaltés-ékwii,
vagy más nevén akiv «anyó» (mint <%tér «fejedelem*) xaz i$oyyv —
Mir-susné yum «Világot néző férfi» = Sarui q,tér Aranyfej edelem)
a szülő nőknek védőasszonya, mint vogul ethnographiai jegyzé
seim egyike mondja: möt varmálél rflné né Kaltés ékwcin pojkéi,
pus-ta'il voss dnsaivé, mat nakné-sipné ul voss páti nauréma dnséné
porát, jiryatné yqtpa jirV sáli ali, qln néyi, tar pini: «más állapot
ban levő nő Kaltés-asszonyhoz könyörög, hogy jó egészséggel
tartsa meg, valami bajba, veszedelembe ne essék midőn világra
hozza gyermekét. A ki áldozhat, áldozatul rénszarvast öl, pénzt
köt be (áldozati ajándékul egy kendőbe), kendőt tesz (az áldozati
tárgyak közé». A Kildisin, Kilcin is n ő i alak, ezért neveztetik
Kildisin-muini-nak, vagy mint én hallottam Mu-Kildisin-mumi-nsik
(mnmi = «anya») s hogy szereplése a szülő nőkre is kiterjed bizo
nyítja a következő szólás: Kildisin surás-dora vetlini «a K. útjára
menni», mi azon szertartásra vonatkozik, midőn az ú j s z ü l ö t t
gyermek anyjához az ismerősök lepényeket s egyéb ételajándékot
hordanak (Gavrilov 170. 1.). A iíoiíes-asszony igen nevezetes sze
repű a vogul mythologiában; ő az istenek ősanyja, Sqrni-Kworés,
máskép Numi-Tqrém («Arany-égbolt, Magas óg») felesége, vagy egy
másik monda szerint leánya a Sarni qtér egyetlen nőtestvére.
Gyakran említtetik a neve nemcsak a kosmogoniai mondákban és
*) L. erre nézve «Votják Nyelvtanúlmányok)> 195—197 11.,
hol néhány zűrjén elemet mutatok ki a vogul-osztják szókincsben.
Ez érdekes nyelvi hatás tüzetes méltatása még a jövő feladata.
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imádságokban, hanem a gyakorlati életben is; mert ő az élet adója
(v. ö. e kifejezést Kaltés lawém qlné pos a K. mondotta élethatár =
az élet ideje) s az emberi boldogság kútfeje. Lelkesedéssel magasz
talja, mint ilyet «az ég és föld elönletésének éneket) (maV tqrmV
sqsyatilém éri'):
Sqrni Kaltéú faf-áytta
kivond kivali, sayd tárémti :
akw* süntép sat Ás auméli,
akii? süntép sat éariú yuUli;
taiv sayanél yqtél pokapi,
taw sayanél ét-pos yuUli.
kwol sisat lüli
saruin liqrtap, sqrnin tqwpá yaíné
saruin tqwlép, saruin pítnsip
sat kukkuk ise'it ;
éta sat lujye'it,
yqtéld sat lujye'it;
étd-kas at yqli,
yqtéld-kds at yqli ;
til'é lujyáse'it: süydniinl
údli qlnél toy ta sqsyate'it,
tüllé lujydse'it: süpandnl
sqrnin qlnél toy ta sqsyate'it,
ma jdnitél qlné
sawin nardp, sawin sdyip
élém-yqlésakatd ta reikivél
an ti yqtél-mas ta ünle'it.
Az Arany-Kaltés, az ő (Sqrni qtér) testvére
kikél a (a házból), hajfonatát szétereszti:
egy torkolatú hót Ob-folyam folyamlik,
egy torkolatú hét tenger merül föl;
az ő hajfonatából bontakozik ki a (kelő) nap,
az ő hajfonatából merül föl a holdvilág.
A ház mögött álló
aranyos levelű, aranyos ágú nyírfára
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aranyos szárnyú, aranyos farkú
hét kakuk madár száll le;
hét éjen át énekelnek,
hét napon át énekelnek ;
éjjeli vigalmuk el nem múlik,
nappali vigalmuk el nem múlik;
erre énekelgetnek: szájaik
tiszta ezüsttel csak úgy Ömlengenek ;
arra énekelgetnek: szájaik
aranyos ezüsttel csak úgy ömlengenek;
szenvedéssel öltözött (tkp. szenvedéses botosú, szenvedéses subájú)
emberkéi (t. i. mi) ennek erejével
élnek (tkp. ülnek) mind e mai napig.

A Kaltéé-&sszony ilyen felfogása mellett igen érthető ha a
votják imádságokban a megfelelő KUdisin-t ilyen attribútumokkal
találjuk: Mu-KUdisin «föld-teremtő ég», vagy Mu-Kildisin-mumi
((föld-teremtő ég-anya», vagy du-Kélcin (Gavrilov imáds.) «gabona
teremtő ég». Mindezek tehát semmiképpen sem külön mythologiai
személyek, mint Pervuchin képzeli; sőt látni való, hogy eredetileg
a Rudiéin is csak egy változata, attribútuma az Inmar-nak, melylyel együtt szintén előfordul egy szóban, igy: Kilcin-Inmar (Votj.
Népk. Hagy. imáds. 1. d), 2. a), b) ; Gavrilov imáds. 1.). Az imád
ságok a KUdisin-t még keletkezésének első stádiumában mutatják,
a midőn t. i. még nem értődik külön mythologiai alaknak, hanem
ezen kifejezésben: óstd Inmard, KUdisind! «uram egem, teremtő
egem M-nek. Ez magyarázza meg, hogy miért áll az imádságok
evocatiói után mindig az egyes szám (óstd Inmard, KildUina, had
aim Midord, Vorsudd stb. — gec suddd sot: a d d jó szerencsédet);
ha ezek a mythologiai nevek mindannyian külön személyek jelzői
volnának, minden esetre csak a többes szám volna helyén. Az ilyen
megmerevedett, illetőleg érthetetlenné vált attribútumokon kívül
jó számmal találunk olyan, könnyen érthető attribútumokat is,
melyekben senki sem gondolhat külön mythologiai személyeket.
Volt alkalmam már utalni a Kildisin-nal egyenlő értékű «hétféle
jó lábas jószágot, hétféle jó gabonafőt t e r e m t ő-fölnevelő (kildisvordis) Inmar-omn és «uram Inmarom t e r e m t ő m-fölnevelőm !
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(kéldiéd-vordiéd!')» szólásokra; épen ilyen attributum-phrasisok:
vilié muso hadain Inmara, vilié jugit tedija, ina-vud «magasban
levő kedves nagy Inmar-om, magasban levő világos fehérem!» Az
összehasonlító mythologiai tudomány egyik alaptétele, hogy
mythologiai személyek érthetetlenné vált attribútumok alapján
keletkeznek; az e személyhez fűződő mythosok rendesen bővebb
kifejezései ugyanazon eszmének, melyet a mythikus név jelez.
A régi ugor ember eredetileg így fohászkodik boldogsága s léte
rejtelmes kútfejéhez : (diram, nagy egem !» ( = óstd Inmara, hadain
Inmara/) ; majd szebben és bővebben kifejezve érzelmeit s egy
úttal illőbben magasztalva fenséges gondviselőjét egész sora az
attribútumoknak kerül az imádságba így: «uram egem, teremtő
egem, mindenféle állatot, mindenféle növényt teremtő egem, vilá
gosságom, fönntartóm, (vordiéd '.) élet- es táplálék-adóm, (ina-vud,
lavazd) esőm, időjárásom, áldozattal kért egem (Kurbon-Inmara)»;
vagy a ((fönntartó, fölnevelő)) eszméjét képesen kifejezve : «oh ma
gas ég, az én atyám*) (vog. (Numi-2\}rém déém), «istenem» ( =
Budenz etymologiája szerint «atyuskám»), «teremtő ég, én
a n y á m » ! (votj. Kildiéin-mumia). Nagy része ezen attribútumok
nak elvész, egy másika megmerevedik, állandóvá lesz; a benne
alkalmazott képes kifejezés eredeti értelme eltűnik s midőn a fej
lődés e fokán a fohászkodó eget, atyát, anyát emleget már magá
hoz hasonló személyekkel operál képzelete s keletkezik az «öreg
istenw (bad-jim In mar), & vogul vadászni járó, «hét fogoly hurkot
állító férfi Numi-Tarém atyám» (sát Usin yum Numi-T. dsem),
az életadó Kildiéin-anya, vog. Kaltés-asszony, «jó szerencsém ura»
(Vorsudd) stb. mythosalak. Mindebből azonban még korántsem
következik az a szépen kigondolt theosophia, melyet Pervuchin a
votjákok tudatára erőszakol, hogy t. i. nekik van egy szenthárom
ságuk, melynek első hypostasa: az é g, Inmar; másodika Kildiéin,
a f ö l d ; harmadika a mi a föld és ég között van, az a e r Kwaz, a
mely eszméjének érdekében aztán mindenféle erőszakos magyará
zatokhoz folyamodik a mythosok és szertartások tárgyalásában.*)
*) Egy helyütt pl. így szól: «Nem régiben a votjákok az
erdő szélén egy vörös bikát áldoztak, az ő s z a v a i k s z e r i n t
Inmar-ntik, de a m i m e g g y ő z ő d é s ü n k (!) s z e r i n t Kwaznak (no MXT. cjiOBaivrL ÜHMapy, a no Hameiny yöliJKfleHiio K.Ba3io.
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A Vorsud, vagy a nyugati votjákok kiejtése szerint Vossud votják
szótárom meghatározása szerint: «első rangú őrszelleme az em
bernek és házának, kinek székhelyét a Awa-sátorban a vorsud-jibo,
vagy bidgim ívidor nevű féloszlopon, illetőleg a mellette levő
polczocskán (zazi, iazi) képzelik. Itt vannak elhelyezve t. i. az
átvitelesen szintén vorsud-n&k nevezett fetisszerű tárgyak: egy kis
kéregdoboz fafedővel, benne pénzdarabok, mellette kevés fenyő
lomb s az áldozati csésze a kanállal. A Vorsud a házi cultusnak
legfőbb alakja; csaknem minden ünnepen, minden kiváló családi
vagy közéleti eseménynél, pl. születés, halálozás, betegség, nagy
vállalat stb. alkalmával mutatnak be neki áldozatokat; miatta
különös szentséget nyer a lava-sitor is, melyet a votják az ő házi
kápolnájának tekint. A keresztény terminológiában itt ott mint
s z e n t l é l e k , vagy á n g y a 1 szerepel». E szót Pervuchin, mint
előtte Gavrilov (160. 1.) és Bucii (131. 1.) a vord-, ,fenntartani' és
sud ,szerencse' szók összetételének tartja s támaszkodik e tekintet
ben egy vordsud teljesebb alakra. Jelentése volna e szerint ((meg
őrizett szerencse" (ciaeri»e oxpaiiHeMoe), vagy «rejtett, titkos sze
rencse*) (TanHCTBCHnoe, CKpwToe, ciipflraHHoe cTiacTbe). Megjegyez
zük itt mindenelőtt, hogy a vordsud alak — mely sajnos benne
van az én népköltési gyűjteményembe fölvett Utrobin-féle (apokrypheknek bizonyuló) imádságokban is •— tudákos etymologizálásból keletkezett fictio. A glazovi kerület öreg papjai nagy kedvtelés
sel foglalkoznak különösen votják mythologíai nevek keresztény
szellemű bonczolgatásával s afféle komolyan állított anekdotákat,
mint hogy Kíldisin = kii ige -f- éti ruha + in ég, vagyis = ,testet
öltött égi ige' = Krisztus — magamnak is volt alkalmam tőlük
hallani. A vordsud alak, mely külömben már az 1847-iki Márkevangeliumban is megtalálható (pl. 8, 38), a vordié sud = ((fönn
tartó szerencsew etymologia alapján keletkezett. Maga ez etymologia

I. 14. l.).» Valamely votják azt felelte neki arra a kérdésre, hogy
mitől eredt valakinek a betegsége s halála: «a kwaé-tőU, azaz
«rossz időtől)), mi annyit jelent pl. hogy az illető meghűlt s tüdőgyuladást kapott. Ezt a jelentéktelen kifejezést P. így magyarázza:
Kwaé-töl ,azaz isten akaratából' (OTT, ííBasa, T. e. no BOJIÍV
6o/KÍei) s mindjárt azt a következtetést vonja belőle, hogy a Kwaz
istenség halált, v. betegséget küldhet az emberre.
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sem állja meg a kritika próbakövét, mert egy vordis sud-féle hangcomplexus összerántása a szóközépi sziszegőt mindenesetre é, c,
vagy g, 5, alakúvá színezte volna (így: voréud, vagy vorgud); s
ezenfelül a ( ( f e n n t a r t ó szerencse*) igen ügyetlen kifejezése volna
a «szerencse fenntartója*) (= sud-vordié) értelemnek, mely a Vorsud képzetéhez alkalmasan illenék. Inkább hihető, hogy a vorsud
szó a bur-sud ,szerencse, áldás: mása, mely előfordul az imádságok
ban is, mint: §té éemjaan, f,ecpudo-zivotan ulni-viini
bur-suddd
úot Inmará ! jó családdal, jó lábas jószággal élni, létezni add áldá
sodat óh I.! Votj. Népk. Hagy. im. 3. a). V. ö. fDec idni-vilni
sudda-burdd sot Inmard ! u. o. imáds. 2. a) \ sum-potimon sudddburdü sot Inmard ! add áldásodat, hogy örvendezhessünk ! Gavrilov
imáds. 2. Figyelembe veendő, hogy a bur, jószág, «jó» szónak
egyébként is van vur alakja e szólásban : vura vájni (Sarap. Azbuka
49, 93, 107, 160, 161, 170, 174) = bura vájni ,megemlékezni vala
kiről, emlegetni vlkit f ; lnmaraz bura vagy vura vájni ,isten nevét
emlegetni, hálát adni, imádkozni esküdni'. A szókezdő b~v hang
változás egyéb analógiákkal is igazolható, így: közvotják vorsal,bezárni' == kazáni votj. borgal | közvotj. votds vadászháló = kazáni
votj. botos: conari-b. pókháló ( = vog. pdtés függő madárháló) || V. ö.
zürj. viga gesund: vog. pasa! osztj. B. pigaf (köszöntés) | zürj.
votj. viz böjt: vog. pisélayti böjtöl, cser. piltö böjt, magyar böjt
| zürj. vot. vis- fájni: magy. beteg (1. MUgsz. 454. 1.) | zürj. vermi-,
votj. vormi-, vog. verni- können, vermögen: vog. K. perm- ertragen,
dulden, magy. bír- (u. o. 456. 1.). — Aksan nevű mythologiai alak
először Verescsaginnál említődik (27. 1.), hol az van mondva róla,
hogy «a szürkület istene*) (óori. cyMepoirb); «neki semmiféle ál
dozatot nem hoznak, hanem avval kedveskednek, hogy szürkület
idején oldalukra feküsznek az emberek; gyakran lehet hallani ezen
időben : zibit ul, aksan-dir ! csitt, itt az Aksan ideje !» Pervuchin ez
adat alapján nyomozott a glazovi votjákok között is; de noha
egyebet nem hallott, minthogy aksan-dir annyi mint «szürkület
ideje*), mégis fölteszi hogy a glazovi votjákok is ismertek hajdan
egy aksan nevű istenséget (58. 1. I. fik.). Pedig Verescsagin egész
adata a föntidézett szólás félreértéséből eredt *); aksan a tatár
*) Hasonló félreértés eredményének tartom Verescsagin
mythologiai alakjai közt a Kaldik-Mumi-t, a kiről ezt olvassuk
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ayjam, aksam «abend, die zeit des abendgebetes nach sonnenuntergang» átvétele; tehát ama szólás csak ennyit jelent: «csitt, itt az
esti szürkület ideje», amikor tatár szokás szerint — s ilyen sok
ment át a votjákba — nem dolgoznak, hanem az aysam-namazi-t,
azaz esti imádságot mondják. — Voío Pervuchin szerint azon isten
ség neve, kit a nyári és téli napfordulat idején, a vozo-dir- ben
határozatlan számú napokon át azzal tisztelnek, hogy nagyobb
zajt nem csapnak, nem énekelnek, folyóvízben nem fürödnek,
nem mosnak, égő szenet el nem taposnak stb. (I. füz. 59. 1.). Szár
mazik a voz «zöld» szótól, minthogy ugyanekkor zöld a természet
(u. o. 58. 1.). Ugyané véleményen van Gavrilov is (159. 1.); pedig
ő megemlíti, hogy tél közepén (decz. 25—jan. 6.) ÍB van vozo-dir.
E vélemény már csak azért sem helyes, mivel «zöld idő» az o vég
képző nélkül, egyszerűen voz dir-n&k hangzanék. Eájutunk talán a
magyarázat helyes útjára, ha a voéo-nak teljesebb in-vozo alakját
vesszük számba. Erről Verescsaginnál következő magyarázatot
találunk (26. ].) : «a déli idő istene; ő csak délben uralkodik, még
pedig június 20-ikától július 20-ikáig. Neki semmilyen áldozatot
nem hoznak, csak a déli csendre való ügyelettel tisztelik. 0 nem
szereti, ha dél idején füvet, virágot szakítanak, földet ásnak, vagy
a nap elé fekete tárgyat pl. üstöt, bográcsot visznek». Kitetszik
mindezekből, hogy a vozo-dir, vagy in-vozo-dir olyan idő, melyben
az ég (in) délben és a nyári meg téli nap fordulatokban van. A vozo
tőjéül e szerint alkalmasan vehető fel a voz «foly óknak, vagy utak
nak elágazása, illetőleg találkozása" szó (suras-voz útelágazás,
válaszút; sur-voz' folyóágazás, torkolat), úgy hogy in-voZo-dir «azon

(27. 1.): «a votják nők védő istenasszonya; neki áldozatot nem
hoznak, hanem csak a következő szavakkal fordulnak hozzá:
a, Kaldik-Mumi! Ez annyit jelent, hogy az illető votják nő az ő
védelmébe ajánlja magát». Semmiféle más forrásból egy ilyen
mythikus személy léte nem igazolható s igen kirí Vereses, előadá
sából is, hogy csak az idézett szólás alapján következtet reája.
Pedig e szólásban — számba véve hogy kétségbeesett, védelmet
kereső nő mondja — egész alkalmasan a haltak «óh, jaj» szót lát
hatjuk; v. ö. a kaitok, kaitok! óh jaj-jaj! (Votj. Nepk. Hagy. 62.1.)
j KU'oz haltak, vagkám joz-kalika! itt marad, óh jaj, korácsaim
perege, melylyel eddig társalogtam. U. o. dal. 2. Tehát «a, kaltak
rnumi! óh-jaj, mama!» mondhatta valamely kesergő votják nő.
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idő, melyben az ég útjai összetalálkoznak, illetőleg elválnak»; ez
a napfordulat és dél ideje. Ha a votjákok — pl. a napcultusnak
hagyományaképen — ezt az időt megszentelik is, még nem követ
kezik egy voío, vagy in-vozo nevű mythologiai személy létezése.
A voSo istenség épen olyan fictiója a mythologia-csinálóknak, mint
az Aksan, kaldik-mumi s több más, melyekre ezúttal nem terjesz
kedünk ki.
A «Vázlatok» második füzete a vallásos szertartások és
ünnepek leírásával foglalkozik. Nyelvészeti félreértésekből eredő
merész következtetések és magyarázatok helylyel közzel itt is tar
kítják az előadásnak külömben dicséretes tárgyilagosságát. Ilyen
nek köszöni létét pl. a votják hierarchia is, melyre nézve azt ol
vassuk (16. 1.), hogy felső fokán áll az abiz; ezt követi a vosas,
kinek protojierej-féle rangja van ; a harmadik fok a kuriskis, vagy
pop; végűi a legalsó fok a csupán gonosz szellemeknek áldozó
kujaskis. A határos szarapuli kerületben én úgy tapasztaltam a
dolgot, hogy minden szent helynek külön őre, azaz áldozója van
(iifis, kit a vidék fwwo-jainak s áldozóinak választása szentesít);
van e szerint: gurt-kwa-uüs a falubeli áldozó helynek, a votják
szent sátornak őre és papja (v. ö. Max Buch könyve 126. \.)} budf)in-kwa-uiis a mezőn vagy erdőben felállított nagyobb szent sátor
őre és papja és lud-ut'is, vagy bad.jin-lud-ut'is az áldozó liget őre és
papja (v. ö. u. o. 128. 1.). Pervuchin papi rangfokozatát tisztán
nyelvészeti tényekre alapítja, arra t. i. hogy vannak kurtáidé,
vesaskis és kujaskis kifejezések. Ámde a két első csak synonym
szó: kuriskini ((könyörögni, imádkozni)) a fair- «kérni» ige frequentativuma, vosaskini ((könyörögni, imádkozni (istenhez))) a vos ((ál
dozat; imádság» denominalis képzése; e tényekből magukból még
nem következhetik, hogy a votjákok külómbsóget ismernek a
kuriskis és vosaskis között. A kujaskis épenséggel nem papi hivatal.
Alapszava htjai- «hányni, elhányni, szórni)), melynek frequentativ
kujask- továbbképzéséből származik : kujaskon «engesztelő áldozat"
(étel, ital, rongy, összekötött lábú baromfi, apró pénz stb.) a go
nosz szellemeknek (1. Verescsagin 27. és Gavrilov 27.). Kujaskis
«áldozatvető» tehát bármely közönséges ember, ki a gonosz szel
lem vélt lakó helyére valami ajándéktárgyat dob. Az abiz merőben
új, máshonnan nem igazolható adat a votják szókincsben. Pervu
chin szerint így a legtöbb jóst ós áldozót nevezik s megjegyzi, hogy
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e tatár eredetű szó megvan az oroszban is «tatár pap, sámán»
értelemben. Hogy mért éppen ez az abiz a legmagasabb s a vesaskis
mért a következő rangfok a votják hierarchiában : azt egészen sa
játszerű módszerrel avval okolja, hogy az elsőről kevesebb adatot
sikerűit kapnia, mint a másodikról s emerről ismét kevesebbet
mint a kuriskié-ról; tehát úgy kell lenni, hogy a kiről kevesebb a
hír, az ritkább, főbb személy.1)
Az ünnepek sorát Pervuchin a szántást megelőző akajaska
(kazáni akaska) nevű nagy tavaszi ünneppel kezdi, melynek bö
votják nyelvű leírása megvan az én gyűjtésemben is (1. Votják
Népk. Hagy. 169—176. 11.). E szóra P. azt jegyzi meg, hogy a
tatárból származik, mely nézet azomban semmiképen sem igazol
ható. Nyomra vezet e tekintetben az ünnepnek egyik szarapuli
elnevezése, t. i. gdri-sid «eke-lakoma» (1. Bach 157. Verescsagin
32.1.), melynek c s u v a s fordítása aqa-jaska (aga*) «eke»,jaska
leves; lakoma). Volt alkalmam a csuvas nyelvnek egyéb hatásait
is kimutatni a votjákban (1. Votj. Nyelvtanúlm. 170. 1.) s a meny
nyiben a csuvasok ősi hitére és szertartásaira vonatkozólag becses
forrásgyűjtemények állanak rendelkezésünkre : 8) constatálható az

*) L. II. füz. 16.1.: «To oőcTOírrejiLCTBO, UTO OŐB a 6 H 31,
Ő0JiT,e Tpy^iio coőpaTi. yKasama, HOKejiH o B O C Í I C Í ; a o nociiivi,HeMT> óojrfce Tpy^no, iie;Ke;m o K y p H C K H e ' i : no iiameMy MHÍJiiiio, ,a,ojmíHa xapaKTepnsoBaTB iepapxipiecxoe nojioateme Kaac^aro
T
H3*B 'áTESJb JIMII,T» na .iitcTHHirE ,a,peBHe-BOTCKaro a;pe iecTBa.
a 6 H 8 % CTOHBUIÍM Ha BepiiniHf. ea, ;i,oji/KeHi> ÓBIJIT, H nacTb nepBbiMri> IIO^T. paaameio CHJIOIO xpiicriaiicTBa; B&T&wb ac^ea'B BOC Í I C L ; a IIOTOM'L M K y p M C r, K H C B ^OJIÍKCHB ÖBLÍT. cupaTaTBca
IIO^T. MacKy ii o n-a.
a
) Megjegyzendő, hogy e szó akár aka-rmk is írható volna;
mivel a csuvas médiák voltaképpen f é l m e d i á k , azaz csaknem
a kemény mássalhangzók benyomását gyakorolják a fülre (1. erre
nézve bővebben NyKözl. XXI, 9.). V. ö. magy. eke «pflug», hol a
csuv. aga szintén eredetibb néma mássalhangzóval jelentkezik.
3
) A legfontosabb ezek közül Vladimír M a g n y i c z k i j
műve: «MaTepia.iiBi KT> oőbaciieiiiio crapoií qyBamcKOő BipBi.
KaaaHb. 1881.» (Adatok az ócsuvas hit megvilágítására). Értékes
anyagot tartalmaznak e tekintetben Nikolaj Z o l o t n y i c z k i j
«KopiiCBOü 'iyBam'iCKO-pyccKÜi c;joBapi>. KasaHB. 1875.» művének
függeléke; továbbá Nikifor K a m e n s z k i j pap «CoBpeMenHBie
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is, hogy a csuvasok (vagy esetleg valamely kiveszett vele egynyelvű
nép) vallásos életének is nagy befolyása volt a volgavidéki ugor
népekre. — A guz-dor ünnep nevét P. így értelmezi: «hótisztás,
olyan hely melyen a hó előbb olvadt szét mint másutt» (npoTajiiiHa, MÍÍCTO Ha KOTopoMt panbe j^pyraxt cráflXb CH$n>); helyes
meghatározása: «gyep, pázsit» (3ejieHi>); v. ö. pl. wi guz-dor zöld
gyep (Gavr. dal 169.) | guz-dor keltini parlagon hagyni a földet
(ocTaBHTb nojiocy Ha IIOJIHXT> Ha HIJCKOJILKO TO^OBT,, He nojTB3ysci>
eio, HTOŐH H0upaBHJiaci>) | azbarci guz-dor gugmitám kar! tedd,
hogy udvaromat föl ne verhesse a gyep ! (Votj. Népk. Hagy. imáds.
2. b.). — Tájékoztatóul a votják ünnepek (juon, sar-juon «ivás,
sörivás» = ünnep) természetére s fontosabb szertartásaikra nézve
álljon itt elnevezéseiknek jegyzéke, melyet a P. közlötte votják
kalendárium, az eddigi források adatai és saját kutatásaim alapján
szerkesztettem össze:
A) T a v a s z i

ünnepek:

1. dőd'i-kuston nunal (Sar.), düde-kaston-nénal (Kaz.) «szán
hagyó nap» gyümölcsoltó boldogasszony tájékán. (Votj. Népk.
Hagy. 9.1.)
2. sort-tuj (Glaz.), sort-miskon (Sar.) «matring-lakoma» a
belúgozott fonal-matringok kimosása a patakban s az avval egy
bekötött lakomázás, illetőleg ünnepség. Verescsagin 29. Pervuchin
II. 110.
3. kusuj-nénal (Kaz.) félelmetes nap, melynek éjszakáján bo
szorkányok járnak. Votj. Népk. Hagy. 29. 1.
4. ner-vos karon aríia (Sar.) «ágimádságot tevő vasárnap*),
puci arna (Mai.) «barka-vasárnap», puci-munco (Kaz.) «barka
fürdő » = virágvasárnap.
5. velkoj cetverik (Sar. Glaz.) áldozó csütörtök. Pervuchin II.
112-118.11.
6. budgin nunal juon (Sar.), budfiim nunal (Mai.), bidgim
nuncA (Glaz.) «nagy (fölséges) nap» = húsvét. Pervuchin 118. Ve
reses. 40.
ocTaTKH aSbPiecKHxi. oöpfitfOBt H pejiHrio3HMXT> BipoBaHin y qyBaiHT>. Ka3aHL. 1879.» (A pogány szertartások s vallásos hit jelen
kori maradványai a csuvasoknál) czímü értekezése is.
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7. akajaska (Glaz.), akaska-d'uon (Kaz.) «eke -lakoma», tulis
sur (Mai. Sar.) «tavaszi sörivás». Egyes napjai: ki $'ni póton (Sar.)
«vetni menés», kidés potton «vető mag kivitele*) (a mezőre), kidés- duón id., géréné póton (Kaz.) «szántani menés», gári-potton (Glaz.)
«eke kivitele*) | tfatfág-séd (Kaz.) «lúd lakoma» | jo-kel'an (Glaz.)
«ajég elkísérését) | gdri-sektan (Glaz.) «eke-vendégelés» | gué-dor
(Glaz.), guz-dor-sid-poston (Sar.), guz-dor-zuk-püston (Kaz.) ((gyep
lakoma főzés». A szántást-vetést megelőző nagy tavaszi ünnep.
Gavrilov 157. Verescsagin 30. Votj. Népk. Hagy. 169. Pervuchin
29—58. 11.
8. tidis kiston karon (Sar.) «tavaszi halott áldozat)), kiston-nal
(Kaz.). Gavril. 184. Buch 145. Vereses. 38. Perv. 119.
9. búdéin vos (Sar.) «nagy áldozat)), d'u-kurbon (Kaz.) ((ga
bona-áldozat)). Két napos ünnep tavaszszal a vetés kikeltekor, me
lyen tulok-, juh-, lúd- stb. áldozatokat hoznak a szántóföldön.
Buch 157. Perv. 58—65. 11.
B) N y á r i

ünnepek:

10. kwar-mr (Sar.) «levélünnep (sörivás))), lis-sur (Mai.) «tűlevél-ünnep», kwar-voson (Mai.)«levél-imádkozás»,gu^dm-duon (Kaz.)
«nyári ünnep», bulda (Jel.), gdr-ber (Glaz.) «eke utó)). A szántást
befejező, illetőleg az aratást megelőző nagy ünnep, melyen több
rendű áldozatokat hoznak, a házakat föllombozzák s a lakodalmat
(suan) tartják. Gavril. 164. Vereses. 38. Votj. Népk. Hagy. Előszó
VIII. Potanin 204. Perv. 65, 68.
11. muzem-nimannik «föld-névnapi),gudiri-nimannik «menny
dörgés-névnap «, nulds-murt-nimannik
«erdei istenség névnapja*)
(Glaz.). Perv. 67, 68, 93. 11.
12. poci gdr-ber «kis gdr-ber ünnep» (Glaz.) a szénakaszálás
befejeztével, melyen főkép a Vu-muri-nak (víz-ember) nyújtnak
áldozatot. Gavr. 104. 1. Perv. 77.
13. viV-juon, vil'-karon, vil ar (Sar. Mai.) újév ünnepe a rozs
aratás kezdetén, melyen zsenge kalászokat visznek a szent sátorba
és megemlékeznek a halottakról. Buch 160. Votj. Népk. Hagy.
9, 162. — Perv. szerint vil $uk «új árpadara*) (Glaz.) őszi ünnep
az első árpakévék cséplése alkalmával. 82. 1.
14. mus-tubon juon (Sar. Jel.) «méhmászó ünnepi), mus-voz-
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masli kurbon (Glaz.) «áldozat a méhőrzőnekw. A mézszüretnek két
napos ünnepe. Perv. 95.1.
C) Ő s z i ü n n e p e k :
15. siéil-juon (Sar.), sizél-duon (Kaz.) «őszi ünnep», siéilkurbon (Glaz.) «őszi áldozat» az őszi vetés bevégzése alkalmával
tartott nagy ünnep. Perv. 78. 1.
16. siéü kiéton-nunal (Sar. Glaz.). Őszi halotti ünnep. Perv.
124. lap.
17. pukro-nunal (Sar. Mai.) = ÜOKpOBb. Nagy boldogaszszony napja.
18. Nulás-murtli kurbon (Glaz.) «áldozat az erdei istenség
nek*). Perv. 97. 1.
19. Vu-murtli kurbon (Glaz.) «áldozat a vízi istenségnek*).
Perv. 101. 1.
20. val-nimanúik (Glaz.) «ló-névnap». Perv. 101. 1.
21. Mikajlo-nunal (Sar.), Nikola-nénal (Kaz.) Szent Miklós
napja.
D) T é l i

ünnepek:

22. nardugan (Kaz.) téli ünnep (karácsony előtt), melyen az
ifjúság álarczos mulatságokat tart s éjfél után a mezőre megy hallgatkozni, a hallott neszből jósolván a jövendőre.
23. im-uston (Mai.), um-iúton (Sar.) «szájnyitó» = karácsony,
a midőn az emberek szája a hosszú böjt után a húsra megnyílik
(v. ö. a magyar húsvét ünnep-elnevezést. — Más neve tol-sur ((télünnep*). Verescsagin 39.
24. jő-vilá sulton (Sar.), du-véld póton (Kaz.), jo-vilin silón
(Glaz.) «a jég fölött álló ünnep», a midőn az egész falu népessége
kimegy a folyó jegére s ott léket vágva áldozat mellett imádkozik
a vízi istenségnek. Votj. Népk. Hagy. 21. Perv. 104. J.
25. voj-dir (Sar.), voj-maslenca, voj-arúa (Glaz.) «vaj-idö»
farsang utolsó hete, a mikor még szabad zsíros, vajas ételeket enni.
Vereses. 40. Perv. 107.
26. kutas-tuj (Glaz.) «cséplakoma». A cséplés befejezte alkal
mával tartott ünnep. Perv. 87.
MUNKÁCSI B.
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Értesítések.
Suomalaisia Kansansatuja. I. Osa: Eláinsatuja. Hels. 1886
(Finn népmesék: I. Állatmesék). A finn népmesék első kiadása
(1852 — 66) óta folytatott mesegyűjtés gazdag eredménye arra bírta
a finn irod. társaságot, hogy a finn mesekincset új rendezéssel és
az eredeti feljegyzések hívebb megtartásával adja ki. E munkával
Krohn K.-t bízta meg, ki a finneknél a «népmese-tudomány»
tüzetes mi velője. — Ara 3V2 finn márka (= 1.75 kr.)
Suomi. Kirjoituksia isánmaallisista. aineista. Kolmas jakso
I. osa. Hels. 1888. — A «Suomi» folyóiratnak immár harmadik
folyamának első része. Sok becses nyelvészeti közleményeket is
találunk, kivált a második folyamnak 20 kötetében, jelesen finn
nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányokat. — A fentjelzett leg
újabb kötet fötartalmát Krohn K.-nak tanulmánya «a finn nép
mesékről*) teszi. Ara 3 fmk. (— 1.50 kr.)
Finn-német SZÓtár. Suomalais-saksalainen Sanakirja. Finnisch-deutsches Wörterbuch von Kari Erivast. Tavastehus, 1888.
A munka 790 8-r. lapra terjed s szótári berendezése takarékos
voltánál fogva annyira teljesnek látszik, hogy finn-magyar szó
tárunk mellett is jó szolgálatot tehet. — Kiadta a finn irod. társa
ság; ára (kötve) 15 fmk. ( = 7.50 kr.) —• Van f i n n - l a t i n
szótár is (Suomalais latinainen sanakirja), Geitlin J. G.-től, Hels.
1883. Ez főleg ugyan iskolai használatra készült, de e mellett szem
mel tartja azon czélt is, hogy a finn nyelv tanulmánya közben
segédkönyvül szolgálhasson. Ara fmk 9.50 ( = 4.75 kr.)
Több rendbeli munka jelent meg a cseremisz nyelvről. Elő
ször is Dr. Genetz Arvid-tól cseremisz tanulmányainak (1. fent
159. 1.) I. része: Ost-tscheremissische Sjwachstudien. I. Sprachproben mit deutscher Uebersetzung. (S.-Ugr. Seuran Aikakauskirja
VII. Hfors, 1889.) A 80 lapra terjedő cser. szövegek: mesék, talá
lós mesék, ráolvasások, pogány imádság, dalok. — Dr. Weske
Mihálytól, orosz nyelven egy füzet: Nyomozások a cseremisz nyelv
dialektusairól (M3Cjríi^OBaHÍíi 0 Hapii'iiaxT. TiepeMHCCKaro ji3tiKa.—
Kazán, 1889.) Főképen a cseremisz nyelvjárások földrajzi meg
határozásával s hangtani sajátságaikkal foglalkozik. — Smirnov I. N.-től: A cseremiszek, történeti és ethnographiai rajzolat
(H. H. CMHPHOBT.: ^epeMHCH. HcTopHKO - :-)Tfiorpaa>HiiecKÍH
OMepiíL. — Kazán 1889.) — Mind a három munkát még tüzetesen
ismertetni fogjuk.

A íí. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
NYELVTUDOMÁNYI 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—188G. Ára k ö t e t e n k é n t
II—X-ig 1 fit 50 kr., X l - t ö l fogva
3 frt.
N Y E L V E M L E K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y A r o n . 1874—86. 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o 1 f G y .
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 G y.
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.
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex, — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornidcs C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C.
L á n y i C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. k ö t e t .
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — X I I . kötet.
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet. Eesztetics Cod. Pozsonyi C.
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y.
Ára k ö t e t e n k é n t 2 frt.
R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet: A Jordánszky-codcx biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888
Ára 6 frt.
RÉGI MAGYAR K Ö L T Ő K TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i1 á d y Á r o n. I. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványokl877.II.—-V.
k ö t e t : X V I . századbeli magyar költök 1880—86. A r a kötetenként 2 frt.
CODEX 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. Ára 5 frt.
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlitásához. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. Á r a 6 0 k r .
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. Tyumenyev 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 nyelvmututványok és nyelv
tanulmányok I. 1884
Ára 60 kr.
V I I . szám. H a l á s z Iguácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és P i t e - l a p p m a r k i
nyelvmutatványok és szótár 1885
Ára 1 frt 20 kr.
VIII. szám. Halász Iguácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlan;li lapp nyelv
mutatványok. 1886
.'
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a "Nyelvtud. Közlemények»-böl.)

R É G I MAGYAR N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o 1 d y F . 1866.
Ára 2 frt.

REGÜLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta
II un f a l v y P á l 1864
. Ár.i 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
Ara 1 frt.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította 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 Sz. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1870.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 18/7. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZEPTUDOMÁNYOK 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 frt 20 kr. — 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—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. (1—7. sz.)
1887—88
. . . .
Ára 2 frt.
SZ1NNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884

Ára 3 frt.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J .
Első tüzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közl.-ből.) Ára 1 frt.
Második füzet: Névszóképzés, lh87
, . . Ára 80 kr.
A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta B a l a s s a József <lr. 1886
Ára 70 kr.
VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK.
dr. M u n k á c s i Bernát 1887
. .

Gyűjtötte

és

fordította
Ára -Á frt.

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887
Ára 2 frt 30 kr.
HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények
XX. kötetéből.)
.
Ára 1 frt.
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A lív nép és nyelve.
Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1889. május 6-án tartott ülésében.

Az 1888-ik év szeptember 4-én kezdem a finn tudomány
egyetem ösztöndíjával tanúimányi utamat, mely egész évre volt
határozva és melynek czélja volt, hogy a finn nyelv dialektusai
ról átnézetet szerezzek és bizonyos időt Magyarországon töltsek.
Utazásom mindenekelőtt a lívekhez, e kihalófélben lévő néphez
irányult, s csatlakozott hozzám egy fiatal finn egyetemi hallgató,
Wallin Wáinö, a ki főkép ethnographiai szempontból kívánt a
lívekkel megismerkedni.
Eevalon át Rigába érkezvén, itt néhány napig kellé várnunk
úti alkalomra, s ezt az időt arra használtam, hogy további utam
felől tájékozódjam, s egyszersmind a lett nyelv hangtani viszo
nyairól előleges felvilágosítást szerezzek. Már itt is nyílt alkal
mam a lív nyelvre vonatkozó nyomozásaimat megkezdhetni egy
lív születésű kereskedő, Dietrichsohn D. úrral. 0 szíves készség
gel jött segítségemre, ós nyelvi képzettségénél fogva segítségének
jó hasznát is vettem. Dietrichsohn úr, a ki Rigában meglehetős
vagyonra tett szert, büszke az ő lív születésére ós az által őrzi
meg anyanyelvében való jártasságát, hogy otthon anyjával min
dennap lívűl beszél. Rigából kellett hajón Kurland nyugati part
jára Windau városába mennünk, a honnan meg kocsin utaztunk
tovább, mintegy 45 kilométernyire keleti, majd északi irányban,
míg végre szept. 14-én elértük a lív vidéket Piza faluban.
Miután így a lívekhez jutottunk, legyen szabad őket már
most közelebbről bemutatnom.
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Nevük, a 1 í v szó említésekor, önkénytelenül Livlandra gon
dolunk; ott azonban hiába keresnénk líveket, mert ők jelenleg
csak Kurland északi partja mentén laknak. Ha Kurland leg
északibb csúcsát, Domesnást, a hol egy lív falu van, vesszük ki
induló pontúi és nyugat felé tartunk, innen 50 kilométernyire
több lív falut találunk. A legnyugatibb Lúzs, nem messze Lyserorttól, a hol a kurlandi part nyugatról délnek fordul. Az ettől a
falutól körülbelől 5 kilométernyire eső Piza falu volt első állomá
sunk. Ha pedig Domesnástől dél felé indulunk, le a rigai öböl
partja hosszában, akkor 12 kilométernyi távolságban találjuk a
legutolsó lív falut, Mustánumot. Ez már félig lett falu, míg nyu
gaton Lúzs élesen határolja a lív lakosságot.
Ez mind az, a mi a régi lív területből fennmaradt.
A lettektől széles erdő- és mocsáröv választja el őket. Falvaik
száma mindössze 12.
És hát Livlandban? Már 1631-ben a svéd Burcus A. «Oibis
arctici imprimisque Sueciae nova et accurata descriptio» (Wittebergae) czímű müvében a lívlandi nyelvekről beszélve, úgy említi a lív
nyelvet, mint a mely már legnagyobbrészt kiveszett és csak néhány
faluban maradt fenn.1) 1828-ban Jannau a lívlandi lívek számát
460-ra becsüli; majd húsz évvel később (1846) Sjögren András
János csak 22 lívet talál a Salis folyó torkolatánál Neusalis ura
dalomban; 1858-ban pedig ezek közül Wiedeman tudósítása sze
rint már csak 8 volt életben. E szerint feltehető, hogy ma már
Livlandban egyetlen egy lív sem létezik. Egy tudósítás szerint,
melyet Windauban kaptam, volna még néhány öreg lív Haynaschban, Pernau városa mellett. Tudósítóm hat házat nevezett meg, a
hol szerinte lívek laknak. Hogy mennyiben élő nyelvük nekik még
a lív, azt nem deríthettem ki.2)
Kurland partvidékén a statisztikai adatok nem mutatnak
ilyen elszomorító képet. Itt 1843-ban a Popen-uradalombeli három
nyugati falunak 655 lív lakosa volt. A következő, Wiedemanntól
való jelentés 1858-ból azt mondja, hogy az említett faluk lív
1
) «
in mediterránéig livonum linguam, quse j a m maxirna parte
exolevit ac in quibusdam saltem pagis remanet.o
2
) Mint legújabban S e h l a u C. dr. salisi lelkész útján értesülök az
utolsó ember, a ki ott még livűl beszélt, m á r 1868-ban meghalt.
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lakosai 790-en vannak. A magam szerezte adatok szerint azon
falvak lívjeinek létszámát az 1881-iki népszámlálás 928-ra teszi,
tavaly pedig ez a szám már 956 volt (489 férfi és 467 nő), tehát a
férfiak száma nagyobb, mint a nőké! A popeni lívek száma e
szerint nem egészen félszáz (45) év alatt majdnem felével szapo
rodott; a növekedés 300-at tesz. A keleti, vagyis Dondangen-uradalombeli lívek létszáma egy 1845-iki tudósítás szerint 1397;
Sjögren pedig 1852-ben 1600-ra teszi e számot. Tavaly október
ben kapott tudósításaim pedig azt vallják, hogy a Dondangenuradalmi lívek száma jelenleg 973 férfi és 1000 nő. Az egész lív
nép tehát a múlt őszszel, az érintett hivatalos adatok szerint
2939 lelket számlált. Ha ehhez hozzávesszük még a szülőhelyük
től távol, Windauban és a tengeren tartózkodókat, lesz az összes
lélekszám körülbelől 3000. Sjögren 1852-ben ezt az összes számot
2394-re teszi, a szaporulat tehát 35 óv óta több mint 600. Es ha
igaz, a mit Jannau 1828-ból jelent, hogy akkor a kurlandi lívek
mindössze 1600-an voltak, akkor létszámbeli gyarapodásuk 60 év
óta majdnem kétszeres.
Ebből, a mit fentebb előadtam, kitetszik, hogy a lívek terü
lete az előtt nagyobb volt, mint ma. Mikor a németek behatoltak
a Balti tenger melléki országokba, az ismert akkori krónika-író,
Lett Henrik szerint, a lívek birtokában volt Lívland partvidéke a
Duna és a Koivajoki (lívlandi Aa) folyók torkolatánál, északra
egészen a Salis folyóig. Ugy látszik, lakásuk az ország belső ré
széig is kiterjedt vala, különösen a folyók partján. A mi pedig
Kurlandot illeti, biztosan tudjuk, hogy területük a rigai öböl
partja mentén valamivel délebbre nyúlt le, mint ma, de semmi
történeti bizonyítékunk nincs, hogy az ország belsejében is laktak
volna. Érdeklődéssel várhatjuk dr. B i e l c n s t e i n lelkésznek a
kurlandi helynevekről kósznlő munkáját, a mely valószínűleg
világot fog vetni erre a kérdésre.
A lívek lassankint folyó lettesedósébői visszakövetkeztettek
a történet előtti időkre. Az volt a történetírók általános vélemé
nye, hogy a lívek ós a velük közel rokon kurok valának Lív- és
Kurland őslakói, hogy a lettek mint hódítók törtek rájuk s a
finn fajbeli lakosokat kiszorították és magukba olvasztották.
Ennek ellenében egy finn tudós Yrjö-Koskinen egészen ellen
kező nézettel lépett föl ily czímű munkájában: «Sur l'antiquité
16*
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desLives enLivonie» (Acta Societatis Scientiarum Fennicte VIII. 2.)
0 arra utal, hogy a lívek helyzete, a mennyiben a tenger és a
folyók partjain, a legjobb és kizárólagos közlekedő vonalak mel
lett laktak, mig a lettek lakóhelye az ország belsejében, az erdő
ségek között volt, minden egyébre mutat inkább, mintsem arra,
hogy a lívek hódított és a lettek hódító nép voltak volna. Ezen
kívül Lett Henrik határozottan azt mondja krónikájában, hogy a
lívek a letteket elnyomták.*) Egészen helyesnek látszik Yrjö-Koskinen ama föltevése, hogy a lívek ide a 8-dik század elején jöttek
s a letteket itt találták, és mint a hódító frankoknál és normannoknál történt, úgy jártak a lívek is : a legyőzött nép között lakván,
elkezdték lassankint annak nyelvét megtanulni és vele össze
olvadni.
Hadd említsem itt meg, hogy a «lí v» név maguk a lívek előtt
idegen; de így ismerik őket (lib, livo) a történeti források, mióta
említést tesznek róluk. A szónak etymologiája nem biztos: a ülva»
( = homok) szóval megkísértett magyarázata nagyon is kétséges.
A kurlandi lívek maguk keleten ((kalami'edn (halászok), nyugaton
«randalist» (partiak, partlakók) névvel nevezik magukat.
Mielőtt saját tapasztalataim előadásához fognék, legyen sza
bad a lívekre vonatkozó előbbi nyomozásokat megérintenem.
A lív nyelvből való legrégibb mutatványok 1767—-69 években
keltek. Ugyanis akkor Schlőzer kezdeményére némely lív- és
kurlandi papok egyes adatokat szolgáltattak a lívekről és mellé
valamicske nyelvmutatványt is. 1839-ben pedig Jürgensohn szemi
náriumi igazgató, született észt, járt a lívlandi lívek között, de
tanulmányából semmi egyebet nem közölt, mint egyes általános
ságokat az észt tudós társaság értekezéseiben. Szintén 1839-ben
Kruse Fr. arcboeologiai tanulmány-útján a líveket is meglátogatta
és 1846-ban megjelent művében («Urgeschichte des ehstnischen
Volksstammes) lív szójegyzéket és hozzá mutatványul a Miatyán
kot és Szt. János evangéliuma néhány versét közli; de mindegyiket
annyi hibával, hogy majdnem hasznavehetetlen. Ugyanazon évben

*) At üli (Lethgalli)
ut pote — a Livonibus semper oppressi etc.
Script. rer. Liv. I. p. 118. — E r a n t enim Letthi ante fidem susceptam
humües et despecti, et multas injurias sustinentes a Livonibus et Estonibus. (Scripr. rer. Liv. I. p. 126.).
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tette közzé Hillner W. popeni pap a lívekről szóló leírását, mely
azonban csupán a néprajzi viszonyokra szorítkozik. («Die Liven an
der Nordküste von Kurland.» Bulletin historico -philologique de
FAcadémie de St.-Pétersbourg. T. III.).
Ez minden, a mit 1846-ig tettek, mikor a lívekre vonatkozó
lag először történt tüzetesebb nyomozás. Akkor látogatott el a kurlandi ós lívlandi lívekhez Sjögren András János finn születésű
tudós, a szent-pétervári akadémia tagja. Uti társa Pezold festő mű
vész vala, kinek feladata volt, népviseleteket és arczokat festeni.
Hat évvel később, 1852-ben, Sjögren ismét utat tett a lívek közé az
anyag kiegészítése végett, és három hónapig főképpen a szókincset
vizsgálta. Útja eredményeiből azomban csak néprajzi észleleteit és
némi kevés népnyelvi adatot tehetett közzé a szent-pétervári tud.
akadémia «Bulletin»-jeiben. A halál utolérte, mielőtt ideje lett
volna gazdag népnyelvi gyűjtéseit rendezni és kiadni. A szent
pétervári akadémia ekkor a munka kiadását Wiedemannra bízta,
ki abban az időben még revali gymn. tanár volt, de kit csakhamar
azután meghívtak Sjögren helyére az akadémiába. Wiedemann
kidolgozott a Sjögren lív anyaggyűjtése alapján egy lív nyelvtant
és szótárt, és már 1857-ben bejelenthette az akadémiának, hogy a
mű nyomtatásra készen áll. De Wiedemann látta, mily nehézsé
gekkel jár ily mű elkészítése a nélkül, hogy a nyelvet hallotta
volna. Ezért, mielőtt műve megjelent, oda utazott a kurlandi
lívekhez ós huzamosabb ideig tartózkodott köztük. Még ma is,
30 év múlva, emlegetik a lív nép öregei Sjögren és Wiedemann
látogatását náluk.
Sjögren és Wiedemann nyomozásának eredményeit az a mű
foglalja magában, melyet az utóbbi 1861-ben közzétett. Ennek tar
talmát néprajzi és történeti bevezetés, továbbá lív nyelvtan, nyelv
mutatványok és lív-német, meg német-lív szótár teszik, összesen
körülbelől ezer nagy 4-drét lapon. Minthogy az egész a Wiedemann
lelkiismeretességével van kidolgozva, érthető, hogy ezt a művet
a maga nemében befejező munkának tekintették. Sajnos azonban,
hogy ma már a nyelvészt még sem elégítheti ki. Legelőször is
maga a rendszer, az a 32 declinatio és 12 conjugatio, mind a
kettő külön alosztályokkal, melyekben a máshová nem illő szók
találnak helyet, nv Tiyon bonyolódott és nem-történeti. Ennek ered
ménye az, hogy tetemes fáradság nélkül lehetlen belőle a lív nyelv
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természetéről fogalmat nyerni, annál kevésbé, mert phonetikai
oldala nagyon hiányos, ós sok a nyelvtörténetre nézve fontos adat
egészen kikerülte a szerző figyelmét. Ez a hangalakot illető gáncs
egyszersmind a nyelvmutatványokra is illik. Ezenkívül a nyelv
mutatványok nagyrésze csak fordítás. Köztük található néhány
fejezet az Új-testamentomból ós a Miatyánk különböző dialektusok
szerint, továbbá Dávidnak több zsoltára és Máté evangéliumának
jó része pizai dialektusban. «Szépirodalmi)) része az a néhány
lettből fordított mese és elbeszélés, melyeknek mindegyikéhez egyegy üdvös tanúság van fűzve. Az eredeti liv szöveg a műben sokkal
soványabb; vannak benne egyes külön mondatok, közmondások,
rejtvények, daltöredékek stb. eredeti lív szöveggel, de aránylag kis
terjedelemben. Sjögren és Wiedemann úgy jutottak a nyelvmu
tatványokhoz, hogy írástudó lívekkel íratták maguknak és azokat
azután Wiedemann átnézte s a helyesírás szempontjából kijavít
gatta. Természetes, hogy ily úton eredeti szövegekre valami bőven
nem igen tehettek szert.
Wiedemann útjával kapcsolatban említhetők az ő kezdemé
nyezésével és felülvizsgálatával megjelent evangéliumi fordítások.
Ugyanis 1863-ban jelentek meg lív nyelven Máté evangéliumának
fordításai pizai dialektusban Prinz Jánostól az öreg tanítótól, és
fiaitól, keleti dialektusban pedig Pollrnann tanítótól. Kiadását Louis
Lucián Bonaparte herczeg eszközölte, ki, mint ismeretes, az Újtestamentomnak egyes részeit több finn-ugor nyelven kiadta. Mint a
herczeg egyéb kiadványai, ezek is Londonban jelentek meg és
csak 250 példányban. Ugyanaz a Máté evangéliuma még egyszer
látott napvilágot 1880-ban, a britt biblia-társaság kiadásában
Szt.-Pétervárott. Helyes-írására nézve ez a kiadás eltér az előbb
érintettektől, a mennyiben — hogy a lívek könnyebben olvashas
sák — a lett orfchographiát követi; de máskülömben csak átirata a
Pollmann-féle fordításnak, tekintettel a másik fordításra is.
Az említett Máté-evangélium fordítások ós a fentebb érin
tett nyelvmutatványok voltak eddigelé mindaz, a mi lív nyelven
megjelent.
Hogy befejezzem a lívekre vonatkozó előbbi tanulmányok
ismertetését, megemlítem még Waldliauer F. dr. anthropologiai
tanulmány-útját, melynek eredményeit ő doktori értekezésében
közli. («Zur Anthropologie der Liven.» Dorpat 1879.) Itt
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egyebek közt 100 egyénre vonatkozólag a testméretek is vannak
közölve.
1888 tavaszán alkalma volt Thomsen Vilmos kitűnő dán
tudósnak Kopenhágában egy lív hajóslegénytől pár óra alatt érde
kes adatokat nyerni.
Az utolsó tanulmányút a lívekhez az volt, melyet én a múlt
ősszel Wallin úrral Kurlandban tettem. Ott időzésünk két hónap
nál tovább tartott és három főállomást érintett: Piza, Iraj,Kuolka
(németül: Pisen, Klein-Irben, Domesnás v. Kőiken) falukat, a hol
én a lív szókincset és nyelvtant vizsgáltam és mindketten nyelvmutatványokat gyűjtöttünk, jelesen körülbelül 80—90 mesét,
azon kívül közmondásokat, találós meséket, dalokat stb. Útitár
sam házakat és ethnographiai tárgyakat is rajzolt.
Legyen szabad ezek után a lívek külső élete s belvilága
ismertetésére áttérnem.

Legelsőbben is egy pár szót a lívek lakta földnek minő
ségéről.
A kurlandi part geológiai viszonyai nagyon sajátságosak.
A víz mentén ugyanis külön partöv húzódik, mely mereven elüt
a belvidék jellegétől. Ez a partvidék lágy homokföld, melyben sem
agyag, sem egyetlen darab kő nincs. A partöv helyenként kiszéle
sedik körülbelül hét kilométernyire is, másutt keskenyebb, nem is
egészen két kilométer. A belvidék, képződését tekintve, ettől egé
szen eltérő; van benne agyag is, kő is. Ha kezünkbe vesszük
Kurland térképét s a folyók irányát nézzük, azt látjuk, hogy mind
egyik a belvidékről indulva egyenes vonalban halad a tenger felé,
de mihelyt a tenger közelébe jön, hirtelen fordulattal jobbra,
keletnek kanyarodik. A legkisebb patakokon is észre lehet venni,
hogy mielőtt a tengerbe ömlenek, a parttal egyenközü irányt vesz
nek kelet, vagy északkelet felé. Ez természetesen a földrétegek
irányától függ. Míg a folyók a belvidéken haladnak, egyenes irányt
követnek, mihelyt azonban a partvidéket elérik, egyenközűekké
válnak a parttal, mert a parti homokrétegek a part irányában ter
jednek el. A legnagyobb szelek természetesen a nyílt nyugot felől
jönnek, magukkal hozva a tengerfenék homokját, és ugyanezek
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irányítják ama rétegeket nyugatról keletre, vagy délnyugatról
északkeletre. A vízár közvetlen közelében a szüntelenül mozgó
víz a homokot megköti ós simává teszi, úgy, hogy ott olyan séta
esik, mint az aszfaltos utczán. Gyakran járnak is a lívek, ha a
tenger nem nagyon csapkod, kocsival a part hosszában, hol a szi
lárd, sima út munka nélkül kész. Bizonyára jobb az, mint az erdei
út, mely puha és egyúttal döczögős, mert a fák gyökerei keresztülkasul szelik.
Legközelebb a sima, homokos parthoz egész sor homok
halom van, arra völgy következik, ós ezután megint új. az előbbi
vel egyenközű homokhát. Ezek a partirányú homokhátak (lívűl
kangar) egy darabig még az ország belseje felé is folytatódnak,
köztük pedig ismét partirányú, olykor mérföldnyi szóles mocsár
övek (kvulvi'ga^) vannak, melyekben a víz mindig megmarad. Eme
kangar ok választják el a líveket a lettektől, ós ezen körülmény
nek köszönhető nyelvük és nemzetiségük fennmaradása a mai
napig.
Már a mondottakból következik, hogy a föld itt általában
véve nem hegyes. Csupán a földből kiemelkedő homokhátak sza
kítják meg a felszín lapályosságát. A dondangeni vidéken hegy is
van, de nem közelebb a parthoz, mint 8—10 kilométernyire. Itt
vannak az ú. n. «Kék hegyek», a melyek ezen a tájon arról isme
retesek, hogy szóles kilátást nyújtanak.
Ilyen az a földterület, melyen a lívek élnek. A lív ember
azomban a maga-lakta földnek nem tulajdonosa. Legfeljebb bérlő,
vagy zsellér. Az összes lív falvak két nagy uradalom területén van
nak. Három nyugati falu: Lúzs, Piza és Ira (Luschen, Pisen, GrossIrben) Popén uradalomhoz tartoznak, a keleten levő falvak pedig
Dondangen báróság területéhez. Mind a két uradalom fölér egyegy kisebb fejedelemséggel. Popén területe ugyanis 12, Dondangené pedig 17 négyszög mérföld az ottani mérték szerint, és pedig
a Balti-tenger melléki országokban 7 orosz versztet számítanak egy
mérföldre. A dondangeni báró, a mint mondják, a «kék hegyek
fejedelmének)) («fürst von den blauen bergen») nevezi magát az
említett hegyekről, melyek uradalmában vannak.
Mint a többi Balti-tenger melléki országok parasztjai, úgy a
lívek is jobbágyok valának. Személyes szabadságukat visszakapták
1817-ben, Kurland egyéb lakosaival együtt; de nem adták vissza
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nekik ugyanekkor földbirtokukat, melyet személyes szabadságuk
kal együtt vettek volt el tőlük. A földbirtok után folyvást buzgón
kívánkoznak is; szüntelen él bennük a remény, hogy egyszer majd
maguk lesznek azon homokhalmok uraivá. Különösen azok, a kik
orosz hitre tértek, reménylik, hogy ezért az érdemükért földet
fognak kapni. Mikor falvaikba érkeztünk, mindig megújult köztük
az a hír, hogy a czár parancsából jöttünk az ő állapotukat meg
vizsgálni és nekik földet osztani.
A bérleti szerződések itt közönségesen 12 évre szólnak. Az
évi bérlet mintegy 80 és 50, sőt 50 és 30 rubel közt váltakozik;
egy lív telken (lívűl kiirand, ottani németséggel gesindé) 4—10,
olykor 15 vakarna föld van (ném. Loofstelle, körülb. — 30 ár).
Az előtt robotnapokat is kellett szolgálniok az uradalom
nak, sokszor a legjobb halászó időben, de most már a robot
szerencsére el van tiltva. A pénzfizetésen kívül kötelesek a bérlők
utakat is csinálni, részt venni a templom, iskola ós papilak fenn
tartásában, fával ellátni az iskolát és paplakot stb. Tűzifát hor
dani az erdőből, bizonyos kijelölt helyről, meg van engedve a gaz
dáknak, de más lakosok kénytelenek az uradalomtól vásárolni.
Épületfát egyáltalában pénzen kell venniök Dondangen területén.
Természetesen a szerződések úgy vannak kötve, hogy minden előny
a birtokos javára, minden kötelezettség a bérlőre esik, s ez elűzés
nek van kitéve, ha csak egyetlen kötelezettségét elmulasztja, vagy
ha az uraság meg talál halni.
Abból a rajzból, a melyet imént a lív földről nyújtottam,
megérthető, hogy itt a földművelésnek vajmi kevés hasznot haj tó
nak kell lennie. Földjeiket a lívek tengeri hínárral trágyázzák,
melyet a habok vetnek a partra. Legnagyobb részt a nyári gabnafajokát művelik: árpát, zabot és nyári rozsot. A mire saját termesz
tésük pótlásául szükségük van, többnyire Ösel szigetéről hozzák.
A tengeri szelektől a homokhátak közt levő földeket gyakran a
futóhomokkal való eltemetós veszélye fenyegeti, ezért őket kerítés
sel kell védeni és a kerítést folyvást emelni, a szerint, a mint a föl
det körülvevő homoksáncz emelkedik. Minthogy földjük homokos,
a burgonya rendesen jól megterem.
De a lív ember igazi termőföldje a tenger.
vJueksd lg/ja, aVld Iqja,
Ab no kandidi m'i'd wtféWs!
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Las kaza'gdd mq,mi\° mqs,
Kus mdmiéz adddrst mürdab/»
Magyarul: Fuss te hajó, siess hajó,
Tengerünkben nincs fatő,
Az a földlakók földjén nő,
Hol az ekét töri a föld lakó!
így dalol a lív anya, midőn fiának bölcsőjét ringatja. A ten
geren, csónakon, vagy hajón ringatódzás a legkedvesebb dolog a
lív emberre nézve.
Mikor a tenger nyugodt, minden munkabíró ember hálóval
a halászathoz lát. Leggyakoribb zsákmányuk a félszeg-úszó és a
hering, a mely nekik általános mellék-ételük és egyúttal kereske
delmi czikkük. Sokszor vannak a parton kereskedők, többnyire
zsidók, a halra várakozva. Gyakran járnak maguk a lívek is meg
rakodva hallal és máskülönben is adás-vevés végett Eigában ós
Szt.-Pótervárott, sőt elvitorláznak Finn-, Svéd- és Poroszországba
is. Derék, bátor hajósok ezek a «halászemberek». Minthogy az
utóbbi időben a halfogás rosszul ment, — minek okául a túlságo
san íinom hálókat mondják, — mind többen csaptak fel hajós
legényeknek, úgyhogy pl. Domesnás vagy Kuolka faluban alig
maradt tíz lív legénynél több odahaza.
A méhészetet előbb nagyban űzhették, de most már hanyat
lóban van. Gyakran látni üresen álló méhes oszlopokat; ilyenekül
a végükön lefűrészelt fatörzseket használnak, melyeknek közepe
ki van vájva. A marhatartást a lívek nagyon kis mértékben űzik.
Dondangen területén leginkább kecskéket tartanak, de ezek az
állatok a popeni uradalomtól szigorúan ki vannak tiltva. A kerté
szet természetesen nem szolgál külön keresetforrásúi; de kis kony
hakertek mégis találkoznak, melyekben murok, czékla, káposzta,
nagy tök (melyet ők gurlá-n&k neveznek), azonkívül némely bogyós
cserje, vagy almafa tenyészik.
Minthogy a lívek fő életmódjának jövedelmezősége évről-évre
apad, ennek következtében vagyonosságuk egyáltalában meglehe
tős csekély. Vannak köztük módosabbak is, a kik vállalkozó hajla
mukkal tisztességes vagyonkára tettek szert, hajók és tutajok tulaj
donosai stb. A kereskedést és a tengeri járatokat a lív ember kedv
teléssel űzi, de a testi munkára nehézkes. Hozzájárul még, hogy
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minden templomnak szomszédságában korcsma van, a hol sört és
pálinkát mérnek, ünnepeken is mindjárt az isteni tisztelet után, és
a hol sokszor a hétfők és különösen a téli napok is eltelnek; s így
érthető, hogy sok házba a szükség is beköszönt.
A lív házak általában falukká csoportosulnak. De mégis nem
mindenütt vannak a lakások együtt, hanem néhány faluban meg
lehetősen szétszórtak. Azon kívül egyes falvak közt különálló
házak is találhatók. A lív faluk mint a tenger partján épültek, legtöbbnyire azonban a parti dombsorok mögé, úgy hogy ezek a falut
egészen elfödik a part mentében haladó elől. Csak a csónakokból,
melyek a parton a kikötőkben állnak és a hálókból, melyek a szá
rító fákon függnek, lehet következtetni, hogy abban az irányban
falu van. A nagyobb falvak húsz házat is számlálnak, a kisebbek
csupán negyet-ötöt.
A lívek lakóházai nem valami fényesek. Épület-alapjuk nincs.
Az első gerendák szolgálnak alap gyanánt. Kőhöz jutni ott, a mit
már fentebb megemlítettem, nehéz is. A tető keskeny deszkákból
áll; újabb épületeken zsindelyes tetőket is látni. A lakóház körül
vannak a melléképületek ós rendesen valami kis kert. Betekintve
a ház pitvarába, legelőször is a «kályha-elő»-t (lívűl qje'd'dí) lát
juk, a hol a kemencze szája van, a hol főznek, kenyeret sütnek és
a honnan a szobát fűtik. A kályha benyúlik a falakon keresztül a
szobába s ott meglehetős nagy helyet foglal el, de a fűtés mindig
kívülről történik. Ha benyitunk a szoba ajtón, kissé magasabb
embernek vigyáznia kell, hogy bele ne üsse a fejét ha nem is a
boltozatban, de a tető-gerendákba, oly alacsonyak rendszerint a
szobák. Vacsoratájt lépve a lív szobába, a ház népét több asztal
mellett falatozva találjuk. Az asztalon kívül a bútorzatot székek és
ágyak teszik, főkép az utóbbiak elég számmal. De sűrű is a lív
szoba lakossága. Egy lív szobában átlag tíz embernél több lakik és
a háznép mindig több családból áll. A ház gyakran három, néha
öt szobát is foglal magában, mind egyenlően népest; üresen álló
vendégszobákat, milyenek a legszegényebb finn ember házában is
vannak, itt hiába keresnénk. Nagyobb építkezéseket az uraság egy
általában nem enged meg. Nem is csoda, hogy a lív embernek
nincs különösebb kedve az építkezésre; mert hisz annak majdnem
biztos következménye a bérösszeg felrugtatása lenne, s azonkívül
az épületek végre is csak az ur.iságra maradnának. Az epületek
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közül említhetők a hálótartó kunyhók, melyek a partra vannak
építve s a pajták, melyek nyáron a leányok lakó- ós hálóhelyisógei
s menyegzők alkalmával a menyasszony szobái. Majdnem minden
lív lakás mellett fürdőház is van, mert a gőzfürdőt a lívek úgy mint
a finnek is, nagyon szeretik és hetenkint egyszer élnek vele.
A lívek ruházatáról semmi különöst nem lehet mondani.
A nemzeti viselet köztük már majdnem teljesen kiment a divatból.
Lábbelijük nyáron a sajátságos, ú. n. pasta'l, mely egy darab bőr
ből áll és csupán az ujjakat fedi be. Azonkívül használnak füzfahójból font papucs-forma czipőket is. Néhány öreg asszony őrzi
még «hármas fejkötőjét)) (lívűl: k^olmkaba'l müts),melyet az előtt
a férjes nők ünnepnapokon viseltek. Gyéren látható még egy pár
asszonyon a agüngaserkit is; ez rövid fekete szoknya, melynek alsó
szélén három-négy széles, piros csík van. Egy-két asszony még
az ú. n. «kirtan»-n&\, vagyis fehér hosszú ós keskeny váll-takaróval
jelenik meg a templomban.
Testalkatukra nézve a lívek többnyire termetesek. Találunk
köztük olyan szálasakat is, a kikre csaknem öles embernek is úgy
kell fölnéznie.
A gyermekek közt gyakoribb a szőke, a felnőttek közt kevésbbó.
Csinos arczokat nem egyszer lehet látni, különösen a «szép» nem
ben. Táncz közben mind a két nem ügyességet és bizonyos kecsessóget is mutat. Egyáltalában a lívek jobb tánczosok hírében álla
nak, mint az idomtalan lettek.
A lív embert lelki jelleménél fogva bátornak, elhatározottnak, szemérmesnek, nyeresógvágyónak, haragban engesztelhe
tetlennek írják le. Általában véve a lívek jó tehetségű emberek;
határozottan azt tartják róluk, hogy természeti adományaikra nézve
felülmúlják a letteket. Az ivásra ós tönkrement hajók kifosztására
való hajlam természetük árnyoldalaként említendő.
A mi az egyéni tapasztalataimat illeti, nekem nincs okom
róluk jónál egyebet mondani. Engem és társamat mindig barát
ságosan fogadtak utunkon.
Vallásukra nézve a lívek nagyrészt lutheránusok. Már 600
évvel ez előtt a német lovagrend ttizzel-vassal térítette őket a
keresztyénsógre s a németek által az evangélikus vallás is elter
jedt köztük.
A popeni uradalom területén lakó s a pizai fiókegyház alá
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tartozó livek lelki gondozását az angermündei lelkész teljesiti, a
ki minden ötödik-hatodik vasárnap prédikál náluk; máskor a kán
tor tart nekik istentiszteletet. A dondangeni lutheránus livek
mind az iraji egyházközség és a domesnáei fiókegyház kötelékébe
tartoznak. Az iraji templomban a pap minden második, a domesnásiben pedig minden negyedik vasárnap prédikál. De újabb idő
óta vannak nem lutheránus livek is. Már néhány évtized óta talál
koznak köztük baptisták is, s ezeknek Ira faluban külön imaházuk
is van. Az orosz hitre való áttérés nagy számmal fordult elő abban
az időben, mikor az orosz propaganda itt is lábrakapott; a popeni
uradalomban csak 20—30 eset történt ugyan, de a dondangeniben
néhány száz a livek között is. Az áttérés jutalmául, a mint mond
ják, mindenféle földi javakkal kecsegtették őket, a nélkül azomban,
hogy az Ígéreteket beváltották volna. Most már akadnak ugyan
olyanok, a kik ennélfogva régi vallásukra vissza óhajtanának térni,
de ezt meg az orosz törvény nem engedi meg. Az orosz hitűek
papja Domesnásben lakik, a hol ennek a felekezetnek templomául
egy régi, arra a czélra berendezett korona-épület szolgál.
A keresztyén hit azonban nem bírta egészen legyőzni a ba
bonát, melyről a livek már régi tudósítások szerint is híresek valának. Még ma is sokféle babonás szokásokat követnek, a melyek az
év nevezetesebb napjaihoz vannak kötve. Mindazonáltal az utolsó
években a babona mindinkább szűnt, főkép a fiatalok közt, a kik
iskolába jártak. Az iskoláztatás kényszere itt is három éven át a
téli időszakra terjed. Külömben a livek már előbb sem voltak tel
jesen tudatlanok; iskoláik régen vannak, ós a lutheránus papok a
nép művelődésére gondot fordítottak, úgy hogy bizonyosan nem
találni lívet, ki olvasni ne tudna. S az olvasni tudás itt többet
jelent mint másutt; mert itt idegen nyelven kell olvasni, a melynek
rendkívül rósz a helyesírása. A lív nyelv sohasem volt az egy
ház és iskola nyelve. A mit a livek tanulnak, lettül tanulják. Pap
jaik és tanítóik egy szót sem tudnak lívűl. Az egyetlen lív könyv,
a mely kezükön valaha megfordult, a britt biblia társaság kiadta
Máté evangéliuma, melyet ez a társaság terjesztett el köztük. De
használata ennek sem valami sűrű, mert egyrészt a livek az ő lett
nyelvű iskoláikban nem szerezhetik meg saját nyelvük olvasásá
nak gyakorlatát, és másfelől a könyv lett helyesírása kevéssé illik
a lív nyelvre, a minthogy az már a lett nyelvben is rossz. Mind
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a mellett többeknél hallottam, hogy Máté evangéliumát jól olvas
sák, söt becses kincsnek tartják, ez lévén az egyedüli könyv, me
lyet anyanyelvükön nyomtatva láttak. Kár, hogy a könyv terjesz
tése az utóbbi időkben rossz kézben volt. A Piza falubeli tanítónak
padlásán egész rakás hever ebből a könyvből és nincs gondja rá,
hogy az emberek között kiossza; mert hiszen, úgymond, nem tud
ják elolvasni.
Az egyház és iskola útján, valamint a lettekkel való érint
kezés folytán tehát minden lív már gyermekkorában megtanul
lettül. A lív nyelv rendesen az első, mellyel élnek; de vannak a
szülők közt, kik gyermekeikkel lettül beszélnek, hogy jókor meg
ismertessék őket az egyházi és iskolai nyelvvel. így történik ez
kivált oly családokban, a hol a szülők egyike lett. Vegyes házasság
azomban az utolsó évekig nagyon gyéren fordult elő.
Az a sűrű érintkezés, mely a lívek és az átellenben lévő
Ösel sziget észt lakosai közt folyt, eszközlé, hogy majdnem min
den lív férfi ért észtűi, sőt némileg beszél is. Természetes, hogy ez
rájuk nézve nem oly nehéz, mint a lett nyelv megtanulása, de
azért külön gyakorlat nélkül nem értik meg egymást a lív és az
észt. Az orosz nyelvet értők száma nagyon csekély; s az oktatás,
melyet iskolás korukban e részben kapnak, úgy látszik, nem na
gyon beható.
Ily körülmények közt feltehető volna, hogy lív nemzeti ön
tudatról egyáltalában szó sem lehet. Habár meg kell vallani, hogy
az a többségnél csakugyan gyönge, mindazonáltal nem hiányzik
teljesen. A parti ember általában véve külömbnek szereti magát
tartani a «földlakó»-nál — így nevezi a lettet — és kétségtelen,
hogy fölül is múlja őt bátorságban, tapasztalatban, nyelvtudásban,
egy szóval szellemi képesség dolgában. Sok lív ember fejezte ki
megütközését azon, hogy nyelvét a lettek «ló-nyelv»-nek csúfolják.
Gyakran hallottam őket szomorúan nyilatkozni a felett, hogy a lív
nyelv oly kevéssé van művelve, s kértek engem, igyekezzem arra,
hogy a lív legyen az iskolai oktatás nyelve. Mikor hozzájuk érkez
tünk, nagy örömet keltett közöttük az az álhír, mintha a mi czélunk volna egyházi és iskolai könyvek előkészítése lívek számára.
Egy lív nő igen rosszkedvüleg mondta nekem, hogy a tanító meg
tiltotta gyermekeinek egymás közt a lív nyelv használatát, pedig
hozzátette, a lív gyermekekre nézve is üjéma' kei wnC ama' ar-
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maz» — az anyanyelv a legkedvesebb. Olyanok is találkoznak
köztük, kik a lív nyelvnek és népnek fennmaradásában bíznak és
beszédjükben is kerülik a lett kölcsönszavakat.

A lív népélet szellemi nyilvánulásának módjai, a lív nyelv és
«folklore» ily viszonyok közt természetesen nem maradhattak meg
tisztán, de mind a mellett — sőt egyrészt épen azért — a nyo
mozó számára külön érdekkel bírnak.
A lív nyelv, mint ismeretes, a finn nyelv legközelebbi ro
konai közé tartozik. Csupán attól függ, hogy mit értünk a «dialektus» meg a «nyelv» szókon, hogy kívánjuk-e a lívet a köz-finn
nyelv dialektusának nevezni, a mely esetben egyéb dialektusok az
észt, a vepsz, a vót, a szuomi stb.; vagy pedig külön nyelvnek,
midőn azt az említett más nyelvekkel testvérnek és velük szoro
sabb egységben állónak kell tekintenünk. A mi helyzetét a köz
finn egyéb tagjai csoportjában illeti, kiemelendő, hogy nem egy
pontban az észt nyelvvel áll közös alapon. Még a földrajzilag oly
távol eső vepsz nyelv is számos feltűnő egyezést mutat a lív nyelv
vel, így pl. az ú. n. mássalhangzó-gyengülés egyikben sincs meg.
De hogy ezek a hasonlóságok szorosabb egységre mutatnak-e,
vagy parallel fejlődés eredményei, biztossággal nem mondható.
Legalkalmasabban tebetjük a lív nyelvet az észt és a vepsz közé.
A köz-finn nyelv összes dialektusai közül a lív az, mely leg
inkább eltávozott a köz-finn alapnyelvtől. Változások a vokalismusban, az o és e diftongizálása, az i okozta hangemelkedés (um
laut) és jésítés, a // elveszése, a hangsúlytalan szótag magánhang
zójának gyengítése és másfelől a magánhangzók megnyújtása
bizonyos, a mennyiség és hangsúly viszonyától függő törvények
szerint: mind e jelensége a külön fejlődésnek már magában is
elég volna a nyelv alakjának megváltoztatására. De hozzájárulván
ehhez még az analógia nagy szerepe s a lett nyelv hatalmas be
folyása is, könnyen belátható, hogy a finn ember teljességgel nem
értheti meg a lív nyelvet.
Egyéb iránt a végbement változások következtében az ((ag
glutináló nyelv» nevezet legkevósbbó sem illik a lív nyelvre. Az
olyan példák, mint nom. Idps (finn lapsi), gen. laps (finn lapsen);
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nom. kel (finn kiéli), gen. kiél; nom. Pésta, part. pl. lesti; nom.
puola (űnn polve-), part. sing. peU$ (finn polvea), melyekben a tő és
rag egymástól elválaszthatatlanok, mutatják, hogy itt nem agglu
tináló nyelvvel vagy «rossz mozaikkal*) van dolgunk.
Sjögren és Wiedemann munkájában két kurlandi liv dia
lektus van ismertetve, t. i. a keleti és nyugati. Jellemző külömbségük a mély szókbeli szuomi-finn e megfelelőinek eltérő fejlő
dése ; míg ugyanis ennek a nyugatiban ü felel meg, a keletiben i,
az az orosz w-fóle hang, melyet Wiedemann helytelenül ír le.
(Pl. szuomi-finn vesa sarjadék, nyugatilív viiza, keletiliv viza.)
Egy másik jellemző vonás a keleti nyelvjárásra nézve az
eredeti hosszú a-nak labializálása (f -ra változása), míg ugyanitt a
később megnyújtott a mint a lép föl; pl. szuomi finn ma, keleti
liv mq, föld, szuomi-finn jalka, keleti liv jalga. A nyugatiban pedig
mind a két a egy kissé labializálódva van (ma, jalga). Egyéb
külömbségek is vannak a kiejtésben, alakban és szókincsben, de
azok egyáltalában nem jelentékenyek. Meg kell azomban külömböztetni még egy harmadik, közvetítő dialektust, az írait, mely a
mélyhangú e fejlődését tekintve a keletihez, az a alakulását te
kintve pedig a nyugatihoz csatlakozik, melyhez egyéb iránt alakés szókincsbeli tekinteteknél fogva is közelebb áll.
Ha mindent fel akarnék sorolni, a mi a liv nyelv hangfejlő
désében és analógia-képzésében nyelvészeti szempontból érdekes,
egész liv grammatikát kellene előadnom. Ezzel azonban nem
akarok a t. hallgatóságnak terhére lenni, hanem szorítkozom
csupán egyes körülményekre, melyek némely általános kérdések
tekintetében a nyelv természetének, fejlődésének és kihalásának
jelenségeit megvilágítják.
Kérdés tárgya volt, miképen hatják át a hangtörvények a
nyelvet, vájjon általában egyszerre történik-e ez meg, vagy föl kell
tenni, hogy bizonyos keveredési idő van a réginek és újnak érvé
nyesülése között. Erre a liv nyelv meglehetős biztos feleletet ad.
A liv nyelvben épen most folyik az a változás, mely egészen
el fogja pusztítani az ü és- ö labializált palatális magánhangzókat.
Az öregebbeknél még tisztán hallani az ü és ö hangzókat, habár
jóval gyengébb labializálással ejtik, mint a megfelelő mély u és o
vokálisokat. A középkorúak az ü és ö helyett sajátságos, rend
kívül gyengén labializált vokálisokat ejtenek, melyek a szokatlan
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fülre nézve csupán i- vagy e-nek hangzanak. A fiatalabbaknál
pedig ezek helyett már tiszta i és e hangzókat hallani.
Más pontok is vannak, melyekben az öregebbek nyelve ré
gibb fokon áll, mint a fiatalabbaké. így pl. észrevehető, hogy a
fiatalabbak a hosszú a hangzót erősebben labializálják, mint az
öregebbek.
Nyilvánvaló tehát, hogy a változás nem terjed ki egyszerre
az egész területre, hanem lassankint megy végbe akülömböző élet
korokon át.
Érdekes a hangtörvények terjedését nemcsak az életkor, ha
nem a földrajzi terület szempontjából is követni. Az ü- és ö-nek
emiitett i ós e irányú változása a lív nyelv egész területén, mind a
három nyelvjárásban van meg; de igen érdekes, hogy annál maga
sabb korban mutatkozik, minél közelebb megyünk kelet felé.
A legnyugatibb nyelvjárás területén csak az egészen fiataloknál
lehet az ü és ö helyett i és e hangzót hallani; minél keletebbre
jövünk, annál öregebbeknél. Domesnásben már a legöregebbek
sem ejtenek mást, mint alig észrevehetően labializált ü-t, ö-t. Ha
sonlóképen nagyobbodik az eredeti a labializálása, minél kele
tebbre megyünk, úgy hogy Domesnásben a fiatalabbak szájában
már nagyon közel jár az o-hoz, míg ellenben a nyugati részen a
pizai öregek közt az a labializálása még nagyon csekély.
Látni való tehát, hogy a hangváltozások általán véve kelet
ről indultak ki, a hol már az öregebbeknél a változott hangokat
halljuk, és úgy terjedtek nyugat felé. A keleti dialektus területe
nagyobb is, mint a nyugatié; mert az utóbbit csak két faluban
beszélik, Pizában és Lúzsban. Ellenkezőleg, némely szóalakok,
úgy látszik, nyugatról kaladtak kelet felé. így például mind a két
keleti nyelvjárás hangtörvenyei szerint való alak i'bbi (—ló) a
nyugati szerint ü'bbi; de az utóbbi, mely hangtörvényileg csak a
két legnyugatibb falu területére tartozik, annyira általános lett,
hogy az Vbbi alak már csakis a legkeletibb faluban hallható.
Úgy látszik, általában az a hangtörvények menete, hogy
egyrészről a fiatalabbak külömböző módon reprodukálják ama
hangokat, melyeket az öregektől hallanak; és másrészről, hogy a
hangtani sajátságok átmennek egyik dialektus területéről a má
sikra, a hol arra a feltételek megvannak. Ugyanezt az eltérést a
fiatalabbak és öregebbek beszédje közt, a hangbeli sajátságoknak
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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ezt a bizonyos irányú elterjedését másutt is észleltem, a hol alkal
mam volt az élő népnyelvet hallani. De seholsem tűnt ez ki oly
világosan, sehol sem volt ez a különbség egyes, ugyanazon falu
beli egyének beszédében annyira feltűnő, mint a líveknél. Es ennek
bizonyára külső oka is van, mely a hangváltozás menetét sietteti,
az a körülmény, hogy minden lív ember anyanyelvén kívül lettül
is beszél.
Talán nem részesült eddigelé mindig kellő figyelemben az a
körülmény, hogy hasonló hangtani sajátságok sokszor előfordul
nak ugyanazon a földrajzi területen oly nyelvekben, melyek egé
szen külömbözö nyelvcsoportokba tartoznak. Világos, hogy ennek
a jelenségnek magyarázatát nem lehet éghajlati hatásokban
keresni, hanem az ilyen sajátságok közvetítői a kétnyelvű embe
rek; mert megjegyzendő, hogy a több nyelvet beszélők legna
gyobb része mindegyik nyelvben csak egy és ugyanazon foneti
kával él.
A mi a lív nyelvet illeti, biztosra vehető, hogy az ü és ö
hangok i és e irányú változása a lett nyelv befolyásának eredmé
nye, minthogy a lett nyelvben ezek a hangzók nincsenek meg, s a
lett ember, ha németül beszél is, ü és ö helyett i-t és e-t mond.
A lett nyelv valószínűleg siettette ennek a hangtörvénynek érvé
nyesülését, úgy hogy ez már egy generatióban végbemehetett.
De van a lív nyelvnek egy másik hangtani sajátsága is, mely
a nyelvtörténet szempontjából még sokkal fontosabb, t. i. a hang
ejtés kétfélesége; t. az e l e r e d ő és a m e g a k a d ó ejtés (német
műszóval: geschliffener und gestossener ton) megkülömböztetése,
a melyet Sjögren és Wideman éppenséggel nem hallottak. Annak,
ki nem beszél olyan nyelvet, a melyben ez a külömbsóg megvan,
csaknem lehetetlen is azt észrevennie, mert közönséges fülre nézve
majdnem azonos a benyomás, akár egyfolytában történik a zönge
képződése, akár pedig, mint a megakadó ejtésű hangoknál, záród
nak a hangszalagok rezgés közben. A megakadó hang a lív nyelv
ben részint egy eredeti h nyomaképpen, részint pedig más, szabá
lyokkal pontosan meghatározható esetekben lép föl, és nem magya
rázható egyébnek, mint egy másféle, korábbi hangsúly-nem
tükrözőjének.
Nagyon érdekesek eme sajátság földrajzi elterjedésének
viszonyai. Legelőször a lett nyelvben találjuk, hol egy régibb, a
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litván nyelvben még most is meglevő hangsúly-nemet képvisel és
valószínűleg a lett nyelv útján jutott a lív nyelvbe is. De még ezzel
nincs vége; dívik a knrlandi német dialektusban, s észrevehető min
den művelt született kúrlandinak német beszédjében is, amely külömben hochdeutsch. A plattdeutsch nyelv sajátsága ebben a tekin
tetben még nincsen kellőkép földerítve, de bizonyos hogy ott is,
ha nem is ugyanazon, de mindenesetre hasonló hangsúlyviszony
áll fenn. N ö r r e n b e r g Konstantin «Studien zu den niederrheinischen Mundarteno czímű munkájában látom, hogy legalább az
alsó-Rajna vidéki plattdeutsch dialektusban a hangsúly és menynyiség viszonyaira vonatkozó szabályok feltűnő hasonlatosságot
mutatnak a lív nyelvbeliekhez. Hozzájárul még ezekhez a dán
nyelv, a hol egész biztosan ugyanez a hangejtési külömbsóg ural
kodik, és a hol az régibb, a svéd nyelvben még meglevő magassági
hangsúlyviszonynak felel meg. így tehát e hangtani sajátságnak
területe közép-Európának egész éjszaki része a félszigetekkel
együtt.
Eddig olyan hangmódosulásokról szóltunk, melyeket a két
nyelv közti érintkezés idéz elő. De a lív nyelvben az idegen nyelv
nek oly óriási hatását észleljük, melynek következménye az, hogy
az idegen anyag a nyelvet lassankint egészen elözönli és a nyelv
nek kihalását okozza.
A nyelvanyagnak az a része, a mely legkönnyebben megy át
kölcsönkóp egyik nyelvből a másikba, a szókincs. Kivéve azon
kevés számú al-nómet szókat, melyek közvetlenül jutottak a lívbe,
mindazok a szók, melyeket a lív nyelv az ő külön életében kölcsön
vett, kizárólag a lettből, vagy lett közvetítés útján kerültek a lív
nyelvbe. Ha meggondoljuk, hogy a lívek már évszázadok óta
érintkeznek a lettekkél, hogy egyházi, iskolai, irodalmi nyelvük
mindig a lett volt, és hogy minden lív ember lettül is beszól:
könnyen megfogható, hogy a lív szókincs az életnek minden ágát
illető lett szóanyaggal van tele. Mondhatjuk, hogy körülbelül fele
a lív szókészletnek lett eredetű.
A szókincs után bizonyára a szólásmódok és mondattani
sajátságok találják leghamarább az utat egyik nyelvből a másikba,
és pedig szintén a két nyelvet beszélők közvetítésével. Rendkívül
nagy a lett nyelv hatása a lív nyelv mondatszerkezetére. Találunk
már például lett praepositiókat is a lív casusok támogatói gyanánt,
17*
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így pl. pa translativussal együtt (pa tbVzdks lóul, lóvá e helyett:
iblzdks), ezen kívül lett kötöszőkat (pl. un—és, bet=de stb.)
Legutolsó sorban fogad el idegen anyagot az alaktan. De
van az alaktannak egy része, mely a többinél vendégszeretőbb, t.
a szóalkotás összetétel és képzők által.
A köz-finn nyelvben eredetileg nem voltak összetett igék.
Minthogy a lív nyelv egész sereg lett prsefixumos igét vett kölcsön,
melyekben az igekötőnek külön functióját érezték, elkezdték azo
kat eredeti igékkel is összekötni, és most már minden lív ige kap
hat egy nu'o, pi'é, aVs vagy más ilyen lett igekötőt, a mely az
értelem módosítására szolgál.
S ugyanazon a módon, mint a praBfixumok kölcsönvétele,
történik a képzőké is. A mint egyszer bizonyos számú szót kölcsön
vesznek, a melyekben az idegen képzők jelentését érzik, a képzőt
analógia útján az eredeti tőkhöz is hozzáragasztják. Nem szólva
olyan suffixumokról, mint nika' (lettül-neeks) pl. kruegnika korcs
máros, Pizanika, Piza-lakó, mely majdnem összetételi szórésznek
érzik, már olyan képzők is, mint a lett igs, hozzájárulnak a lív tők
höz, pl. ándig adakozó {andab adok). Tulajdonképi ragok átvétele
általában nem lehetséges. De mégis van a lett nyelvben egy casus,
mely a lív alakokat befolyásolta, t. i. a nominativusi alak. A lív
nyelvnek már régóta vannak egyrészt saját szavai, másrészt régi
kölcsönvótelei, melyekben az s köz-finn szempontból a tőhöz tar
tozónak tekintendő, de egyéb casusokban a hangtörvények szerint
elvész, úgy hogy a nominativusi s csakis a nominativus jellemző
jének tűnik fel. A lett nyelvben pedig az s sokszor a nominativus
ragja. Ennek a hatása az, hogy s vagy z olyan esetekben is föllép
a nominativusban, mikor eredetileg ott semmi keresete nem volt
(pl. kainál y. kainaUz hónai, kii'dgdz ontok, szuomi-finn kude,, tő
kuteke^-).

:•

'; .

Ellenben nincs rá példa, hogy más idegen ragok, melyek a
finn nyelv szempontjából is viszonyítást fejeznek ki, a nyelvbe
behatoltak volna.
;i
;1 'Némely képzők kölcsönvétele megtörténhetik a kölcsönadó
nyelvnek kisebb mérvű befolyása mellett is; de a lív nyelvben a
kölcsön vétel oly roppant nagy, hogy benne a lett nyelvnek teljesen
el^asztó hatását kell fölismernünk. A hangtani befolyásokról már
ezelőtt volt szó, és nézetem szerint az ilyen befolyás előállhat,
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habár az idegen anyag behatolása egyébként nem valami felette
nagy is; erre csupán a gyermekkoruktól fogva két nyelven beszé
lők bizonyos száma szükséges, — oly körülmény, melynek arra,
hogy szó- és mondattani kölcsönvételek történhessenek, nem kell
múlhatatlanul fennforognia.
A lív nyelv tiszta képet nyújt arról, hogyan hal ki valamely
nyelv természetes halállal, kényszerítő eszközök nélkül. Lassan
ként, egymásután feledésbe mennek az eredeti szók és helyükbe
lépnek az idegen kölcsönszók. A mondatszerkezet az idegen minta
szerint módosul, az idegen hatás kiterjed az alakokra és hangokra
is. Ha ez pedig évek során át rendszeresen foly, már nem nagy
ugrás kell a nyelvnek tökéletes elfelejtésére, az életből a halálba.

A mily rendkívüli volt a lettsóg befolyása a lív nyelvre,
szintoly hatalmas volt az a lív f o 1 k 1 o r e-ra.
A nemzeti élet gyöngülésének egyik jele a népdal elnému
lása. Elfelejtve saját dalait, a lív ember lettül dalolja el örömét,
búját. Csaknem az egyedüli hely, hol a lív dal még megmaradt,
az, a mely mindenütt kútfeje és végső menedéke a nemzetiségnek:
az otthon. Gyermeke bölcsője mellett a lív anya még saját nyelvén
dalol. Új csónakról zeng neki, a melyet atyja készít, s melyhez
anyja szövi a vitorlát; csónakról, melyen az északi széllel szembe
lehet szállni. Vagy az anya-egeret kéri, hogy szerezzen gyermeké
nek álmot, át a szobán, át a benyilón, át a meleg kályhán, a
bölcső feje-alja fölött, úgy, hogy a macska meg ne lássa és az
anya-egeret meg ne ölje. Elmondja, hogy az orosz kutya, a borzas
eb hogyan szerzett a gyermek hugocskájának koszorúkötőt, kis
öccsének pedig hárfahúrt.
Ilyenfélék ezek a dalok mind, nagyobb költői becs nélkül.
A nyájőr az erdőben, mikor unalmas napjának végét várja,
f
így énekel:
Sel'gd, setg& pavin armaz,
Ne ka ivá' vei-ski sel'gibf
•
Viérd, viérd pavin armaz,
Ne ka kana mwncC viérdb !
LopVz mirínvn leba jéra
'!
Lopí'st miríndn vlzdd jéra'.
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Magyarul: Tisztulj, tisztulj, kedves napom,
Mint a patak vize tisztul!
Fordulj, fordulj, kedves napom,
Mint a tyúk tojása fordul !
Vége már a kenyeremnek,
Vége már a czipellőmnek.
A fiatal leány az anyját okozza, hogy ő szolgáló, mivel az
anyja már a bölcső mellett azt dalolta neki, hogy «alugyál te
szolgalegény menyasszonya*). Egy másik meg büszkén mondja,
hogy biz' ő nem megy szolgalegónyhez; neki már kiskorában ke
zében volt a szolgalegény gyűrűje, de ő most azt a folyóba akarja
vetni: «Inkább ragyogjon a folyó fenekén, mint az én ujjamon*) —
úgymond.
Húsvétkor a hajadonok azt mondják, hogy a farkas, a
medve más erdőkbe menjen, jó állatok jöjjenek az ő erdeikbe,
kövér halak a saját tengerükbe, soványok más tengerekbe, jó legé
nyek az ő falujukba, rosszak a másokéiba.
Legyen elég ez a néhány szó a lív dalok tartalmáról. A mi
az alakot illeti, első helyen az említendő, hogy többnyire csak
töredékeket kaphatni, jobbára négysorosakat. A versmértók a
régibb dalokban nagyobbrészt négy írochieus, a Kalevala vers
mértékéhez hasonló. Sokszor minden második sor megrövidül, úgy,
hogy az utolsó láb katalektikus, vagyis a sor csak három lábból
áll. Olyan szabályszerűség, mint a Kalevalában, itt egyáltalán nem
létezik. Kivált az újabb dalokban, melyek nem erre a versmértékre
mennek, a mértékalkotás gyakran oly szabad, hogy bajos a mérték
alapját kivenni.
Dalokat már csak az öregektől lehet szerezni. A fiatalok
vagy éppenséggel nem, vagy rosszul tudják azokat. A pizai öreg
Prinz, az ón első nyelvmesterem, egy kis műköltészetet is meg
kísértett lív nyelven. Lefordított rímekben bizonyos dalt Napóleon
ról, az úgynevezett Kutschkelied-et, mely egy német gúnyíratban
több nyelvre fordítva megvan. Azonkívül rímes alakba öltöztetett
egy éneket, mely atyjának szerzeménye volt. Ezekben a nyelv
egészen jól folyik; a lív nyelv csiszolt alakjai elég jól bele illenek
a költői mezbe.
Elbeszélő költészetről ezekben a daltöredókekben természe
tesen szó sem lehet. Ellenben kaphatók még elég számmal prózai
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darabok, mesék, melyeket a lív ember a lett ((passaka» szóval
nevez. Kétségtelen, hogy azok között, melyeket ezen az úton gyűj
töttünk, tetemes nagy a lettektől kapott és lettből forditott dara
bok száma. A mese egyáltalában egyik néptől a másikhoz vándorló
csereczikk, annyival inkább itt, hol ezt a nyelvtudásbeli viszonyok
is annyira elősegítik.
Az általános mesetárgyak, melyeket egyéb népeknél ismerünk,
itt is feltalálhatók. Itt is szól a mese a három fiútestvérről, kik
közül kettő okosabb, egy pedig ostoba, s az utóbbi mégis feleségül
kapja a királykisasszonyt. Úgy szintén beszélnek a királyleányról,
kit valaki az ördög kezéből kiszabadít. Ismeretes az a finneknél
szintén meglévő mesetárgy is, mely arról a fiúról szól, a kiről szü
letésekor megjósolják, hogy a királynak veje lesz és kit a király az
ördöghöz küld tanácsért. El van terjedve az ördögről és szolgájá
ról szóló mesekör is, mely sok pontban megegyez a rokon tárgyú
finn mesékkel, csakhogy itt a szolgát nem «Matti»-nak hívják,
mint a finneknél, hanem «Ants»-nak (—német Hans). Az állatmeséknek nincs valami nagy divatja. Beszélnek állatokká vált
emberekről, és még ma is hiszik, hogy vannak állatokká válható
emberek. Külömben az állatok az emberekkel együtt lépnek föl
cselekvöleg és nekik segélyt nyújtva, de ritkán szerepelnek csupán
maguk közt. Nagyon kedvelik azt a mesét, melyben az állatok
rablókat űznek ki tanyájukról. Néhány rókacsínyt is mondottak el
nekünk. Ezekben másik szereplőül, kit a róka. rászed, nem mint
az északi népeknél a medve, hanem a farkas jelenik meg.
Említsük még curiosum kedvéért, hogy itt is találkozunk
avval a széles körben ismert mesével, mely szerint az ördögnek
szemét kisütik, juhát megölik, ós az ő megvakítója egy juhnak
bőrében menekül, ugyanazon mese, melyet az Odysseiából isme
rünk Odysseus- és Polyphemosról és a mely külömben a finneknél
és lappoknál is megvan.
Mythologiai tárgyú mesék nem fordulnak elő. Egy mesében
JumcCl (Isten) és Piiki (a villámló) vannak lakodalmi vendégekűl
meghíva. De általában véve a pogánykori emlékek egészen el
mosódtak.
A lív népköltés egyéb termékeiről: közmondásokról, találós
mesékről, melyek közt néhány mértékes alakú is van — e helyütt
még kevesebbet kell mondanom. Ezeknek gyűjtése, különösen a
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közmondásoké, nehezebb is; azért belőlük aránylag kisebb gyűjtemónynyel be kellett érnünk. Bizonyos, hogy köztük is sok a lett
ből való; erről azon csekély hasonlítgatások után is meggyőződ
tem, melyeket tenni eddig alkalmam volt.

Egy ízben a domesnási félsziget partján egy fiatal lív ember
rel beszélgettünk arról a keskeny partszegélyről, melyet ő hazájá
nak nevez; arról a csekély számú népről, melynek tagjai közé
számítja ő magát; arról a nyelvről, mely neki anyanyelve. Mikor
arra került a szó, hogy ezt a nyelvet végromlás fenyegeti, ő lel
kesülten mondta: «Nem, a partlakók nyelve nem vész el. Ameddig
ez a kuolkai félsziget és ezek a parti halmok — s itt kezével rájuk mu
tatott — megmaradnak helyükön, addig a lív nyelv is megmarad !»
De mi, tekintetes Akadémia, nem osztozhatunk ebben az
optimista felfogásban. A lettségbe való beolvadás, s ezzel a halál,
egészen biztosan előttük áll a líveknek. Hogy azután a lettsóg ott
a szláv tenger határán megőrízheti-e a maga nemzetiségét, ez más
kérdés. De nekünk kötelességünk, hogy igyekezzünk, amíg nem
késő, a tudomány számára megmenteni mind azt, a mi még meg
menthető.
Dr. SETALÁ EMIL.

Lív nyelvmutatvány.
Az alább következő lív mesét, a mint többi lív anyagomat is,
azon a tanulmány-úton jegyeztem föl, a melyet 1888 őszén Kurland lív partján tettem. A nyelvjárás, melyből a mutatvány közölve
van, csak egy faluban dívik: Ira, németül Gross-Irben faluban.
A Sjögren-Wiedemann-féle lív grammatika ezt a nyelvjárást, mely
mint közvetítő a nyugati és keleti nyelvjárás közt érdekes, nem
ismerteti (1. fent 256. 1.). Ez a mese tehát az első, a mely ezen a
nyelvjáráson jelenik meg.
A mi az itt használt átírást illeti, említendő, hogy a meny
nyire lehetett, azzal az írásmóddal éltem, mely e folyóiratban
divatos. Ugyanazon okból az írásmód valamivel ,nagyoltabb', mint
a melylyel az anyag végleges közlésékor szándékozom élni.
Az új betűkről a következő megjegyzést tartom szükségesnek.
a, mindig hosszú (a), jelöli a labializált a-t (magyar rövid a),
mely ebben a dialektusban az első szótagnak eredeti hosszú a-ját
valamint később megnyújtott a-ját helyettesíti.
i jelöli azt a hangot, mely úgy képződik, hogy az ajkak viszszavonódnak és ugyanekkor a nyelv is visszahúzódik, jóformán
ugyanabba az állásba, mint az u-nál. Akusztikai benyomása meg
lehetősen ugyanaz, mint az orosz M-Ó hangsúlyos szótagban. Egé
szen helytelen Sjögren-Wiedemann leírása, hogy ez a hang ü ós ö
között állana.
é és © csak mint utolsó componensek ié, ue (lé} we, szó kez
detén jé, ve) diphthongusokban fordulnak elő. Mind a kettőnél az
ajkak körülbelül ugyanabba az állásba húzódnak vissza, mint az
e-nól s a nyelv is visszahúzódik jóformán az o-nak megfelelő
állásba. Az egyetlen külömbsóg az, hogy az © hátulsóbb nyelvállás
sal képződik. Legtisztábban lépnek föl ezek a hangok a szó kezde-
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tén (jé, ve kapcsolatokban), míg ii, uo diphthongusokban képződé
sük tökéletlen, és az előttük álló vocalis színezésükre hatással bír.
ö-vel jelöltem itt az ué diphthongusnak utolsó componensót,
mely nagyon hasonlít az </-hez, de az első labiális componenstől
külön fszinezése van.
3-vel van jelölve az a hangsúlytalan szótagban előforduló
«mixed» -vocalis, a mely meglehetősen úgy hangzik, mint a német
e ebben a szóban knabe.
ü ós ö ennek a mesének elbeszélőjénél észrevehetőleg labializáltak. A fiatalabbaknál ü ö helyett már tiszta i-t, e-t hallani.
Keducált i, u («i, u consonans») mint diphthongusbeli első
componens itt kis betűvel a sor fölött van jelölve; mint második
componens pedig, a mely esetben sokszor secundaris hangfejlődés
következtében nyúlt meg, i-vel, té-val. Említendő egyébiránt, hogy
a reducált M-t a legtöbbek dentilabialis articulatióval ejtik.
Apostroph-jellel itt egy különös hangejtést jelölök, a melyet
m e g a k a d ó hangejtésnek nevezhetünk (1. fent 258. lapon).
A zönge képződésében való megakadást értünk rajta, mely úgy tör
ténik, hogy a hangszalagok rezgés közben záródnak. A megakadás
eshetik
1. hosszú magánhangzóra (jelölés: apostroph magánhangzó
után), pl. tü 'gdd (finn: tiúikat) hamu, ma' (finn maahan) le, tuba
(finn tupa) szoba; tkp. í«' ugdd stb.
2. ié, uo diphthongusra a componensek közé (jelölés: apo
stroph a componensek közt), pl. ti 'edd (finn tehdá) tenni, tu'od'vb
(finn tohtii) mer.
3. i, u «consonans»-ra (t. i. ai, ou stb. féle diphthongusok
ban) ós l, r, n, m liquidákra, ha r ö v i d magánhangzó után követ
keznek (jelölés: apostroph az első «consonans»-betü után), pl. aV
Idb (finn ajelee) siet, sou' (finn savu) füst, pim'do (finn pimeá) sö
tét, part. kaVld (finn kalaa) nom. kala hal; Ikp,a it Ü9b,pi n, md9 stb.
4. rövid magánhangzóra, ha a magánhangzó után g, d, b,
z, z következik (jelölés: apostroph a magánhangzó után), pl. ka'gl
(finn kaula) nyak, vo'drdz (finn ohra) árpa, tubbd (finn tupaa,
tupaan) szobát, szobába, vi'zzd (finn «visaan») zárva.
A quantitást illetőleg említendő, hogy a megnyújtott magán
hangzó a második szótagban valamivel rövidebb, mint az első
szótagbeli hosszú vocalis.
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Mássalhangzók hosszúságát kettős írással csak két magán
hangzó közt jelöltem, de a szótag végén jelöletlenül hagytam. Egy
általában megjegyzendő, hogy rövid magánhangzó után a szótag
végző consonáns hosszabb, ha a második szótag vocalisa gyöngült
(elveszett vagy з-vé, i-vé változott), pl. randd (tkp. ranndd, finn
rantaan), nom. randa (finn ranta) ; part. mustd (tkp. musstd, finn
mustaa), nom. musta' (finn musta) fekete; hasonl. vilid (finn villaa),
nom. víla (finn villa) gyapjú, kan'nd (finn kanaa), nom. kana' (finn
kana) tyúk.
Aigä'list rou'i «a határi nép» — a mi a tartalmát illeti —
ugyanazt a szerepet játssza, mint «Flölmbläiset» a finneknél: egy
ügyűség, ostobaság képviselői.
Aigä'list rou'2 ne ä't tu'bbd ürgdndd ti edd. Siz ne ab uet mit
utd Ui'bbd tiendd, aga! tuba' um' vend pim'dd. Siz ne ä't nustä'ndd
ti'ésdmi'éd, las ti'ésdmi'éd spri'ézdgdd, kuí tu'bbd valda sab si'zzdl.
Sis ti'ésdmi'éd at kltdndd, laz vita1g jéga üks ü'd kue( un laz lükkdd
ulzd, las tiégdd kuet sü vq^ldin, siz lä'b välda kuei si'zzdl un siz las
pangdd vdgi ássd kuei sü vi'zzd, ku vq,lda ab Ш' ulz, siz laz vlgdd
tu'bbd un laz laskdgdd kue( sü täi'z väldin, siz liji tuba' vq,lda. Aga1
iz ne ä't kqndandd páva le'b: tuba kai' vend, nei' vend pim'dd. Siz
ama vana' ti'esdmiez i'évaútt'dn saina vai'ldd, ku sa'l paistdn vq,lda.
Sis se kltdn, laz ra'dX'dgdd sürd okúd sain», siz liji vq,lda. Un siz ne
't ra'dTdndd un tuba um' vend vq,lda.
Siz um' vend tuba vägi кШта. Sis ti'esdmiez um* spri'éz~dn,
laz mürtagdd (fi. Aga' siz nä't mürtandd, tuba' um vend siégid piérä'st kulma. Siz vana' ti'esdmiez kltdn : vlédagid villiz länga ümnidr
q,'i, siz lem äb la' ulz. Siz ne ä't v%éda'ndd, aga' lem um' la'nd ulz.
Siz vanä' ti'esdmiez kltdn, las kütä'gdd ä'jd. Siz ne ä't kütä'ndd, sis
tuba' iénd lemmdks.
Siz vanä' ti'esdmiez kltdn: «külagid sueld». Siz ne ä't külandd
nurm pal sueld. Sis panndd kuera ma jür un külddndd, kas kazä'ji
ka sueld. Vanä' ti'esdmiez kltdn, ku kazä'ji kül. Sis ka'zzdn sur
sueld, agä' selli, ku kädü'ddks äb vii jürd akkd. Siz ä't la'ndd ni'émdd sueld pal. Sis ti'esdmiez um' spri'éZdn: kuV ni'emdd jerä' sqh f
ni ku íz lä'b ajä'm, siz bredub sueld jerä'. Agä' siz ne ä't panndd
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ti'ésdmi'é sür rai' pal istdm un sién pqtdg ká'ddd, un siz rieta miéstd
kq,ndandd tdnda, las se ajá'g ni'émdd jérá'.
Siz ne á't ürgdndd sueld nitd, aga1 ab uet vhndd nu'onltd —
ndntdn ab uo vond viká'td. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn, lassiji plíntaks
suold nurm pald jérá'. Aga siz ne a't lassdndd un ne db uet nu'olassdndd un ne á't bds suold iéndd. Siz ne a't tuondd lünda (fi pal un
küjastandd siédd, laz iég pa suoldks — aga? se um' sul'ldn jéra'.
Sis ti'ésdmi'éd at la'ndd kruogd. Sd'l um' vond üks^sür runts.
Siz ne a't kü'zzdndd, kui siéda nutd'ji. Kruogniká' kitdn, se volti
irdd-izá'nd. Aga ndntdn um' vond vdgi jen' iridi. Vana' ti'ésdmiez
kii'zzdn: kai' jén' se maksd'b. Kruogniká' kitdn : kuolm sadá' ru'bl'd.
Siz vana' ti'ésdmiez um' maksdti. Aga' ni ne a't la'ndd jéra, vltá'ndd runts ka üniz. Siz vond' ti'ésdmiez la'nd ta'ggiz kü'zzdm, mis se
irdd-izd'nd söji. Kruogniká kitdn: mis ándab, slédá' süeb. Siz vana'
ti'ésdmiez kitdn ndnt munt ti'ésdmi'éddn, ku se söji rou'std un luomidi.
Ta db uo nu'okülddn, kui' kruogniká' um' kitdn. Siz ne á't ürgdndd
ra'bbd siédá' runtsd. Siz runts um la'nd katü'ks pal. Siz ne sür dalbaks á't la'ndd süská'm — runts ai'ldn pidz^dalbd ndnt er'dsdn silmái
un mq,' jé'dsped'i' un sis ta'ggiz la'nd katü'ks pal. Sis ti'ésdmi'éd
la'ndd ku'bbd tdi'z spri'éJdm, kui' tám' tutká'm saks, ta ju söji mint
entsdd jéra' tükkiz. Siz vana' ti'ésdmiez kitdn : panni tubá'n tul' jürd,
laz runts palá'g jéra'. Sis panndd tuba' jür tul' — tuba' ürgdn
pal'ld, agá' runts ai'ldn mq,' un tuoiz katü'ks pal ül'zd. Vaná' ti'ésdmiez
kitdn: pangid set sin tdi'z tul' jürd — nab kus ta siz la'b. Runts
la'nd ma' tdi'z un kwolmiz katü'ks pal iil'z. Vaná' ti'ésdmiez kitdn:
kütá'ji pará'mist tükkiz jélü'd jérá', db ku runts eji jél'h, siz ju ta
söji ndnt jérá'. Siz runts ai'ldn mitsd jé'dsped'i'.
Siz ndntdn db uo vond leibd. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn, le'ji
sqm ud kiu', siz jova'ji jou'di. Siz ne á't kiérdndd kiu' sür md'g pal
ül'z un sis saH md'g alld um' vond sür jqra. Siz vond sd'ld kiu' má'
lassimist. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn: laz üké miéz pistá'g ent's pa
kiu' silmd, miita kiu' ai'liji jarrd: sie risti'ng neji, kus ta sqji. Siz
laskdndd kiu' vqldin — miéz vond kiu' silmas. Sis kiu' la'nd amá'
mi'ékdks neme löd jarrd sil'. Siz ne db uot nandd db miéstd db
kiuvd.
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Siz nat игдэпэа иЧэ püti'w, кив\Ыэ ti edd. Ne ä't tiéndd Ti'd
kiila. Siz ш ' tűnd sueda. Siz ne at IWndd jarr& siéda tfelld je'rä'
дШЪЬэт. Siz vana täesdmiez kítdn, Vediji Iqja aiga pal ta'd sin,
kus lassiji kiela sVzzol, sis tiediji, kus kue&d ta liji.
Siz ne a4 ifeda'ndd bäl'kidi mä*g päl tükkiz ül'z. Sis te per'ri
se urri аъЧэп ta'ggiz. Siz ne a4 lassdndd iVd tueiz bal'k taggiz, laz
lak sieda' veísdm. Siz ne a4 ve'dUwd: ab kumbit ab ив tűnd ta'ggiz. Siz vana1 tVésdmiez k%Un: lassiji vei kuelmiz, siz ju ne tuWid
ta'ggiz. Se ka äb tűnd. Siz vana' tVesdmiez kitdn: lassigid nänt
tükkiz ta'ggit, siz ne tutt'id — aga mit üké äb ив tűnd ta'ggis. Siz
Шпэа üdstiz rdd'tdm. Jera\
Szószerinti S z u o m i - ü n n fordítás.
Eajarahvas — ne ovat tupaa alkaneet tehdä. Silloin he eivät
ole yhtään ikkunaa l tehneet, mutta tupa on ollut pimeä. Silloin
he ovat panneet liikkeelle (tkp. nostaneet) lautamiehet, jotta lautamiehet päättäisivät, kuinka tupaan valo 2 tulee sisälle. Lautamiehet
ovat sanoneet: ottakoon joka ainoa säkin ja lähtekööt ulos, avatkoot säkin suun (tkp. tehkööt säkin suun valloilleen), niin lähtee
valo säkin sisälle ja sitten pankoot hyvin nopeasti säkin suun
kiinni, että valo ei lähde ulos, sitten viekööt tupaan ja laskekoot
säkin suun taas auki, niin tulee muka tupa valoisaksi. Mutta silloin
he ovat kantaneet päivän läpi: tupa on ollut niin pimeä kuin on
ollutkin. Silloin kaikkein vanhin lautamies on katsellut seinän
raosta, 3 että siellä on paistanut valo. Silloin hän on sanonut:
hakatkoot suuret aukot seinään, niin tulee valoisaksi. Ja niin on
tupa ollut valoisa.
Sitten on ollut tupa kovin kylmä. Lautamies on määrännyt että muuraisivat uunin. 4 Ja he ovat muuranneet, tupa on ollut
sittenkin kylmä. Niin vanha lautamies on sanonut: vetäkää villainen lanka ympäri uunin, niin lämmin ei lähde ulos. Niin ne
ovat vetäneet, mutta lämmin on lähtenyt ulos. Silloin vanha lautamies on sanonut, että lämmittäisivät uunia. Ne ovat lämmittäneet, niin tupa on tullut lämpöiseksi.
Silloin vanha lautamies on sanonut: «kylväkää suolaa.»
Niin he ovat kylväneet peltoon suolaa. Sitten ovat panneet korvan
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maahan ja kuullelleet, tokko suola myös kasvaa. Vanha lautamies on sanonut, ettá kasvaa kylla. Niin on kasvanut suuri suola,
mutta semmoinen, ettá kásin ei voi siihen tarttua. Silloin óvat
láhteneet lehmát suolaan. Lautamies on arvellut, kuinka lehmát
pois saa ? nyt kun itse láhtee ajamaan, niin lamaa (tkp. kahlaa)
euolan maahan. Mutta sitten he óvat panneet lautamiehen suuren
rahin paálle istumaan ja hánelle patukan káteen ja sitten neljá
miestá kantanut hántá, jotta hán ajaisi lehmát pois.
Sitté Q he óvat alkaneet suolaa niittáá, mutta eivát ole voineet
sitá niittáá — heillá ei ole ollut vikahdetta. Silloin vanha lautamies on sanonut, ettá pitáá ampua pyssyllá suola pellosta. Ja
sitten ne óvat ampuneet eivátká ole saaneet sitá ammutuksi ja
óvat ilman suolaa jááneet. Niin ne óvat tuoneet hinta uunin
paálle ja kuivanneet sitá, jotta se muuttuisi suolaksi, mutta se on
sulanut pois.
Sitten lautamiehet óvat láhteneet krouviin. Siellá on ollut
suuri kollikissa. He óvat kysyneet, miká sen nimi on (tkp. kuinka
sitá nimittáá). Krouvari on sanonut, etá se on hiirten-herra. 5 Mutta
náillá on ollut sangen paljo hiiriá. Vanha lautamies on kysynyt:
kuinka paljon se maksaa. Krouvari on sanonut: kolme sataa ruplaa. Vanha lautamies on maksanut. Mutta nyt ne óvat láhteneet pois,
ottaneet kissan myös mukanaan. Nii nvanha lautamies on láhtenyt
takaisin kysymáán, mitá se hiirten-herra syöpi. Krouvari on
sanonut: mitá antaa, sitá syöpi. Vanha lautamies on sanonut
náille muille lautamiehille ettá se syö ihmisiá ja eláimiá. Hán ei
ole kuunnellut, kuinka krouvari on sanonut. Sitten ne óvat alkaneet lyödá kissaa. Kissa on láhtenyt katon paálle. Sitten ne suurella korennolla óvat láhteneet pistámáán — kissa hyökánnyt pitkin korentoa heidán silmillensá ja alas edelleen fi ja sitten takaisin
láhtenyt katon püálle. Silloin lautamiehet kokoontuneet taas pááttámáán kuinka se tuhottaisiin (tkp. kuinka tárnán v. tálle loppu
saisi), támáhán, syöpi heidát tykkánáán suuhunsa. Vanha lautamies on sanonut: sytyttáá tuvan tuleen (tkp. panee tupaan tulen), jotta kissa palaisi. Sitten óvat sytyttáneet tuvan tuleen —tupa
on alkanut palaa, mutta kissa on rientányt pois ja toisen katon
paálle ylös. Vanha lautamies on sanonut: sytyttákáá vain se taas
palamaan (tkp. pankaa vain sinne taas túli juureen) — saapi náhdá
(tkp. nákee), kunne se sitten láhtee. Kissa láhtenyt alas taas ja
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kolmannen katon páálle ylös. Vanha lautamies on sanonut:
parempi on polttaa tykkanáán asunnot, 7 kuin ettá kissajáá eloon,
silloinhan tárná syöpi heidát suuhunsa. Niin kissa on juossut
metsáán edelleen.
Sitten náillá ei ole ollut leipáá. Vanha lautamies on sano
nut: pitáá láhteá saamaan yksi kivi, sitten jauhaa jauhoja. He
óvat kierittáneet kiven suuren máén páálle ylös ja niin siellá máén
álla on ollut suuri járvi. Sitten on ollut sieltá kivi alas laskeminen.
Vanha lautamies on sanonut: yksi mies pistáköön páánsá kiven
silmáán, muuten kivi syöksyy járveen: silloin ihminen nákee,
kunne se saapi. Sitten óvat laskeneet kiven valloilleen — mies ollut
kiven silmássá. Sitten kivi láhtenyt miehineen kaikkineen niinkuin
luoti járveen sisálle. Sen jálkeen he eivát ole náhneet ei miestá,
ei kiveá.
Sitten he óvat alkaneet kirkkoa tehdá. He óvat tehneet
yhden kellőn. Sitten on tullut sota. He óvat láhteneet járveen
kelloa kátkemáán. Vanha lautamies on sanonut: pitáá leikata
veneen reunaan merkki siihen paikkaan, johon laskee kellőn
sisálle, sitten tietáá, mihin paikkaan se tulee.
Sitten ne óvat vetáneet hirsiá máén páálle tykkanáán ylös.
Viimeinen se on syössyt takaisin. Silloin he óvat laskeneet toisen
hirren, jotta se láhtisi sitá etsimáán. He óvat odottaneet: ei kumpikaan ole tullut takaisin. Silloin vanha lautamies on sanonut:
laskee vielá kolmannen, sittenpá ne tulevat takaisin. Sekáán ei
ole tullut. Vanha lautamies on sanonut: laskekaa ne tykkanáán
takaisin, sitten ne tulevat, mutt'ei yksikáán ole tullut takaisin.
Sitten óvat láhteneet uudestansa hakkaamaan. Sen pituinen se.
5

1
Tkp. =s lápeá. 2 Tkp. = valkea. 3 Tkp. == vaiheelta.
Tkp. — isántá. ö Tkp. = edespáin. 7 Tkp. s= elot.

4

Tkp. =

ahjon.

A határi nép házat kezdett ópiteni. Aztán egy ablakot sem
csináltak és a ház sötét volt. Aztán rábírták az esküdteket, hogy
mondják ki, hogyan jöhet világ a házba. Az esküdtek azt mondták,
fogjon mindenki egy zsákot és menjenek ki, nyissák ki a zsák száját,
akkor bemegy a világ a zsákba és aztán nagyon gyorsan tegyék be
a zsák száját, hogy a világ ne menjen ki, azután vigyék a házba
és megint nyissák ki a zsák száját akkor világos lesz a ház. Hát
aztán egész nap hordották: a ház olyan sötét maradt, mint volt.
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Akkor a legöregebb esküdt a falnak egy hasadékán át meglátta,
hogy ott világ fénylik. Akkor azt mondta, vágjanak a falba nagy
lyukakat, akkor világos lesz. És aztán vágtak és a ház világos volt.
Aztán a ház nagyon hideg volt. Az esküdt azt mondta ki,
hogy rakjanak egy kályhát. Hát aztán megrakták, a szoba mégis
csak hideg volt. Akkor az öreg esküdt mondta: húzzatok gyapjú
fonalat a kályha körül, akkor nem megy ki a meleg. Aztán húztak,
de a meleg kiment. Akkor az öreg esküdt mondta, fütsenek be a
kályhába. Aztán befűtötték és a ház meleg lett.
Aztán az öreg esküdt mondta: vessetek sót. Azután vetettek
sót a földbe. Azután fülüket a földre tették és hallgatóztak, hogy
nől-e a só. Az öreg esküdt mondta, hogy nő bizony. Azután nagy
só nőtt, de olyan, hogy nem lehetett kézzel hozzá nyúlni. Akkor
tehenek mentek a sóra. Az esküdt kimondta: hogyan lehet eltávo
lítani a teheneket? ha maga megy hajtani, akkor legázolja a sót.
Hát akkor az esküdtet egy nagy padra ültették és egy nagy kor
bácsot adtak a kezébe és azután négy ember vitte őt, hogy hajtsa
a teheneket.
Azután kezdték vágni a sót, de nem tudták levágni — nem
volt nekik kaszájuk. Akkor az öreg esküdt azt mondta, hogy pus
kával kell ellőni a sót a földről. Hát aztán lőttek és nem lőtték
meg és só nélkül maradtak. Aztán havat vittek a kályhára és
szárították, hogy sóvá legyen — de bizony elolvadt.
Aztán az esküdtek korcsmába mentek. Ott egy nagy kandúr volt.
Aztán kérdezték, hogy minek híják őt. A korcsmáros azt mondta,
hogy az az egerek ura. Nekik pedig sok egerük volt. Az öreg esküdt
kérdezte: mi az ára neki. A korcsmáros azt mondta: háromszáz
rubel. Akkor az öreg esküdt megfizette. Hát aztán elmentek a
kandúrt is magukkal vitték. Aztán az öreg esküdt visszament meg
kérdezni, hogy mit eszik az egerek ura. A korcsmáros azt mondta :
a mit ád az ember, azt eszik. Akkor az öreg esküdt azt mondta a
többi esküdteknek, hogy embereket és állatokat eszik. Ő nem
hallotta, hogy mit mondott a korcsmáros. Aztán verni kezdték a
kandúrt. A kandúr a háztetőre ment. Aztán egy nagy doronggal
kezdték szúrni a kandúrt — a kandúr leszaladt a dorong hosszá
ban velük szembe ós le a földre s aztán visszament a háztetőre.
Aztán az esküdtek megint összeültek határozni, hogy lehetne őt
elveszíteni, Ö mindnyájukat meg fogja enni. Akkor az öreg esküdt
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mondta: föl kell gyújtani a házat, hogy a kandúr égjen el. Aztán
fölgyújtották a házat, a ház égni kezdett, de a kandúr lerohant s
egy másik háztetőre föl. Az öreg esküdt mondta: gyújtsátok meg azt
is — meglátjuk, hogy akkor hová fog menni. A kandúr megint
lement és föl egy harmadik háztetőre. Az öreg esküdt mondta:
jobb lesz a házakat mind leégetni, mint ha a kandúr életben
marad, mert akkor őket fogja megenni. Aztán a kandúr elrohant
az erdőbe.
Akkor nekik nem volt kenyerük. Aztán az öreg esküdt
mondta, el kell menni egy követ keresni, aztán lisztet kell őrölni.
Aztán fölhengeritették a követ egy nagy hegy tetejére, a hegy alatt
pedig egy nagy tó volt. Aztán le kellett ereszteni a követ. Az öreg
esküdt mondta: egy ember dugja be a fejét a kő lyukába, máskép
a kő rohan a tóba: akkor meglátja az ember, hová fog menni.
Aztán eleresztették a követ — egy ember volt a kő lyukában.
Akkor a kő ment emberestül együtt mint a golyó a tóba. Aztán
nem látták sem az embert, sem a követ.
Aztán templomot kezdtek építeni. Egy nagy harangot csi
náltak. Akkor háború lett. Aztán mentek eltenni a harangot egy
tóba. Akkor az öreg esküdt mondta, hogy jegyet kell vágni
a csónak szélébe azon a helyen, a hol a harangot beeresztik, akkor
megtudják, hogy micsoda helyen lesz.
Azután gerendákat húztak föl egészen a hegy tetejére. Akkor
az utolsó rohanva dőlt vissza. Aztán egy másik gerendát eresztet
tek le utána, hogy menjen azt keresni. Aztán vártak, egyik sem
jött vissza. Akkor az öreg esküdt mondta: le kell ereszteni még
egy harmadikat, akkor majd visszajönnek. Az sem jött. Aztán az
öreg esküdt mondta : eresszétek mindannyit vissza, akkor jönnek—de egy sem jött vissza. Aztán mentek újakat vágni. Eddig van.
Dr.

NYELVTUD. Ka/LK.JU I-.NY KK. XXI.

SETALA EMIL.

Rövid mongol nyelvtan.
A mongol nyelvnek mai dialektusai mellett (ú. m. a keletimongol: khalkha és csakhar, az északi: burját, meg a nyugati
mongol: kalmük, dzungari) fönnmaradt annak valamennyire
régibb alakja, az úgyn. «irodalmi mongol» nyelvben, a XIII. szá
zad óta, főképen a buddha-vallás terjedésével keletkezett keleti
mongol irodalmi nyelveben. Kégibbségének nyelvészeti értéke,
mint eleve is föltehető, a sokban teljesebb hangalakban mutat
kozik, meg abban, hogy még laza szószerkesztósei vannak, melyek
az újabb nyelvben egységes alakokká váltak (pl. így fejlődött csak
a mostani személyragozás). Minthogy nyelvtudományi szakirodal
munkban eddig csak egyik újabb mongol dialektus van ismertetve
(t. i. a burját nyelv Bálint Gábortól, Nyelvt. Közlem. XIII. köteté
ben), imitt megkísértem a régi (irodalmi) nyelv bemutatását egy
rövid nyelvtani vázlattal, mely jobbadán a Schmidt és Kowalewski-féle *) grammatikák alapján készült, meg néhány átírt nyelv
mutatvány s a hozzávaló szójegyzék közlésével, — elhárítva egy
szersmind a kezdő tanulmány főnehézséget: az alkalmatlan mon
gol írás olvasását.

*) I. J. Schmidt: Grammatik der mongolischen Sprache. St.-Petersburg. 1831. — KpaTKaa rpaMMaTHKa MOHroabCKaro KHimHaro a3HKa, cocTaBaeHHaa OcmioMTb KoBaaeBCKHMTb. (Az irodalmi mongol nyelv rövid grammatikája,
szerk. Kowalewski József) Kazán 1835. — Ugyancsak Kowalewskinek nagy
mongol szótárában is sok nyelvtani anyag található.
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1. .§. Nyelvhangok.
Vocalisok: a, e, i, o, ö, u, ü.
Consonansok: k, g, */, y, j , fi \ c, c, 3, 3, s \ t, d, s, n \ (p), b,
(v), m | r, l.
•J e g y z e t. Az 0 és u, a mongol írásban meg nem külömböztetett hangzók olvasására nézve, legalább a mennyiben azok az
első szótagon túl fordulnak elé, az irodalmi mongol nyelv ismer
tetői, Schmidt és Kowalewski, egymástól valamennyire eltérnek.
így pl. Schmidt a mélyhangú igék infinitivusi végzetét -^o-nak
olvassa, Kow. meg -yu-n&k (a magash. -kü-nék megfelelőleg); még
élesebb az eltérés ö és ü-t illetőleg, minthogy K. általában csak
ti-vel él, még az első szótagban is (pl. tilrü- születni, Sch. törő-;
kübegün fiú: köbegiin); -— de másrészt Schmidt, annál fogva, hogy
az ö ii-nek a mai mongolok ejtésében már egy kicsit meggyengült
a magashangusága (a miért pl. Castrén a burját mongol nyelv le
írásában ü helyett külön u jegygyei él), sokszor épen «-val ejti
magashangú szóknak bizonyos végzeteit, melyekben K. a minden
esetre régibb ü hangot még megtartotta (pl. töröltu születésű: K.
tiirültü; ögolerun szólt e h . -rün). S az ilyen határozott magashangú ü-nek régibb voltát tekintve, azt bátran elfogadjuk átírá
sunkban, sőt még ott is restituáljuk, hol a végzet (pl. rag) régibb
illeszkedésére biztos nyom még rá mutat: pl. a lativas-locativusi
-dur ragot magash. szó után -dür-nek olvassuk, mert kopott -da
alakjának megvan a -de társa, s a mai burjátban csakis ezen két
féle (-da, -de) rag-alak használatos.
A X és y gutt. spiranshangok csak mélyhangú szókban for
dulnak elé, mint kezdőhangzók és szóközepén vocalis előtt; ma
gash. szókban van k. g ; szóközepén consonans előtt meg szóvógén
mélyh. szóban is van k, mely ezenkívül ilyen szóban i előtt is
állhat. — Eredetileg azonos hangzók a c, 5 és c, 5,* az utóbbiak
mindig i (s néha u ü) előtt jelennek meg; hasonlóképen s és s. —
Labiális explosiva, jelesen mint kezdő hangzó, csak b; a p szó
közepén, assimilatiónál fogva : ab-ta-, ab-cu=apta-, apcu ; a v csak
idegen szókban.

18*
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2 . §. Az önhangzó-illeszkedés (vocal-harmonie) példái:
aya bátya: ayanar (több.)
yomsa kevés : yomsayan (dim.)
urtu hosszú: urtuyan
morin ló: moritaj, -tu lovas
dabusun só : dabusulayu sózni
ala- ölni: alayulyu öletni, alalcaegymást ölni, alaksan ölt
bari- fogni: barilya fogás
yurban három: yurbayula mind
a h., yurbadayar harmadik
dotora ben-, be; dotoyor bent,
belül
£öZa, yolada távol: yoladaki távoli.

degii öcs : degüner
jeke nagy : jekeken
sine ú j : sínekén
Üvgen szekér: tergetej, -tű
külüsün bér» külüsülekü bérelni
ire- jönni: iregülkü jövetiaij irelce
együtt jönni, ireksen jött
bici- írni: bicilge írás
dürben négy: dürbegüle mind a
négy, diirbedüger negyedik
degere fölé, -on fölül; degegür
rajta, fölszín
emüne előtt: emüneki, emi'medeki
előtt való, elül való.
* %
Mélyhangú szók vocalisai: a, o, u, i; magashangu szókban
állanak: e, ö (ü), ü, i; az illeszkedés tehát csak abban fogyatékos,
hogy az i-nek nincs mélyhangú párja, s így megfér a határozottan
mélyhanguakkal (a, o, u) is. Első szótagbeli i-vel a szó lehet
mély- vagy pedig magashangú: bidayu ostoba, bitegü .marok; sina
hegytető, sine ú j ; de i-vel való egytagú, vagy csak is i-vel való
többtagú szó általában magashangú: bici- írni (bi&kü), gimis gyü
mölcs: adj. p. gimistü ; §il év: adj. fiiltej ; ki-; inf. kikü csinálni.
Bitkán váltakozik (i után) egyazon tőnek mély- és magashangúsága:
pl. minu, cinu (a bi, ci «én, te» genitivusa) és minükej enyém, cinükej tiéd. — Megjegyzendő az illeszkedés beállása összevont szó
alakban: dotoraca e h. dotora-ece «bel-től == -ből». '
3. §.
Mint eredeti ikerönhangzók, melyeket a mongol írás is
megjelöl, fordulnak elé a szónak minden részében az i-végüek:
a
J> e)> °j> uj> öj, üj, pl. bajyu maradni, sejrek ritka, yojna után, bvj
van, üjle cselekedet; alayuj ölés, ireküj jövés, alabajölt, irebej jött,
'taj} -tej (adj. p. képző). Az u (o), ü-végűek ritkábban mutatkoz
nak, s jórészt csak elválasztó consonans, t. i. y, g kiestével kelet
keztek (au v. ao e h. ayu; eü e h. egii), valamint a hosszú voca-
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1 is ok is (pl. ü eh. uyu, ö : oyo), pl. yaodasun (yayodasun) fahéj,
hárs; $m és gegün tű ; keuket és hegüket gyermekek, jaunaj és jayw
naj miért; tör: toyor háló, törbi-: toyorbi- elkezdeni, cürya, cuyurya
lakat, düla-: dayula- dalolni, möyaj rossz, csúnya: vö. mayu rossz ;
düra-: duyura- utánozni, példát követni (vö. dayurja- id.) Ezekben
már az újabb mongol dialektusok sajátsága jelentkezik, melyek a
szóalaknak ilyetén összevonását nagy terjedelemben következete
sen végrehajtották (pl. ayola: kh. öla, burj. üla hegy; idegen :
kaim. idan-, l Bálint, NyK. XIII, 207.)
4. 8.
Szóvégi consonansok lehetnek: k, n, t, (d), s, n, b, m, r,
L Kowalewski a szóvégi explos. dentalist általában í-nek olvassa,
mig Schmidt több esetben azt cí-vel írja át (pl. mórit h. Sch. morid,
több. nom. morin-tól; -yat, -get gerundium vég: Sch. -yad, -ged) ;
csak az egy ed «jószág, vagyon» van K.-nél d-vel. Egyébiránt a
szóvégi t, valamint k is lágyulnak hozzájáruló vocalis előtt; K. sze
rint a k még l előtt is, pl. pariik: gen. garliyun, acc. ^arligi,
keüket gyermekek: acc. keukedi, üjlet- cselekedni: ger. üjledün, otmenni: odoksan, cak : cagla- meghatározni, mérni; kerek: keregleszükségelni.
5. §. Névszóképzés.
A) N é v s z ó t ó l n é v s z ó (nomen denominale).
1. -%an, -ken képzővel, diminutiv értékkel: yomsayan, jekeken,
urtuyan, síneken (1. 2. §.); sajn jó, szép: sajkán-, olan sok : olaján ;
keuken gyermek.
2. -sik «diminutiv» értékkel: jeke nagy: jekesik vmennyire
nagy; mayu rossz: mayusik; adali hasonló: adalisik,• bayaiik ke
véske.
3. -bei «dim.» ebben: sükebei kis fejsze (süke); — «vmire
való (takaró, tok)» : ketebei tűzkőzacskó (kete tűzkő); ulabci tapló
tartó (ula) ; geübci tűtartó (geü, gegü).
4. -bur, -bür, -bir «dim.» : ulayabur, ulabur, ulabir vöröses,
világos vörös (idayan) ; kükebür kékes (küké kék).
5. -btur-btür «dim.»: yarabtur feketés (yara), ulabtur vöröses,
kükebtür kékes; meg: yarabturyan, kükebtürken.
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6. -kein járul színjelentő szókhoz, a «nőstény»-állat jelzé
sére (vö. ülükein nőstény): pl. yarakcin «nigra» (y.inge fekete nős
tény teve; yara buyura fekete hím teve); cayakcin «alba» (cayan).
7. -tu, -tü és -taj, -tej (több. -tan, -ten) «nom. possessoris»
(«-os, es, v. -ú, -ű.») : sayaltu, sayaltaj szakálas (sayal) ; nidütü, -tej
szemes (yara n. fekete szemű), (nidün szem); amitu, -taj élettel
való, élő (amin) ; gereltü, -tej fényes, ragyogó (gerel fény).
8. -ki «nom. possessivum (loci)» ( = «-i, -beli»), hely- és időadverbiumokhoz járul, meg a -da (-ta) végű locativus-hoz: -daki,
•deki (-toki, -teki) ; szintígy -aj, -ej végű (rendesen nem használt)
genitivus-alakhoz: -ajki, -ejki. Pl. yolaki messzevaló, távoli (yola
távol), ojraki közelvaló, közeli (ojra); yamiyaki honnanvaló, hol
levő (yamiya hol), degereki fölső (degere föl), dumdaki középső
(dumda közép); edügeki mostani (edüge), m'idaki előbbi (urida) ;
endeki ittvaló, itteni; tendeki ottani (ende, tende) ; noyortaki tóban
levő, tóbeli (noyor tó); gerteki házbeli, házi; küldeki lábonlevő,
lábbeli; yagarajki helybeli, helyi (yagar föld, hely); kümünejki
emberi v. más emberé, idegen (kiimün). — Teljesebb alakúi elő
fordul -kin is, locativus, ablativus-rag előtt): pl. yagardakin-dur
földönlevőnek, yagardakin-ece földön levőtől.
9. -lik «nom. possessoris», kücülik erős, hatalmas (külömben
kücütü: kücün); küf}ilik illatos (kügi); ceceklik kért (virágos:
ceeek) ; modolik fából való (módon).
10. -ci «nom. operariiö («vmivel foglalkozó))): yonici juh
pásztor (yonin), sibayuci madarász (sibayun), anyuci vadász (an
vad állat), mekeái csaló (meke csalás), yulayajci tolvaj (yulayaj
lopás, tolvajság), tergeci szekeres, kocsis (tergen).
11. -duyar, -düger, «sorszámnév» képzője: 1. nigedüger első
(nigen, nige egy; v, pedig: anyán kezdet, terigiin fej, kezdet);
2. yoja-duyar (yojar kettő, v. pedig det v. nügüge másik, második) ;
3. yurbaduyar (összerántva: yutayar); 4. dürbedüger (v. dütüger);
5. tabuduyar; 6. giryuduyar (giryuyan hat); 7. doloduyar (doloyan
hét); 8. najmaduyar • 9. jisüdüger (jisün) ; 10.arbaduyar (árban) ;
s a többi.
12. -yula,-güle «collectiv» számnevek képzője: yojayula mind
a kettő (yojar), yurbayula mind a három, 4. dürbegüle, 5. tabuyula stb.
1. J e g y z e t . Caritiv («-talán, -telén») képző helyett az
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ügej «nem, nincsen» szó szolgál, így: ecüs ügej végtelen, gali ügej
Tavaszság nélkül való, őszinte.
2. J e g y z e t . Eészbeli tőismétlés (reduplicatio) fejezi ki
mellékneveknél a jelentés nyomatékosságát; előrebocsáttatik a
tőnek első szótagja, megtoldva fo-vel; így: yab-yara egészen fekete
(yara) ; db-adali egészen hasonló; sib-sine ujdonat-új; sab-sajn
igen jó, pompás; cab-eayan igen fehér; ub-ulayan igen vörös, vér
vörös. — Még névmás is így nyomatékosítható : jayuma «valami»
és jab-jayumá «csak valami is, akármi is» (pl. jab-j, ülü medekü
épen semmit sem tudó); ab-ali «akármely».
B) I g é t ő l n é v s z ó (nomen verbale).
1. -I «nom. actionis» értékkel: asayul kérdés (asayu- kér
dezni), türül születés, yarial szidás (yaria-), itegel hit, bizalom
(itege7 hinni, bízni); bajasul öröm, élvezet (bajas- örvendeni).
2. -lya, -Ige «nom. actionis» : abulya tétel, elfogadás (ab-),
eskelge- szabás, metszés (eske-); yarulya kimenet, eredet; ynjlya
kérés, surulya kérdés, bicilge irás.
3. -Ita, -Üe : yarulta kimenet (yar-), yarilta visszatérés (yari-),
sayolta ülés, ülőhely (sayo-) ; cubulta sor (cubu- egymásután járni).
4. -dal, -del: jabudal járás (jabu-), ojodal varrat (naht: ojo-J ,•
üküdel holt test (ükü- halni); bayudal leszállás (bayu-).
5. -ya, -ge (-yan, -gen); yudalduya adás-vevés, kereskedés
(yudaldu-) ; cakilyan villám (cokii- villanni); idegen, idege eledel,
étel (ide-), külige kötél, kötelék (kuli-), medege tudás, hír (medetudni); bajlduyan, bajlduya ütközet, csata (bajldu-).
6. -si: ideéi eledel (ide-),, kebtesi fekvő hely, vaczok, fészek
(kebte-); különösen a tagadó ügej-Yel használatos ez alak, nom.
actionis értékkel: bolosi ügej a mi nem leszen, lehetetlen (vö. bolol-taj lehetséges); itegesi ügej hihetetlen; küdülüsi ügej mozdulat
lan (Midül-).
7. -ca, -ce (-$a, -§&) : abuca vevés, elfogadás; yolica vegyítek
(yoli-) ; olo%a, ol$a találás, szerzemény, haszon (ol-) ; sayoca ülő
hely, ülés (sayo-); ergücé ajándék, áldozat (ergü- fölemelni).
, 8. -k,; bicik irat, könyv (bici- írni); giruk vonás, írás (giruvonalt húzni, rajzolni); ücik szólás, felelet (üci-) ; tüsik támasz
(tusi- támaszkodni).
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9. -yur, -gür «nom. instrumenti»: yabéifur szorító, csíptető,.
fogó eszköz (yabci-) ; cicigür árr (cici- szúrni); selbigür evező lapát
(selbi-) ; cakiyur tűzütő (coki- csiholni); utuyur füstölő szer (utu-) ;
yutyuyur keverő (yutyu-).
10. -yul, -gül: baridul fogantyú (bari- fogni); bürkügül fedél,
takaró (bürkü-) ; dayayul követő, szolga, tanítvány (daya-) ; -— ruli :
suryayuli tanítás, iskola (surya- tanítani).
11. -nyuj, -ngüj: yurianyuj gyűjtés, összefoglalás (yuria-) ;
külicengüj türelem (külice-) ; serengüj éberség, vigyázat (sereébredni, ébren lenni); yolicanyuj keverék (yolica-) ; -ngi: soktangi
részeg (sokta- részegedni).
12. -buri, büri (-muri): olburi találás, szerzemény, haszon
(ol-); kütülbüri vezetés (kütül-J; küdülbüri, küdülmüri munka,
dolgozás (küdül- mozogni, dolgozni); suyutburi utálat (suyut-).
13. -m : barim megfogás (kézzel: bari- fogni); delim íjhúzásnyi, fél öl (deli- íjat húzni, kifeszíteni).
14. -ma, -me: yolima keverék, vegyítek (yoli-) ; daruma eltakart hely (daru- elnyomni, takarni); yajyama csodálatos, gyö
nyörű (yajya-).
15. -mai, -mel: yolimal vegyített (yoli-) ; bajmai álló (pl. víz :
baj- maradni); bicimel írott, kézirat; girumal rajzolt; erümel föl
ásott (pl. e. usun fölásott víz = kút).
16. -mta, -mte: barimta megfogás; fölfogás (ésszel); darumta
elnyomás, a mi elnyom (daru-).
17. -m.ji: itegemji hit, hitelesség (itege-) ; sereméi vigyázat,
óvatosság (sere-), gokim.tfi ügej nem illő, ^okimgitu alkalmas,
illendő (30M- illik).
Egyszersmind participialis jellegű képzések:
18. -kei «nom. agentis» : maktakci dicsérő (makta-); ügükei
adó (üg-) ; bicikci iró; darukéi legyőző (yamuyi d. bayatur mindent
legyőző hős).
19. -yu, -kii «nom. prsesentis, futuri» (egyszersmind infinitivus): irekü jövő, jövendő (pl. irekü sara jövő hónap), oroyu be
menendő (o. %i\ b. év = jövő óv); ayu (a- esse: ayu oron levő,
tartózkodó hely); yaryu (naran yaryu cak nap kimenő idő: nap
kelte); — -yuj, -küj «nom. actionis» : abyuj vevós, oroyuj bemenet,
jövedelem; ideküj-ece giksikü evós-től undorodni).
20. -ksan, -ksen «nom. praeteriti» : boloksan meglett (b. ide-
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gen elkészült elél); ireksen jött (ireksen-dür jött-ben — midőn
jött).
21. -dak, -dek «nom. frequentativumw : soktoyadak részegítő,
erős (soktoya-j; keregledek szükséglő (szükségelni szokott); umtadak alvás (umtadayun tula alvás miatt = mert aludni szoktak).
J e g y z e t . Jellemző alak a mongol szókincsben a sok -síin?
-sün végű névszó, a melyeknek azomban csak némelyikét lehet
biztosan elemezni, és pedig nom. verbale-nak, pl. küliesiin kötelék
(kuli- kötni), biigelgisün okádás (bügelji-) ; kügesün hab, spuma
(küge- inflari). Egyebek : arisün bőr, dabusun só, silüsün nyál,
sümesün eledel, sünesün lélek, balyasun város, belbesün özvegy,.
giyasun hal, stb.
6. §. Többes-szám.
' A többes-számnak többféle képzése van, melyek azomban
nem váltakoznak, hanem külön-külön bizonyos végű (illetőleg ere
detű v. képzésű) tőkhez járulnak :
1. -nar, -ner képző, csak egyes vocalis-végű tőkhez ragad :
a%anar bátyák, degüner Öcsék, baksinar tanítók.
2. -s, szintén vocalis-végüeken fordul elé: eres férfiak (ere),
emes nők (eme) ; üges szavak (üge), bayas kicsinyek, fiatalok (baya) ;
e mellett tő végi diphthongus rövidülhet: moyaj kigyó: moyas,
no%aj kutya; no%ajs v. no%as; cinoa farkas: cinos.
3. -t, (mely következő vocalis előtt d-wé lágyul; Schmidtnél
általában -d) ; ezt a képzőt az n-végű tők veszik föl, a tőbeli n
elejtésével: nojan ú r : nojat, yorin j u h : ^orit, morin l ó : mórit,
jTCítun asszony: yatut, %ayan, %an király: %at * keüken gyermek:
keüket; — szintén ezt a többtagú r-végű tők: nükür társ : nüküt,
üker szarvasmarha, ökör: ükét; bayatur hős: bayatut, citkür ördög:
citküt-, kigayar határ: kigayat. Megjegyzendő, hogy az újabb nyelv
ben sok névszónak vég n-je elmaradt, pl. modo, %ori e h. módon,
%ori; de ezek mégis megtartják a í-féle többest (módot, %orit).
Ezzel nyilván egybetartozik az a jelenség, hogy a -ci (ill. -kei)
képzős névszók (nom. operarii, nom. agentis) í-féle többessel élnek
(-cit, -keit), mert e képzőnek még teljesebb -cin alakja is mutat
kozik (pl. abaci ós abacin vadász, %ajyoléin fölügyelő, kém).
4. -ut (ot), -üt (öt), illetőleg Schmidt szerint -od, -öd, járul
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többes-képzőül egyéb consonanson (jelesen k, fi, b, m, l) végződő
tőkhez: arai sziget: aralut, aralot ;\ érdem érdem: erdemüt, bicik
i r á s : bicigüt; gobalankín, szenvedés: gobálanut.—Egytagú r-végű
szó: ger h á z : gerüt (gefJod), yar kéz : yarut; — kivétel: tüsimel
tisztviselő: tüsimet.
5. -tan, -ten végűvé lesz a -tu, -tü v. -taj, -tej képzős névszók
(nom. possessoris) többese, pl. amitu v. -taj élettel bíró: amitan;
sbertü v. -tej szarvval való: eberten.
6. -cut, -ciit, egyes esetekre szorítkozó képzés: monyol mon
gol: monyolcut.
7. -nuyut (nuyot), -nügüt, egyes szókhoz járul, melyek szokás
szerint másféle többest nem képeznek: kiimün ember: kümünnügüt, biraman brahman: biraman-nuyut. — Ez a képző, mely
jóformán nem más mint nilkür «tars» szónak többese (nüküt),
néha még kész többesi tőhez is áll: pl. ükit-niigüt leányok (ükin),
urat-nuyut mesterek. — Egyébként is fordul elé képzőhalmozás:
pl. elcinerüt követek (elei), üjlesüt cselekedetek, tettek (üjle).
7. i . Névszóragozás.
A rendes névragozást eszközlik a következő casusragok:
l . G e n i t i v u s számára: -jin, vagy rövidítve -jn, vocalisvégű tőkhez járul; -u, ü, az w-végű tökhez való; -un, ün a többi
{k, fi, t, s, b, m, r, l) consonans-végüekhez. Megjegyzendő, hogy
a tőnek k, t végeonsonansai lágyulnak y, g és d-\é (pl. a í-vel többesített tők): pl. a%a-jin(a/ajn) ; emejin (emejn), abyujin (abyujn),
tegrijin (tegrijn), ebecitüjn | morin: morinu, keiiken: keukenü;
buryan : buryanu \ nom : nomun, arai: aralun, yar : yarun, ger:
gerün ; ajmak: ajmayun, bicik: bicigün ; morin, több. mórit: moridun ; ger, több. gerüt: gerüdün.
2. A c c u s a t i v u s : -ji vocalis-, és -i consonans-végű tőkhez
való (vég k és t lágyulása mellett): ayaji, emeji, ebecitüji, tegriji \
morini, keükeni, buryani, nomi, ajmagi, bicigi, gerüdi.
3. L a t i v u s - l o c a t i v u s («dativus»): -dur, -dür, vocálisés a consonansok közül n, m, l, n végű tőkhez járul; -tur, -tür a
többi consonanson végződőkhez: aya-dur, eme-dür, morin-dur stb.,
bicik-tür, több. morit-tur, több. keüket-tür; több. üges-tür ; ger-tür
(nem: -dür), yar-tur (nem: -dur). — A ragnak kopott végű alakja:
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-du, -dü (-tu, -tii) tkp. az újabb nyelvből való; mig a szintén eléforduló -da, -de f-ta, -te) külön eredetű ragnak látszik, melynek
inkább locativus értéke.van, tekintve hogy ilyenül szerepel adverbiumokban és propositiókban (1. alább) s benne foglaltatik a —
tlaki-féle melléknevekben (5 §. A, 8.). —Eendes használatú azomban még, lativus-locativus értékkel, -a, -e, de csak consonans- és
i-diphthongus-végű tőkhez járul: buryana, irgene ; abyii venni, abyuj
ve vés : abyuja vevésre,- vevés végett.
4. A b l a t i v u s : -ece raggal: aya-ece, morin-ece, ger-ece;
mólyhangű tőhez még csak néha illeszkedik, az egész szónak öszszevonása mellett, pl. dotoraca belől, belülről, cimaca tőled; szintígy az alanyi birtokosrag hozzájárultával (1. alább): mélyh. -acayan, magash. -ecegen.
5. I n s t r u c t i v u s ragja: -ber, vocalis-, és -jer consonansvégű tőkhez való: aya-ber, yutuya-ber késsel, üge-ber; morin-jer,
yar-jer, kelen -jer nyelvvel; — n é h a illeszkedik is: sajbar (eh. sajnberj jól, szerencsésen; jmoyar(e h.josun-jer) szokás szerint, módon.
6. C o m i t a t i v u s ragja: -luya, -lüge, pl. aya-luya, emelüge, morin-luya • usun-luya vízzel (pl. vegyített).
7. A ragtalan tőalak rendszerint n o m i n a t i v u s , de gyak
ran a tárgy (különösen részleges tárgy) kitételére is szolgál.
Átnézet:
Nominativus — ; több. t ő : -nar, -ner; -s | -t; -ut, -üt; -nuyut,
nügüt | (egy -tu, tü v. -taj, tej ellenében) -tan, -ten
genitivus -jin (-jn) \ -u, -ü \ -mi, -üti
accusativus -ji \ -i
lativus-locativus -dur, -dür (-tur, -tiirj | -da, -de (-ta, -te) \ -a, -e
ablativus: -ece
instructivus : -ber \ -jer
comitativus: -luya, -lüge.
Ezen egyszerű névragozáson kivül van még a legtöbb casus
számára egy ö s s z e t e t t alak, a melyben ugyanis a casus-viszony
jelelése mellett még általános p o s s e s s i v - r a g szerepel, azaz
olyan r a g , a mely a mondatbeli alany akármelyik személyére,
mint birtokosra mutat rá (értéke tehát a lat. «suus», vagy a szláv
Msvoj)), pl. oroszul Uubl'u svojevo otca, l'ubis svojevo otca, tubit svojevo
ptca, szószerint: «amo,amas, amat patrem s u u m » ) . A közvetetlenűl a névszótőhez járuló casus + possessiv ragok ezek:
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genitivus: -juyan, -jügen
accusat: -ben (voc. után), -jen | v. szintén: -juyan, -jügen
lat. locat.: -dayan, -elégeti (-tayan, -tegen)
instruct.: -ber-jen (voc. után), -jer-jen
ablativus: -acayan, -ecegen \ -ece-ben.
Megjegyzendő, hogy leginkább fordulnak elé az accusativus
(a -ben, -jen alakban), meg a lat.-locativus. Példák: «ráraktam a
szamaramra (elgige-degen), kezemben (yar-tayan) tartom | én a
fiamat (kübegün-jen) küldöm | a fiú az ő atyja (eőige-jügen) házába
lépvén | a király, hogy a felesége (xatun-juyan) szívét fölvidítsa |
úr király atyámtól (ecige-ece-ben) parancsolatot vettem.
8. §. Névmások ragozása.
a) Személynévmások: bi én, ci fce | bide mi, ta ti.
Nom. bi én
gen. mmu
acc. namaji
lat.-loc. nadur, nada
ablat. nada-ece,
nadaca
instr. nada-ber
comit. nama-luya

ci te
emu
cimaji
cimadur
cima-ece,
cimaca
cima-ber
cima-luya

bide mi
bidenü, manu
bideni, mani
biden-dür, mandur
biden-ece, man-ece
manaca
bidenjer, bideber
biden-lüge

ta ti
tanú

tani
tandur
tan-ece
tan-jer
tan-luya

b) A 3-dik személynévmás helyett szolgálnak a m u t a t ó
névmások: ene ez, tere az, melyek ragozásában szintén sajátosan
eltérő tők vannak alapúi.
Nom. ene ez (ő)
gen. egünü
acc. egüni
lat. loc. egündür
ablat. egün-ece
instr. egün-jer
egüber

tere az (ő)
tegünü
tegüni
tegündür
tegiin-ece
tegün-jer
tegüber

ede ezek (ők),
edenü '
edeni
edendür
eden-ece
eden-jer

tede azok (ők)
tedenü
tedeni
tedendür
teden-ece
teden-jer

A több. ede, tede (illetőleg éden, teden) tők mellett használa
tos meg -#er-vel bővült alak: edeger, tedeger, rendes ragozással:
gen. edegerün, acc. edegeri, 1. loc. edegertür stb. — Ugyanily bő-
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vebb több. t ő : bügüde «mind» mellett: bügüdeger «mind, vala
mennyi (omnes, cuncti).
Az «ipse (magam stb.)» kifejezésére szolgáló szók: beje tkp.
«test» és über (öber) tkp. «kebel»; rendesen ragoztatnak, s akár
melyik személyre szólhatnak, pl. beje- degen abyu magának venni:
bi bejében (v. überün bejeben.) iigüget én magamat odaadván, ci beje
ben ügüget te magadat odaadván; überün kükenü sün maga mellé
nek v. saját mellének teje.
c) A k é r d ő névmások: ken «ki» (meg több. ket kik), jayun
(jay%) «mi» rendesen.ragoztatnak, mint egyéb n-végű névszók;
szintígy: alin «mely, melyik».
d) H a t á r o z a t l a n névmások: ali-ken valaki; ali-jayun
valami; jayuma valami, holmi; nigen v. ali-nigen egy, valamely;
garim némely (garimut némelyek); busu más (több. busut); eldeb
minden, mindenféle, más-más; aliba akármely, minden; büri min
den; ken-ken ki-ki (pl. ti ken ken tanú medemüj szószerint: ti kiki-tök tudja = mindenki közületek tudja). — Különösen tagadó
mondatban a határozatlan névmás kiemelésére szolgálnak a cu ós
ber szócskák: ken-ber senki, ali-nigen éti egysem, semmiféle,jayun
éu (ügej semmi sincs).
e) Megjegyzendő, hogy a személynévmások genitivusai (minu,
manu, cinu stb.) főképen mint birtokos jelzők szerepelnek, a bir
tokosragoknak megfelelőleg; és pedig gyakran a jelzett főnévnek
utána vetve : minu aya v. aya minu bátyám. De származnak e genitivusoktól magukra álló possessiv névszók: minükej az enyém,
iinükej a tiéd, manuyaj miénk, tanuyaj tiétek; tegünükej v. tegünejki
övé (azé), tedenejki övék (azoké); vö. fent 5 §. A, 8 kümünejki. Pl.
ntere morin kenu buj az a ló kié»? minükej az enyém.
f) Egyéb, névmástól való, tőképzés:
tedüj annyi,*edüj ennyi (edüj-tedüj körülbelül), kedüj meny
nyi, hány.
tejmii olyan, ejmü ilyen, jambar milyen.
9. S. Adverbiumok és postpositiók.
Nem tekintve a merőben elemezhetlen szókat, a melyek adv.
vagy postp. szerepét viszik (pl. nen, masi «igen, nagyon», tula
«-ért»), még sok olyan szó is találkozik ezen osztályban, mely egy-
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szersmind névszóul (pl. jelzőül) is használatos (pl. degegür «föl
színen, rajt» : usunu d. «a víz szinén, a vízen» és egysz. «fölszín»;
alaptő dege ebben: degekéi fölfelé | dotona «bent, belül» és «belső
[ = meghitt] | emüne «előtt, elé» és e. gük «elő-táj, dél-szak»). Más
részt meg a viszonyragozás halmozása is tapasztalható; jelesen
lativus-locativus jellegű alak még ugyanily értékű ragot vagy az
abl. ece ragot fogadja el (pl. yojéi és yojéida «hátra» ; yola ésyolada
«messze» : yola-ece, yoladaca «messziről»). A rendes névragok
közül gyakran előfordulnak adv. postp. alakokon a lat.-looativus
(-da és -a), abl. (-ece) és instr, (-jer) ragok; de még egy külön
ragot is találunk, határozott lativus értékkel; -ksi, -si, (amellyel
a mandsu -si vethető össze: amasi hátra, $idesi előre; NyK.
XX, 316).
a) -da, -de rag: cinadu-da túlsó parton, inakéi és inakéi-da
idáig, eddig; cinaksi és cinakéi-da túlra, tovább; degeksi és degekéide fölfelé, urukéi és urukéi-da előre, délre; yojéi ésyojsi-da hátra [
jeke nagy: jekede nagyon, Írnak és imakta egyedül; nasuda mindig
(nasun élet-kor); máéi és másida igen, nagyon ; garimda némely
kor, néha | ende itt (ene ez), tende ott (tere, tb. tede).
b) -ksi, -éi r a g : inakéi ide, idáig, eddig (dim. inakéiyan vmivel idébb); V. ö. inadu innenső | cinaksi túlra, tovább (cinadu túl,
túlsó) j yojnakéi hátra, ezentúl, jövőbe (yojna után) | yojéi hátra,
azután, későbben (v. ö. yojtu hátul való, utolsó) | degeksi föl, fölfelé
(vö. degedii fölső) | dótokéi befelé, be (vö. dotoyor bent, belül, tit
kon) | dörakéi lefelé (dóra lent, alatt, alá) \ éjéi ide, közelebb (ene
ez, tb. ede ; ejmü ilyen) | tejéi oda (tere az, tb. tede).
c) -ta, -te raggal, számadverbiumok: nigente egyszer, yojarta
kétszer, yurbanta háromszor, dürbente 4-szer, tabunta 5-szer, giryuyanta 6-szor, doloyanta 7-szer, najmanta 8-szor, jisünte 9-szer,
arba,nta 10-szer, stb. (vagy pedig udaya szóval: nigen u. egy alka
lommal, egyszer, stb.).
d) -yat, -get raggal, distributiv számadverbiumok: nigeget
egyenként (nigen, nige) ; yoéiayat kettenként, párosan (yos pár,
yoéiala- páronként egyesíteni); yurbayat hármanként, dürbeget
négyenként, tabudat (tabun), giryufát (girfuyhn'), doloyat (dolofan), najmayát, jisüget, arbayat tizenként, gayuyat százanként
(gayun) ; — másképen: nige-nige egy-egy, yojar-yojar két-két stb.
Megjegyzendő adverbiumok:
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a,) N é v m á s t ó l v á l ó k : yamiya hol, hova; yamiyaéi, yajéi
hova, merre; yamiya-ece honnan | jakin hogyan; jakiéi hogyan,
mimódon (—jayun ki£ümit-téve) j kegie, kegje mikor, ha, meddig;
kegiede valamikor, a meddig csak; — ker hogyan, mint, mivel;
kerkigü hogyan, mimódon ( = ker-kigii hogyan-tóve); — kedünde
hányszor (kedüj, kedün mennyi, hány) || tende ott, tendece onnan,
azután; tejéi oda; — tegie, te$je akkor, addig; te^iede id. — tejn
úgy; tegüncilen úgy, akképen; tegüber az által | ende itt; endece
innen, ettől fogva; éjéi ide; •— ejn így | inakéi ide, idáig, eddig;
cinakéi tova, túlra, tovább | edüge most.
b) T a g a d á s : ese «nem» (praeteritumbeli ige előtt) | Mii
«nem» (prassens, futurum, infinitivus előtt) | bu «ne» (imperativus,
precativus előtt) | bitegej, bitege «ne» (imper. előtt) | ügej onem»
(nom. futuri és prseteriti után) | busu «neni» (nom. fut., melléknév
után: ariyun b. nem tiszta) | edüj «még nem» (-ya, -ge végű külön
igealak után : irege edüj még el nem jött = jövő ; iigede boloya edüj
még föl nem lett = még föl nem kelt).
c) mayát bizonyosan; mün bizonyosan, ugyan, ugyancsak,
épen (ni. edüge épen most, m. tere ugyanaz); m. bi ugyancsak én,
én magam); mün-kü szintén; lab bizonyosan, valóban; jerü álta
lában; ion épen, teljesen, teljességgel; uyuyada teljesen, egészen;
ülemgi inkább, jobban; nen, máéi igen, nagyon; ilügü (ilegü,
ülügü) szerfölött, igen; — a/raj, arajyan alig; — -ga talán, hihe
tőleg (buj-ga talán, jóformán [van]).
Postp o sitiók:
-dur, tur, -dür, -tür (1. fent a névragok közt): balyasun-dur
otyu városba menni; ger-tür haza; usun-dur vízbe (esni); morindur lóra (ülni), modon-dur fára (akasztani); ya$ar-dur a földön
(hevert); elgigen-dür adali szamárhoz hasonló; — passivum igé
vel : bars-tur idegdebej tigris által megevetett.
-ece (névrag): yotan-ece városból, modon-ece fáról; ken-ece
sonosbaj kitől hallott; yar-ece bariyu kézen fogni, bur/an-ea ajuyu
istentől félni, istent félni; ene kümün-ece sajn ez embertől jó =
ezen embernél jobb. — Eléfordúl -da, -de raghoz kapcsolva: emedece asayuyu nőtől kérdezni; eke-decegen yayacayu anyjától elválni.
-luya, -lüge (névrag): namaluya ucirabaj velem találkozott;
dajsun-luya bajlduyu ellenséggel csatázni; morin-luya adali lóhoz
hasonló (v. morin-dur).
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aru mögött; ayolajn a. hegy mögött; — aru-ece mögől.
alus «-on által» (ayolajn a. hegyen át).
esergü («adversus»): «ellen, ellenébe, szembe» (naranu e.
ügekü a nap ellen nézni).
emiine «előtt, elé» (egenü e. az úr előtt); cinu niyurun e.
ilegemüj színed elé küldöm).
inadu «-on innen».
cinadu «-on túl» : kigayarun c. határon túl.
őréin «körül» : balyasunu o. város körül, környékén; yucin
nasunu o. kümün 30 év körül [való] ember.
urida, úrit «előtt» (időbeli határ e.); mordayujn úrit elmene
tel, elindulás előtt; kürküjn urida érkezés előtt.
yagayuda, yagauda oldalán, mellett: jamun y. útfélen, út
mellett.
yojna «után» : unsin baraksanu y. végig olvasás után; gen.
nélkül: tejmü boloksan y. úgy lett után ( = miután úgy lett); —
yojna-ece «után» (vki után járni, vkit követni).
yoyorundu, yoyorumdu «közepett, között».
yadana «-on kivűl, -on fölül; -bői ki»: e. gen. tegilnü j . ezen
.kívül, ezen fölül; balyasunu ?-. városból ki (hajtani).
josuyar «szerint» : oronj. hely szerint, rang szerint.
gajura «között, folytán^ közben (alatt)»: yarigu ireküj 3.
visszatérés közben; yojarun g. kettő között (ülni).
toyorin «körül» : gerün t. ház körül, §il t. egy év körül (kö
rülbelül egy év).
tos ((átellenében, -vei szemközt» : gerün t. a háznak átelle
nében.
tula, tulada «-ért, miatt, végett» : tusajn t. haszonért, h. vé
gett; ügeküjn t. irebej bi nézés végett jöttem; hicik ügegülkiijn t.
irebej bi levelet mutatni (levél mutatás végett) jöttem.
degere «-on (rajta), -ra»; cilayunu d.& kövön (ül); üregen d.
talbi az asztalra tedd; usunu d. a vizén; — degerece «-ról» : módon
d. bayubaj a fáról leszállt; — degegür «-on el» : usunu d.
dergede «-nál, mellett, előtt; -hoz, mellé» : minu d. nálam,
hozzám (lakni, elhozni); — dergedece «-tői el» (ecige ekejn d.
mordayu szüléktől elmenni).
döra «alatt, alá» : modonu d. fa alatt (ülni); yagarun d. buj
föld alatt van.
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dptora «-ben, *be» : ger d. bent a házban; a házba (oróbaj
bement); dotora-ece -bői (ger d. párbaj & házból kiment).
kürtele «7Íg» tkp. kür- érni igétől, ger. consec, s így lativussal: yöl-dur k. a folyóig; a nélkül i s : yöl k. otbaj a folyóig ment).
10. §. Igeképzés.
A mongol nyelvnek egyszerű, nem elemezhető igetői nagyobb
részt kéttaguak, vocalis végűek, pl. bari- fogni, üge- látni, jabujárni, una- esni, ala- ölni, ire- jönni. A külömbözö végvocalisok
(a, e, meg i, meg u, ü) jelentősek a külön értelmek kifejezésében:
pl. bara- végezni: bari- fogni; ire- jönni: irü- betömni, elásni.
Ezekhez csatlakoznak a consonans végű egytaguak, a mennyiben
esetleg segédhangzóúl szintén végvocalist vesznek föl, a mely
mindig u (o), ü, (nem pedig a, e vagy i), pl. bol-yu lenni: boloksan, boloyat, far- kimenni: yaruksan, kür- érkezni: kürüksen.
Háromtagú tők: pl. asayu- kérdezni, giyura- szétdörzsölni; meg:
sonos- hallani (sonosuyat, sonosuksan), emüs- ölteni, yubil- elvál
tozni. Kevés az egytagú vocalisvégüek száma: a- (létige «esse»:
inf. ayu, prset. aksan, ger. átala)j bü- «esse» (inf. bükii) ; ki- csi
nálni, ge- mondani.
Származott igetők:
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 ) .
1. -ya, -ge (vagy kemény consonans után: -ya, -ke) képzővel
verb. «causativum» : yarya- kivinni (yar- kimenni); kürge- eljut
tatni, elvinni (kür- odaérni, eljutni); bosya- emelni, fölépíteni (bosíölkelni, emelkedni); ajlatya- megértetni, jelenteni
(ajlat-);
türitke- akadályozni (türit- megakadni); üjletke- tétetni, dolgoz
tatni (üjlet-J ; — néha -lya, -Ige (kivált y,g-végü. igén): bayulyaleereszteni (bayu- leszállani); ajlya-, ajulya- félelembe hozni
(aj-, aju- félni); inielge- nevettetni (inie- nevetni); uyalya- mo
satni (uya-J.
%. -yul, -gül képzővel, verb. «causativum»: umtayul- altatni
(umta-), iregiil- jovetni (ire-), bariyul- megfogatni, odanyújtani,
idegül- etetni (ide- enni); — ab-«venni»-tői van abuyul- és
abyuyul- vétetni (nehmen lassen).
3. -ta, -te képzővel verb. «passivum» : abta- sumi (ab-), ügte<iari (üg-), sonosta- audiri (sonos-).
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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4. -gda, -gde (-kda, -kde) képzővel, verb. «passivum»; é
képzés elterjedtebb mint a -ía-féle; pl. alagda- interfici (ala-) ;
negegde- aperiri (nege-); idegde- comedi (idr.); darugda- deprimi,.
devinci (daru-).
5. -Ica, -lee verb. «reciprocum, cooperativum» : abulcamásokkal együtt venni (ab-), maktalca- egymást dicsérni (makta-)y
kelelce- egymás közt beszélni, beszélgetni (kelé-), inaglalca- egy
mást szeretni (inagla-), üjledülce- együtt tenni, dolgozni (üjlet-).
6. -Idu, -Idü (néha -Ida, -Ide); szintén verb. «reciprocum,.
cooperativnm»: barildu- egymást fogni, egymásba fogódzani (bari-,meg: barildulca- birkózni); ü^eldü- egymást látni, v. nézni (ü$e-)..
7. -ra, -re képzővel verb. «reflexivumt) vagyis inchoativreflexiv jellemű intransitivum, rendesen transitiv igétől: ebdereeltörni [-ik], bomlani, romlani (ebde- rontani); yobyora- fesleni
(v. ö. yobyoci-, yobyol- lefejteni, szétfejteni); kükire- fölbátorodni
(kükie-, küki- dicsérni); delgere- szétterjedni, -terülni (delge terí
teni), tasura- elszakadni (tasul- szakítani); meg amúgyis intrans.
igétől: dabura- kiáradni, szélen átömleni (daba- átmenni); bayuraleapadni, fogyatkozni, elgyengülni (bayu- leszállani); baktara- és
bakta- beleférni; umtara- elaludni (tűz: umta- aludni).
8. -la, -le «frequentativ» értékkel: cokila- bökdösni, csipkedni
(madár: coki- ütni): cabéila- darabokra vágni, szétvagdalni (cabcivágni); mürgüle- egyre meghajtani magát, homlokát földhöz verni
(mürgü-).
9. -ci «frequentativ» értékkel: uyuci- kanállal enni (uyuinni); dalbaci- és dalbala szétvágni; oktoci- darabokra vágni, szét
vagdalni (októl-) ; yobyoci- szétfejteni (yobyol- id.)
10. -cd, -ce «reciprok, reflexív» értékkel: mürgüce- egymást
homlokkal ütni, öklelödni (mürgü-) ; selgüee- és selgü- kézről kézre
menni, erice- magában keresni (szót; nem tudni mindjárt rá emlé
kezni: eri- keresni); yayaca- és yayara- szétmenni, frangi (v. ö.
yayala- frangere).
B) N é v s z ó t ó l v a l ó i g e t ő (verbum d e n o m i n a 1 e).
1. -la, -le képzővel, «azt- v. azzal-tevést» jelentő ige; nagyon
gyakori képzés; előtte az alapszó vég n-je s-je kiszorul; pl. yulayajla- tolvajolni, rabolni (yuldyaj tolvajság), ya-garcila- kalauzolni
(yagarci), kesegle- darabolni (kesék), keregle- szükségelni (kerek),;
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morila- lovagolni (marin ló), eciile- végezni (ecüs) ; m, n után,
-na, -ne képzőalak léphet fél: kemne- mérni (kem mérték); tenneegyensúlyba hozni (ten) ; — «azzá válás» jelentésével: yaralafeketedni (%ara fekete).
2. -da,-de, szintilyen értékkel: §iluyada- fékezni, kormányozni
(tfilufa, -jan) ; sigürde- fésülni (sigür) ; tegermede- örleni (tegerme
malom); togosuda porzani (toyosun); — «azzá-válás»: jekedenagygyá lenni, nagyobbodni (jeke), bayada- kisebbedni (baya).
3„ -ra, -re -vei, «azzá-válást» jelentő ige: yatayura- kemé
nyedni (-/ataj-u) ; gügelere- lágyulni (gügelen lágy); yoyosura- üre
sedni (sun).
4. -t%a, -tke -vei «azzá-tevést» jelentő ige: yoyosutya-: üressé
tenni, ürítem (sun) ; sinetke- megújítani (sine új).
5. -sia, -sie-yéi, «annak tartani, mondani»-féle ige: sajsiadicsérni (sajn jó, szép); gübsie- helyeselni (güb).
1 1 . 8. Igealakok.
Valóságos igeragozást, melyben a bizonyos modus- és tempus-tőkhez járuló végzetek az alanyszemély külömbségére vonat
koznak (mint alanymutató személyragok), — csak annyit találunk
a mongol nyelvben, hogy néhány esetben csak egy-egy személyre
szóló külön alak van (de valóságos személyrag nélkül); rend sze
rint egyazon igealak lehet 1. vagy 2. vagy. 3. személybeli egyes- és
többesszámi alanynak az állítmánya. A kifejezett m o d u s-külömbözetek ezek: i n d i c a t i v u s , i m p e r a t i v u s , o p t a t i v u s
c o n d i t i o n a l i s , p o t e n t i a l i s ; háromféle t e m p u s : p r a e s e n s , p r a e t e r i t u m , f u t u r u m . E mellett a participialis ige
alakok (nom. verbalék, 5. §., B., 18—20.) mint állítmányszók még
a huj («vagyok, vagy, van» stb.) létigét vehetik magukhoz, meg a
hü- és hol- létigék bizonyos alakjaival összeszerkeszthetők. Végre
a participialis nomen verbaléknak bizonyos casusain kivűl még
külön g e r u n d i u m o k is vannak, melyek közül az egyidejűség
gerundiuma (-n végű) az a- létigóvel (prses. amuj) állítmányszóul
szerepel.
I. E g y s é g e s i g e a l a k o k .
A) I n d i c a t i v u s : 1. p r a e s e n s (szorosabb és általános
tempus-értékkel): -m/uj, -müj, mind a három alanyszemélyre szóló
19*

292

.

BUDENZ JÓZSEF.

alak; consonansvégű igetőhöz"u (o), ü, segédhangzóval járul
hozzá: pl. alamuj .«öl» (meg: «ölök, ölsz; ölünk, öltök, ölnek»;
az alanyszémély tüzetes kitételével: bi a., ói a., tere a.; bide a.,
ta a., tede a.); iremüj jön; yarumuj (yaromuj) kimegy (yar-),
kürümüj od& ér (kiir-), ügiimiij ad (üg), üjledümüj cselekszik, teszen
üjlet-; — ük'-muj, -miij helyett -mu, -mii is fordul elé; — hozzá
ragadt kérdő szócskával (-u) : -mü, -mu (pl. ken éidamü ki bír ? tede
biciviü ők írnak-e?). — Mint pröes. alak megjegyzendő buj A van
•(est)» és a- («esse») -tői: amuj:
:.:
> , .
2. Indicativus: p r a e s e n s f r e q u e n t a t i v u m (általános
praesens, mely a cselekvés ismétlődésére is utal): -dak, -dek név
szói alak (fent 5. §. B., 21,); pl. bi unsidak olvasok, szoktam
olvasni; ebetcitü kiimün emciji keregledek beteg emer orvost szük
ségei; 'bi a%a-ece müngü abdak bátyától (bátyámtól) pénzt szoktam
venni.
3. Indicativus: I. p r a e t e r i t u m (historicum): -baj, *bej'v.
-ba, -be, minden alanyszemélyre szóló alak, mely consonans végű
tőhez is segódhangzó nélkül járul: alabaj (alaba) ölt, irebej (irebe)
jött; otbaj, bosbaj, kiirbej, iregülbej. — Kérdő szócskával: -bau
(-bayu), -beü (begü). — E mellett eltérő külön alak csak a 3. alany
személy (egy. több) számára -run, -rün, pl. aburun vett, vettek (ab-),
ügülerün szólt, szóltak.
4. Indicativus: II. p r a e t e r i t u m (tapasztalati bizonyosság
értelmével): -luya, -liige (v. -luyaj, -liigej), pl. maktaluya dicsért,
sonosuluya hallott (sonos-), kemelüge mondott. — Eltérő külön
alak csak a 3. személyre: -§u%uj, -güküj (v. újabb összerántással
-$i), pl. ire^ükiij eljött, eljöttek; yal badar a$uyuj a tűz elterjedt.
5. Indicativus: f u t u r u m : -%u, -kii képzős nomen verbale
(fent 5. §.), mind a három személyre; hozzájárulhat a buj létige
(v. 3. szem. boloju), pl. bi ab%a veszek, fogok venni; ci bicikü fogsz
írni; tere irekii buj ő el fog jönni, türükii boloju fog születni. —
Eltérő külön alakok: egy. 1. személyre -suyaj, -sügej (v. rövidítve
-su, -sii), pE absufaj- veszek, fogok venni, bi ügsügej fogok adni
(v. ügsü); yaryasu kivezetek, ki fogok vezetni | egy. több. 3. sze
mélyre -ju, -jii, pl. abuju fog v. fognak venni (ab-) ; boloju lesz,
lesznek (bol-) ; ügülejü fog v. fognak mondani | több. 1. személyre:
-ja, -je, pl. bide abuja veszünk, fogunk venni; oroja fogunk bemenni;
bicije fogunk írni.
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B) I m p e r a t i v u s . . A csnpa i g e t ' ő egy. 2. személy értéké
vel van: ab végy, ire jöjj, bari fogd, tartsd, üg adj; •— a több. 2.
szem. számára hozzájárul -ktun, -ktün (v. átvetve : -tywn, -tkün), pl.
abuktun vegyetek, irektün jöjjetek (v. abutyun, iretkün). -,— De az
egy. 2. személynek is.lehet ezen hosszabb alakja: -ktayuj, -kteküj,
pl. abnktayuj, irektekiij. — A 3. személyre szolgál az optativus.
C) O p t a t i v u s : -tuyaj, -tügej, mind a három személyre
való alak: bi abtuyaj vennék, bárha vennék; bi ügetügej bárha lát
n á m ; iretügej bár jönne, jöjjön (jönnének, jöjjenek); — boltuyaj
«bár lenne, legyeno, egyszersmind a nom. futurival szerkesztett
optativus-alakot szolgáltat: irekü boltuyaj bár jönne; bi türüksen
yagar-jen dakin ügekü boltuyaj bárha szülőföldemet ismét meg
látnám !
D) C o n d i t i o n a l i s (szélesebb értelemben is, mint a mon
dat alárendelésének alakja): -basu, -besü, mind a három alany
személyre, pl. abubasu ha venne, ügbesü ha adna; tere ejn ücibesü,
yayan garlik bolorun midőn ő így szólt, a király megparancsolta;
az alárendelt mondatnak föltételes értelmét kiemeli a mellékelt ele
szó, mely általánosítást is eszközölhet; megengedő értelmére utal
hozzájáruló ber: bi ügbesü ele, jayun tusa ha ugyan adnám, mi
haszon [lenne]'? eribesü ber nadur ülü ügümüj habár kértem, nem
adja nekem. — Megjegyzendő, hogy a bü- létigónek ez alakja
eltérő : bügesii; de bol-kól van rendesen: bolbasu.
E) P o t e n t i a l i s : egységes alakja, de ritka használatú:
-yu^aj, -gügej, pl. boloyu^ai «lenne, talán lesz»; a nom. futuri-val:
ci ülü irekü boloyu^aj te talán nem akarsz eljönni; amin-dur cinu
yőr bolyii boloyugaj életedre nézve meglehet hogy baj lesz. —•
Eltérő az a- létigétől, való alak: agiyu, a$uyu. — Külömben szer
kesztéssel : 1. alább.
f) G e r u n d i u m o k :
1. -n, vagy consonansvégű igetőn -un, -ün alak egyidejű mel
lékcselekvés kitételére való, s mint ilyen egyszersmind módhatározó
(gerundium praesentis); alán ölve, ólon találva, negen nyitva, iijle'dün
cselekedve, abun véve; kémen mondva; pl. jayarayulun iregülbej
siettetve jövetté; egüden-jer negen sojoryabaj ajtaját nyitva kegyes
kedett ( = k. megnyitni); ólon gadamuj találva nem bír .(= ném
bír találni); ükütken unayu ájulva esni (elájulni); — az a- «esse» igé
vel : abun amuj véve v. vevéssel, vevés közben van (= most vészen);
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bicin amuj írok; — üjlet- «cselekedni, tenni» igével: pl. yat'yun
üjledümüj szúr («tut stechen»). — Jegyzet: eltérő alak bü- igétől:
bürün.
2. -gu, -$ü, (-cu, -cü), szintilyen gerundium prsesentis: alagu,
olgu, negegü, otcu, abcu, deletcü, sonoscu ; pl. kürcü irekü érve jönni
( = megérkezni), niscii otyu röpülve elmenni (elrepülni), umtagu
kebtekü alva feküdni (aludni), kügef/a yaryayu hajtva kimenetni
( = kihajtani).
3. -yat, -get előző mellékcselekvés kitételére való alak (gerun
dium praeteriti): alayat, ireget, abuyat (ab-), odoyat (ot-), üjledüget; — pl. bosuyat yarbaj fölkelvén (miután fölkelt), kiment.
4. -tála, -tele határvető mellékcselekvés alakja (ger. consecutivum; = « m í g . . ; az alatt h o g y . . » ) : ügületele míg szól v. szólt,
ottala az alatt, hogy megyén v. ment; tejn atala míg így van
( = ez alatt); kürtele míg odaér ( = -ig, 1. fent 9. §.): nigen-ece
gayun kürtele egytől százig. — Jegyzet: bü- létigétől van bügetele.
5. -ra, -re, czélhatározó gerundium: abura, érire (eri- keresni),
ügere * — pl. idegen érire otbaj ételt keresni ment; degüben ü$ere
irebej az öccsét meglátni jött; tede ügüleldere ciyulbaj összegyűltek,
hogy egymással beszéljenek.
6. -yu, -kü képzős nom. verbale (fent 5. §.) amúgy ragtalanúl
is szolgálhat czélhatározó gerundiumul (infinitivus); vagy pedig
lativus-ragot vesz íöl: -yuja, -küje :• pl. otyu duratu elmenni kedvvel
biró (elm. akaró); unsiyu cidayu kümün olvasni biró (tudó) ember,
ükükü v. üküküje goriktu meghalni (halálra) elszánt; abyuja otbaj
óda ment venni (vevésre, hogy vegyen); — vagy tula postpositióval \idegen eriküjn tula irebej ételt keresni (étel-keresés végett) jött.
7. -yuj-dur, -küj-dür, vagyis a -yu, -kü nom. verbalénak locativusa, meg -ksan-dur, -ksen-dür a nom. praeteriti-nek locativusa —időponthatározó mondat alárendelésére való alakok; amaz még
folyamatban levő, emez meg végzett cselekvésre vonatkozván: pl.
yuril-jen idegü sayoyuj-dur, yayan asayurun midőn a kenyerét egyre
eszi (tkp. éve-ülésben), a király kérdezte; üsüni samlayuj-dur a
hajat fésülvén (midőn v. miközben fésüli); ..kémen ügüleksen-dür
..mondva midőn szólt; «a fiú magát egy darab fával megszúrva
midőn v. miután vért eresztett (cisun yatyaksan-dwr), a tigris meg
a vért fölnyalván, a testén levő húst mind megette».
8. -ksan-jer, -ksen-jer v. -ksayar, -kseger, a nomen praeteriti
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instructivusa, mint okhatározó gerundium: «A tigris azért, hogy
igen megéhezett (masi ülüsüksen-jer), bizonyosan megeszi a kölykét» J bi ütelüksen-jer jabun gadamvj a miatt, hogy megöregedtem,
nem bírok járni (ütel- öregedni).
II. S z e r k e s z t e t t

igealakok.

A) I n d i c a t i v u s : 1. p r a e s e n s, szorosabb értelemben,
mely a cselekvés még folyamatban voltát emeli ki: -n amuj (w-es
gerundium és a- létige prsesense): bicin amuj írok (most írok);
iibayun nisün amuj a madár repül (tkp. repülve, v. repülőben van).
— E szerkesztésből keletkezett a prassensnek (-muj) újabb -nam,
•nem és na, -ne végű mellékalakja: pl. jabunam, jabuna megy, jár
(megyek stb.); ügenem, ügene néz.
2. Indicativus: i m p e r f e c t u m , illetőleg imperf. frequentativum : -dak v. -dek büliige (prses. frequ. és bü- létigének II.
preeteriuma) : bi üdejn cak-tur umtadak bülüge délkor alszom vala
(szoktam volt alunni).
3. Indicativus: p l u s q u a m p e r f e c t u m : -ksan v. -ksen
bülüge, pl. bi martaksan bülüge elfeledtem volt; morin-jen yudal•duksan b. eladta volt a lovát. — E z alak azomban potentialis érte
lemmel is lehet: «eladta volna a lovát, [ha]».
B) C o n d i t i o n a l i s : p r a e t e r i t u m : -ksan v. -ksen
bolbasu (nomen praet., bol- létigének conditionalisa): bi abuksan
bolbasu, namaji alaksan bülüge ha vettem volna, engem megölt
volna; — f u t u r u m : -yu, -kü bügesü (nom. futuri, bü- conditio
nalisa) : bi ügkü bügesü ha adnék v. fognék adni.
C) P o t e n t i a l i s . A praesens (-muj) alakhoz hozzájárul -ga
szócska«lehet, hogy, alkalmasint, jóformán» értelemmel: bi ukümüj-ga lehet, hogy meghalok v. meghalnék; gulgayar-jen idemüj-ga
alkalmasint megeszi a kölykót; — a buj «van (vagyok) stb.» létigé
től : buj-ga (buju-ga) «lehet hogy van, jóformán van», adverbiumúl
= «talán, alkalmasint)), pl. odoksan buj-ga oda ment alkalmasint;
abyu buj-3a talán venni fogom, talán venném; — szintígy áll ga
prseteritumi alak után: pl. kübegün mayu bolbaj-ga lehet, hogy a
fiú rossz lett ( = a í i ú t baj érte). — Ezenkívül a bülüge-Yel való szer
kesztés is potentialis értelmű: nadur nigen arya buj bülüge nekem
egy okos módom volna (szó szerint «van vala») [ha szavamba
bemennél = szavamat fogadnád: minu üge-dür oroyu bolbasu];
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namaji alayu hülüge engem megölne (meg fogna ölni); namaji:
alaksan hülüge engem megölt volna.
Paradigmák.

,..->.-

1. A huj és hü- «esse» igének alakjai.
Ind. praes. huj (buja)
Potent. buj-ga, buju-ga
I. praet. (3. szem.) bürün
Gerund. praes. bürün
II. praet. hülüge
praet. hüget
Cond. hügesü
Ger. consec. bügetele
Iníinit. bükü (hüküj) : loc. büküj-dür.
"2. Az a- «esse» ige :
Ind. prass. amuj, (amu)
Cond. abasu
I. praet. ahaj, aha
Potent. agiyu, arjuyu
II. praet. aluja (3. aguyuj)
Optat. atuyaj
futur. ayu (3. aju; tb. 1. aja)
Imper. (tb. 2.) aktun, tb. 1. aja
Gerund. praes. a$u, praet. ajat, consec. atala
Infinit. ayu (ayuj) ; nom. agentis akci, nom. praet. aksan
3. A hol- «fieri, esse» ige:
Cond. bolbasu
Ind. praes. holomuj
Opt. holtuyaj
I. praet. holbaj, bolha
Imper. 2. hol, holoktayuj ; tb. 2.
(3. bolorun)
II. praet. bolaj*)
Gerund. praes. hólon ; bolgu
futur. holyu (3. boloju,
praet. bólogat, consec.
tb. 1. boloja)
bóltala
Infinit. holyu; nom. agentis bolukci, nom. praet. holuksan
*) J e g y z e t . Ez eltérő alaknak (nyilván ebből = bol-luyaj)
«volt» és «van» a jelentése, mely utóbbi a «lett (ist geworden)»-féléből érthető.
4. ab- venni, ide- enni.
Ind. praes. ahumuj (abun-amuj,
ahunam )
II. praes. abdak
I. praet. abiihaj, -ha
(3. ahurun)
II. praet. abulu^a, -luyaj
(3. abuguyuj)

idemüj (idén amuj,
idenem)
idedek
idebej, -be
(3. iderün)
idelüge
(3. idegüküj)
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imperf. abdak bülüge ;
idedek bülüge
plusquamperf. abuksan bülüge ideksen bülüge
futurum abyu [buj]
idekü [buj]
(egy. 1. absuyaj,
(egy. 1. idesügej,
több. 1. abuja,
több. 1. ideje
egy. tb. 3. abuju,
egy. tb. 3. idefií,
abyu boloju)
irekü boloju)
Condit. praes. abubasu
idebesii
preet. abuksan bolbasu
ideksen bolbasu
futur. abyu bügesü
idekü bügesü
Potent. prses. abumuj-ga
idemüj-ga
I. prset. abubaj-ga
idebej-ga
LT. prset. abuksan buj-ga
ideksen buj-ga
futur. abyu buj-$a
idekü buj-ga
(abyu boloyugaj ) (idekü boloyugaj)
. abyu,bülüge
idekü bülüge
Optat. abtugaj
idetügej
Imperat. egy. % ab, abuktayuj ide, idekteküj
tb. 2. abuktun, abutyun idektün, idetkün
Gerund. prses. abun, abcu
idén, idegü
prset. abuyat
ideget
consec. abtala
.
id étele
finale abura
idere
Infinitivus abyu (abyuj)
idekü (ideküj)
Nom. agentis abukci
idekci
Nőm. prset. abuksan
ideksen
12. 8. Conjunctiók.
1. ba «és»; —• kiget v. büget «és» (tkp. ki- facere, bü- esseigétől ger. prset.); szintígy fordul elé újabb népnyelvben bol«lenni»-től: bolon, boloyat; — basa még, és még, ismét; basa-cu
basa-kü id.; — -cu, -kii «is»; — gici «meg, szintén, még;» -—yakcakü busu (v. onca busu) . . .yarin cu «nem c s a k . . . h a n e m . . is»; '•—
cu busu. ..cu busu « s e m . . . sem».
2. ali... ali «vagy . . . vagy» ; — ese bügesü ... ese bügesü
«vagy... vagy pedig»; (v. esebesü... esebesü).
3. bolba-cu «jóllehet (habár).. d e » ; y a r i n «de, hanem»; -—
güger «az ómban, pedig».
:
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4. kerbe «ha»; — kehije, ke^je «ha, mikor» (modus cond.
mellett, mely a conjunctiót elhagyhatóvá is teszi); — ese bügesü
(v. esebesü) «ha nem».
1 3 . §. Mondattani sajátságok.
1. Egyformán viszonyított névszók (főnevek) rendesen kap
csoló kötőszó nélkül állanak: tegri kümün «isten (és) ember»; a
viszonyítás ragját meg csak az utolsó fogadja el: tegri kümünü
{gen.); olga kiindülel nere aldari (acc.) bu küse nyereséget, tiszte
letet, nevet és dicsőséget ne kivánj; giik cak bügede-dür minden
vidéken ós időben; — megjegyzendő, hogy a nominativusban való
főneveket kapcsoló kiget az utolsó főnév előtt áll; ha más casusban vannak, legvégül állhat, maga fogadván el a casusragot: olan
altan müngü erdeni kigedi (acc.) ergün baribaj sok aranyat ezüstöt
és drágaságot ajándékoztak. — A többes számot jelelő -nugut, -nügüt
is egyszerre több előző főnévre vonatkozhatik.
2. A genitivus általában csak «gen. possessivusw, a ((birtokos
jelző » kitételére: ya^anm ebesün a földnek füve, modonu nabcis
fának levelei. — Participialis nomen verbale-nak csak az alanyér telmü jelzője áll genitivusban, de a tárgyra értendő jelző accusativusban: modoni oktulukci fának le vágója (a fát levágó), bicigi
biciksen a levél írója (a ki a levelet írta) j a%ajn ügüleksen a mit a
bátya mondott (szósz.: bátyának mondottja); noyajn gayuksan a
kutyától megharapott (pl. üje tag).
3. Midőn egész mondatnak névszóivá (akár főnévi, akár mel
léknévi névszó helyett valóvá) kell válni, az állítmány igéje
participialis alakba lép, és pedig ha prsesens- v. futurumbeli ige
értendő, a -%% -kii (~%uj, -küj)-féle nom. verbale áll állítmány igéűl; ha prseteriumbeli ige van, a -ksan, -ksen-íéle nom. prseteriti.
Ilyen névszóalakú mondat állhat alanyul, meg lehet főnévnek jel
zője, a végén levő nom. verbale rag nélkül maradván; de lehet alkal
mas transitiv igének tárgya is, a nomen verbale az accusativuslagot vevón föl; lehet végre időpont-határozó meg ok- és czélhatározó, midőn is a nom. verbale az illő casusragot vagy postpositiót veszi föl. — Megjegyzendő, hogy a -dak, -dek képzős nom.verbale (frequentativum, fent 5. §. B. 21) szintén tehet névszói
mondatot, mely a tula postpositióval okhatározó. Példák: yoro$an-
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dur dasiyuraksan minu ünen buj-ga hogy erős italhoz hozzászok
tam v. hogy e. italnak adtam magamat, igaz lehet; yöratu setkil
bariksan ügej bolaj hogy ártalmas gondolatot fogtam (fogantottam),
az nincs (az nem mondható) || numu sumvji kereglekü érdem íjat
nyilat használó ügyesség (íj és nyíl használatában való ügyesség) |
Buryan yamiya bükü tere $ük Burmán hol való azon táj = azon táj,
a hol B. van | kebteksen oron-ecegen boshaj feküdt helyéről fölkelt
= a helyről, a hol feküdt | bi tegünü (gen.) tere-metü üjlesi üjletküji
yoribaj én neki megtiltottam, hogy ilyen dolgokat míveljen (szószerint: én ő ilyen dolgokat mívelést megtiltottam) \kübegüni bars
idegüjasun inu cajgu büküji ügebej (szószerint a fiút a tigris megvevén, a csont fehéredve voltot látták == látták, hogy miközben a tigris
a fiút megeszi, a csontja fehérlik (a csupasz csontja kitetszik) | cinu
nadur ese ireküji bi kegiede medelüge hogy te nem fogsz hozzám jönni,
én régen tudtam || ecige eke anu ükin-jen ese oloksan-dur yasiyudan
amuj atya anya, hogy leányukat nem találták, bánkódnak | yagar
anu járnak bügüdeji tegien bükiijn tidada yamuk amitanu eke cu buj a
föld, mert mindeneket táplál (szósz. «táplálva létért))) minden élő
lényeknek anyja is. (Lásd még a -yuj-dnr, -ksan-jer gerundiumok
hoz való példákat: fent 294. 1.).
4. A kémen (v. kemegü) «mondván» gerundium arra szolgál,
hogy valakinek nyilatkozatát (parancsát, üzenetét, kérdését) vagy
csak gondolatát (pl. óhajtását) tartalmazó mondatot, egyenes
beszédbeli alakjában, egy másik mondathoz fűzze vagy beleilleszsze,
a melynek a nyilatkozó személy az alanya. Példák: bu ot kémen
kübegiin-dür-jen gakibaj fiamnak parancsoltam, hogy ne menjen oda
{szósz. «ne menj» mondván» \ jaj-ara$u ire kémen ere-degen ügide
mondd a férjednek, hogy sietve jöjjön (szó sz. «sietve jöjj mondva, a
férjednek szólj») j bi tere kümün-dür tusalayu boltayaj kémen küsemüj óhajtom, hogy ez emberen segíthetnék («bár — segíthetnék))
mondván) | nadur yöra kikü buj-ga kémen ajumuj félek, ne hogy
nekem kárt tegyen («nekem talán kárt fog tenni» mondván félek)
j minu ecige ükiibej kémen nadur medegülbej nekem jelentette, hogy
az ő atyja meghalt («atyám meghalt» mondván n. j.) | cijambar
üjleji ki kémen garlik bolbasu, bi tejmü üjleji kisügej a milyen dol
got parancsolod hogy tegyek, én olyan dolgot fogok tenni (a milyen
•dolgot «tégy» mondván parancsolsz) | ci namaji elgigen cikintü
kémen busa kümün-dür ügülekii ügej nem fogod másnak megmon-
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dani, hogy szamárfülű vagyok (engem «szamárfülű» mondván nem
fogod megmondani) | namaji yayurmakéi kémen burugusiabaj engem
vádolt, hogy rágalmazó vagyok (engem «rágalmazó [vagy]» mond
ván vádolt).
5. A l a n y - m u t a t ó szócskák: anu, inu, ber. Ezen szócskák
valamelyike áll rendesen (de nem szükségképen) a mondat-alany
után, azt a mondatnak állítmányrószétől választván el: pl. sibayun
anu nisümüj (v. nisün amuj) a madár röpül | miyan cisun arisun
kiget jasun anu kümünü bejejn kesegüt buj hús, vér, bőr és csont
[anu] az emberi testnek részei | késik inu egen-ece yaromuj kegye
lem aZ úrtól (fejedelemtől) ered j bi ber cimaluya kelelcekü buj én
veled beszélni fogok | bi anu amüan-dur tusalamuj én az élőlénye
ken segítek | yanultaj setkil anu olan ed ayurasun-ece illemei degere
elégedett szív (anu) sok birtok és jószágnál sokkal feljebb való. —
De egy előre bocsátott határozó mondatrészt is követhetik e szócs
kák, azt a többi mondattól elválasztván, pl. w/ayan bilik kiget
bujan-jer inu kündülel aldar ba cola-dur kürbej ész, tudomány és
erény által (inu) tisztelet, hírnév és móltósághoz jutott. (Az itt
előre bocsátott mondatrész mintegy logikai alanynak tekinthető:
«ész stb. őt tisztelethez juttatta*), így áll az anu akkor is, ha az
előző mondatban értendő alany nincs külön kitéve: pl. bars ber
cisunidoliay atamán-jen negen cida-yat, beje-deki miyaninu baratala
idebej midőn a tigris, a vért fölnyalván, a száját ki bírta nyitni, a
testen levő húst (inu) végig megette.
Függelék.
Vegyes

példamondatok.

l.busu jara, mérgen emcin gasabasu, anamuj ; niayu ügejn
jara inu okta ülü bütümüj egyéb seb, ha bölcs orvos igazítja (gyó
gyítja), meggyógyul; a rossz szó (rágalmazás) sebje egyáltalában
(v. soha) nem készül el (nem gyógyul meg). — Ql. minu anyaraksan
tere endekürel ügej bolbau ? a mit észrevettem, az hibátlan (helyes)-e ?
— 3. bi yayanu jasak-ece angida bolbasu, yayan mayát alamuj ha
a király törvényétől külön leszek (a k. törvényét megszegem), a
király bizonyosan megöl. — 4. melekejn ayu oron anu dalajin iruyara buj a békának lakóhelye a tenger fenekén van (iruyar fenék).
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— 5. ése ügeksen bolbacu, bi'sonosuluyah&bm nem láttam, [de] én
hallottam (bolbacu habár).
6. ündür ayola-dur ese obaribasu, kerkigü unayu ajuli medemüj
ha [az ember] magas hegyre föl nem hág, hogyan ismeri az esés
félelmét? — 7. egüni ken talbibasu, tere kümün abun cidamuj a ki
ezt odatette, az el is birja venni. —:.8. usun-dur abtaksan anu
usun-dur abtaksani yaryaiu ülü cidamuj a víztől elragadtatott a
víztől elragadtatottat ki nem bírja menteni. — 9, ci meden atala
asakyu cinu jayun bolbaj holott te tudod, mi lett (mire való) hogy
kérdezed? — 10. saba cu ebdereget sün cu asaran yaryu midőn a
fazék is eltört, a tej is ki fog ömleni (asara-).
11. edügejn erdeniji degerme yulayaj buliamvj, erkin asidajn
erdeniji buliayu ügej a mostanság kincsét rabló ós tolvaj ragadja
el, de a kiválóbb örökké való kincset el nem ragadhatják. —
12. nigeri cu alyum ülü angigiramuj egy lépést sem távozik. -— 13.
tere üs-jen sanabasu, edüge jahin amilamuj ha ő bosszúját gondolja
{meg akarja magát bosszulni), most hogyan hagyja [az ember őt]
életben? — 14. arslan ber máéi cadun amuragu kebtemüj az oroszlán
igen jól lakva csendesen fekszik. — 15. ecige ekejn aci ündür tegrilüge adali kigayalasi ügej a szülék jótéteménye a magas éggel egyen
lően véghetetlen (oly végh. mint a m. ég). — 16. ágik ügej basa
nigen $il boloyat, cayan sara-dur kürcü irebej észrevétlenül megint
egy év meglévén (elmúlván), a fehér hónaphoz ( = újévhez) jutot
tunk. -— 17. aksum móri amur ügej, alija kümün giryal ügej tüzes
ló nyugalom nélkül való, szeles ember boldogság nélkül való. —
18. eme kümünü aman inu mayuj ügejn egür buju asszony embernek
szája rossz szónak fészke. — 19. aman-dayan erüsdekseni ülü kü
aldamuj bide a mit szánkba fogtunk, azt már nem ejtjük el mi
(szósz. «a szánk által megfogódottat»). — 20. sinf}ilege edüj-ece
itegesi ügej nem hiszen, míg meg nem vizsgálja (szósz. «még nem
vizsgált-tól hitetlent)).
21. ebül gunu ilyal ügej tél és nyárnak nincs küiömbsége. bide
éimaluya ilyal ügej mi köztünk és te közötted (szósz. «mi teveledw)
külömbség nincs. — 22. bi ber gertür cinu iregü cimaji ügesügej,
én a házadba jővén, téged meg akarlak látni. — 23. yal-luya ojratubasu yalayu, yoladahasu ülü bülitkü ha közel áll a tűzhez, megégeti
magát; ha távolodik, meg nem melegszik. — 24. cinu uyayan
tügeriksen buju-ga el ment (eltévedt) talán az eszed ? — 25. yar-
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tur oroksani jakin uyuryu a mi kézbe került, hogyan lehet azt
eldobni ?
26. yayanu bisireküj setkili bu osulda a király iránt való tisz
teletet ne hanyagold el. — 27. nigeri nigen-ece ulamgilan asayuksayar ecüs-tür kürieni sakikci-da kürbej úgy hogy egyenként lassan
haladva (idam§ila-) kérdezte, végre a kert-őrhez jutott el. —
28. edüge tejmü gimis nadur ülü oldamuj most olyan gyümölcs
nálam nem találtatik. — 29. cinu üngeji ügeküj küsel-jer umdayasumuj égek a kivánságtól, hogy a te színedet meglássam (szósz, ((szí
nedet látó kívánsággal szomjazomw). — 3 0 . gürügesün uruldun
kücün-jen tensen nayadumuj a vad állatok versenyt futva (uruldu-)
erejüket mérve (próbálva) játszanak.
31. yatayu gügelen üjles-tür yamtu-ber nükücen jabubaj kemény
és nehéz dolgokban [velünk] együtt társul levén (nüküce-J járt
el. — 32. üjle-bén kedüj üjledükseni ügére otbaj elment megnézni,
hogy mennyire tették meg dolgukat. — 33. minu ügeji sonos, minu
üjletküji bu üjlet szavamat hallgasd, [de] ne tedd a mit én teszek. —
34. ünen ügeber türü bariyu, üker tergeber iaoliji güjcekü igaz szó
val kormányt tarthatni, ökrös szekérrel a nyulat érhetni utói. —
35. überün sajn setkil-ece übere busudun ügesün yojna bu daya a
magad jó szívén (lelkiismeretén) kívül másoknak szavai után ne
indulj.
36. eme kümün bügesü ber, ere-jügen üsi üselebej bi habár
asszony-ember vagyok, [de] férjemet megbosszultam (férjem boszszúját bosszultam). — 37. modonu ügügüre sibayun egüri gasamuj
a fának csúcsára építi a madár a fészkét. — 38. amtajyan kürüngeece üre inu amtajyan uryuyu boloju édes (kellemes, jó) magról gyü
mölcs is édes fog teremni. -— 34. nigen bujanu kürünge sacubasu,.
üre inu caglasi ügej yaromuj ha az ember egy erény-magot elvet,
számtalan gyümölcs kel ki [belőle]. — 40. ulusut namancilal-jerjen kilince-ece tonilyuj yutugi olyu az emberek bűnbánatuk által
bűntől való szabadulás boldogságát fogják szerezni.
41. nen udayat nen ünen aldayu boloyugaj kémen emiebej félt,
hogy [a tanítás] mennél több idő-múlván (uda-) annál többet fog
talán az igazságából veszíteni (sző sz.«nagyon idő-múlván nagyon
igazat fog talán veszíteni mondván félt») - — 42. monyol üsük-tür
nemekü kerektej nuyudi nemegü büritken üjletbej a mongol betűkhez
a hozzáadni szükségeseket hozzáadván, kiegésíztette [a m. írást]. —
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43. egüdüksen bügede inu ebderelün npmtu miín buj minden alkotott
(teremtett) dolog a bomlás tulajdonságával van. — 44. ene $irtincü
yu$ir anu usun-dur yajluksan metü ügej bolomuj ez a világ elenyé
szik, mintha vízben sót olvasztottak volna. — 45. tanyarik-acayan
dababasii, térig ün minu minyan angi yayarayu boltuyaj ha az eskü
met megszegem (eskümön átlépek), szakadjon a fejem ezer részre !
46. jiyasucin idegenü amtan-jer yayurcu $iyasuni alamuj a,
halász megöli a halat, őt az eledel ízével megcsalva. — ¥I.yal
tüligdeksen kürünge-ece küké nabci yamiya yaryu tűzzel égetett mag
ból hol fog kelni zöld levél ? — 48. cilayuni tülibecü, xajlyu ülü
boloju a követ égesse bár, nem fogja megolvasztani. — 49. yamiyasi
ber otyuj-ben ülü medemüj nem tudom, ugyan hova fogok menni. —
50. kümün boloyat ese surbasu, yaranyuj süni jabuyuj-dur adali vala
mely ember nem tanúi, hasonló a sötét éjben járóhoz.
51. nigen nigen-degen bu yaralalduja kémen tanyariglabaj
megesküdtek, hogy egymás ellen nem fognak irigykedni. — 52.
ireksen gejcin yariyu, oroksan boroyan arilyu az eljött vendégek
visszatérnek, a beállott eső kitisztul (megszűnik). — 53. cirik nigeken ber yariyulun ese cidabaj a sereget senki sem bírta vissza
verni. — 54. garlik-jer cinu jabusuyaj bide yojnaksida ezentúl a te
parancsolatod szerint fogunk eljárni. — 55. bide amitu ba ükübesü
ber yaj-yuj mindegy (nem fontos, yaj-yuj), ha életben vagyunk
vagy meghalunk.
56. yakca sasin-a yojar bakéi ülü boloju csak egy vallásnak
nem lehet két tanítója. — 57. nüküt-tür jayuyani ber ülü yujulyamu
társainak semmit sem enged kérni. — 58. omuyun yorbi-dur erdemün usun ülü toktaju a gőgösség dombján a jóravalóság vize nem
fog megállani. — 59. saba doroksi yagar degere bayayuji ügebej látta,,
hogy mint száll le az edény a földre. — 60. baján kümün omuk,
bayatur kümün bardam gazdag ember gőgös, vitéz ember kérkedő.
61. ere kümünü dotora emegeltü yagayartu morin baktayu férfi
emberbe nyerges fékes ló fér bele ( = titoktartó). — 62. yamuk
ulusi egeién baraya edüj yayan buju valamennyi népet még nem
hódított meg a király. — 63. buyajn yojar toloyaj nigen toyon-dur
baktayuj ügej két bikafej nem férhet meg egy üstben. — 64. caya$ajn kündü buyulya módon bide kügüyün degere bayuba a törvény
nek nehéz járma szállt a mi nyakunkra. — 65. üküküj cak-tur nom-

304

BUDENZ JÓZSEF,

ece busu ken ber ülü tusalayuji setkikü gondolni (kell), hogy a halál
órájában a valláson kivül senki sem fog segíteni.
66. siime bolbasu, késik sannaksan yagar-tur über-jen bosyaksan
anu buju a mi a templomot illeti, azt ő maga (saját költségén) a
[királyi] kegyelem ajándékozta helyen építette föl. — 67. üsüt inu
yotala gügüt-tür butara^u büküji ügebej látták, hogy a haja mint
lobog minden irányban. •— 68. ülü bologdayujn aryaji erikü kerektej
a nem lehótség módját keresni szükséges. •— 69. kereglebesü bolyu
ügej lehetetlen, hogy vki használja ( = használhatatlan).— 70. minu
yuriaksan ed tavari idegen cimek bolyán barabaj az én gyűjtött
vagyonomat mind ételre és ékességre pazarolta el (szósz.: étellé,
•ékességgé téve fogyasztotta el).

Pótlás.
A g e r u n d i u m o k - h o z (fent 294. 1.). Az -n (és -$u, -$ü)
végű gerundium praesentis előtt tagadósítóúl az ülü szócska szol
gál: ülü ódon oda nem menve, ülü ügün nem adva. De e helyett -l
képzős nom. verbale a tagadó ügej (v. ügegüje) szóval is fordul elé :
odol ügej (v. ügegüje) oda nem menve, abul ügej nem véve; udal
ügej nem késve (= mindjárt). Ez alak amúgy csak tagadó nom.
verbale, pl. bolol ügej nem levő (nem történő, lehetetlen; v. ö.
bolol'taj lehetséges, ós: bolosi ügej lehetetlen). A ger. prseteriti (-yat,
•get) előtt tagadósító szócska az ese, úgy mint egyéb pröeteritumíéle igealak előtt.

Mongol uyelvmutatványok.
1, Maha~satva.

(Schmidt, Gramm. 129. 1.)

Ilagu tegüs nükciksen Buryan anu Sirabasun balyasun-daki
Ilayukci yan-kübegünü ceceklik itegel-ügej idegen ügligetü yotala
bajasyulanun kürien-dür sayon abaj. tere cak-tur ila$u tegüs
nükciksen Buryan anu viniad idegen-dür otyvj cak-tur kürüksen-dür
yormokci ba nomtu debel emüsüget badir ajaya barigu Ananda-luya
viniad yujura otbaj. tere cak-tur tere balgasun-daki nigen emegen
kümün-dür x°Jar yulayajci kübegün bülüge. tere yulayajciji edün egén
baridat, jasayun nojanu dergede abuyat otcu, ügeji inu abuyat küiigü
alayuj yagara abcu ottala, tere yulayajcin eke inu ilagu tegüs nükciksen Buryani yola-ece üreget, üagu tegüs nükciksen Buryan yamiya
bükü tere gük-tür mürgüget: «aj tegrijn tegri Buryan! jeke nigülesküj setkil-jer minu eneyojar kübegünü amini aburan sojorya» kémen,
yola-ece sonoscu tedeni ilagu t. n. Buryan jeke nigülesküj setkil-jer
ürüsiegütedenü amini aburayujn tulada Ananda-dur garlik bolorun :
uAnanda a! ci yayan-dur otcu ede yojarun amini yujuktayuj» kémen
pariik boluksan-dur tedüj Ananda odoyat yayan-dur ücibesü, yayan
anu Buryanu garlik-jer tedeni talbibaj. tedeger kümün anu Buryanu
ürüsien aburaksan-dur masi bajascu bürün, Buryan yamiya bükü
tende kürüget, oroj-ber-jen kül-dür mürgüget alaya-ben yamtutyagu
Buryana ejn kémen ücibej: «ilagu t. n. Buryan a! jeke nigülesküjber manu amini aburaksan Buryan cinu aci buju-ga. aj tegri kümünü
degedü manlaj! jeke nigülesküj setkil-jer bideni tojn bolyán sojoryan
Kernen üciksen-dür ilagu t. n. Buryan asajn sajn» kémen sajsiayat
20
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saca, sayal üsün inu übesüben unagu tojn boloyat ulabur debeltü bolbaj. tedeger anu masi cin bisireltü boloyat, ilagu t. n. Buryan jambar-ba nomi ügegüleksen-jer togosun ba kir nuyudi arilyayat, dajnl
daruksanu yutuyi olbaj. tere yojar yulayajcijn eke emegen ber nomi
sonösuksan-jer nigente yarin ülü irekcijn yutuyi olbaj.
Tere cak-tur tejmü yajyamsik boloksani Ananda ügegü bürün
ntegüncilen ireksen Buryanu érdem tejmü cak-ügej a$uyu» kémen
maktayat, basa ejn setkirün: néne eke kübegün yurbayula ber urida
jambar sajn üjle üjledüksen-jer ilagu t. n. Buryan-luya uciracju jeke
gem-ece toniluyat nirvanu yutuyi ol§u bürün ? nigen beje-dür tusatu
ejmü sajn giryalanudi oloksan masi sajn bolajv kémen — setkiksen
setkili ilagu t. n. Buryan uyagu Ananda-dur ejn kémen pariik bolbaj : «Ananda a! ene eke kübegün yurbayula ber bi yaksa-kü edüge
aburaksan busu buju-ga. érte nükciksen cak-tur ber edeni aburan
tetküksen bülüge.v Ananda Buryan-dur ejn kémen ücibej: «Buryan
a! érte nükciksen cak-tur ber ene eke kübegün yurbayulaji kerkigü
aburaksan josuni ilagu t. n. Buryan nomlan sojoryai) kémen ücibesü,.
ilagu t. n. Buryan Ananda-dur garlik bolorun:
nerte toya tomsi-ügej nükciksen galapun urida anu ene Cambudvip-tur Jeke-terge neretü yayan bülüge. tere yayan-dur yariatu
minyan toyatan ücügüken yat buju; yurban kübegün buju.jeke kübegün
anu Maha-nada neretü buju, dumdatu kübegün anu Maha-diva neretü
buju, otyan kübegün anu Maha-satva neretü bolaj. tere otyan kübegün
anu ücüken-ece asarayuj nigülesküj setkiltü boloyat, yamuk bügüdeji
yakca kübegün-dür adali setkimüj. tere cak-tur tere yayan anu nojat
tüsimet yatut selte ber oj ayolaji yajyara ügen odoyat sayon büküjdür, yurban kübegün ber ojin dotora yajyara odoksan-dur nigen bars
gulgayalagu masi ülüsün umdagascu gulgayan-jen idere kürküj
ügegü, tedüj otyan kübegün anu yojar ayanar-tur-jen ügülerün: naj
yöjar aya minu ! ene ülükcin bars anu ül-ügej boloksan-jer gulgayanjen idemüj» kémen ügüleksen-dür yojar aya inu ügülerün : néne bars
masi ülüsüksen-jer mayát gulgayan-jen idemüj-gai> kémen ügüleksendür, basa otyan kübegün anu yojar aya-dayan ügülerün: néne barsun
idesi jayun buj í» kémen asayuksan-dur yojar ayanar anu ügülerün :
naliba sine alaksan nojtan miya cisun bügesü barsun idesi buju-ga*
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kémen ügüleksen-dür, basa otyan kiibegün ügülerün: «ken ber überün
miya cisun-jer egünü amini aburan cidamű ?» kémen asayuksan-dur
yojar aya anu ügülerün: «tejmü masi berke üjles-jer egünü amini
aburayuj ken cidamuj í'» kémen ügülebesü, tedüj otyan kiibegün inu
ejn kémen setkimüj: «bi üni orcilan-dur orcigu amin bejeben toya
tomsi-ügej yör yomsa bolyaluya. garim-dur inu taciangujn tula,
$arim-dur anu urinu tula, garim-dur munyayun tulada yabia tusa
ügej bolyaksan buju-ga. nomun tulada üglige ügkü oron-luya uciraóju
bülüge. edüge yabia tusa bolyayujn tulada bejeben egün-dür ügsügej»
kémen setki$ü bürün. tedüj yurbayula yariju ireküj gayura otyan
kübegün anu yojar aya-dayan ejn kémen ügülerün: «to yojayula
urityana jabutuyaj; bi überün nigen üjlejn tula oj-dur odoyat kerek
jen bütügegü üttere iresügejv kémen ügüleget, tere mür-jer ülükcin
hars yamiya bükü tere gük-tür kürüget, barsun emüne kebteksen-dür
bars aman-jen gayuragu idén ese cidabaj. tedüj yan kübegün anu
nigen yuyuryaj modon-jer bejeben yatyugu cisun yaryaksan-dur,
bars ber cisuni doliayat aman-jen negen cidayat, beje-deki miyan inu
baratala idebej. üni udaksan-dar yojar ayanar inu adegü bidenii
udabaj ; jayunu siltayan bolbaj» í kémen setkiget, mün-kü tere mürjer erin ottala ejn setkirün: adegü manu mayát bejeben ülükcin
bars-tur ügküjn tula odoksan buju-ga» kémen setkigü tere barsun
éergede kürüksen-dür kübegüni bars idegü jasun inu cajgu büküj
üreget, bejeben küsere deledün ükütkübej. egüri boloyat amiduragi.i
jeke dayun-jer okilan küsere kűrben, basa-kü ükütkübej.
Tere cak-tur eke yatun inu ejn gegüdülerün: yurban kegürgigene
anu yotala nayatcu nisün jabutala, nigen üeükeni inu yarcayaj bariksani gegüdüleget saca, seriksen-dür masi ajun emieget yayan-dur
ücirün: «aj jeke yayan yayocin üge-dür ,kegürgigene sibayun kübegünü sünesün huj' kémen sonosuluya. bi yurumaya udaksan-dur
gegüdün-dür minu, yúrban kegürgigene nayatcu jabun atala, nigen
ücüken kegürgigeneji yarcayaj abcu odoksani gegüdülebej. mayát
otyan kübegün mayu bolbaj-ga» kémen ügüleget saca, yamuk bügüdeji
érire ilegeksen-dür inu yurum nigen boloksan-dur yojar aya anu ireget otyan inu ese ireksen-dür •— «Maha-satva alih) kémen asayuk
san-dur yojar aya inu jayun ber ügülen wdagu yurum ayat nbars20*
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tur idegdebej» kémen ügülebesü, tedüj %atun eke anu tejmü mayu
ügesi sonosuyat saca küsere unan, ükütkübej. yurum nigen boloyat
delüretfü busu yamuk nügüt selte bügüdeger kübegünü nirvan boloksan
tere oron-dur otbasu, bars inu kübegünü mi%aji cüm idegü cisun inu
yagar-tur dusu$u jasun caj$u büküji ügeget, tedüj yatun eke terigünece anu bariját, xayan anu yar-ece barigu jeke dayun-jer okilayat
ükütkün unabaj. yurumay^a %arin bosbaj.
Tere Maha-satva kübegün anu tendece üküget saca tegüs
bajas^ulanun oron-dur tegrijn kübegün bolon türübej. tere tegrijn
kübegün anu «-bi jambar sajn üjle üjledüksen-jer ende türübej?»
kémen setkiget tegrisün nidü-ber tabun §ajayan-dur éingilen ügebesü,
überün üküksen jasun anu nigen ojin dotora ecige eke terigülen
%amuk nügüt-jer kürielegülgü jeke dayun-jer enelün yasalyuji üreget,
tere tegrijn kübegün anu ejn setkirün: «minu tere ecige eke yojar
anu minu tula masi jeke gobabasu, beje nasun-dur tótkor bolomuj-ga.
tedenü setkili sergügeküjn tulada otsuyaj bi» kémen setkigü tedüj
oktaryoj-dur bajgu eldeb güjl sajn üges-jer ecige eke yojarun setkili
sergügebej. ecige eke yojar anu oktaryoj-dur degeksi üreget «aj tegri
ci ken buj f man-dur pariik bolokta%uj» kémen ügüleksen-dür, tere
tegrijn kübegün ügülerün: «bi tanú kübegün Maha-satva neretü
buj~$a. bi überün bejeben ülükcin bars-tur ügiiksenü aci-ber tegüs
bajasyulantu oron-daki tegrijn kübegün bolon türübej. aj yayan ecige
%atun eke minu, ta sonos! gajayaksanu ecüs mayát ebderemüj-ga.
türükü buj ele bügesü mayát ükükü buj. nigültü kilince üjletbesü
amitan tamu-dur unaju; buján üjletbesü degedii sajn türül-dür türüjü. jerü türükü ba ükiikü anu yamuk bügüde-dür buj atala, yakcayan minu tulada ta bügüdeger masi jekede ülü gobagdaáu, bi enemetüsajn türül oloksan-dur ta ber dayan bajasidcayat bujanu gük-tür
kiciekteküj. üd-ügej yaiiyun gobalan jayun kereke kémen ügüleksendür ecige eke yojar ügülerün : «aj kübegün, ci jeke nigülesküj setkiljer bejeben bars-tur ügüget yamuk bügüdegeri nigülesküj buj ele bügesü, edüge bideni tebciget ügej boloksah-dur bide cimaji sanatju
mi%an-jen oktaluksan metü goban atala, aj jeke nigülesükci ci mani
jayunu tula tebcimüjh) tedüj basa tere tegrijn kübegün eldeb sajn
üges-jer ecige eke terigüten bügüdeji sergügeksen-dür ecige eke anu
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ücüken sergüget, doloyan $üjl erdenis-jer abdara kigü jasuni anu
tere abdara dotora oroyultfu yagar-tur niyuyat degere inu suburyan
bosyábaj. tegrijn kübegün ber oron-dur-jen y aribaj, yayan yatun nügüt
selte bügüdeger ordu yarsi-dur-jen irebej.
Ilagu tegüs nükciksen Buryan Ananda-dur ejn kémen garlik
bolorun: «Ananda a! ci tedeni jayun kémen setkimüj ? tere cak tere
ucir-taki Jeke-terge neretü tere yayan anu edüge-deki ecige minu
Sodadani yayan bülüge. tere cak tere ucir-taki tere yatun anu Mohamaja yatun bülüge. tere cak tere ucir-taki jeke kübegün Maha-nada
kemebesü Majdari buju. tere cak tere ucir-taki dumdatu kübegün
Maha-diva anu kemebesü Visumitra buju. tere cak tere ucir-taki
otyan kübegün Maha-satva kübegün anu edüge bi buju. tere cak tere
ucir-taki barsun gulgayan inu ene yojar kümün buju-ga. bi érte caktur ber edeni totyor-ece tonilyayat orcilanun jeke gobolan-ece uyuyada
yayacayululuya.» — tejn kémen garlik boloksan-dur Ananda ba ólán
nüküt ber ilagu tegüs nükciksen Buryanu garligi sajsian bisireget
ilede bajasbaj.
2. Xasar

ós B elg etej.

(Sanan Secen, ed. Schmidt 72. 1.)

Tendece Xasar Belgetej yojar nükücen aene egén ber josunügej jasaglan kin-ügej küeirgen amuj. Xasarun yabu-ber Belgetejin
büke-ber yariatani yamayalan yatayuji gügeletkebej. edüge tabun
üngetene egeleküj-dür ba bide yojar-ece übere ken kücün-jen ügümüj ?» kemefjü omaryan ayuji egén ajladuyat «keükedün omuyi ecinegür darujav kémen döratu nigenebügen kümün bolon yubilgu nigen
urtukcin numuja yudaldura ajl bitün jabuyuj-dur Xasar Belgetej
yojar tos bolgu ügeget «aj ebügen cinu ene numun-jer cicayulinu
yaranyajin numun kiküj-ece busu jayun kikü?» kémen doromgilabasu, ebüge ügülebej: «ta yojar galayus! ügeküjn urida-ece jakirt
doromgilamuj ? ebügen ügegü medekü buj-$a» kemeksen-dür, eleglegü
inieget, Belgetej kübcilegü kücün ese kürbe. ebügen kübcilegü ügbesü
Xasar abuyat tatagu ese dayabaj. tendece tere ebüge ber ügen bügetele
nigen küké yalgan lausa unuksan cel buyurul ebüge bolon, tere urtukcin numun ba altan toyonalgin kemekü sumun-jer nigen yadaji
yaya yarbuyat: «aj yojar galayus ! jeke ügüleküj ber iekedé emgüg-
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dekü gele. egün anu ebügene yartábaj busuyu í» kemeget otbaj. —
tende tere yojar eJn ügüleldürün: «ene ber ütele kümün busu ; egenü
nigeri yubilyan bolbaur> kemeldüget tegün-ece yojnaksida emiegü
$uk-jer jabuguyuj.

3. A s z a m á r f ü l ű k i r á l y . (Siddhi-kür, ed. Jülg, 22. sz.)
Érte urida cak-tur Xara-Kitatun Tájban yayan-dur nigeri
kübegiín büliige. tere kübegün inu yayanu oron-dur sayoyat kümiindür nigeken ber ülü ügegülükci büliige. edür büri ulus-ece nigen
sajkán kübegün abcu odoyat, üsün-jen sigürdegülüget alayu bülüge.
on gil boltala tejn alabasu, nigen edürün ucir-tur nigen emegeni
yakca kübegün agiyu, yayanu üs'úni sigürdekü tere kübegün-dür kürbesü, eke inu kübegüni alayu kemegü gemsigülentü boloyat, eke inu
kübegün-degen sine yubcaswni emüskeget, überün kiikenü süni yurildu giyuran moncoyula^u über-tür dürügü ügüget: uyayanu üsüni sigürdeküj-degen egüni basa basa idegü sigürde. cimaji alayu ügej
buj-ga» kemebesü, kübegün inu yayanu dergede odoyat, altan samjer üsüni samlayuj-dur yayanu cikin inu elgigenü cikin-dür adali
bülüge. tegün-jen kümün-dür ügülekü kemeget, alayu ucir inu tere
bülüge. yayanu üsün sigürdeküj-degen yurü-jen idegü sayoyuj-dur
yayan asayurun: acinu ene idesi jayun buj?» kemebesü, atuturyanu yuril bülüge)) kemebesü, yayan anu unadur ügteküj» kemebe.
tedüj nigen kesék yuril yayan-dur ergübesü, yayan anu goyoglayat:
<iünür amtan maii sajyan ; ene jayun yoliksan buj h> kemebesü, kü
begün ücirün : «eke minu überün kükenü sün-degen giyuragu ügüksen
bülüge» kémen ücibesü, yayan inu ejnsetkirün:
«egüni alagu ülü
bolomuj. ene bide yojar nigen ekejn sün uyuksan bügetele türül-jen
alayu josu ügejn tula yamiya bolyu h) «bi cimaji bu alasuyaj ; namaji elgigen cikintü kémen busu kümün-dür ügülekü ügej)) keme
besü ; aaja yayan, bi ken-dür ber ülü ügülemüj.)) atejmü bügesü ekedür-jen bu ügülel kerbe kümün-dür ügülebesü, bi cimaji alayu buj))
kémen gakibaj.
Busu ken ber medeksen ügej bülüge. tere kübegün ger-tegen
yari$u otbaj. tegünü yojna sigürdekci kümüni urida josuyar alabaj.
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yamuk bugüdeger ((emegenü kübegün- giryalantu bülügert kémen yajyaldabaj. yamuk bugüdeger tegün-ece «ker metü bülüge ?» kémen asa
yubasu, eke terigülen bügüde-dür jayun ber ese-kü iigülebej.
Xayanu éikin anu busut-ece ülemgi boloksani busu ken-dür
esekü ügüleget, dotora-ben sanaksanu tula tere kübegün jeke yatayu
ebeéine kürtegü, em kiget tabik terigüteni kerek jarak jayuni ber
üjletbesü ber tusa ese bologuyuj. tedüj üküküj-dür kürbesü, nigen
otaéiji $ala$u ireget sudasun-jen bariyulbaj. eméi inu ügülerün:
«cimadur setkilün ebeéin-ece busu ebééin ügej\t kemeget; néne ebeéin•dür em tusa ülü boloju. setkil-dür sanaksan-jm aman-ece yaryagu
kümün-dür kelebesü, edegekü bülüge.» Xamuk bugüdeger «nige-éu üge
huj bügesü, edüge ügiile; üküküj-degen ese ügülekseni yojna kehije
ügüleküj?» tere kübegün ,ügej' kémen ese keleget, nigen uéir-tur eke
inu simtagu asayubasu, eke-degen «nigen üge buj bülüge. kerbe ügü
lebesü yayanu jasak bolomuju.» eke inu «tejmü bügesü, kümün ügej
•aglaya-dur odoyat yagar cilayun kiget modonu nüken-dür ügülebesü,
edegemüj)). kübegün odoyat nigen oyotanajn nüken-dür toséu amanu
yayan elgigen cikitej bülüge» kémen olan dabtagu ügülebesü, tendece
terügülegü tere kübegün edegebej. tere nüken-deki oyotana tegüni
ügeji sonosuyat dayun yarbasu salkin-luya nejlegü yayanu éikin-dür
sonostabaj. tedüj «ene ügeji tere kübegün keleksen a$iyu» kémen elei
ilege^ü tere kübegüni yayanu dergede abéu ireget, yayan pariik bolorun: «bi éi?naji kümün-dür bu ügüle kemegü gakiruksan. edüge éinu
gajayan kürüksen tula tejmü üge ügülebe kü éi» kémen asayubasu,
kübegün üéirün: «bi über-jen ken-dür ber gerten-dür ügüleksen ügej
bülüge» kemebesü, yayan nnigen kümün-dür ügüleksen agiyu ci;
tere üges cinu nadur sonostaba. ese ügülebesü, nadur kerkifíü sonostayu?» kemebesü, kübegün ügülerün: vtger-tegen yariyat nadur yatayu
ebetéin kürtegü uruk eligen bugüdeger «jayun buj ?» kémen asayu
basu, ese ügüleksen bülüge. tedüj üküküj-dür ojratayat nigen otaéiji
galafiu sudasun-jen bariyulbasu; otaéijn ügülekseni delgerengüje ügü
leget oyotanajn nüken-dür keleksen-ece busu kümün-dür keleksen
ügej, mayuj ügeji salkin ügüleksen-ece busu ken ügülekü?» tedüj
yayan inu: «bi egüni alagu jayun kikü? edüge minu ene elgigen
éikin-dür aryalayu arya éimadur buj buju ?» kemebesü, kübegün
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ücirün : uajajeke yayan! minu üge-dür oroyu holbasu, nadur nigen
arya huj bülüge.» xaTan ^nu «kübegün, ci nadur arya-benügüle. bi
sonossuyaj.» kübegün ügülerün: «aja jeke yayan! terigün-degen
nigen malayaji kikteküj. tegüni yojar eteget cikin-jen daldalafyU
ebertii: malayaji ki$ü emüsüget, dergedeki nuyut-tur hasa tere josuyar
emüscü yurabasu $okimu» kémen ücibesü, tere ügeji gübsiegü malayaj
bügüdeger yajgaldaju maktayat bügüde-dür aldarsibaj. tedüj bügüdeger yayanu cikini elgigeni cikin-dür adaliji ese medeget, gan bolya$u ehertü malayaj kémen aldarsibaj. edür manayar Tájban yayanu
dergedeki jamutan-dur tejmii malayaj huj büliige. kübegün jasagi
barikéi tüsimel boloyat, kümüni alayu josun tendece bajbaj.

SZÓJEGYZÉK.
ajl szomszéd; falu («aul»).
ajlat- ismerni, megérteni, tudni.
aya bátya; család feje, öregje.
aglaya külön hely, magányos
hely.
ayat: ger. a-yu.
ayola hegy.
ajaya csésze.
aju- félni, ijedni.
aci jótétemény, kegy; érdem.
aguyu, a$iyu (mondat végén)
úgy látszik, jóformán, úgy-e
bár.
atala: ger. a-yu.
adali hasonló; (casus után):
mintegy, szinte.
asayu- kérdezni.
asara- szánakozni; gondot vi
selni, fölnevelni, eltartani.

anu (mondat-metszetet, caesurátr
jelző szó, a mondat előrésze
után, mely rendesen az alany
ból áll: «alanymutató»).
ab- venni.
abura- megmenteni, megóvni,,
oltalmazni.
abdara láda.
aman száj.
amidura- életben lenni; föléled
ni, eszméletre térni.
amin lélek, élet.
amtan, amta íz (geschmack).
arilya- tisztítani (aril- tisztulni)*
arya okos mód, ügyesség, ra
vaszság; csalás.
aryala- okos móddal élni, ügye
sen segíteni.
ala- ölni, kivégezni.

SZÓJEGYZÉK.

olaja tenyér.
aliba akármely, mindenféle (alin
mely, melyik).
altan arany.
aldarsi- híressé válni.
ejn így.
ejmü így, ily, ilyen.
eke anya.
egüri soká, rég óta.
ecige atya.
ecine titkon.
ecüs vég, határ, czél.
egén gazda, tulajdonos, úr.
egele- uralkodni.
eteget oldal; táj.
ed vagyon, birtok, jószág.
edege- gyógyulni.
edüge most.
edür nap.
ese nem (prseteritum előtt).
enel- szenvedni, kínlódni, bán
kódni.
ende itt.
ebééin, ebetéin betegség.
éber szarv; sapka füle.
ebertü szarvval való.
ebiige, -gen nagy atya; öreg em
ber.
ebdere- széttörni (-ik), bomlani,
elromlani (ebde- törni).
em orvosság, gyógyszer.
erdei orvos.
emegen, emege nagyanya, anyóka,
öreg asszony.
emie- félni, aggódni.
emüs- ölteni, fölölteni.
emüske-, caus. emüs-.
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emüne előtt.
emgü- szájában tartani, rágni.
eri- keresni.
ergü- fölemelni, fölajánlani, oda
nyújtani.
érte, érten korán; régen; régi.
érdem tehetség, képesség, ügyes
ség; érdem.
erdeni drágaság, drágakő, kincs.
ele egyáltalában.
elegle- gúnyolni, csúfolni, kine
vetni.
eligen máj; rokonság, családbeliek.
elei követ.
elgigen szamár.
eldeb különféle, mindenféle.
itegel hit, hitel, bizalom; mene
dék, oltalom.
ide-enni,megenni; pass. idegde-^
idegen étel.
idesi étel, eledel.
inu, 1. anu.
inie- nevetni.
ire- jönni.
ila- fölülmúlni, kiválni,
ilayu- fölülmúlni, legyőzni.
Hege- küldeni.
ilede világosan, látnivalólag, va
lóban.
oj erdő.
ojrata- közeledni.
okila- sírni, ríni, jajgatni.
oktaryoj ég (coelum).
oktal- lemetszeni, levágni.
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oyotana szibériai evet (sciurus
striatus).
ot- menni (vhova), indulni.
otaci orvos.
otyan utolsó, legfiatalabb.
on év, esztendő.
omarya- dicsekedni.
omuk büszkeség, büszke öntu
dat.
oro- bemenni; beleegyezni.
oroyul- beeresztem, betenni, he
lyezni {oro- bemenni.)
oro] csúcs, tető, fejtető.
oron hely, lakóhely; ország; al
kalom.
orci- forogni, kerengeni.
orcilan életforgás, világ (tkp. =
szkr. sansára).
ordu palota; tábor.
ol- találni, lelni, elnyerni, meg
kapni.
olan sok.
u%a- érteni, megérteni, sejteni.
uyu- inni.
uyuyada egészen, teljesen, töké
letesen.
ucir ok, tárgy; alkalom, körül
mény, történet.
ucir a- találkozni vkivel, ráakad
ni; történni.
uda- késni.
una- esni, leesni.
unu- lóháton menni, lovagolni.
amdayas- szomjazni (umdayan
ital).
urityana valamivel előbb, v.
előre.

urida azelőtt, régen.
úrin szenvedély, harag.
uruk család, rokonság.
urtu hosszú.
urtukcin numun bizonyosféle
hosszú íj.
ulabur vöröslő, vörösös, piros,
(ulayan vörös.)
ulus nép.
iijle tett, cselekedet, dolog,
munka.
üjlet- cselekedni, tenni.
ükü- meghalni.
ükiitkü- elájulni.
üg- (ö) adni.
üge szó; szólás, beszéd.
ügej hol- semmivé lenni, meg
nem lenni.
ügüle- (ö) szólni.
ügüleldii- egymáshoz szólni.
iiglige (ö) adomány, adakozás,
alamizsna.
ünge (ö) szín; külső alak.
üci- (ö) szólni, beszólni, felelni.
üciiken, ücügüken kevés, kicsiny,
kiskorú.
üge- látni.
ügegül- mutatni, tanítani.
ütele (ö) közönséges, alrendti.
üttere (ö) hamar, gyorsan, nem
sokára.
iid-ügej rossz, ártalmas; hiba,
vétek.
üsün haj.
üni (ö) régóta, nagy ideje; soká
(pl. késni).
iinür szag.

SZÓJEGYZÉK.

übesüben (ö) maga, magától,
maga erején.
über (ö) maga.
übere (ö) máskép, külön; külön
váló, más.
ürüsie- (ö) könyörülni, meg
szánni.
ül (öl) eledel, eleség.
liléméi inkább; nagyobb, ki
váló.
ülü nem (prass., fut. előtt).
ülüs- (ö) éhezni.
ülükcin (ö) nőstény, czuka.
keüken (több. keüket) gyermek,
gyerek.
kegürgigene gerlicze.
kehije, kejje mikor.
ken ki (kicsoda).
kebte- feküdni, lefeküdni.
kéme- mondani.
ker hogy, milyen; ker metil ho
gyan, miképen.
kerek szükség, dolog, ügy.
kerkitfü hogyan, mi módon.
kerbe ha, hogyha.
ki- csinálni, készíteni, szerezni.
kiget (ger. ki-) és, meg.
kin rész, osztályrész; bizonyos
föld-mérték.
Máié- törekedni, igyekezni.
kitat Sinaország, sinai ember.
kir folt, mocsok, piszok.
kilince bűn, vétek.
küké kék, zöld.
kükén mell, csecs.
kiicirge- erőszakoskodni.
kücün erő, hatalom.

315

küser föld; küsere földre, le (pl.
esni), földön.
kübegün (b) fiú.
kübci ideg (ív-ideg).
kübcile- ívideget megerősíteni,
fölhúzni.
kümün ember.
kür- érni, érkezni.
kűrien, kürie bekerített hely, ud
var, kert.
küriele- körülvenni, bekeríteni.
kurielegül- (caus.) bekeríttetni-,
körülvétetni (magát).
kürté- jutni vmihez, megkapni,
beleesni.
kürbe- henteregni, fetrengeni.
külláb.
kuli- kötni, megkötni.
%aya szét, ketté (pl. repedni).
'/ayan, -/an király, fejedelem.
y^ayacajul- elválasztani, különí
teni (yayaca- elválni).
%ayocin régi, ó, ócska.
%at: több. xanyatayu kemény, erős, szigorú, vad.
%atun (több. %atnt) asszony, fele
ség; fejedelemné, királyné.
X&tyu- szúrni.
%ada kőszikla.
yabia haszon, java (vkinek).
%abu gyakorlat; ügyesség;
yamayala- oltalmazni, megvé
deni.
%amiya hol, hová.
yamuk minden.
%amtut%a- egyesíteni, egybe
tenni ('/amtu egyben, össze).
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yara fekete.
yari- visszatérni.
yariatu (több. -tan) alattvaló,
adózó, hűbéres.
yarcayaj ölyv, hója.
yarsi palota, trónterem, tem
plom.
yarbu- íjjal lőni.
yalgan kopasz hely; hóka, csil
lag (lovon).
yojna után.
yojnaksi,
yojnaksida
azután,
ezentúl, jövőre.
yojayula mind a kettő.
yotala mind, valamennyi.
yomsa kevés; hiány, veszteség.
yör ártalom, kár, gonoszság.
/ormokéi előruha.
yola messze, távol.
yoli- keverni, vegyíteni.
yuyuryaj töredék, darab.
yutuk boldogság, áldás; szentség,
méltóság, tiszt.
yudaldu- árulni, adni-venni, ke
reskedni.
yubil- átváltozni, átalakulni, újjá
születni.
yubilyan átváltozás; átváltozott
alak.
yubcasun ruha, öltözet.
yura- gyűlni, gyülekezni.
yuruma/a, yurum rövid idő, pil
lanat.
yulayaj tolvajság, lopás, rablás.
yulayaj ci tolvaj, rabló.
galap (szkr. kalpa) korszak.
gem rossz dolog, hiba, bűn; baj.

gemsigülen bánkódás.
ger ház.
gertü házbeli, családbeli.
gele azt mondja, azt mondják.
yajya- nézni; bámulni, csodálni.
yajyalda- csodálkozni (együtt).
yajyamsik csuda, csudálatos.
yakca egyedüli, magára való,
egymaga; yakca-kü egyedül,
csupán csak.
yakcayan csak egy, egyedüli,,
egyedül, csupán csak.
yagar föld, hely.
yasal- szomorkodni, panasz
kodni.
yasiyun keserű, keserves.
yarya- kiereszteni, kihozni, ki
hajtani (yar- kimenni).
yarta- elmaradni, legyőződni,,
fölülmúlatni.
yaranya görényfogó eszköz.
yuju- kérni.
yurban három.
yuril liszt; sütemény (kenyér,,
pogácsa).
jakin hogyan.
jayun mi, micsoda.
jada- nem bírni, tehetetlen, erőt
len lenni.
jasak törvény, törvényes rend,
kormány; birság, büntetés.
jasun csont.
jabu- járni, menni (nisünj. rep
desni).
jamn tisztség.
jamutu tisztviselő.

SZÓJEGYZÉK.

jambar milyen; j . ba akármily,
akármi, mindenféle.
jeke nagy; jekede nagyon.
jerü általában, közönségesen; ál
talános.
josun szokás, rend, mód.
cak idő; cak ügej idő (mérték)
nélkül való, határtalan.
vaj- fehéredni; sápadni.
ceceklik kert (virágos kert).
cel sötét (szinekkel: c. küké sö
tétkék).
cikin fül.
cin erős, állandó, biztos.
cicayulin vakandok.
cida- bírni (posse).
cisun, cisu vér.
cilayun kő.
cüm mind, általában.
gaki-, gakir- parancsolni, meg
hagyni.
gayura között.
gayura- összeszorítani, befogni
(száját), zárni.
gajaya- megadni, ajándékozni
(istenről); teremteni.
gajayan isten rendelése, sors;
élet, újjászületés.
gan szokás, divat.
gasagla- törvény szerint csele
kedni, kormányozni, igaz
gatni.
garak: kerek-garak ügyek.
garim némely.
garimdur, garimda némelykor,
néha.
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garlik szó, nyilatkozat (feljebb
valótól), parancs, rendelet: g.
bolyu szólni, nyilatkozni, kije
lenteni.
gála- elhívni (magához).
galayu ifjú.
galbari- könyörögni, imádkozni.
gegüdüle- álmodni (gegüdün somnium).
giyura- szótdörzsölni; dagasz
tani (tésztát).
giryalan jóllét, boldogság, sze
rencse (girya- jó módban, bol
dogul élni).
goki- illeni, kelleni.
goyogla- enni-inni, étkezni.
goba- szenvedni, gyötrődni; gobagda- id.
gidgaya, -yan madárfi, kölyök.
gulgayala- kölyközni.
güjl osztály, nem, fajta.
gük oldal, táj.
gilgeletke- lágyítani.
gübsie- helyeselni, jónak találni.
tacianyuj kívánság, testi gyönyör,
kéj vágy.
tacia- vágyni, hevesen szeretni.
tata- húzni, meghúzni.
tabik áldozat.
tabun öt.
tamu pokol.
talbi- helyezni; elereszteni, elbo
csátani.
tejmii olyan, oly, úgy.
tegiis teljes, tökéletes, egész.
tegüncilen azon módon, szintúgy.
tegri isten, istenség.

,
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tetkü- megvédeni, megőrizni, ol
talmazni.
tedü, tedüj aztán, mindjárt, azon
nal; annyi.
tende ott.
tendece onnan; aztán.
tebci- elhagyni, eldobni, meg
vetni.
terigiin fej; kezdet.
terigüten1kezdetüe'k(= s a többi).
terügüle- kezdeni;
terügülen
kezdve ( = s a többi).
tojn pap (buddhista), szerzetes.
toya szám.
toyosun por.
toyonalgin négyágú fadarab, ke
reszt; akasztófa.
totyar, totyor akadály, rossz do
log, baj.
tos átellenben, szemközt.
tos- ráakadni.
tonil- megszabadúlni,menekülni.
tonilya- szabadítani, megmen
teni.
tomsi: toya t. ügej számíthatatlan, számtalan.
tuturya rizs.
tusa haszon, nyereség.
tusatu hasznos.
tula, tulada ért, miatt.
tüsimel (több. -met) tisztviselő,
miniszter.
türil- születni.
túrul születés, újjá sz.; nemzet
ség, rokonság.
dajn ellenség.
daya- követni, kisérni, csatla

kozni (dayan
bajasulcayu.
együtt örülni).
daya- magára venni, kibírni,
ügyet végezni.
dayun, dayu hang, szó, ének.
dobta- ütögetni, kovácsolni; egyre
ismételni.
daru- nyomni, elnyomni, le
győzni.
daldala- rejteni, takarni.
degeksi föl, fölfelé.
degedü felső, felsőbb; jobb, ma
gasabb.
degere fölötte, fölébe; -on felül,
-on kívül.
degii öcs.
debel ruha.
dergede mellett, -nál, -hoz.
dergedeki mellette (nála) levő.
delet- vágni, csapni.
delüre- fölocsúdni, eszméletre
térni.
delgerengüj terjedelem.
dotor belső, bél; béllés.
dotora belé, bent; -be, -ben.
döra alatt, alá; alacsonyság.
döratu alul való,alacsony (rendű).
dóroméi alávaló, megvetett.
dorom^ila- alázni, megvetni, gya
lázni.
dolia- nyalni.
doloyan hét.
dumda közép.
dumdatu középső.
dusu- csepegni, szivárogni.
diirii- bedugni, bele mártani.
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sajyan, dim. sajn.
sajsiahelyeselni, helyben
hagyni, jóváhagyni, dicsérni.
sajn jó.
sayal szakái.
sayo- ülni, lakni, tartózkodni;
(segédigéűl: egyre, folyto
nosan).
saca azonnal, mindjárt.
sana- rágondolni, emlékezni.
sam fésű.
samla- fésülni.
nalkin szél (ventus).
seri- fölébredni, fölérzeni.
sergii- fölvidulni.
sergüge- fölvidítani, vigasztalni.
setki- gondolni.
setkil gondolat, gondolkozás,
elme.
selte együtt, -vei együtt,
sigürde- fésülni.
sine új, fris.
sinfjile- átnézni, vizsgálni.
iibayun madár.
simta- ügy ekézni.
siltayan ok; történet.
sojorya- kegyeskedni, méltóz
tatni.
sonos- hallani, meghallani; sonosta- (pass.).
sudasun ütő ér.
suburyan sírdomb, síremlék, pyramis.
sumun nyil.
sün tej.
sünesün lélek (anima).
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nayat- játszani.
nasun életkor (tetas).
nejle- egyesülni, csatlakozni.
nege- nyitni.
neretil nevű (nere név).
nigente egyszer, egy ízben.
nigül bűn, vétek.
nigüles- kegyelmezni, megszánni.
niyu- rejteni, elrejteni.
nidün, nidü szem.
nis- röpülni.
nirvan (szkr.) «nirvána».
nojtan nedves; fris, nyers.
nojan (tb. nojat) fejedelem, úr,
főnök, parancsnok (jasayun n..
bíró).
nom szent törvény, vallás, tudo
mány; nomtu valláshoz ttozó
(n. debel szer-ruha).
•nomla- tanítani, tudatni, eléadni.
nuyut, niigüt (többes-szám kép
zője).
numun, numu íj.
nüken, niike lyuk, hasadék; fé
szek, vaczok.
nüküce- vkivel egyesülni, szövet
kezni, barátkozni.
nükür társ (tb. nüküt).
nükci- múlni, elmúlni, kimúlni,
meghalni.
ba is.
baj- lenni, maradni; elállani,
megszűnni.
bajas/ulan öröm, örvendezés.
bajas- Örvendem; bajasidcaegyütt örvendeni, örvendezni.
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badir (szkr. pátra) csésze (ál
dozó cs., koldus cs.)
basa még, és még, ismét (v.
basa-kü).
bara- végezni, elfogyasztani; el
költeni (baratala végig).
bari- fogni, megfogni, tartani:
jasak b. rendet tartani, igaz
gatni; — bariyul-(can&.).
bars tigris.
balyasun város.
beje test.
ber (nyomatékosító szó; különö
sen alany-mutató, úgy mint
anu, inu).
berke nehéz, bajos.
bitii- járni, bolyogni.
bisire- tisztelni; hinni, bízni.
bisirel tisztelet, hit.
bos- fölkelni, fölemelkedni.
bos/a- emelni, fölépíteni.
bol- lenni (fieri).
bolya- tenni (vmivé).
bolaj tkp. «vala, volt», de néha
«van» (=: buj).
buyurul szürke, ősz.
baj (létige, pröes.«van»); 3. szem.
buj és buju.
buján jó cselekedet.
busu nem (anyun b. nem tiszta,
tisztátalan).
busuyu nem-e, nem de ?
busu (tb. busut) más, a többi.
hü- (ö) létige : perf. biilüge, cond.
bügesü, inf. bükii, ger. bürün).
büké erö.

bügüde mind, valamennyi, az
egész; egészen, teljesen.
bügüdeger omnes.
bütüge- teljesíteni, végezni.
büri minden, mindenik (edür b.
mindennap).
bürün, 1. hü-.
viniad (szkr.) kegyes adomány,
alamizsna.
makta- dicsérni.
mayát valóban, bizonyosan.
mayu, mayuj rossz, szerencsétlen.
manlaj homlok, főember, elől
járó.
masi igen, nagyon.
manayar: edür m. mostan, je
lenleg.
malayaj sapka.
metü -ként; -féle, -szerű.
mede- tudni, ismerni, megismer
ni; érezni.
miyan, miya hús.
minyan ezer.
módon fa.
moncoyula- gömbbé, golyóvá csi
nálni.
munyak esztelenség, tudatlan
ság.
mün-kü ugyanaz.
mür nyom, ösvény, út.
mürgü- meghajtani magát, le
borulni.
lausa öszvér.
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A vogul nyelvjárások szóragozása.

i

A Magyar Tud. Akadémia vogul nyelvészeti tanulmányutam
eredményeinek kiadását határozván el, szükségesnek tartom addig
is, míg egy részletes vogul grammatika megírására kerülhet a sor,
előleges tájékoztatót nyújtani a vogul nyelvjárások - ragozására
nézve s megkönnyíteni ezzel is gyűjtéseim nyelvészeti használatát.
Hat, egymástól határozottan különváló nyelvjáráson beszól a vogul
nép, melyeket szorosabb rokonságuk szerint ismét két főbb cso
portra oszthatni, ú. m. I. é j s z a k i r a, mely a felső Lozva (Lüsm),
éjszaki Szoszva (Jani' Tolit) s mellékfolyói a Tapés-ja, Sakw-jö,
(oroszul: Szigva, vagy Lyapa), Mán Ta'it, Vöt-ja (oroszul: Vogulka), továbbá az Ob (Ás) folyam vogul lakosságának a nyelve; —
II. d é l i r e , melynek ágai: 1. a kiveszés utolsó stádiumában levő
k ö z é p l o z v a i nyelvjárás Táré^-peél (Persina) faluban; — 2. az
a l s ó l o z v a i , melyet Pats-pel (Gorníje), Nqlém-pöl (Arja),
Sint-ja-pel (Szindjej), Telém-tit-pel (Easkini), Jqu^tit-pel (Kuzjini) és Tqp'tit-pol (Tanjsini) falvakban beszélnek még; —
3. p e l i m i a Pelimka (Palm) és Vaglya (Völ'-jö) folyók felvidé
kein; — 4. k o n d a i a Konda folyó (Khöntin) felvidékén az osz
tják határtól, Mut-us (osztjákúl: Mqyét-vo.% oroszul: Nacbracsi)
egyházas falutól kezdve; — 5. t a v d a i a Tavda (Táut)fo lyó
alvidékén a kosuki voloszt következő falvaiban: Cpumitár-poul
(Csandiri), Áyéi-pgv.l (Janjicskova), Ilpén4ö-p.
(Sajtanszkaja),
Ut'éfi'khuli-p. (Kuzjajeva), Saulun-p. (Jepszejkova), Seu-jci-pen-p.
(Piljkina) és Áli-p. (Gorodok). Mindezen nyelvjárások közül csak
a kondai részesült eddigelé behatóbb grammatikai ismertetésben,
jelesen H u n f a l v y P á l «A Kondai Vogul Nyelv» czímű köny
veben (NyKözl: IX. és X.), mely a Popov Gergely-féle Máté- és
':'!
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Márk-evangelium-forditásokon alapszik. Nagy lelkiismerettel dol
gozza fel e mü a forrásából merithető nyelvi anyagot, mely azon
ban oly fogyatékos, hogy pl. az igeragozás teljes schémája sem
vehető ki belőle s e mellett eredeti orosz orthographiájávál nem
eléggé megbízható alakban közli a nyelvi adatokat. Illik részben
ez a megjegyzés ama rövid grammatikai vázlatra is, melyet Keguly
hagyományai alapján ugyancsak Hunfalvy Pál közöl «Egy vogul
monda» czímű akadémiai székfoglaló értekezésének bevezetésében
(1. Magy. Akad. Értesítő. 1859. IV. sz.). Mert bármily elismeréssel
adózzunk Reguly kitűnő nyelvészeti tehetsége s úttörő munkái
iránt, ki kell jelentenünk elfogulatlanul, hogy igen meglátszik
összes följegyzésein a kellő nyelvészeti előkószűltseg hiánya. Kü
lönösen tökéletlen eljárása a vogul hangok jelzése dolgában, x )
melyre nézve hogy csak pár példát említsünk, felhozzuk azt, hogy
a y (déli kh) és y hangokat igen ritka esetben külömbözteti meg a
k-, illetőleg g-tol; pedig ilyen alakok, mint: kani férfi, karígi hág,
kwmfa hogyan, kösd hosszú, toko úgy, nqnga föl, jág a atyja, poqgen
mellé (Váta-kum) ezek helyett: yum, yáfíyi, yamle, yqsá, toy,
nqnyá, jayd, pqyén sehol az egész vogulságban nem hallhatók. 2 )
Kegulynál gyakran találunk a szó közepén//, b, z, z zöngés mással
hangzókat, mi pedig jóformán az egész vogulságnak, de különösen
az éjszaki nyelvjárásnak hangtani alkotásával ellenkezik; így van
pl. Regulynál: mogeni (Vog. Föld és nép 203. 1.) magzatom e h.
mokém, égva (144. 1.) asszony e h. ekwá | nobel -hoz, felé e h. nüpél
(vagy szigvai nyelven: nwmpél), mbiti készít e h. sqpiti, robiti
dolgozik e h. rüpiti, pubi bálvány e h. pupi' j kázing kedves e h.
kasin, kvonzin karmos e h. kwonsiü, kinzém keresek e h. kinse'im |
x
) Rövidség kedveért e munkában a Regulytól származó
idézeteket csupán a m a g a m á t í r á s á b a n adom; ott a hol
Reg. eredeti följegyzése, vagy magyarázata idéztetik, ez külön
idéző jellel («•—») van megkülönböztetve.
2
) V. ö. G o n d a t t y i «CJIÍ»,]I,H asbnecTBa y HHopo^n,eBrL
C£Bepo-3aTia,HHOM CnŐMpM» («A pogányság nyomai Szibéria éjszak
nyugati részének idegen ajkú népeinél. Moszkva. 1888.») művének
következő írásmódját: xyMT. «férfi» (15. 1.), xypnni. «alakú»
(21. 1.). Ha a Szoszván, vagy Szigván e szók kum, kurip haügzásuak volnának, mint Reg. közli, az orosz kutató bizonyára így
írta volna Őket: KyMT,, KypniiT..
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raz kavicsos part e h. ráé, aze e h. ásá. Még határozatlanabb a
magánhangzók jelölése; a déli nyelvjárások e-je nincs megkülömböztetve az á-től *) (mám nép e h. mem, kap ladik e h. khop, vuát!
rövid e h. vöf) ; az oroszban oly közönséges i hang az i-től (pi fin
e h. pV, éri ének e h. éri, mail mell e h. ma'il, lail láb e h. la'il) ;
az é hangot jelölheti o, u. q, a, á, e betű (várem, várom — várém
csinált, magom, mágum = máyém nép, táláli = tal'éy csúcs, kalah
j= khqléy nép) stb. Tekintettel e körülményekre helyén valónak
látszott a még teljesen ismeretlen nyelvjárások mellett a már
némileg földolgozott kondai és éjszaki nyelvjárásokat is fölvenni
jelen vogul nyelvi tájékoztató keretébe, a mint kiterjeszkedtem az
alsó lozvai vogul nyelv ismertetésére is, noha erre A h l q v i s t úti
levelei nyomán szintén vannak tudósításaink (1. Schiefner közle
ményét a Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Acadómie d. se. de St. Petersbourg. XVI. tom. 1., 2., 4. és 5. számai
ban, valamint kivonatát Hunfalvy említett értekezése toldalékában).
Az egyes nyelvjárások vázlataihoz mutatványokat is mellé
keltem gyűjtéseimből, maguktól a közlőktől eredő jegyzetekkel s
fordításokkal. E mutatványok megválasztásánál szem előtt tartot
tam a változatosságot, vagyis hogy meg legyenek bennük példái
mind a főbb műfajoknak, melyekből saját gyűjtésem s Eeguly déli
vogul hagyományai állanak. Ez utóbbiak megfejtése egyik főczélja
volt vogul nyelvészeti tanulmányútamnak; hogy minő volt tulaj
donképpen ez a «megfejtés» munkája, a pelimi nyelvre átírott
Khais-éneken mutatom be, összehasonlítás czóljából melléje állít
ván Eegulytól származó eredetijét. Alkalmas erre az éjszaki nyelvre
átírt Kul'-atér kaj-saiv is, melynek lozvai nyelvű eredetijét Hunfalvy
közölte ((Vogul föld es nép» művében (166.1.). Ez utóbbinál tanul
ságos egyszersmind a fordítások egybevetése, melyből látható, hogy
Eegulynak immár kiadott éjszaki vogul hagyományai is mennyit
*) Csak déli vogul utazásainakvége felé, a pelimi nyelv kuta
tása alkalmával, jut Eeguly e hangok külömbségónek határozott
tudatára. A pelimi szótári adatokban ugyanis többször találjuk az
orosz 'h betűt, hol a déli vogul kiejtés o-t hallat, pl. Mű = lel láb,
ki,p = khop hajó, mwht = mot máj. Az o hang — ép úgy mint a
pelimiben — gyakori a közép és alsó lozvai nyelvjárásokbau i s ;
de Eegulynak innen való terjedelmes szótári és textusgyűjtéseiben
nincs külön jegy számára.
21*
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nyernek világos érthetőség dolgában az újonnan szerzett ismeret
anyagtól.
Az alkalmazott írásjegyek általában ismeretesek nyelvé
szeti irodalmunkban; azért csak röviden ismétlem, hogy az
a igen nyílt, az é igen zárt (i felé hajló) e-hang; az utóbbinak
hosszúja (pl. e szóban: veit ,arcz') azonos a magyar á-vel. Az©
akusztikai benyomása az ö és é közötti átmenettel jelezhető, azonos
a votják o-vel; de nem — mint e jegyet rendesen értik (1. MUgSz.
Előszó. XIV.) — az észt ő-val, mely utóbbi hátsó nyelv-íny szű
külettel képződik s a mi jelzésünk módja szerint i, Az p és ö a
csuvasban, volgai tatárban és kazáni votjákban is észrevett, körülbelől a magyar 6, fi magánhangzóknak megfelelő rövid hangok
(1. bővebben NyKözl. XXI: 4—7. 11.); az u vegyes hangzó, mely
az u és ü közötti átmenet hatását teszi a fülre. A %} f torokhangú
spiránsok mellett előfordulnak y, f is; amaz a német ich mással
hangzója, emez a megfelelő média. A vogul s nem a közönséges s
(magy. sz) palatalizált alakja (minő pl. az orosz cJm> szó kezdő
hangja) ; hanem egy é felé hajló hang. A nyelv hegyének a kemény
ínnyel való érintkezési pontja mindkettőnél ugyanaz; a külömbség
közöttük csak az, hogy a s-nél a nyelv érintkező lapja nagyobb, az
i-nél csak a nyelvhegy legvége érintkezik. A w interlabialis spiráns,
melyet ezen sajátságáért Reguly s az orosz írók tt-val is jeleznek,
pl. kuali kél = ktvali, sau sok = sau\ Figyelemre méltó különös
ségek a vogul nyelv s különösen az éjszaki nyelvjárás hangjai
között a ' jegy gyei jegyzett gégehangok. A szó végén e jegy egy a
ft-nál er,ősebb, aj/-nál gyengébb hehezetet jelöl; a szóközepén pedig
ugyan e hangnak médiáját. Ez a hang Eeguly éjszaki gyűjtéseiben
legfeljebb gyér nyomokban*) mutatható ki; pedig igen gyakori s
hogy mennyire feltűnő, mutatj a Gondattyi orosz ethnographiai utazó
eljárása, ki azt fölül vesszővel megkülömböztetett x-val jelöli s úgy
határozza meg, hogy «alig hallhatólag ejtődik» (»TO X npou3HociiTCH
tiyrb dMiimo); v. ö. pl. Gond. művéből (1. fönt 322.1. jegyz.) a
következőket: HHHX'T, (6. 1.) nagy == Eeg. jani = corr. jani' |
cax'H (15. 1.) hajfonat, hajfürt = Reg. sau = corr. scii | Tax'üTfc
*) Ilyen nyomok: taileg telire, teli (pl. tölti), aleg csaknem,
majdoem, mídagi körűi (pl. forog) ezek helyett: ta'iláV, alclV',
müláV mowlaV.
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(21. 1.) Szoszva = Eeg. TVíií = corr. Ta'it (ellenben: tájt ujj) |
xypwx'í. (24. 1.) zacskó = Eeg. kűri — corr. yurV (ellenben: yuH
alak, kép) | Kya;ibix'T> (24. 1.) kötél = Eeg. kuali = corr. JfcwílZI
(ellenben : fewáíi kél) | BOŐ3HXi> (u. o.) hímvesző = Eeg. vozi = corr.
voéi. Ugyanilyen nyomok Szorokinnál (HyTemecTBie KT> Bory.iaMi>.*) Kasaut. 1873.), kinek szógyűjteménye a felső Lozva vidé
kéről való : KHTHX'L kettő = Eeg. kitá, kiti = corr. kitett | Tapwxb
fenyő = Eeg. töri = corr. tarV | Morjit mell = Eeg. maii = corr.
ma'il | SLarsb láb = Eeg. lail = corr. la'U. A Popov-féle kondai
evangélium is a feiíöl' «kettő» szót KHTai"£ nak. a ta'il étele» szót
to#^-nak, a'tí «hinni» szót agt-nak, a duális -í' végzetét -an>-nak
írja, melyekben a r orosz módra /t-féle hangot jelöl. E gégehangok pontos megjelölése annál fontosabb, minthogy a szó grammatikai bővülésénél erősebb y (illetőleg y) alakban jelentkeznek,
pl. eri' ének : plur. nom. éryét, eryunkwé énekelni: yuri' zacskó.:
személyragozva ; yuryém, yuryén, yuryii (s nem : yuriili, a hogyan
a yuri ,alak' szó harmadik személyi birtokosalakja hangzik); pV
íiu: dual. plyV két fiú, piyáyém két fiam; v. ö. éjsz. vog. mineim
megyek és kond.-vog. ményém, vagy ménam. Az összehasonlítás is
fontos, etymologikus értékűnek bizonyítja ezen — a folyó beszédben
gyakran elmosódó gégehangot, pl. vog. ma'il mell = osztS. maugel,
Ip. mialga | vog. vai erő = oszS. vok, lapp vákke, vike | éjsz. vog..
Ta'it Szoszva; v. ö. osztj. Tárlat Irtis (vogL. Tait Tavda, vogT.
Táut id.) stb. — Az itten tárgyalt ' jegy mellett, ennek fordítottja
' egyszerű hiányjel, melyet különösen szóvégi magánhangzók elisiója alkalmával szoktam jegyezni, pl. ekiv'-áús férfi és a felesége (v.
ö. ékwü asszony), jdy'-ayitá testvére (e h. jayii ayitá atyja leánya),
akw* sáli egy rénszarvas (v. ö. akwé egy). A kötőjel hangsúlybeli
egybetartozást jelez különösen összetett szók, hátul járó viszony
szók, kötő- és nyomosító szócskák, továbbá kopott végű határo
zókból alakúit előljáró igekötők s megfelelő föszavuk között. Ha
három, vagy több szó csatlakozik egy hangsúly-egységbe, a szoro
sabban összetartozó részek kettős kötőjellel (=) vannak megkülömböztetve. Megjegyezzük végűi, hogy a vogulban általában a szó
első tagjára esik a főhangsúly s a harmadikra a mellókhangsúly.
*) Nyelvészeti szempontból ismertette Budenz «Szorokin
vogul szójegyzéket) czímen (1. NyKözl. XVI, 470—484. 11.).
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Ep ugy mmt a magyarban az igekötő elenyészteti az alapszó
hangsúlyát s hasonlóképpen a tagadó és tiltó szócskák is az utá
nuk következő igéét, vagy igeszerű névszóét. Ez általános hang
súly-törvénytől csak a tavdai nyelv tér el sok tekintetben, ezért
ebben a hangsúlyt minden egyes szón külön jelzem.

I. É j s z a k i vogul nyelvjárás.

A) Névszó-ragozás.
1. §, Névszó-tő.
A grammatikai végzetek alapjául szolgáló névszó-tő az éjszaki
vogulban rendesen változatlan, pl. kivol ház, ma föld, sáli rén
szarvas: iness. hwolté, mát, sálit, elat. kwolnél, mánél, sálinéi, birtok
ragokkal : kwolém, mám, sálim (házam stb.), kwolá, mátá, sálitá
(háza stb.). Csak bizonyos hangtani feltételek közt tapasztalunk
egyes végzetek előtt változott, illetőleg gyengült hangtestű mellék
tőket ; ilyenek:
aj y spiránssal végződő tők, melyek e mássalhangzójukat a
nominativusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó -té, -né és -nél
ragok előtt hehezettel ejtett r-vá vocalisálják, pl. tő vay-: nom.
va'i erő, lat. va'iné; de birtokragokkal: vayém, vayén, vayá\tő jüy-:
nom. já'i atya, abl. já'inél; de birtokragokkal :jáyém, jáyén, jaya \ sa'i
hajfonat: sayém, saya \ pi fiú: plyém, piya \ lei fark : léyém, léyá.
Ugyanígy alakúi a melléktö, ha a y-t mássalhangzó előzi meg, pl.
tő éry-: nom. m ' ének, lat. eriné; birtokragosan: éryém, éryén,
éryci | laváli' kötél: plur. kwályét, dual. ktvályi' \jám nagy: transl.
janyi | sá?n tetűserke; birtokragosan: éanyém, éányén, sányá |
finV ángy: aúyém, anyén, anya; dat. aniné. Az analógia hatása alatt
elvétve kötöhangzóval kapcsolódó rag előtt is fellép efféle melléktö,
pl. va'i erő: insfcrum. va'il, pl. manérái ti janit va'il ajein? miért
iszol ily nagy mennyiségben (nagy erővel) ?
b) Többtagú szók utolsó tagjának a, á hangzója a nominati
vusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó ragok előtt gyakran e;-vé
gyöngül, pl. tő sétáp-, népák-, matiir-: nom. sétép czérna, népek
könyv, mater valami; iness. népékté lat. sétépné ; de instrum. sétápél,
matarél; birtokragosan : népakém, népaká.
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c) Tővégi mássalhangzó-csoportnak e-vel való szétbontása
utján is keletkeznek melléktők, pl. tqrém ég, ülém álom, muném
izzadtság, posém kormány, polé% takony, nqwéX hús: loc. tqrémté,
posémté, lat. ülémné, munémné, elat. nqwélnél; de instrum. ülmél,
polyél, nqwXél; birtokosragokkal: munmém, tqrmüw, nqwlánl.— Az
efféléknél, mint: jüntép tű, vqnyép kalapács, yüntép lapát az
instrum. jütpél, yütpél, vaypél alakokban mutatkozó melléktő elisió
és mássalhangzó-gyengülés utján származott (v. ö. az utóbbira
nézve: lénk ék: lat. liyné, yányi hág: ydymil hágó, hegyhát, Hüns
siralom: luiiV íünéilém siralommá siratom). A birtokragozás alakjai
ezeknél: jüntapém, jüntapá. — A latin «beszéd, szó» ragos alakjai
ugyanily módon: instrum. látyél, birtokr. látyém, latyén, látyd;
v. ö. plur. nom. latyét.
2. §. Viszonyragok.
l . N o m i n a t i v u s . — Különös végzet nélkül, de esetleg
a tő végnek hangtani megváltozásával képződik (1. 1. §.). A ket
tős szám -áy képzője a nominativusban -V *), pl. amp eb:
dual. nom. ámpV (de: ámpáyém két kutyám), kwol ház: kivolV,
pV fiú: piyi\ sáli rén: sálijV, lüw (lü) l ó : luwi. Megjegyez
zük itt alkalmilag, hogy a plurális képzője :-t, mássalhangzón vég
ződő szóknál kötőhangzóval (-ét), pl. ámpét, kwolét, piyét, éryét
(éri ének) | sálit, lítt (lovak), ját (ja folyó), ajkát (ajka gazda, öreg).
Ezeken kívül van a vogulnak egy v i s z o n o s s á g i d u á l i s (két
dolognak egymáshoz való tartozását jelölő) számképzője is, mely
az éjszaki nyelvjárásban -iné alakú, pl. mén rqwn'-utins mi ketten
rokonok vagyunk (MM ,a,BOe po^HH), tén nüsminéy. úüpiné ők (ketten)
nászszülők (óira ,n,Boe CBaTOBLa).
2. L o c a t i v u s . — Ragja -té,-t, mely kötőhangzó nélkül kap
csolódik a tőhöz, pl. kwol: loc. kicolté (de kötőhangzóval: kivolét
házak),vit víz: loc. vitte, tüjt hó : loc. tüjtté, pqy oldal: payémt olda*) A páros részekből álló tárgyak neveinél gyakran találko
zunk -á végzettel, mely nyilván a dual. -áy képzőnek egy más
fele hangbeli változata (v. ö. kitáV kettő, e mellett kitV.)
Ilyenek: vájd egy pár rénbőr-harisnya (de: akwe váj = vájá-pdl
fél harisnya), úárá, rénbőr-botos, pássá rénbőr-keztyű, yaptá olló,
josd hótalp. ,
.
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lomnál | ma föld : loc. miit, ja folyó : loc. ját. — Használatára való
példák: a) superessivusi értelemben: kivolém já-vátat ali házam a
folyó partján van | má-yart jáli a föld felületén jár; — b) inessivusi
értelemben: yul vitte ali a hal a vízben él | öéém kiválté uuli atyám
a házban űl; — c) időhatárzó értelemben: ta arémté joyts azon
időben jött. — d) állapot határzói értelemben: takkat ali magában
él (caM7> COÖOK) JKHBeTX.).
3. L a t i v u s . — Ragja -né,-n: kivolné, vitné, tüjtné, ámpné |
marié, faliné. — Használatára való példák: a) dativus: nqwél
dmpné mistá a húst a kutyának adta | tawdn lawi neki szól; — b) illativus: vitné pats beleesett a vízbe | kwolné minés bement a házba;
— c) allativus : jd-vdtan joyts a folyó partjához ért \jhvné yányés
áfára hágott | sunémjiwné ta'imati szánom fába ütközött (MOH caHH
HUR'bjm :?a ^epeBo) \jqmés élém-yqlésné likmdsém jó emberhez ju
tottam (xoporiiOMyue.iiOBt.Kynonajii.); •— d) ablativus (főkép szen
vedő igékkel): ai'an rátwés megveretett az atyjától | érin sormin
ycitélné yatlawém lehet, hogy halál napja virrad reám (ŐBITB M0>Kerri>
CMepTHOM RQUh őy,u;eTT>) | samém pors-tawrin patwés szemembe for
gácsdarabka esett (B'J. MOÍÍ rjiaírt copnHOTma na.ua); — e) terminativus: vit kit tuta-nak palitné anté* a víz két ujj-ízületnyire áradt
(Ha AB'd BepniKa npnŐhuia BO^,a) |j tarém moééakwan vitné titélmatilém kendőmet vízbe mártom (nyomogatom) egy kevéssé (CBOÍÍ
njraTOKT. MajieHBKO B'L B0,ny MaKiiy) | taw aryán poterti ő sokat
b e s z é l (OHTb JIHHIH0 r O B O p H T I . )

4. E 1 a t i v u s-a b l a t i v u e . — Eagja -nél: Iwolnél, ámpnél \
sálinéi, jánél. — Használatára való példák : a) elativus : kivolnél kwon
minés kiment a házból | sáli vöméi jüiv pösawé a rén haza haj tátik az
erdőből; — b) ablativus: ánémnél vássV maná' nqmt kinse'in1! én
tőlem micsoda tanácsot akarsz (keressz) még? manér nan am pajtáyémnél vote'in? mit simogatsz te arczomon (tkp. törölsz arczomról; «ITO Tb[ rjra^,Hiiir> MOH IH,GKH?) || iiméé pusén pilétnél atinnüw
a málna minden bogyónál édesebb | taw ánémnél jani' ő nagyobb
nálam. •— c) eredethatárzó: tás mdnél áli készből (kész helyből) él
(H3B roTOBaro /KHBCTL) ; sqwél raktnél posyaivé a tűzhely agyagból
rakatik; — d) okhatárzó: polem vitnél sornéyWim fagyos víztől
reszketek (OTT, XOJIO^HOÍÍ BO^M c^parHBaio).
5. T r a n s l a t i v u s . — Eagja-i ,-ái': kivolt',viti \ iáliji',maV.
— Használatára való példák: a) translativus: jánk vitV jémts a jég
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vízzé változott | пап put-tawritayts, raiui' minés a kenyér szétmállott,
morzsákra ment szét (хлъ'бъ измололся) || tolmééaV rqiuné /um tolmácsságra alkalmas ember (удобный человтлгь въ толмачы) || ti
rumam-jot alné yätälem yqnäl tuééV ta l'ünsilém, tissV ta tistilém ezen
barátommal együtt élt napjaimat valamikor siralommá fogom
sírni, gyászszá fogom gyászolni (объ этомъ веселье нотомъ пла
каться буду, кручиниться стану) || /us täW jémtsém, vagy yüs täi
nqtpäi' jemtsém húsz évessé (h. év korúvá) lettem || ja tit kityi
tqwili a folyó itt ketté (kettővé) ágazik; — h) terminativus: /qsäi''
jémtés soká lett | kiräW /asäV tarémtawé a kötél hosszúra eresztetik; — c) módhatárzó: toryénüi pol'wasém egész a reszketésig
megfáztam (до того замерзъ, что дрожжу) | akwai' put-tiisém
egészen átáztam (я весь перемокъ).
6. I n s t r u m e n t a l i s - c о m i t a t i v u s . — Bagja -/, mely
mássalhangzón végződő tőkhöz kötőhangzóval csatolódik: kicolél,
vitel, ampél \ salil, pérnal (kereszttel). — Használatára való példák :
a) instrumentális: vas nülél alislaicé a vadrécze nyíllal vadász
tatik | katél рщ-i'stä kézzel fogta ; •— b) módhatárzó : taw tülma/él
kwon /altémta/ts ő lopva kiosont (онъ крадчи на улицу вытянулся,
вывернулся) | ti иг él varain! ezen módon csináld! | aw kéméi,
akw' saivitél misayä egyformán, egy mennyiséggel adott mindkettő
jüknek (въ одну мгвру далъ об^имъ) | Щ lat/él at yöle'im osztják
nyelven nem értek (hallok) j| ula sultmél né4li a tűz szikrázik (szik
rával jelentkezik; изъ огня искры летаютъ) | nolém kélpél surri
csorog az orromból a vér || pali' tna'ilél ul álén! meztelen mellel
ne légy! (пологрудой не будь) j tärwitifi laHlél äli terhes (nehéz
lábbal van a nő) | kakér-patitél tisttiji szivéből (keble-fenekével) szo
morkodik ; — c) tárgyhatárzó: am nanén nanél miiem én kenyeret
adok neked | пап aném taréi lausáslén te énnekem kendőt ígértél;
— d) anyaghatárzó: votä vitel ta'intänti a kártus megtelik vízzel
(туесокъ напалнивается водой).
A birtokosragos alakokon bővebb -tél rag fejezi ki az instru
mentális viszonyt s átviteleit, pl. sa/imtél jol lépsayte'im subámmal
betakarózom (шубою одвнусь) | am supémtél tatapémné ta'ile'im
ingemmel a ládámba akadok (я рубахой задеваю о ящикъ) | manér
пап nelméntél saiv rantein mit zagyválsz (fecsegsz) annyit nyelveddel ? (что ты такъ много болтаешь языкомъ ?) | ti paul-kan
palitatéi pusén taljasléin ezt a falu terét hosszában egészen fölmér-
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tem öllel | samáyátél rajtéi szemeivel pillog (MHfcaéTL). — Ez a -tél
rag minden valószínűség szerint a ta'il «teli» szónak mása, mely
amúgy is használatos comitativ értelemben a vogulban, pl. pusén,
kwol-ta'iljoyUist mindnyájan, egész házzal (házastul, családostul) jöt
tek (BCÍI ceMLR iipniiuia) \pus üs-ta'il tot alés az egész város, mindnyá
jan együtt ott voltak | taw luwin lütin ta'iljol vjis ő lovastul, holmistul
együtt alámerült (COBCBMT. CT> Jioma^bio yTOHyjiT.) || man-ta'il üt ali
kis kora óta (k. korával együtt) itt van | mont-ta'il nanén Vö/wé'im
régóta mondom neked. Ugy látszik a ta'?7-nak tél alakú összerántása van e szóban is :jofél később (pl. taw jotél joyts ő később jött),
mely az időhatárzó man-ta'il, mönt-ta'il analógiája szerint juita'il-nok vehető; v. ö. jui u t ó : jui-palt utórész L. Budenz fejtege
tését a magy. -astúl, -estül ragra nézve: NyKözl. XVIII, 158.
3. 8. Birtokosragozás.
Az éjszaki vogul nyelvnek külön alakjai vannak az egyes,
kettős és többes számú birtok és birtokos jelzésére, melyeknek
\alamint a képzésükkel esetleg járó tőváltozásoknak bemutatására
szolgáljanak a következő példák:
a) E g y e s s z á m ú
kwol ház jai atya

éri' ének

birtok.

tatép ládika

potér beszéd

Egyes számú birtokos.
1. kwolém házam
2. kwolén házad
3. hvolá háza

jayein
jáyén
jayii

éryém
éryén
éryá

tqtapém
tatapén
tcítapti

potrém
potrén
pótra

Kettős számú birtokos.
1. kwolémén kettőnk háza jayémén enyémen tatapémen potrémén
2. kwolén kettőtök
« jciyén
éryén
tatap>én potrén
3. kwolén kettőjük
« jciyén
éryén
tatapén
potrén
Többes számú birtokos.
1. kwolüw házunk
2. kwolán házatok
3. kwolánl házuk

jciyüw
jáyán
jcigánl

éryüw
éryán
érycinl

tqtapüw
tqtapán
tqtapánl

potrüw
potrán
potriinl
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luw ló

luw csont

má föld

1. lumen
2. luiven
3. luiven

pernii kereszt saii rén
szarvas,
Egyes számú birtokos.
luwém
mám
pérném
sálim
luwén
mán
per né n
sálin
luwá
mátá
pémáta
sálitá
Kettős számú birtokos.
luwémen
sálimén
mámén pérnémén
luiven
sálijin
man
pernen
luwen
s álitén
mátén
peruéten

1. luivüiv
2. luwán
3. luwánl

Többes
luwüw
luiván
luwánl

számú birtokos.
maüw
pernüw
man
pernéiL
mn.nl
pérnünl

1. lum
2. lün
3. luw a

kivolt] két ház

sáliüiv
sáliéin
saliánl

b) K e t t ő s s z á m ú b i r t o k .
plyV két fiú éryi két ének t^iapV két hídika

Egyes számú birtokos.
1. kivoláyém két házam
plyáyém
éryáyém
2. kwoláyén « házad
piyáyén
éryiiyén
3. kwoláyá « háza
plyáyá
éryáyá

tqtapáyém
tátapáyén
tqtapáyá

Kettős számú birtokos.
1. kwoláyém.en kettőnk
plyáyémén éryáyémén tátapáyémén
2. kwoláyén kettőtök
piyáyén
stb.
stb.
3. kwoláyén kettőjük
piyáyén
Többes számú birtokos.
1. kwoláyuw kettőnk
pnyáyüw
eryáyiuv
plyáyán
stb.
2. kwoláyán kettőtök
3. kwoláyánl kettőjúk
gt plyáyánl

tqtapáyuH
stb.

luwi 2 ló taivli 2 bőr (sing. tqwét) pernaV 2 kereszt salijV 2 rén
Egyes számú birtokos.
1, luwáyém
'2. luiváyén
3. luwáyá

tqwláyém
tqwláyén
tqwláyá

stb.

stb.

1. pérnáyém
2. pérnáyén
3. pérnáyá

sáliáyém
sáliüyén
sáliayá
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c) T ö b b e s

számú

birtok.

kwolét házak plyét fiak eryét énekek tatapét ládikák tq,wl'ét bőrök
Egyes számú birtokos.
1. kwoldném házaim
2. kivoldnén házaid

piydném
piydnén

érydném
érydnén

txytapdném
tatapdnén

tqwldném
tqwl'dnén

3. kivolána házai

plydnd
stb.

érydna
stb.

tatapdnd
stb.

tqivtdnd
stb.

Kettős számú birtokos.
1. kwoldnémén kettőnk
2. kivoldnén kettőtök
3. kwoldnén kettőjük

§x

plydnémén
stb.

tqwidnémen
stb.

luivét lovak pérndt keresztek sálit renek
Többes számú birtokos.
1. kwoldnüw házaink
2. kivoldn házaitok

3. kwoldnl házaik.

Egyes számú birtokos.
1. luwaném pérnaném
sálidném
2. liiwanén pérndnén
sdlidnén
pérndnd
3. luivand
sdlidnd
stb.
stb.
stb.

Megjegyzendők:
1. A duális -dy s a plurális -dn birtokképző a folyó beszédben
igen gyakran -ay és -aw-nak is hallik (pl. éryaném énekeim, yulaném h a l a i m , samayém szemeim), a m i n t a rövid a és a hangzók
egyébként is számos esetben váltakoznak.
2. A ív spiránssal végződő tők e mássalhangzójukat a birtok
ragozásban vocalisálják, pl. lékw sógor, a férj fitestvére (^,eBepi>):
1. lékum, 2. lékun, 3. lekwá \ rakw gallér : 1. rakum, 2. rakun, 3. rakwd.
Ezek mellett járatosak az ilyen alakok is : lekwém, rakwén.
Azékwd
,asszony' szó ugyanily m ó d o n ragoztatik ékum, ékun, ékwatd, vagy
ékwdrn, ékwdn, illetőleg ekivam, ékwan alakokban.
3. Kyum ,férfi' szó tője voltaképen : yumi, mi kitűnik a követ
kező birfcokosragos alakjaiból: yumim, yumin, yuimta • yumimén, yumijin, yumitén; yumiüw, yumidn, yumidnl \ yumidyém stb. | yumidném stb.
4. A birtokos személyragokat fölveszik a névutók is, pl. am
tar dm én mellettem el, na'h tardn, taw tardtd \ mén tarámén, nen
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tarén, ten taraten \ man taraüw, nan tarán, tan táránl || am nwpélém
én hozzám, felém, nan nüpélén, taw niipélá | mén nüpélémén, nén
nupélén stb.
5. A ma*és ,miatt' szó személyragos alakjai: am •ma'éslém
miattam, nan má'éslén, taw maésta \ mén maéslémén, nén maéslén,
tén ma estén \ man méVéslüw stb. Ugyanígy képződik a voipi, hasonló
minőségű szóból (manii voipi élém-'/alés ? micsoda ember ?): am voi,
pilém, nan voipilén, taw voipitá stb. (pl. am voipilém nari' katépman
áyi magamféle zsenge kezű kis lányka. Keg. Numél var lém éri').
4. I. Névmások.
a) Személynévmások.
Nominativus: Sing. am én, nan te, taw ő
Dual. mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten
Plur. man mi, nan ti, tan ők.
Accusativus: Sing. áném, nanén, tawa
Dual. ménemén, nénin, fenten
Plur. marr^ww, vagy: manürv, nanün, tanaid,
Dativus:
Sing. áném, nanén, tawán
vagy ánéinné, nanénné
Dual. ménemén, nénen, téntén
vagy ménéménné, nénénné, ténténné
Plur. manaivn, nandu vagy nananné, tanánélne
Ablativus :
Sing. ánémnél, nanénnél, tawánél
Dual. ménéménnél, nénénnél, ténténnél
Plur. manaünél, nanánnél, tanánélnél
A költői nyelvben a mén «mi ketten» névmásnak ilyen alakját
is találjuk: méj-i (pl. Mái'tarmi msyatilém é.), hasonlóképen a
man «mi» névmásnak is van mm* alakja (pl. T ék-ajka térn. é.).
N y o m a t é k o s í t o t t s z e m é l y n é v m á s o k (v. ö. jelen
tésükre nézve: sát uj vorin yum amki ti asém hét medvét legyő
zött férfiú, ime én vagyok, nafikin jo/tsén egyedül jöttél, takivitán
vistá maga magának vette, iakkát jali egyedül, magánosan járkál):
Nominativus: Sing. amki én magam, nanki, takivi
Dual. ménki csak mi ketten, nénki, ténki
Plur. manki csak mi, nanki, tanki
va
gy
Sing. amkim, nankin, takkat
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Dual. ménkimén, nénkén, ténkitén
Plur. mankiwv, nankán, tankánl.
Accusativus : mint a nominativus személyragos alakja
Dativus :
Sing. amkimné, nankinné, takwitan
vagy nankin
Dual. ménkiménné, nénkénné, ténkiténné
Plur. mankiüwné, nankánné, tankanéiné
Ablativus:
Sing. amkimnél, nankinnél, takwitánél stb.
A még erősebb nyomósítás jelölésére ilyen alakok használa
tosak : am amkim én egymagam, nan nankin, taw takwi s viszony
ragozva is : amkim anémné (mistá) én nekem egyedül (adta), nankin
nanénné stb.
Az önálló t b i r t o k i névmások (enyém, tied stb.) a személy
névmások és az ut «holmi, valami, mi» szó birtokosragos alak
jainak összetételéből keletkeznek, pl. ti ktvol yaayá kivol? ez a ház
ki háza ? (BTOTB mm ^OMT. ?): am kwölém az én házam, vagy am
utém az enyém, nan utén a tied, taw utci az övé | am utáyém az én
két holmim | nan utanén tieid stb.
b) M u t a t ó n é v m á s o k :
ti ez ; ti-ti,an- ti, ti-nanki ime ez ; titi-k (pl. tarém) ez a (világ);
akw' ti ugyanez f ta az, ta-ti, an-ta, ta-nánki ime az; tati-k (pl.
tarém) a más (világ), akic' ta ugyanaz, | ton az, amaz: ton-arémt
abban az időben, ton mantin azalatt, pedig.
Birtokosraggal: útim, titin, tititci, tűimén stb. | titidyém stb. |
titiáném stb. Ugyanígy: tátim, tátin stb. s ezenkívül tájim, tájin
stb. tajáném azjaim, amaz enyéim (pl. Ték-ajká tern. é.J. — M i n ő 
s é g m u t a t ó k : t&mté ilyen, olyan; ti yurip, ti-kém ilyen, tayurip,
ta-kém olyan; akw tamté ugyanolyan.
c) K é r d ő ós v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : yafryd ki,
a ki; ki ? kicsoda, ya (Szigva) id. (yqnyá tü mini, mnjléptavé a ki oda
megy, megvendégeltetik; yanyci joyts ? ki jött, ya métélayti? ki sze
gődik bérbe ?) | manér mi j| yoti, manci, manér-sir, mana-sir, matvajpi minő, micsoda? (yoti lq,nyné minés ? minő útra ment? maná
varmél vári ? micsoda dolgot cselekszik ? maná yul tóti, akiv-müs
mán a micsoda halat hoz, mind apró) || manéy, man-sawit, manakém, manéy-kém mennyi, hány? (pl. manéy potvislén? hány pudot
vettél? man-sawit joytsét ? hányan jöttek? tiná manéy-kém jémtit
mennyire rúg az ára ?)
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d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : yqtpdvalaki, akw' yatpd
egy valaki, ném-yqtpd vagy ne-mat yqtpd senki, yoti yqtpd akárki |j
mater valami, matér-sir mater valami, egy valami (pl. m. s. m. tot
ta vqmiti valami mozgolódik ott, KTO-TO Tanon T&Wh MeTJieIUHTCÍT ; ^aaeKO, BHjiaTL He ÍICHO) || akw'-matér egy valami, ne-mátér
semmi, matér-kdsifi akármi, bármi, matér-sir inat valamiféle (pl. m.
s. m. mdn jakwé valamiféle kis folyócska. Polém-taUy uj e.) | kwossmanér bármi, manér-sir man minő, micsoda (pl. in. s. in. jam lilém
micsoda folyóm volt. u. o. | mat bármely (mat varmél! vari, akw'-müs
l'ül! bármely dolgot cselekszik, egyre rossz) | akw'-mat (yum) vala
milyen [ember], akw'-mat-ért egys-er csak, egy valamikor || ta né
mely (tq yum joyti, ta yum ai némely ember jön, más nem; ta ért
olykor, néha), tqu (Szigva) némely (tan man ketita némely helyre
küldi) || mot más, möt-möt egyik-másik,mot yatpd más valaki; mötén
másik (pl. mot nahk-nor-jiu' sirej taktépdii, supi ta jdktawé, qs
m öté n jiw ; m ö t é n jiw qs tüp sirej taktépdii, qs mötén jiw az egyik
vörösfenyő-gerendafát érinti a kard, ime ketté vágatik s ismét má
sik (gerenda) jő ; a másik fát alighogy a kard érinti, ismét másik
jő. Lqr-üs qtért térn. é.) |j mat-kém, matd-kém néhány, valamennyi
(pl. matd-kém mir mindst néhány ember elment, H'JdcKo.ibKO joóáeil
yfexajiH, mat-kém totsüw einiges brachten wir. Reg.)
5. §. Határozók.
a) H e l y h a t á r o z ók.
N é v m á s i tőből származottak: tit itt, tot ott; tit-ti ime itt,
tot-ta ime ott; akw' tit ugyanitt, akw' tot ugyanott | tü innen, tül
onnan, ülnél ettől fogva (ülnél vdssi' át'im ettől fogva nincs több),
akw* ül ugyaninnen, akw' tül ugyanonnan | íl- ide, tű oda, tlíe ide
felé, tülé oda felé, akw' ti'' ugyanide, akw' tü ugyanoda, ülé-tülé ideoda || yot hol, yot-té valahol (pl. yot-té tawjol rosés ő valahol késett,
OH'L rxfc-HMŐyflh 3aMr],iiiKa.Ticfl), ném-yot sehol | yotél honnan, yotéluit honnan, merről (nan yotél-uit kapalém élém-yqlés ? te honnan
került ember vagy? OTKV^OBL TM B3íuica, OTKy^oB't npafejKÜí
•feJiOBT.K't Tbi? : Regulynál: yotél-uilt ti yurip-ut am at ti vdsintdsém,
nan qs yotél-uilt visdyén ?l én ilyesmit még sohasem láttam, ugyan
honnan vetted te őket?! Vdta-yum 21, 7.), ném-yotél sehonnan \yotd,
yotal hová, yotd-mos meddig, ném-yotitl sehová.
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Egyéb névszói tövekből valók :
1/ (éli-pál előrész, eli avl elővég): elén a távolban, előtt | elél
távolból, messziről (elél at kinsawé messziről nem kerestetik); elélelél: é. e. tüjt-lamtét szétszórva, egymástól távol hódarabok vannak
(vj\f, ecTb CHÍJJKOKT>, r,a,T> fffeTy) Kdsméy vnor jeri. jegyz. | éld, éldl'
előre, távolra (éld jamili előre megy; éldnüiv tqwánf evezzetek
előbbre!), éld-jüw előre-hátra (éld-jüw nupyenti előre hátra sétál,
Biiepe;i/J» n Hasadt XO^HTIJ, ryjisieTi.). Igekötői alakja: él, pl. él-mini
előre megy, el-tqwmid'im előre evezek (Biiepe^T, rpeőyci.), él-ünli
továbbra ül, elül, alném él-jonydslém eljátszottam a pénzem. Mint
névutó csak az éli-pdl összetételben szerepel: kwol éli-pdlt jiw l'üHi a
ház előtt fa áll, sdli éli-palné min és a rén elé megyén, sun éli-pálnél
juw-joyts a szán elől vissza jött.
ju (jui-pal hátsó rész, utó, jui-aul utóvég, jui Mny vissza
felé való út. Polém-taléy uj-éri') : juit hátul, után, jüw, jüwl'é hátra,
vissza, juil hátulról. Mint igekötő «vissza» jelentésben gyakori a
jüw: jiiw-minés visszament, jüw-joytés visszajött, alnd jüw vistd
visszavette a pénzét. Néha $ juit is szerepel ilyen minőségben, pl.
jait-koiliti nyomozza, nyomában jár (Saywdsané é.). Névutós
alakjai: jwi-palt után, jiá-palné utóra, utoljára, jui-pdlnél hátúiról.
ju : jun benn a házban, jüw be, a házba.
kwon (kwoni-pal külrész): kwon künn (kwon ali künn van),
hwond, kwonal ki, kwonél kivülről. Mint igekötő szerepel a kwon
(pl. kwon-mini kimegy) és kwonél (pl. kwonél janyilém kikerülöm; at
jiw-sajnél kwonél-mowéltdln öt fa mögől kerüld ki. Numél vailém é.J.
nwm (numi-pál v. num-pdl felső rész, nunii tarém felső ég,
numi aul felső vég): numén fönt, numél felülről, ncihy, nanydl föl,
fölfelé. Az utóbbi gyakori igekötő is, pl. nany-ydnyi fölhág, nqftyjoyti fölérkezik, sisdnl iséltankwé nanyé! yul'itayte'it hátukat mele
gíteni fölmerülnek (MdVtarmV sasyatilém é.J
jol (joli-pdl alrész, joli-aul) : jolén alant, jold, joldl alá, jolél
alulról. Igekötői alakja : jol, pl. jol-vaili leszáll, jol-pati leesik, jolrdti lever.
al (ali sup a folyónak felvidéke, ali vöt felszél, ali sárié felső
tenger): alyd, alydl a folyón fölfelé (a. tq.wWim fölfelé evezek,
KtBepxy norpeőyct), alél, alél-uit (v. ö.yotél-uit) felülről (a folyón),
álén a folyó felvidékén.
lu (lui sup a folyó alvidéke, lui vöt alszél, lui sárié alsó
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tenger): luin az alvidéken, luil az alvidékről, Iqnyd, lányai a folyón
lefelé (pl. tqwWim).
puj (pu)i-pdl a folyótól fölfelé eső vidék, tehát az erdő, hegy;
az ágynak a falfelé eső része; a szobának a tűzhelytől távolabb eső
része): pujin (taw kw old puj in qli, dtd jd-vátat az ő háza beljebb
van a folyótól, nem a folyóparton), pujit id. (nan pujit yujén, am
nalmit yuje'im te aludjál belül az ágyban, ón szélről fogok aludni),
pujil (ablat.), pá, pdV, palé befelé (a folyótól, ágyszéltől), fölfelé
(az üstből, tűzhelyről, pl. palé sunse^im, pof püytsémén fölnézek,
felkapaszkodunk a partra. Sakw-sünt tqrém térn. é. —pdnüw lakwénf
húzódjál kissé beljebb az ágyban). Igekötői alakja:pa, pl. pd-kiválén
kelj ki a partra! püt pd-vojdln ! emeld föl az üstöt a tűzről, pd-yuni
kanalaz (fölfelé) az üstből.
nalm (nalmi-pdl a folyó felé eső vidék, partvidék; az ágy
külső széle; a tűzhely közele): nalmén, nalmit (loc), nalmél (ablat.),
nalwd, nalívdí! lefelé a parthoz v. folyóhoz. Igekőtői alakja: nal,
pl. nal-vd'ili leszál a folyóhoz, püt nal-ünttdln ! tedd le az üstöt a
tűz fölé.
yqsd hosszú : yqsdt messzi, távol (fiaid yasdt qli a falu messze
van), yqsdn távolra (suji yqsdn sujti híre messze hangzik), yqsit
hosszában, mentében (quiv yasit yiulén evezz a vízfolyás menté
ben, no CTpyt fc^fc).
lapd közel: lapdt közelben, l'apd, lapun közelre (Xapd
rqwunkwé at rqwi közelébe érni nem lehet, nejib3fl iipuŐJiH3HTBca).
lakw kör, karika: lakwd szét, széllyel. Gyakori mint igekótö
pl. kivolés lakwd-sasentaw'és a liszt szótöntetett, lakwd-mine'it szét
mennek, lakvd-urtitd szétosztja, lakwd-sakwali szétszakad.
akivé egy: akw' pdl félre, egy oldalra (akw' fial minénf félre
innen! takarodj!) | akivdt együtt (a. ilWit együtt élnek), akivdn
együvé, össze. Az utóbbi mint igekötő is használatos, pl. vél'td
akivdn-úosérmatéstd összeránczolta homlokát, akivdn-joytdst össze
jöttek, nqmtén akwan-fiatnV egy gondolatra jöttek (ketten), egyazon
akaratuk jött.
sup rész, darab (jiiv-sup fadarab, lui sup a folyó alvidéke,
ali sup felvidéke): sapV keresztül, át; pl. ti ja supV tqsés ez a folyó
keresztül (teljesen) száradt, kiszáradt (BTR pimica nepecoxjia);
kwali'' supV jdktéstd a kötelet ketté vágta, átvágta.
N é v u t ó szerepű helyhatározók:
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.

22
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qntsél, ontsél mellett, vlminek a tájékán, közelében, pl. jiwantsél tü tül'émte'im a fa mellé állok oda (BOSJIÍÍ ,nepeBa cTaHy) |
vör-ontsél jqmite'im az erdő tájékán járok (OKOJIO jrfecy xojKy) | déd
kdtd-ontsél sa'irépéstá atya keze közelében vágta el (OKOJIO pyKi.
OTii;a nepecfeieb. Lqr-üs átért térn. é.)
ültté által, keresztül (loc), ultá át, által (lativ.), pl. mdnjákwéultté lüpi-sup yuji a kis folyón keresztül egy fatörzs-darab fekszik
(parné é.) \ tür-ültté tqwimátá a mint a tavon által evez (Pupyén
tür ajka é.). \\jdm-ültd jqmsém folyómon át mentem (Polém-tal'éy
uj-é.). Az ultá ablativus-féle jelentésben is előfordul, pl. NumiTarém asém-ültá réyin vöt réyin jiséentawém. N. T. atyám felől
meleg szél heve jő hozzám (Numél vallém é. Anjá-pault) \ am ultdm
joutwés tőlem (OTT> Memi) vétetett meg (Reg.) | am ultdm latin mines,
tot-té ti sir-ut uj qli részemről (OTT> Meim) üzenet ment, hogy ime
ott efféle vad van. (Reg.) — L. tül-ult az időhatározók között.
kiwr «belső» : kiwért belül, benn, khvérné be, khuérnél be
lől, pl. kicol-kiivért a házban, kwol-kiwérné jüw-totitd beviszi a
házba.
yal «köz» : yalt közt, közben, yalné közé, yalnél közöl, pl. kit
jiw-yalt két fa között, sat yum-yalnél hét férfi közöl. — L. egyéb
alakját és jelentéseit az időhatározók közt.
yüt: yütai mögé, pl. ydsép-paal yütái dnkwátásém az ágy
függöny mögé («hinter den schleier» Reg.) tekintettem. (Saywdsané é.) ; jiw-yütdV a fa mögé.
jot «együtt, -vel» : am jotém velem, taw jotd vele, nét-jot
a nőkkel. Regulynál még teljesebb jurt alakja is található pl. am
jurtlém tenkivé ajunkwé qs at kwale in í én velem enni inni nem
jösz-e ismét? Váta-yum. 19, 4 ; nan jurtlén te veled u. o. 19, 13,
mén jurtélmén mi kettőnkkel u. o. 19, 15, yqn jurtél a chánnal
u. o. 19, 8, akiv' jurtél u. o. 19. 16, = akiv' jot együtt. Ez a jurt
szó «társ, pajtás*) értelemben közkeletű. A jot mint igekötő is szere
pel, pl. jot-totitá magával viszi.
jor «hely» (éntép-jor öv helye, kwol-jor házhely): am jorémt
én helyettem, taw jordt ő helyette; purpd uj-jorné patimé harapós
állat helyébe esett (olyan dühös lett, mint egy medve. Rés-pqypéltan-yuj é.)
tara keresztül át, pl. as-tdrd a lyukon keresztül. Igekötő is
lehet, pl. tara-mini keresztül megy, ti erV tara at éryllilüw ezt
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•az éneket teljesen végig nem énekeljük (ary IIÉCHIO BCK» He npoirfeBaeMi) — L. módhatározó jelentését alább.
tarés: ti kivolt ma'ü-tarés ünle'it ezek a házak egymás mel
lett állanak (BTH ,a;OMa ps^oifB CH^HTT.) | lau tal asit kér-kartd
ma'il-tarés tara ti sa'iréstén a tíz öl vastagságú vas sánczot egy
más mellett [dolgozva] íme összetörték (pa^OMi> npopyŐHJiH nxHyio
flecaTH-caaceHHyio TOJIIIJ,HHH uplmocTb. Lar-üs átért).
tarm fölé, vlminek a tetejébe, tarmél vlmi fölött, pl. akwctarm pindyén! tedd őket egymás fölé! lüw-tarmél ünli lovon űl,
jdnk-tarmél yalyi a jegén csúszkál, tarm mint igekötő is használa
tos, pl. uj potitd tarm-ünlitd, a medve földbe kapart zsákmányát
üli (rajta űl). Eegulynál ugyanígy tarmél is, pl. la'ilém tarmél
jaméséstd lábomra hágott. Közönséges határozó használata van a
tarmél-nek az ilyen szólásban: tarmélnüiv mindst (vlmely czélpontnál) tovább mentek (^ajibrae TIIJIH). — L. időhatározó jelentését
alább.
torV ellen, szembe, felé, pl. nanyuml'éyatél-lalt v. tori'' Vül'e'in?
minek állasz a nap felé ? posin-torV voss sunsiléütv «bei licht sollen
wir es sehn» Reg. — L. időhatározói használatát alább.
saj «mög» : sajné, sajin mögé, sajnél mögől, sajit mögött,
pl. jiw-sajin üntteuw! üljünk a fa mögé! at juv-sajnél kwonél
moivéltdln f öt fa mögől kerüld ki! (Numél va'ilém é.).
sis «hát» : sisV hátra, mögé, sist hátúi, mögött, sisnél
hátúiról, mögül pl. aw-sisi'ta minimén a vízfolyás mögé megyünk
(Sakw-sünt tarém térn. é.) | kwol-sisat yáX l'ül'i a ház mögött
nyírfa áll (MaV tdrmi sasyatílém é.). — L. időhatározó jelentését
alább.
nüpél, a Szigva mellókén numpél felé, -hoz, irányában, pl.
am-nüpélém lawi hozzám szól | Ta'it nüpél jdWim a Szoszva felé
utazom | taio-nüpél laiv aúúe'im neheztelek reá (Ha ero 3jiocTb ecTB
y MeHa) || vdt nüpél akwé harmincz felé egy — huszonegy, nalimén-nüpél kitdi harminczkettő.
pq,y «oldalw : pdyét mellett, oldalt, payén mellé, pqynél mel
lől, pl. kwol-pq,ydt l'ül'i háza mellett áll, dyi-payén mini a leány
mellé megy.
pas: pást táján, vidékén, pasné -ig, pasnél tájáról, mellől,
pasél -ig, táján, pl. nar-past bei dem gebirg (Reg.), vor-pasné mini
az erdőig megy (#0 jrfccy), éntép-jor-pasél supV ti sa'irépéstd az
22*
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ővhely tájékán (no iioncy) ime ketté vágta (Lq,r-üs qtért tern. é.),
kátém jiw-tqiv lapi pasél joyti kezem a fa ágernyőjéig ér.
pal, pqal fél, oldal»; éli-p. előrész, jui-p. utórész, numi-p*
felső rész, joli-p. alsó rész, ktuoni-p. külső rósz : éli-pdlt előtt, élipalné elé, éli-palnél elöl, pl. am eli-palémt ón előttem, sun éli-palné
mini szán elé megy. Ugyanígy jui-jidlt után, joli-palnél alól stb.,
pl. nor joli-palnél a gerenda alól.
müyél, a Szigva mellékén mowél körűi, pl. sqpdm-moivél yürémsos jqnydsém a sírkerítés körül háromszor jártam (Numélva'ilém é.).
Mint igekötő szerepel az effélékben: müyél-jqmiti körül járkál
(KpyrOM'h xo^HTt), müyél-jqnyi körülforog (KpyroMT, BopoiiHTCfl).
A Eeguly jegyzeteiben található mídagi (pl. ma m. um die welt
herum, m. jangi uvokrug vorotitsan) nyilván a mowél lativ képzése :
motvlaV.
mos, mosd -ig, pl. paul- mos a faluig, man-mosau mi hozzánkig.
l'al' «ellenfél» (lü pun jqmés VaVkwé joytipél, séi-ndmpér
varikdném ha mint a lovon a szőr temérdek, annyi jó ellenségecske
jön, mint homok-morzsa, úgy aprítom őket össze. Tek-ajkd
tern. é.) : lalt ellen, pl. am-l!al'tém ellanen, mdyém-Xalt mini a nép
ellen megy. Mint igekötő használatos az effélékben: Xalt-kwdli
szembe-kél, laXt-mini szembe-megy.
b) I d ő h a t á r o z ó k .
N é v m á s i tőből származottak: til ettől fogva, ezen időtől
fogva (pl. til alné yqtél elém-yqlés jisin tqrém téli ezután az ember
korabeli idő áll elő. Rés-pay-péltafi-yuj é.; til tajéy ennél később)>'
titil ezzel, ezután (titil kwon-minés ezzel kiment); iV-mos eddigelé,
ezen ideig (aú tV-mos tVat joytéldle'im eddigelé ide nem jártam,
^o-cejit. He ÓMBajrL ciojja) | tül azután, tül-ult id. (tül-ult yqtpd at
va'i, kit yal pattuivés azután nem ismer senkit, megbolondult) |
tajéy, szígvai tay később, azután | tönt akkor || yqman hol (időh.),
némelykor (y^qman kuleite'im, yqman saj aje'im hol sétálok, hol
teát iszom, TOTT. H ryjiaio, TOTTJ 'iaö nbio) | yün mikor, at-yün soha,
kivoss-yün bármikor, lavoss-yün ta'il mindig, bármikor (kw. y. t. toy
nqmsumvké pate'im mindig úgy fogok gondolkozni, XOTL Kor^a,
Bcer,a,a TaKi> őy^y^VMaTb),yünté,yünt amikor; valamikor (pl. NumiTarém dsém yulay-nol solit yol yünt pünsém a midőn N. T. atyám
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'holló orrát derező reggelt nyitott az égen. Numél va'ilém é.; yuíü
érmili, nan vöiváln/ a mikor kell, hívd! Eeg.; amyünt nart qlsém én
valamikor a hegységben laktam. Eeg.), yünt-ta'il valamikortól fogva,
«seit jeher» (Eeg.); ném-yünt soha || mölál, möl, möl-ti minapában,
régen, előbb (aú mölál tit als nem régiben itt volt), szigvai möldl
et = ynrmit ét tegnapelőtt, mölál-tá'il, möl-t. régtől fogva | möléy
azelőtt, előbb (möléy qlketén mowinti, janyi azelőtt való létükben
nevet vala, játszik vala. Eeg. Váta-yum, 22, 2.) || mönt régebben,
előbb, minapában (mönt jim lánya yasit mini minapában idejött
útja hosszában megy), mönt-ta'il régtől fogva (cm m-t. láwe'im
nanén, nan áném at a'ite'in én régtől fogva mondom neked, te
nekem nem hiszel). | matá-kémt
qleuw «einige zeit lében wir
hier», matá-kemt
joytdls ? mely időben jött ? (BT. KOTOpoe BpeMH
. npHxo,a;Hj[T> ?) Eeg.
I d ő t jelentő alapszókból való határozók: árt «idő, kor»
(Szigva): ti jui-artát ezután | qrém «idő» : ton-qrémt akkor, ton
qrém-kémt azon időtájt, taw joyténé qrémté az ő jöttekor | rt :
akw'ert, akw'-mat-éH egyszer, mos ért rövid idő alatt, gyorsan ;
tq ért néha (tq ért érptilém, tq-ért kantle'im néha szeretlek, néha
haragszom); latin ért ritkán (taw l. é. tV jálenti ő ritkán jár ide) ;
morsin ért id. Eegulynál rendesen értn alakot találunk (1. Budenz:
Vata-yum közlés. Ny. Közi. XIX, 323. 1.) \jis idő, kor: ti jist ezen
korban, mai világban, pés jist hajdan; jist régen, hajdan (v. ö. a
jis speciális «őskor» jelentésót pl. e kifejezésben: jis-yum régi,
ősember, jis pordt a hajdankorban, éri'-jis az ének őskora) | pora
kor = orosz (BT. TOH) nopt azon időben: ta pordt akkor, ti pordt
ekkor, ezen időtájt, taw joyténé pordt az ő jöttekor | kum pillanat: ti
kumté ebben a pillanatban, ti kumkwél (áld ti joytaslém) ezen pil
lanatban (majdnem hogy utóiértem) | sqs idő, óra — orosz ^aci. :
akw'-ti-sqs rögtön, ebben a perczben == cefi^iacT. || yol reggeli
idő (subst.): yoli reggel (yoli yanétém yanétapém reggel tanított taní
tásom. Numél va'ilém é.), yolit, yolitdn holnap | ét este (subst.) :
éti, éiidn este, esti időben; étdl'in (olyan képzés mint toyal'iri úgy;
v. ö. joldl, éliit stb.) — «ét'i yqtléns-mos» az est a nappalodásig
(Eeg. Vdta-yum 15, 2), éjen át: étdlin ülémtal yumXé-müséy qle'im?
hogyan leszek álom nélkül az éjen át? (u. o, 17: 2, 3 ; 18: 2);
etd-yqtélatél mini éjjel nappal megy; éta jqme'im, yqtéld jqme'im
•éjjel-nappal járok (Numél va'ilém é.) ; éü-páldi' jémts este felé haj-
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lott (az idő) | líi éjjel; iii-yátél éjjel-nappal | ti yatél ma, mol yatél
tegnap, yqtél-jatté délben, yqtél-jatné dé]re, étin-yqtél v. étin-yqtélátél jáli éjjel nappal jár, aninén yqtélinén toy ti qli (mesevég) mind e
mai napig úgy él | dlpél korán reggel, álpél-ta'il korától fogva (álpél
taHl akw'-müs toy tijqme'im üntélmattal kora reggeltől fogva foly
tonosan így járok leülés nélkül. Reg.; álpélnüw korábban || tál tél:
téli, télián télen, téli-pálaV jémts télire vált az idő | tuja tavasz:
tüjái', tüjiiyán tavaszszal | tüw nyár: tuji, tujidn nyáron | takwés
ősz: takwsi, takwsian őszszel | ti tdl ez idén, mol tál tavaly.
Ö n á l l ó , nem származott szóval fejezik ki az időhatározást:
aú most, an-ti, an-manin, an malin épen most, an-mönt az imént,
aninén (1. az előbbi pontban) | us, szigvai iá még most, mógcsak
most; majd, majd csak, pl. us télém mán áyirié csak nem régiben
született leányka, is janiméné mán nánk éppen most növekedő kis
veresfenyő; taw mos nusi-pél, us minéuw ha ő egy kissé megjavul
(a bajából), akkor megyünk csak; ti yatél at mine'im, yolit us ma
nem megyek, majd csak holnap; us-ti (joyti) még csak most (jön);
mönt manér minés, an us mini a minap a mily gyorsan ment, most
még inkább megy Reg.; us-ta most már, pl. yumin-pált us-ta qlmejásém férjem mellett most már letelepedni kezdtem. Jurkin-ékwá é. \
in még, in-ét még nem, pl. taw in yuji, in-ét kwals nq,ny ő még fek
szik, nem kelt még fel. | vássV tovább, még, pl. vássi' at kantWim
nem haragszom tovább.
H e l y h a t á r o z ó k képes használata mutatkozik a követ
kező időhatározókban: tarmél «rajt» : ét-kwoíélnél tüp tarmélnüw
minés alig ment az idő t ú l az éjfélnél. Töma-é. \ elá «előre»: éla
qXné elli nq,mt él ta vissentimén a j ö v ő r e való előgondoskodást
kezdünk meg (veszünk) immár. Sakw-sünt tqrém térn. é.; áyin
plyin kwol elöl ta nqmélmataslém család alapításra gondoltam íme
a jövőben. Jurkin-ékwá e. \ élnin előbb, pl. élnin at tastásém, tül
tastlaytsém előbb nem mertem (BnepBO He CMÍJIT,), azután neki
merészedtem. | jotél később, pl. j.joytés később jött, tiljotél ennél
későbben.
Ilyenek jó részt a következő n é v u t ó szerepű időhatáro
zók is:
álu át, valamely idő lefolyása alatt, pl. ti ét alu ezen éj alatt,..
ti tál álu ezen télen át.
ültá «át, által*) : yum-uj at et-ültá jékwaivé a hím medvét öt
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napig ünneplik meg lánczczal | täl-ültä tot yuji a télen át ott fekszik || yqtél-ült joytäli minden másodnap jön (каждой другой день
придетъ). Eeg.
kastél: пап joytnén-kastél am akw'-müs taste'im, manér ät'im
a te megjöveteledre én mindent beszerzek a mi csak kell (къ твоему
приходу все приготовлю, припасу, чего надо); sqtér yqtél-kastél
q,s jamés ulém isten áldjon örökre ! (tkp. ezer napra továbbra is jó
életet!); sät-punk yqtél-kastél mis «bis sonntag gab er es« (Reg.),
tal-kastél taw-pält qle'im a télre, télen át nála leszek «на зиму».
Eeg.; am ti varmél'-kastél qle'im taw-pält én ezen dologra vagyok
nála, «я за это д-вло у его» Eeg.
у alt «közben» : toy jqmimém-yalt m i a l a t t úgy járok, tenémajném у alt étkezésem közben.
tori' «felé» : am ta'iném-tori taw joyti a mely időben mon
dottam, azon jön meg (я въ которое время сказалъ, въ то время
онъ и будетъ) | ménki akiv tori' lakwäsimen mi egyszerre v. egy
időben mozdulunk (въ разъ подвинемся).
sajit «mögött» : au-kit yatél-sajit jelpin yatél qls egy-két nap
e l ő t t (за два-три дня) ünnep volt.
sis «hát» : l'qny kisném-sis m i a l a t t az utat kerestem (пока
дорогу искалъ), nätnätä-sis úszása k ö z b e n | ti-sisä mäntin
ezalatt (Res-pqy-p. у.).
nüpél, numpél «felé»: yatit yqtél-numpél antin uj jamés jirél
ti l'ülilaivém a hatodik n a p r a szarvas állat jó áldozatával állanak
előttem. Muun-késin uj é.
pasnél: jolél jiinlmamém-pasnél taml'in varmél! at väsintäsem
m i ó t a fölnevekedtem v. fölnevelkedésem ó t a ilyen dolgot nem
láttam (отъ порождешя не видалъ такого дт,ла); nqtém-pasnél
a mióta élek, életemben (pl. nem láttam) | mana-pasél «seit wann»
Eeg.
lapéi «-ként» : yqtéla-lqpél satpén qln rüpite'im naponként
hetven pénzt keresek (dolgozom; кажной день семь гривень
роблю).
jémt-ke: yqtéla jémt-ke minden nap, tälä jémt-ke minden télen;
1. alább 349.1.
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c) M ó d - é s

állapothatározók.

N é v m á s i tőből képzettek : to% úgy, toy-ti így; toyin, toyaíin
úgy, olyan, v. ilyen módon, olyaténképpen, pl. nqmse'im: ul
kdsélaivém, ydpém yqsit jol-yujipdsém, saséi lap pantépaytsém, úol
toyal'ifíjdysém
azt gondoltam vala, vajha észre ne vegyenek;
ladikom hosszában lefeküdtem, nyírhéjjal betakaróztam s olyan
módon jártam körűi a partfokot. Jurkm-ekwik e. / ta úol toyal'in
jdnyi, vör-vdta sajV jémti az a partfok úgy fordul, hogy az erdő
széle [a szél ellen] védelmünkre (tkp. möggé) lesz. Vdta-yum.
14, 6. Eeguly jegyzetei között «tokaV, tokdl'en alakok is előfordul
nak. || tik «így» : vas kasélené yum yard mat ness vanyi, tik dt'i
ness nori e°y vadkacsát ószrevevö ember nyílt (fától szabad) helyen
csak úgy vanyi (térden mászik) vagy ha így nem (értsd: ha más
szóval akarod kifejezni), hát csak úgy nori (csúszik). | ta-kém anynyira, oly módon, ti-kém ennyire ily módon, mand-kém mennyire,
mily módon, pl. dld ydli, ta-kém müwinti majdnem meghal, anynyira nevet; am mand-kém pöse'im, taw ds ta-kém pösi a mennyire
én hajtok, ő is annyira hajt. Tqmpüsém paulin Tarja é. || yum,
yuml'é ? hogyan ? pl. ds yum! no még hogyan! no persze! taw
yum yansitdí ő hogyan tudja? (Eeg.) \yum-müs? hogyan, miképpen;
pl. anyummüs varilém? most hogyan csináljam? yumíé-müséy id.,
pl. ülémtal yumlé-müséy (Eeg. írása szerint: mosah) dWim ?!
álom nélkül hogyan legyek?! (Eeg.) | yuml'é-kdsin (Vdta-yum
14, 6), kwoss-yuml'é akárhogyan || yotém valahogyan, valamikép,
pl. ménki yotém akwdn voss rumalaytnuwémén mi ketten barátkoz
nánk meg valahogyan (HaMt ŐBT CB TOŐOH KaKB-TO OBI no^pyJKHTBCÍI), yotém-képél dleuw valahogyan élünk (KoeKaKB jKHBeMB);
moléy-yqjtél at qli: akw'-müs yotém tistimé dli úgy mint előbb nem
él: valamiképpen folytonosan szomorkodik | yotém-kdsin akár
hogyan (KaKrf.-HHŐy^b), pl. Eeg. Kaltés-mqjt, 15.) | ném-yotém
sehogysem, pl. n. y. at tai HiraaKB H6JiB3ff. Eeg. | yotém-müs, yotmüs valamiképpen. || mötdl!: nála mötdl'vdrunkwé érés, taw poyrV
varitd nyilát másképpen kellett volna csinálni, ő gömbölyűre
csinálja (Eeg.). A yün «midőn» átvitelesen szintén jelenthet
«hogyan »-t, pl. nan yuripén nürém kwosspd kwonsin ufó-ke télsém:
tas yum pdywtné pdkw-pdlét amyün ténüm ? ! ha én magadfóle erős
karmú karmos vadnak születtem volna: idegen ember hajigálta
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fenyőtoboz-darabokat én hogyan ennék! (Numél va'ilém é.) ; ménki
yalmént manér at potértimén kwoss, akic'-müs élém-yqlésné lawépantufikwé yün ?! mi ketten egymás között a mit csak beszélünk,
hogyan kotyogjuk ki másnak mindig?! Ugyanigy &yotél «honnan»
is; pl. akw lumsasém-pél yotél tauli ha egyszer belemelegedtem
[a munkába], hogyan volna elég; nan-ke at tdriitildn, yotél mine'im?
ha ti nem eresztetek, hogyan menjek? (Keg.)
Egyéb névszókból következő ragokkal alakúinak módhatá
rozók :
1. -is, pl. tákis erősen (t. néyitii erősen köti), pelpii gyorsan
(p. yajtiti gy. fut) ezektől: tok erős, pelp gyors. Különösen az -in
képzős mellékneveknél gyakori, pl. tarwitifás nehezen, lülsifiié
rosszul, yalinis ritkán, sujifás hangosan, aumiftis fájdalmasan.
Ez utóbbiak analógiájára -inis módhatározó végzet jelentkezik
esetleg olyan mellékneveknél is, melyeknek -in képzős alakja nem
használatos, pl. mansi vogul: manéinié vogulúl (taw m. yasi ő tud
vogulúl), möt más: mötinis másképpen. Különös alakja van e rag
nak ezekben: ulminsin álmosan (ü. ndny sayrdts álmosan föl
ugrott), yqtélinsiií nap szerint (y. jqnyi nap szerint fordul, no
cojiHuy BopoTHTca). Ezekben az -inéin végzet nyilván az -inis
összerántásából és -ifi képzővel való bővítésből ered, mi mellett
megjegyzendő, hogy az -in ilyen rag után föllepő szerepe más pél
dákon is látható, mint: etiiUn, toyal'in; v. ö. toyin, tönin, möntin,
elnin. Ugyanígy alakúit az -i módhatározó raggal (1. alább 5. pont):
sqnsi «ferdén, oldalvást)) mely mellett sqiri alak is járja, pl.
sqnsi v. sqwi tqwlén ! oldalvást evezz ! (na KOCHXI. rpeÖHHCb). jqmés
«jó» szó módhatározó alakja: jqmééakic (pl. j . yansáln ! jól írd !);
ez nyilván *jqmésiscikw-{éle alak összerántása. (v. ö. végzetére
nézve : mos, mossa kevés | mossakwé kevéssé).
2. instrum. -I, pl. man'urél? minő móddal? (v. ö. ur mód)
ti urél ilyen módon, ta urél olyan módon (marí urél tV joytasén
miként jöttél ide?) | soytél egyenesen (tü s. minunhcé eri oda egye
nesen kell menni; v. ö. soyt egyenes) | yap pés jer él yuji a ladik
oldalvást fekszik, Ha ŐOKT> Jie?KHTT> (v. ö. pés csípő, jer, irány, táj) |
ti latin kit latéi qli ez a szó kétféleképpen van, BTO CJIOBO Ha ,HBa
oőopOTa H^,eTrf>; jqrén vaj saw latéi jüntyati a szamojéd botos
sokféleképpen varródik, Ha BCSKÍÍI $opMH, yumita latéi nctá jis
férjeképpen v. férje helyett neje jött (v. ö. lat érték, minőség) |
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kdtdyén manérdi'1 ti janit v (i' il puninei kezeid mért oly nagyon
(tkp. oly nagy erővel; va'i «erő») szőrösek (Taio. IUHÖKO MOXHaTbi)
ti janit v a il manérdi vinci aje'in í ily nagy mértékben minek
iszol pálinkát ? (aaqfe&PB TaKt UIHŐKO iiBenib ?) | namél potértdsém
szándékosan, készakarva (Hapo'iHo) beszéltem (v. ö. nam név)
lasél mini lassan megy; v. ö. magy. l a s s ú | kepéi «-képpen,
-ként» (v. ö. magy. kép), pl. yotém-képél aleww valamiképpen
(KoeKaKT.) élünk; mötén képéi vari másképpen csinálja, Ha ^pyroÉ
o6pa3T. ^tuiaeTt (Reg.); yqtpd-képél yatpd ndnki mintha valaki lát
szanék [ott], TOHHO KaKi. ^ejioBÉKi. BH^HO (Reg.) | kéméi módon:
ti kéméi vari ezen módon csinálja (v. ö. kém mód mennyiség); aw
kéméi misaya egyformán ajándékozta meg őket. Ilyeneknek látsza
nak, bár alapszavuk nem világos előttem: mantél jfimiti gyalogo
san jár (neniKOMTj XO^HTT.) | akw'-ti jol-üsmém püsmél
alsém
csaknem hogy meghaltam (IIO^TH MTO MepTBtiií ŐHJIT>); akw'-ti
vitné patilém püsmél alsém majdnem, hogy a vízbe estem (no^TH
irro, Bee paBHO KaKL-ŐH BT. BO^y na^ajiT.). B kifejezések, vaü yal
joyti gyakran jön, yqsd yal joyti ritkán jön, a mennyiben a yal e
helyett valónak látszik: yalél szintén e rovatba sorozhatok.
Ugyancsak ezen -l raggal alakúinak a distributiv számnevek,
pl. akwél egyenként, kityél kettenként (no ,a,ByMT>), yíirmél hárman
ként (no TpeMi.), nildl, átél, yatél, sdtél, nollowél, qntéllowél, loicél ;
yüsél húszanként, vdtel, nalimdnél, atpdnél stb. | siipél felenként,
részenként, pl. pusén akw'-torV totunkwé at vérmawdst, supél-supél
totwdst mindet nem bírták egyszerre elvinni, részenként vitték el
(Reg.) | satuéi sokat, nagy számban, pl. vds-say mésin saw ja sawél
yölteim mint kacsa bélé kanyargós sok folyót nagy számban járok
be (fogyasztok). Polém-taUy uj-é.; kélp vind saw ta'il sawél aje'im
vörös pálinkás sok pohárkát nagy számban iszom. Mési-paulin
Kata é.
3. lativus -i, pl. ilttV hirtelen, rögtön, azonnal, pl. i. sorémné
patés hirtelen meghalt, B^pyri, iiOMepT. (v. ö. ilt sőrém gyors halál,
CKopaa CMepTB) j kasV v. ness kási' hiába, ok nélkül (kas kedv),
pl. kast ul kantlén hiába ne haragudjál | akwdV folytonosan, egyre,
mindig, pl. ti úawrém akwdV Xünsi ez a gyermek egyre sír (akivé
egy). Ilyenek látszanak: rottV rögtön (r. rakivéltayts rögtön meg
eredt az eső; B^pyrT. 3a,a;o20Kajio) | varmélV nagyon, igen (v. saw
igen sok, v. lunsi igen sír).
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4. -n raggal alakúit módhatározók: pusén egeszén, teljesen
(pus egész), pl. pusén aiim teljességgel nincs, ti paul máymand
pusén yqlést e falu népe teljesen kihalt | törpén derekasan, helye
sen, kellőleg (tori/l helyes, tisztességes), pl. tor-fén at yanstilén
nem tanítasz helyesen (xopoiueHT>KO, ;ia,nHO He yrauib), nan sáli
manérdV torién at pösilén? miért nem hajtod jól a rént? torién
űrkén ! hazudjál csak derekasan ! | vonsáln, vunsaln teljesen pusz
tán, tökéletesen megsemmisítve (vonsálpuszta,éppenséggel semmi:
sár vontai BOBce H£TÍ> HHTiero), pl. atpén yum vunsaln totipimét
ötven ember tökéletesen elsodortatott (elhordatott, megöletett —
50 qejiOB'íiK'L yőiLYL, IIHCTO Bee yHeci.). Lqr-üs átért tern. é. \\ arján
fölösen, sokat (ari' fölös, a. potér fölös beszéd), pl. taw arján
potérti ő fölötte sokat beszél (OHI> JIHHIHO roBopHTt), sánim arján
tayés anyám fölötte szigorú (MOS MaTb CUHUIKOM^ cxporaa). Tqmpüsém paulin Anna é. \ tdtélán üresen (tatéi üres), pl. ti kwol tátéldn
ünli ez a ház üresen áll.
5. -i módhatározó rag mutatkozik a következő szókban: yqni
hanyatt, hátra, pl. / . pats hanyatt esett, y. sityats hátra-felé hajolt
Ha3a^i> cruóajiocb; (alapszavára nézve v. ö. magy. hanyatt) \ yqmi
arczczal lefelé, pl. yápd yqmi-rautsaytés felfordult a ladika, y. pats
arczra borúit (1. alapszavára nézve Budenz MUgsz. homorú czikkét) |
jeri oldalvást (jer irány, oldal), pl. polwés jeri yuji a gyertya oldalt
áll [a tartóban] | sqivi, sáriéi ferdén, oldalvást (1. fent 345. L).
Más végzetekkel jelentkező módhatározók: jassd egyenesen, pl.
j . tayénldln! egyenesen czélozd (npaMO HapoBH, HaMeTb)! j . tü mini
egyenesen oda megy | sqma, soma egyenesen, éppen; meredeken,
pl. lány sqma tü mini az út egyenesen oda megy; sqma lul'ifi-vdta
meredeken emelkedő (KpyTofi) part; la'il-talyén soma lüli a lábad
hegye egyenesen fölfelé áll; kwolájémén akw'-soma tüfaV házaink
szemben állanak (^pyri. npOTHB'B .npyacKy CTOJITT.) ; möl yqtél soma
joytné yátélüiv qls harmadnap éppen kellő napja volt megérke
zésünknek (iipaMO BTiepa HaMi, iipn^TH Ha^o öbijio) Eeg. | tárd
«át, keresztül)) képes; értelemben «behatóan, részletesen*), pl. nanén
tárd yoltilém részletesen megmutatom neked (no^poŐHO, Ha CKB03B
noKaaty); tárd potérti «er spricht u n a u f h a l t s a m » (Reg.). |
yalét-yalét = yalinis ritkán, gyéren (ettől: yal köz) pl. taw y. y. tiy
joytéli ő ritkán jár ide (p-b^KO OHT, cio^a npHxo^HTi.) | tülit =
tülmayél titkon, lopva pl. tülmay tülit lakwyati a tolvaj lopva búvik
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(no THXOHbKO, I ITOÖM He BH^ajin), túlit mini titkon megy || maiéi
gyorsan» a molémli molémtayti
«siető igékhez viszonyítva olyan
képzésűnek látszik, mint ünléy «ülve» e t t ő l : ünl- «ülni».
I g e k ö t ő kként szerepelő mód-, illetőleg állapothatározók:
yot-, mely olyí'ormán m i n t a m a g y a r meg, el, ki igekötők a
vele kapcsolt ige cselekvésének különös intensivitását, illetőleg
bevégzettségét jelöli. P é l d á k : yulaném yot-saje'it halaim elrothad
nak, éntapém yot-linmés ővszíjam meglazult (ocjiaöt), sorit yotsulatast a virágok elhervadtak (IIOCOXJIH), ti tar yot-lqtyati ez a
kendő megfakul (nojiHHaeT'L), ti saw yot-narmés ez a bőr megkopa
szodott (rojia crajia). Az eredeti eltávolodás, elválás-féle jelentés
még i n k á b b mutatkozik az effélékben: kasajém sipélanél yot at
séti késem n e m j ö n ki (He MOHÍHO BMHVTI.) a hüvelyéből; kwáli
%ot-ojtitá a kötelet leoldja, yur-f-asnél kwolás yot-sulyi a zsáklyuk

ból a liszt kiszóródik, tüjt yot-tolés a hó felolvadt (pacTaHJiT>), naiv
rém éakwnél yot-yanstaivé a gyermeket elszoktatják (0TytiaTT>) a
csecstől, ayirtés am yot-lilem a követ eldobom. Megfelelőleg ezen
jelentéssel a deli nyelvjárásokban rendesen kwan «ki» igekötőt
találunk, hol az éjszaki ^of-ot alkalmaz, pl. kwan qjti leold, kwánséti kijön, kwan-nqrmi megkopaszodik, kwán-tali elolvad stb.
Tekintve a magy. meg- igekötőnek megé, mögé-böl való fejlődését
valószínűnek látszik, hogy a yot a vogul yütai' «raögé» névutó
(1. fönt a helyhatározók közt) kopott alakja, melynek alapjelentósét
a magy. hát «dorsurn» világosítja meg (1. MUgsz. 92. 1.).
pal- a magyar «szét-, fel-» igekötőknek felel meg, pl. jiw
pal-yalils a fa széthasadt (pacKOJiojioct), ti sun pal-lqsils ez a szán
szétbomlott (BTH caHH pasBajrajiHCt), am pal-ványritéstd az ajtó
nak akasztóját fölnyitotta (Kpio^KOMi. OTíiepT,), tüjt pal-tolés a hó
fel- v. szétolvadt, tqtép pal-pünsita fölnyitja a ládikát.
lap- a pal- igekötőnek ellentéte ((fölülről való elzárás, befödéso-féle jelentésű igéknél, pl. aivi lap-vanyritéstci az ajtó akasztó
ját lezárta (KpKniKOMT. 3anepi>), ti suli jiulpél lap-mayilém ezt az
üveget dugóval bedugom (3aTbmK0íi saTKHy), tqtép lap-pantésta
betette a ládika tetejét, ula lap-yarltitd eloltja a tüzet (Reg. Özön-'
vízmonda), jat süntanl arpil lap voss varawé a folyóknak torkolata
zárassék el halászó sövónynyel (Reg. Ma yulitém mqjt),
pul- «szót-, össze-o jelentésű «apró darabokra szétoszlásto
kifejező igéknél, pl. and pul-sakwalés az edény összetört, nan pul'-
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tawritá a kenyeret szétmorzsolja, népakém pul-mantéstli papirosom
szétszakította (H3opBajri>). Képes alkalmazásban mutatkozik e példákban : am akwa£> pul'-titsém én teljesen átáztam (a Bect nepeMOKT>), pul'-turfim amp megveszett eb (o^ypíaaH coőana).
sam- igekötő a magyar «agyon»-nak felel meg az «agyonver,
agyonnyom*)-féle igékben, pl. úam-ratitii agyonveri, éam-alitá
agyonöli, sam-ajtitá (lüt terpil) agyonitatja v. megmérgezi (rossz
orvossággal), éam-pőíwéB (élőkről mondva) megfagyott (3aMep:3rL),
sam-tanértita agyonnyomj a.
N é v u t ó szerepű módhatározók:
'/ajtói, szigvai yqjilt -ként, -képpen, -módon, -gyanánt, pl.
katrd oysér pot-yqjilt püiri ócska rókabőrt adóképpen vesz, amyqjtélém yot tuti í hol van olyan mint én ? toy ul varén, ti yqjtél varén,
úgy ne csináld, ekképpen csináld! | moléy yqjiltél at qli nem úgy
él mint előbb. (Reg. Váta-yum. 22).
müs «szerént» pl. am yanútaném-müs álén ! az én tanításom
szerint élj! (Numél vallém é.), ti-inüs sankiréltavé így, ilyen módon
játszszák a hárfán | akiv'-müs folytonosan, egyre || inuséy : űlémtal
yumHé-müséy aWim? álom nélkül hogyan leszek el? (Reg.). Ez
utóbbitól: müsyél: néta vari-müsyél «dem verlangen seines weibes
gemáss» (Reg.); tkp. a mint neje csinálja; am-müsyélem én szerin
tem (no Moeiny), kit yap-müsyél kivolás totivés két ladik szerrel
hozatott a liszt (na ,HByx'r> jio^Kax* npnBe3T>) Reg. | mater lawi,
müsyél latritá a mit mond, helyesen mondja (HTŐ cKaaíeTL,
npaBHJibHo), müsyél latin helyes, megfelelő szó (HacToanjee, Bfcpnoe
oroBo), müsyéla ti «a rendje, módja ez» (Reg.)
Iqpél -ónként, pl. paula-lqptél, akw' kwolá-lapél jiili falun
ként, házanként jár; suna-lqpél kityél kérim szánonként kettő van
befogva (Reg.); sdmá-sdm-lqpél Tarémnel jór mdyém ti tái'ütawés
vidékenként hős népet bocsátott alá T. (Reg.)
Névutói szerepűvé vált ezen igei szerkezet is: jemt-ke, mely
e helyett való: jémti-ke «ha lesz, ha jön» s mint a Iqpél névutó
«-onkónt» jelentésben használatos, pl. élém-yqXésd jemt-ke tit qlsét
minden (Kaat^oii) ember itt volt; yumit jemt-ke akw' salil alésüw fér
fianként (minden férfira számítva) egy rént öltünk (Reg.); úawréma
jemt-ke mosné paté'it akár hány gyermek van, mind betegségbe
esik (Reg.). E szerkezetnek eredeti értelme főkép időhatározói
használatában tetszik ki világosan, pl. yatélá jemt-ke joyti napon-
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ként jön, tkp. a mint egy napja lesz, j ö n ; tála jemt-ke tit qli min
den télen itt lakik, tkp. a mint egy tél jön stb. | afav'-jémt-ke foly
tonosan, egyre, mindig. Eeg. egyszerűbb jemt alakját is jegyzi,
pl. au yqtél jemt mirtésüw mindennap elmentünk ((KajK^biű ^eHb
yiHJiH» ; akw' tála jémt jálenti ő telenként megy.
Megemlítjük itt a ta'il «teli» szónak némely módhatározó
használatát, mint pl. lilin-ta'il minésV elevenen mentek el | jmsta'il qli egészségben van. Idöhatárzói (mán-ta'il kis kortól fogva)
s comitativusi értékére nézve 1. példákat föntebb 330. 1.
Egyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: saka
nagyon, igen, szerfölött, pl. tair aném saka erptitd ő engemet
nagyon szeret, ti ur saka tutin ez a hegy igen magas | jelpin id.
(tkp. szent, tisztelendő): jelpin motéy minén ! igen gyorsan menj !
ti viná jelpin kort ez a pálinka igen erős \pilisma id. (tkp. félelmes,
rettenetes): pilis'má yqsá jálsém igen v. rettenetes messze jártam,
pilismá-saka qln ansi rettenetes sok pénze van | jortal teljesen,
tisztán, tökéletesen (tkp. nyomtalanul) jortal pásén yqlást elhaltak
egyig valamennyien (,no miCTa, BCB BbiMepjin); éti séri-pos jortal ti
yarils az estfény tökéletesen elaludt (megszűnt). Eeg. | voss superlativus-jelölő, pl. taic voss jui-aul yqtpá ő a legutolsó, voss vássV pi
a legkisebb fiú, voss aula a legvége, voss jani' a legnagyobb | sár,
sar éppenséggel, pl. édr vonsát v.s. át'im éppenséggel semmi sincs,
sár qlp'i yum éppenséggel megélő ember, szegény e. (KoenaKB
jKHBeTB, ŐB^HOÍÍ), sar ault legelsőben J| ness hiában, úgy, amúgy,
ingyen: manérái joytsén? miért jöttél? — ness csak úgy, ok nél
kül; sálitá aném ness mista ingyen adta nekem rénjét; NumiTqrém ásd punká tárátim ness ünli N. T. atyja fejét leeresztve csak
úgy űl. (Reg. Má yutitém m.), ness lis félrelőtt, elhibázta a czélt,
ness yqli minden különös ok nélkül, csak amúgy hal meg | vonsát,
vunéát = vonsátn (1. fentebb): kamkdmt vonsát né-mátér yul
át'im a varsámban semmi, semmi hal sincs || janés külön, eltórőleg,
pl. am janés mine'im ón külön (pl. utón) megyek, | pat csak,
egyedül, pl. pat nanén érptilém csak tégedet szeretlek.
Az állítás b i z o n y o s s á g á n a k , illetőleg külömböző fokú
v a l ó s z í n ű s é g ének kifejezésére szolgáló módhatárzók: tél bizo
nyára, nyilván, valószínűleg, pl. pusén tél ti minüst bizonyára mind
nyájan elmentek (BH^HO BCB yniJin), umpi vitén tél totivés a merő
kanalat nyilván a vízhez (folyóhoz) vitték | akw'-ti-pél úgyis, min-
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'denesetre, pl. nan dném akiv'-ti-pél yuíllén te engem úgyis elhagysz
v. bizonyosan elh. | kéméi körülbelül, pl, sdli-pos kernel minásém
körülbelül egy rénnyugvót (10 versztet) mentem | alá, didi majdnem,
csaknem, pl. dia yqli, ta-kém mwwinti majd meghal, annyira nevet;
ti jiw dia sakwali ez a fa csaknem leroskad; püyérmatsém, nantarmél diái' patsém a hogy felfordultam, majdnem reád estem
(Reg.) | dla-pél mintha, csaknem úgy: kivon qlsém, alá-pél ul'a
ndnki künn voltam, mintha ttiz látszanék (((Tairb noKaaceTca,
KaKT>-Ői>i oroHb ŐMJTI.» Reg.) | jar, jdrpél, jdr-mantik mintha, úgy
tetszik, pl. kukkukét jar dmpét ütente'it a kakukok mint kutyák
(poBHO KaKT> coöaKn) ugatnak. Sdt sqrp tülilép ; ula jdr-pél ndnki
mintha tüz látszanék (poBHO TaKT., orom> BH^aTb); jdr-mönt tit-ti
qls úgy tetszik, itt volt (poBHO OHT> SR&Gb ÓHJIT>) ; jdr-mantik dtá
taiv né'ilépdlés mintha nem ő jelent volna meg (poBHO He owh
ÖHJi'b); jdr-mantik aiérém vitel sásipawasém mintha hideg vízzel
öntöttek volna le (Reg.) | tüp alig, pl. tüp joytés, él-minés alighogy
megjött, elment; et-kwotelnél tüp tarmélnüir minés alig ment túl (az
idő) éjfélnél | tüp-jer csaknem, mintha, pl. tüjJ-jer dmp puli csaknem
úgy fal (kap az étel után), mint egy kutya (poBHO coőaita xBaTaeT7>) |
erin talán, lehet, pl. erin joyti, erin-pél a( talán eljön, talán nem |
erinpi id., pl. erinpi kit yjitél yuje in, erinpi yürém yjitél yuje'in talán
két napot fekszel, talán három napot (Reg. yqsilgy-e.) \ mat-namin,
matéllé talán, aligha, pl. Sojin ajka mat-namin v. matéle joyti S. öreg
-aligha jön (at joytunkwé namsita; joytunlcwé-ke nqmsita, toy lawi:
•erin joyti azt hiszi, hogy nem jön; de ha azt hiszi, hogy jön ; így
mondja: «erm» jön); mat-namin nan, erin amf jó ha te, de hátha
én! (xopomo TBI, a MOHíeTt ÖBITB a!); mat-namin atin, érin-ke at
atin édes talán? hátha nem édes! (cjia,HKO-jiH? MOffieTt-ŐHTL HÉTI>) |
vek valószínűleg, bizonyára, pl. pdkw tot vekyqntnüm ott bizonyára
találnék fenyőtobozt. Polém-tqléy uj-e. Az egyenes «igen» felelet az
éjszaki vogulban: a-é, pl. am-jotém joyteyén-a? jössz-e velem? —
a-á, joyte'im igen jövök. Erősgető kifejezések: ossa! hogyne, persze,
természetesen, pl. kátén aHmélti ? fáj a kezed ? — ossa! hogyne
(fájna)! (KaKb-aíe He ŐOJIMTT>, He-yati. He ÖOJIHTI. ?!) | qs-yum!
persze! qs-ti! id.
A t a g a d á s kifejezője az igei alakok előtt: at, pl. at joyti
nem jön, at rdtawés nem veretett meg. A «még nem» kifejezésére
ez az at a comparativus -nüiv képzőt veszi fel, pl. kwottén atnüw
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joytsüw még n e m j u t o t t u n k a közepéig (,n,o nojioBHHbi euie He^OIIIJIM); — vagy pedig in-ét alakban az in *«még» határozóhoz
csatlakozik, p l . ti dyiriú in-ét taytili ez a leány m é g n e m serdülő
(9Ta ,a,rBByuiKa He BT. ÜOJIHOMT. pocTy em,e), taw in-ét joyti ő m é g n e m
jön. Aföltétes szólásban a «ha» jelentésű hátúijáró -ke, -ke kötőszó
a tagadó szóhoz (at-ke) ; n e m pedig, mint rendesen, az igéhez csat

lakozik, pl. taw lawi-ke: mineim; at-ke láwi: at mine'im ha ő
mondja: megyek; ha nem mondja: nem megyek | din dnse'in? —
kivoss at-ke-pél dúse'im, nanén manér ! van pénzed? — ha nincs is,,
neked mi közöd hozzá!
A «nincsen» kifejezése: atim, pl. úaú atim nincs kenyér, taw
atim tot ő nincs ott. A kedveskedő -kwé diminutivuramal is haszná
latos, pl. rían mlse'in? — aümakwé van-e kenyered? — nincs éde
sem. A szigvai nyelvben föllép az cifim az dl- lenni ige előtt at
helyett is, pl. Tomii áéém sat ujV jémtunkwé akw' uja atim als
T. atyám, hogy hét medve leterítője legyen, még csak egy hiány
zott (nem volt). Tömil-é. | élém-yalés-píkáném susmanl atim dlilálém
(ott) nem láttak engem emberfiacskáim (tkp. látásuk nem volt).
Mir-susvé-yum va'Üténé é. Különös alkalmazása van az atim-wák e
szólásban i s : nan joytnén-kastél am akir'-müs taste'im,
manér
atim a te megjöttödig én mindent elkészítek, akármi legyen v.
a mi csak kell (*ITO TOJILKO Ha,no).
A «nein»-féle egyszerű tagadás szava: ati, at! (rövid magán
hangzóval), pl. taw jiw-dí — ati v. at ő jön-e? — nem. Ugyané
tagadó szó használatos, ha közös alanyú összevont mondatokban
az egyiknek állító igéje, a másikban tagadólag ismétlődnék, de el
van hallgatva, pl. td yum joytés, td ati (e h. td at joytés) némely
ember eljött, némelyik nem (t. i. nem jött) | vas kaséiéné yum yard
mát ness vanyi, tik ati, ness növi vadkacsát észrevevő ember tágas
(fátlan) helyt csak úgy mászik, ha nem így, hát csúszik. Mint a
tárgyalásban levő szó érdekes továbbképzése, figyelmet érdemel itt
aiin-ke, melynek jelentése kiviláglik a következő párbeszédből:
ti latin aném láwaln, manér-sir latin? — am at láice'im, ésérmá
nanén láwunkwé. — ul éssémtén! manér éssémtankwé ?! — atin-ke
láwe'im mond meg (magyarázd m.) nekem ezt a szót, micsoda
szó? — Én nem mondom, szógyen neked mondanom — Ne szé
gyenkezzél ! minek szégyenkezni ?! — Nohát (ha nem kell, hát)
megmondom (HC TO, ,a,a CKaaíy).
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A névszóra vonatkozó tagadás kifejezője: dtd pl. üti pqynawrém, ata yumitdnél qlné nawrém ez fattyúgyermek (oldalgy.),
nem férjétől való gyermek; am Jdni-paulté, dtd yal-paulté qWim
én Nagyfaluban, nem Közfaluban lakom; maii dyitd, ata jdny'dyitd
a kis leánya, nem a nagy leánya. — dtd-dta «sem-sem», pl. dtd
aln, dtd ten'-ut at ansi sem pénze, sem ennivalója nincs.
A t i l t ó szó alakja a vogulság nagy részében: ul, pl. tü ul
minén ! oda ne menj! taw ul voss jiw ! ő ne jöjjön ! Ezenkívül hasz
nálatos ez az ul a bizonyosság erősítésére, körülbelöl úgy, mint a
magy. «hogyne !», pl. sálit l'apdt ale'itl a rének közel vannak? —
ul l'apdt dle'itf hogyne volnának közel! | taw kivon ali í ő künn
van? — kwon ul ali bizonyára künn van | Ta'itné jiwén ? jössz-e a
Szoszvához ? pus-ke qlnüm, ul minnüm ! bizony mennék, ha egész
séges volnék! | taw jani yum! ő nagy tisztviselő ! — ul, ul! hogyne,
hogyne (volna így)! || ul-pél: tot ul-pél dmp yarti ott alighanem v.
bizonyára kutya ugat.
Ezeken kívül előfordulnak, mint a tagadás jelzői ne és nem
a névmásokon és belőlük származott határozókon (pl. ne-mdtér
semmi, ném-yatpd senki, ném-yün soha stb.); 1. ezekre nézve az
illető rovatokat.
M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — A collectiv «ketten, hár
man))-féle számnevek alakjai: kitdn ketten, yürmén hárman, nildn
négyen, atné öten, yqtné hatan, sdtné heten, úqllqwné nyolczan,
(intéllqwné kilenczen, lawné tizen, yüsné húszan, vdtné, nalimanné,
atpdnné stb. | pusén mindnyájan || sqyd, v. sqyd-ta^l id., pl. sayd-t.
kwon-mindst mindnyájan kimentek a szobából (BCÍÍ BHIUJIH H3T>
H3ŐH); sqya-mosd sunseslüw «alle, bis auf allé habén wir sie gesehen» Eeg. Megjegyezzük itt, hogy az éjszaki vogulban a bizony
talan collectiv számjelzésnek külön alakja van, így: sdtéy-kém joytsét körülbelül heten jöhettek, kitéy-kem mintegy ketten, yürméy-k.,
niléy-k., atéy-k., yqtéy-k. stb. Ez alakok jelzőileg is szerepelnek, pl.
kitéy jqnyép jemti körülbelül két hónapja lehet, yürméy-kem sdt
körülbelül három hét.
A «hányszor» (manéy-sos) kérdésre megfelelő határozók akw'sos egyszer, kit-s. kétszer, yürém-é. háromszor, sdt-s. hétszer stb. —
A yoti-sos «hanyadszor» feleletei: sar-ault elsőben, először, kitit-sos
másodszor, yürmit-s., nilit-s., atit-s. stb. jui ault, voss jui-ault utol
jára, legutoljára | kiténtdi másodszorra (pl. kiténtdV ti vari másodNYELTTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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szorra csinálja meg. Lqr-üs qtert tern. é.), yürmintái harmadszorra
(%, ti mini harmadszorra megy. Rés-pqy-peltan-yuj e.)> nilintái
negyedszerre stb.
A distributiv számnevek alakulását 1. fentebb 346. 1.
Egyéb e rovatba tartozó határozók: qs még; megint; szin
tén, is, pl. aném qs majáin, at tauli adj nekem még, nem elég;
taw qs joyti ő szintén j ö n ; möléy tit qls, ar'i (is jiw minap volt itt s
most már megint jön | tll qsa ennél tovább, ehhez még || in még,
pl. paul in jqmés yqsci a falú még jókora távol van (1. időhatárzói
használatát és inét «még nem» összetételét fent 342. és 352.11.)
d)

Okhatározók.

N é v m á s i tőből valók: tana azért, a miatt, a végett, tönin
id. (pl. tönin tél at ti jis «úgy látszik azért nem jött» Reg.), ti-til
ezért (pl. ti-til saiv ti vis «ezért vett oly sokat» ; saka aumin ma és,
ti-til yul'tés «weü er sehr krank war, darum blieb er aus» Reg.) |
manérái% manri' ? miért? mi miatt? manér-maés? id. manér
mit? minek? mi czélból? (pl. manér éssémtaytein ? minek szégyen
kezel).
N é v u t ó szerepű okhatározók:
ma'és -ért, miatt, végett, pl. am méVéslém joyts én értem jött,
yumitöb-maés tisti férje miatt búsul.
ré'il miatt, vlminek következtében, pl. sayl-ré'il ma saryi a
mennydörgés következtében a föld reszket (OTT> rpoMa seMjia
,Hpo>K2KHTT>) | aéérém-re'il jiiv-sim pokli a hideg miatt a fa belseje
hasadoz (OTT, CTVJKH eep^ije ^epeBa TpeuiHTT,) | élém-yqlésakata
ta-ré'ikicél an-ti yqtél-mos ta ünle'it emberkéi annak (t. i. a Káliéi
istenasszony kakukjai énekének) erejénél fogva élnek mind e mai
napig. Mai' tqrmV sqsyatllém é. || re'inél id., pl. aéérém-ré'inél toryúim reszketek a hideg miatt (OTT. cryjKH ^poíKJKy). — V. ö. re'x
hő, melegség.
nüivné miatt, pl. püyélné-kwolté punkém re'i-nüwné jol-tajwés
a fürdőházban fejem a hőség miatt elkábult (BT, 6airB atapito ŐHJIO,
roaoBa OTT, íKapy oropiuia).
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e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k
(kötőszók, nyomatékosítók).
A vogul, mint általában azon rokon nyelvek, melyek eredeti
mondatszerkesztésüket hívebben megőrizték, a mondatok kapcso
lata helyett igenévi és gerundiumi szerkezetet kedveli, vagy pedig
minden összekötő szó nélkül egyszerűen egymás mellé állítja az
egymással viszonyban levő mondatokat, pl. taiv nafíén érpténémaés tV jalenti ő azért jár ide, mert tégedet szeret (tkp. ő téged
szeretés miatt jár ide); toy jqmimáta yqntésta amint úgy járt (tkp.
úgy járván ő), találta | nan tótén, sohvél tótén! hozz kenyeret
és sót (tkp. hozz kenyeret, hozz sót); am vöweim: taw at miy én
kérek, [de] ő nem ad; toy ul varén, ti-müs varén! ne úgy tégy,
[hanem] így (tégy)! am tönájoytsém, nanén mater láwunkwé qnéé'im
én azért jöttem, [mivel] valami mondani valóm van számodra.
Csak aránylag kevés határozói, vagy nóvmási eredetű szó van,
mely mondatszerkesztő minőségben alkalmazódik, ilyenek:
qs «szintén, megint, móg» és «is», pl. taw qs man-jotmo mini
ő is velünk megy. Használódik a magyar «hát» jelentésében is, pl.
yymin qs yot qli? hát férjed hol van? v. férjed meg hol van? ti pus
kát manér ünléptawé: viná, man qs manér ? ezen hordóban mi
helyeztetik el: pálinka v a g y p e d i g mi? Az at tagadó szóval
«sem» jelentésű, pl. taw qs atjiw ő sem jön. A «sem—sem» kife
jezése: ata—áta (1. föntebb).
man, a-man vagy, avagy, akár, pl. manér éri, man tén'-ut éri
man masné ulám éri, man qln éri: am sélén'-utém ti voss té'i, voss
qnsi a mi csak kell, akár étel kell, akár öltöző ruha kell, akár
pénz kell: az én szerzeményemet ime hadd egye, hadd bírja!
(Reg. Váta-yum) \ taw joyti, a-man ai? jön-e ő, avagy nem?
ta mutató névmás, mint «hát, úgy, akkor» jelentésű kötő
szó is szerepel, pl.: áném ma-kiwérné ünttilén-ke: ta ünttilen •
lilim almilén-ke: ta almilén ha engem a földbe helyezel: hát v.
akkor [oda] helyezel; ha lelkem fölemeled: hát fölemeled.
kwoss 1. «amint», pl. éla kivoss sunsiWim amint előre nézek,
tü kwoss joyte'im a mint oda jövök; — 2. «habár, akár» pl. qln
qnse'in? — kwoss at-ké-pél qnéé'im, nanén manér ff pénzed van?
— ha akár nincs is, mi közöd hozzá ? ! vöwé'im kivoss, at jiw habár
hívom, nem jön. — 3. ((legalább», pl. üti varunkwé at tanye'in,
23*
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kwoss titi várén! ezt tenni nem akarod, «legalább ezt tedd» Reg. f
kwoss-pél h a b á r . . . is, bár, ugyan, pl. kwoss-pél vöwitd, at miy «bár
ugyan kéri, nem adja» Reg. | ti-kwoss, ta-kwoss bárhogyan, pl.
ta-kwoss nawláslém, jail at joytáslém bárhogy űztem, nem értem
utói (a CKOJIBKO He ^oraHHBaji'L, He Mórt ^ocTnqb). Tqmpüsém
paulin Tárja e.
ton-mantin: taw nqmsi yum, ton-maútin áyi ő azt hiszi, hogy
férfi, hát pedig leány. Reg.
értem «mintha», pl. taw láwi, am értem tot at qlsém ő azt
mondja, mintha én nem lettem volna ott («OHI> CKaiKert öy^tTO a
Taiaí, He ÖHLTL-ŰBD) Reg.)

Hátúijáró particulák:
-á? (kérdő szó) -e? vájjon?, pl. üt yujew-á? itt alszunk-e?
nan jurtén ménki jotmén jiw-á 1 a te társad velünk jön-e ? jqmáy-a t
járnak-e ők ketten? Megiegyzendö, hogy névszókhoz is csatlakozik
ez az -á felkiáltó szólásban, mi arra mutat, hogy a kérdő -ü ?
indulatszói eredetű, pl. yumly-á! hé, férfiak! jiiy-á! hé, atyus !
nét-á! nők!
•ke «ha, midőn», pl. nafi-ke mine'in, am qs minnüm ha te
mész, én is mennék | Ás-tép, tür-tép pinunkwé-ke, maná jqmés
sánkivét! ha obi eledelt, tavi eledelt kell beletenni, milyen jó nyír
héjedények ! Lqr-üs qtért térn. é. — Igei alakokkal való használa
tát 1. alább 370. 1.
-pél «is» pl. taw-pél jiw ő is jön, an-pél vári most is csinálja |
at-pél «nem is, sem», pl. lakwá minást, at-pél %qntlast szétmentek
s nem is hadakoztak («ynuiH BT> pasHOMi. H ^aate He BoeBajiH»
Reg.); akiv' pid-pél at tajépásém egy falatott sem ettem, O,HHHT>
KycoKT> ^TO ecTL, He CbiiJiT)) | toya-pél ((mindamellett, mégis», pl.
minunkiré at jémtáls, toya-pél minés nem akarózott neki menni,
mégis ment (Reg.); vármél toy kwoss qli, am toya-pél at mine'im
habár a dolog úgy áll, én mégsem megyek | hvoss-pél «habár is»
1. föntebb. | érin-pél talán, l e h e t . . . is, pl. érinjoyti, érin-pél at
joyti lehet, hogy jön, lehet is, hogy nem jön (Reg.) | mana-pél
«vagy pedig» ; pl. nan noysél ojtáln, mana-pél qlnél pináin! «du
bezahle mit zobel, oder auch mit geld» (Reg.) | jár-pél mintha*)
(1. fönt 351. 1.). — A -pél használatát igei alakokon 1. szintén

alább 370. 1.
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B) Igeragozás.
A vogul — ép úgy mint a rokon osztják, magyar és mordvin
nyelvek — kétféle: a l a n y i és t á r g y i igeragozás-rendszert fej
lesztett ki az igén. Amabban a cselekvő alany személye és száma,
továbbá a cselekvés módja és ideje van megjelölve a végzetekben:
emebben mind e momentumokon kivűl a cselekvés tárgyának meg
határozottsága és száma is. Az alanyi ragozásban az ige cselekvő
és szenvedő volta, a tárgyi ragozásban a tárgy egyes, kettős és
többes száma szerint oszlanak meg az alsóbb ragozási rovatok,
melyeket elsőben is változatlan tövű példákon mutatunk be.
6. 8. Alanyi igeragozás.
I g e t ő k : min- menni, tot- hozni, vinni.
1. Jelentő mód.
Cselekvő alak.
Szenvedő alak.
Praesens
Praeteritum
Praesens Praeteritum
Sing. 1. mme %m
minásém, totsém totaivém totwasém
2. mineHn
minasén, totsén totaioén
totwdsen
3. mini
mmés, tots
totómé
totwés
Dual. 1. minimen
totaivémen totwésémen
minésémen,
totsémen
minijin
totivésen
minésen, totsen totawen
minei''
totaiveV totwésV v. iotwéseV
minésV, totsi'
Plur.
mineuw,
minésuw, totsuiv totaweuw toticésuw
minüw,
minijin
minésan, totsan totawiin totwésán
mine'it
minasét, totsét
totmvét
totwast
% Föltétes mód.
Cselekvő alak
Szenvedő alak
Sing. 1. minnümv. minnuivém totnüivém
2. minnün v. minnuwén
totnüwén
3. minnüiv
totnmvé
Dual. 1. minnuivémen
totnüwémen
2. minnuwén
totnüwén
3. minnuweV
totnüweV
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Plur. 1. minnwwüw
2. minnuwán
3. minnüt v. minnuwét

totnüivüiv
totnwwán
totnüivét

3. Parancsoló mód.
Cselekvő alak
Szenvedő alak
Sing. 2. minén!
(voss) totawén!
3. mind /*) v. (voss) mini ! (voss) totaiué l
Dual. 2. minén!
(voss) totawén!
3. (voss) minei' !
(voss) totawei .'
Plur. 2. minan !
(voss) totawdn !
3. minét! v.(voss)mine it! (voss) totawét?
7. I.

Tárgyas

ragozás.

I g e t ő : rat- verni, ütni.
a) A cselekvés tárgya egyes számú:
(taiv ampa ratitii: ő veri a kutyáját.)
1. Jelentő mód
Praesens
Praeteritum
Sing. 1. ratilém
ratáslém
rátásléa
2. rátilén
3. ratitá
rátéstá
Dual. 1. ratilémén
rátéslémen
2. rátilén
rdtésldn
3. ratitén
rátéstén
Plur. 1. rátileuw v. rátilüw rátéslüio
2. rátilan
ratéslén
3. ráticinl
rátsdnl

2. Föltétes mód
Sing. 1. rátnülém,
2. rátnülén
3. ratnütá

3: Parancsoló "mód
—
rdtdln !
rdtdtd v. (voss) ratitd

*) A voss mini mellett ritkábban használt alak ; íme példái:
namténné lut ul alá ! ne legyen rósz emlékezetednek! (Saywásané
éri') | altén tanypd tanyin yul tatéi sümVéy laydt, tot qlá ! arany hát
szárnyú hal az üres kamara zugában, ott legyen! (Vit-satmil).
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Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

ratnülémen
rdtnülén
rdtnütén
rdtnüleuiv
rdtnüldn
rdtnuwdnl

ratélen !
(voss) rdtitén!
ratéldn !
(voss) rdtidnl!

h) A cselekvés tárgya kettős számú :
1. Jelentő mód.
Praesens
Praeteritum
ő
veri
két kutyáját.)
(taiv ampayd rdtidyd:
rdtsdyém
Sing. 1. ratidyém
ratsdyén
2. rdtidyén
rdtsdyd
3. rdtidyd
rdtsdyémen
Dual. 1. rdtidyémen
ratsdyén
2. rdtidyén
ratsdyén
3. rdtidyén
rdUdyüiv
Plur. 1. rdtidyüw
rdtsdydn
2. rdtidydn
rdtsdydnl
3. rdtidydnl

2. Föltétes mód
Sing. 1.
2.
3.
Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

rdtnuwdyém
rdtnuwdyén
rdtnuwdyd
rdtnuwdyémen
rdtnuwdyén
rdtnuwdyén
rdtnuwayüw
rdtnuwdydn
rdtnuivdydnl

Parancsoló mód
ratdyén ! v. rátáin !
(voss) rdtidyd
ratdyén !
(voss) rdtidyén !
rdtdydn!
(voss) rdtidydnl!

c) A cselekvés tárgya többes számú:
(taiv ampdnd ratidnd: ő kutyáit veri.)
1. Jelentő mód.
Praesens
Praeteritum
Sing. 1. rdtidném
ratsdném
2. ratidnén v. ra,tidn ratsdnén v. rátsdn
3. ratidnd
rdtsdnd
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Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

ratidnémén
rdtiánen v. rdtidn
rdtiánen v. rdtidn
ratidnüiv
rdtidn
ratidnl

ratsdnémén
rátsanen v. ratsan
rátsanen v. ratsan
rdtsanüw
ratsan
ratsdnl

2. Föltétes mód
Sing. 1. rdtnuwdném
2. rdtnuwanén v. -nuwán
3. ratnuwdnd
Dual. 1. rdtnuwdnémen
2. ratnuwanén v. -nawdn
3. ratnuwanén v. -nmvdn
Plur. 1. rátnuivdnüw
2. rdtnnivdn
3. rdtnuwdnl

Parancsoló mód.
—
ratdn !
(voss) rdtidná!
—
ratdn !
(voss) rdtidn.'
—
ratdn!
(voss) ratidnl!

A vogul igeragozás itten felsorolt alakjaihoz csatlakoznak
mint külön k e d v e s k e d ő , illetőleg precativ mód kifejezői a diminutiv -ris és -Javé (-ke) képzőkkel alkotott igeformák. Példák: jatél
rumakém efsén, nan at ansirisém kedves barátom vagy, nincs kenye
rem szegénykének | nalmét karaplit yujirisém lenn a parton, a ha
jóban fogok szegényke aludni (Vata-yam) \ minérisén jüw ! menj
kedvesem, haza! (u. o.) || sa'irépa tot ta yujildlikwé fejszéje ott
fekszik, a kedves (yüperi-yü erV) \ nm manérV söptal ujkwé ünlikén
ti ketten minek ültök kedveseim, mint valami néma állat ? (Polémtal'éy q,jkd térnin éryd)\ydr-nelm
pdywénautdg,linétnéynml'étoyyajtaivdkéu ? a kik jávorbika nyelvével egyszélességű kopjával vannak,
azoktól hogyan lehet úgy [büntetlenül] körül futkostatnod magadat
[medvécskémj (^oli-erV) \ awréy pdl-ke yantikeu rasV ratililü ha me
redek partmagaslatot találunk, mi [derék hősök] lapos kavicsparttá
veregetjük (Ték-ajkd térn. é.) \ nuj-piüt ti unlésakén íme [édes
medve] posztós fészekben ültél (parné é.) \ pd-jdldkén sar jer föl,
[kérlek] a partra! (Sakiv-sünt taréin térn. é.) || jdy'-dyidnl kdtd-ke
ássd sorkivé tárd püivilikdlém, kai' tülmay vdt'i üsilakivél tara vanttikdlém húguk kezének gyönge száracskáját [gyöngéden] átfogom s
nőstény borznak apró lépteivel [szépecskén] keresztül vezetem
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(u. o.); süt ndlpiném samin tautkém kátén voss pattnükdlém száz nyíl
rakta szemes tegezkémet, kezembe ha keríthetném (u. o.) | jqmés
jonV ti sunséskdlén szép játékot nézdegéltél [medvécske] ; nan yöldkdln! halld csak !
Megemlítendő mint az optativusnak a rendestől eltérő kife
jezése a praeteritumnak voss és mönt «hadd, bár, vajha» szókkal
való szerkezete, pl. Tqrém satém jqmés yqtél éld voss püssén, éld
voss üntsén! Isten teremtette jó napot bár derítenél (nyitnál) föl
[számunkra] a jövőben, bár alkotnál (ülepítenél) számunkra a
jövőben! (Polém-tqrém kástuld) \ man ti pojkéné noys-pojkú oss yö~
Idslén! ezen mi imádkozó nyuszt [-bőr áldozatos] imádságunkat
bár meghallgatnád! (Mir susné yum kaja Muun-kést) | sqrni sérmiit
tV voss püívdslén mönt bár ide fognád az aranyzabolát (u. o.).
Ugyanígy fejezhet ki optativust a praeteritum jelzésére használatos
-ém nomen acti birtokragos alakja is (1. alább 8. §.), pl. ásénnél
nan voss pojkilamén! könyörögnéd bár atyádtól! (PásétpupV kajsqwj. Különösen alkalmas e szerkezet az optativus praeteritumának
(magy. «írt volna») jelzésére, jA.jdrém, dnkwém at-ke sakwdtawésmönt : an kwolénné ness vajllénüm mönt ha apám, anyám nem szidal
maztatott (töretett) volna [tőled], most én [medve] egyszerűen
[minden veled való harcz nélkül] leszállanék a te házadba (Tomitéri7) | tür-tép, Ás-tép ta'ilin sömjéy yqntsén : ma'iléntél totdslén ; nan
yürém jiwürtém sajnél kwonél voss janydslén, an dsén yanétém yanstapd nan voss nqmdslén ; an akiv' nirné, akwc pumné at lapnün tavi
eledellel, obi eledellel teli erdei kamrát találtál : te [medve] mel
leddel elvitted azt; neked három fa-köznyi távolságból (három fa
elválasztotta mögből) kellet volna körüljárnod, atyád tanított
tanítását neked akkor eszedben kellett volna tartanod s akkor most
egy vesszőág, egy fűszál [lesoványodott, gyönge testedet] föl nem
emelné. (Sas ndrdn yum Turém-pV miméi va'ilém ér-fii).
Analóg alkotás az itt tárgyalt szerkezettel a költői nyelvben
néha előforduló kapcsolata az -s praeteritum- és -nüiv optativusképzőknek, pl. mol'éy patné rakw-sam qtér, tV voss p at s én u tv é n mönt
mint gyorsan hulló esőszem, esnél óh ide [egedből], fejedelem !
(Mir-susné yum kaja Muun-kést) | 'nan áyi-pV ti ciúnén, né asnén
nan qs manéri' dném at láwein ? ! am nan én möl kétsénülém ; árinplyén ti tqtunkivé manéri1 at táji ? ! hogy neked lányod, fiad van,
feleséged van, miért nem mondod vala énnekem ? én téged rég
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elküldtelek volna; lányod, fiad ide hozni mért nem lehetséges?í
fReg. Vdta-yam). Ezen alakot Hunfalvy ((föltételező múlt»-nak
veszi, («Egy vogul monda» 306. 1.), de mint az itt idézett első pél
dából kitetszik, von átkoz hátik a vele jelzett óhajtás a jövőre is,
amint az előbbi pontban is volt alkalmunk látni, hogy a praete
ritum képzővel való szerkezet jelenre, vagy jövőre czélzó óhajtást
fejez ki. A vogul praeteritum képzőnek ilyen szerepe eredetibb
intensiv (momentánféle) jelentésén alapszik, a mely oknál fogva
esetleg praesens, vagy imperativusi alakokon is föllép, pl. lunt-la'U
lul'ifl pasán ycin. üntse'in lúdláb magasságú trónt (asztalt) ülsz meg
óh khán ! (Mir s. y. kaja Muun-kést); Numi-Tqrém jáyén pupV sdt
piséntél nan lüUdln! Numi-Tqrém atyádat bálványka hét fogásoddal
álld (értsd : állj előtte fogásaiddal kierőszakolva tőle azt a mit mi
kérünk. Reg. Sqrni-qtér kaj-sqw) ; pdnkd tot lautsdln.' piszokját
ott mosd le! (v. ö. lauti, lüti mos. Reg. Tqrém-sdtmél) \ Wilá-ke
mékés qls : kér la'ilél tot natdsdln ! ha lába erőtlen volt : told meg
azonhelyt vaslábbal (v. ö. nati, natdsi HacTaBHTL. u. o.); ellenben
egy másik változatban • tot natüdtd toldja meg azt! Nomen verbale-val való továbbképzésre is alkalmas a praet. -s képzője, pl.
érV-jis yum l'ül'sém jiriií kanté kdstaivén hol az ének őskorának
embere állott (tkp. ember, állotta), azon az áldozatos téren idéztetel
íistenke] (Vit-jelpin sdtmild JdnV-pault) \ dtém yalné va'ilsém déplréídn az emberek közé leszállott atyátokfia (Saywdsané-éri'') L. a
vogul -s moment. képzőnek egyéb példáit: Budenz, Ugor alaktan 74.
8. §. Igenevek és gerundiumok.
1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -unkivé és -ankwé, pl. minunkwé menni, totunkwé hozni, rdtunkivé verni, | janytankivé és jqnytankivé forgatni, maléslankwé tapogatni, tolméslankwé tolmácsolni,
taltankwé fölrakni (vlmit szánra v. csónakba), janitlankwé magasz
talni, tatlémtanhvé kiüresíteni, patémtankwé lőni, posimtankwé
füstölni.
Nyilván azonos az infinitivus képzőjével azon -ufikivé, -ankwé
módjelölő, melyet a költői nyelv néha a nyomatékosabb felszólítás
kifejezésére használ s az imperativus módjára személyragoz, pl.
motéy patné rakw-sam ti kwol-sdmné patufikwén ! mint sebesen eső
esőszem essél ezen háznak szögletébe [istenke]! (KRKT. ^OJK^B *ITOŐM
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ripnlixajíTj!) Mir-susné-yum satmild Jani pault. \ awi jamés lüw-nol
tot pünsunkivii7 a jó ló orra nyissa meg ott az ajtót! (Tarémsatmü. Reg.)- A középlozvai nyelvjárásban ezen alak gyakori a
közbeszédben is mint a conjunctivus p a s s i v i kifejezése, pl. sajmen untiwen, vuotné ul khqjqnkhivqu.' üljünk egy félreeső helyre,
hogy a széltől ne éressünk! (Ha Tiixoe MIÍCTO cHRQWh, 'ITOÓLI noro,na
He xBaTHJia !), dm saj-mön untém, vuotné ul khqjqnkhém é n . . . ülök,
hogy
ne éressem, táu... unti.. .ul khqjqnkhwd ő ül
hogy
. . . n e éressék. A tavdai nyelvben is járatos a fölszólitás ilyetén
kifejezésepassivformában,pl. itss am lilungém! hadd veressem én!
(nycKaü MeHa ŐI>IOTT>), uss nou dlungwén! hadd veressél te! stb.
Érthető ezen analógiák után, hogy az éjszaki énekekben található
példák között is előfordulnak passiv értelműek, mint: (lüw) viyir
qlpd alpén na'irél tot úapitunkwa ! vörös festésű nyereggel szerel
tessék fel ott a ló! (Reg. Tarém-satmü) \ yul yajtpii sat Hcirly úrén
sat kasáj tal'yél, sayá talétankwét! a kór futó hét út hét oldalas kés
hegyével, mindnyája metszessék! (u. o.) | né patné ma-éaylén ma
alés-ke : jamés lüw-tanypiinél, tot sastéltankwá! ha nőnek estét
okozó földhalom volt: jó lópatájútól ott hadd egyengettessék
simára! (u. o.) | kisjanyéinsMtm-émtonjui-pdltjánytankwét/
a hét
abroncskerék alakra forgó ég azután hadd forgattassék! (u. o.).
2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Rendes képzője: -né,.
pl. minné yum menő ember, sa'iréné jiw levágni való fa | namd
lawéltané, sujd sujteltané 'Séé-jdm, taw ti além a neve beszélt, hire
hangzó sés folyóm, íme az volt (Polém tal'éy né-uj éri). Concessivus-féle mellékórtelemmel lép fel az efféle szólásokban: nalmét,
karapliwit yujirisém, ta laivné jamés lenn a parton a hajómban fogok
aludni, azt jónak lehet mondani v. az okos lesz (Reg. Vdta-yum) \
möliil at tdrdtdné jdyém-dnkwém nan aúné dyinné manéri Vautawés
a minap — mit meg nem lehet engednem — apám, anyám miért
szidalmaztatott a te szülött leányodtól? (Tömil-érV) || tdrdténé
kiüoss tdrdtilém bocsátani bár bocsátalak (Numél va'ilém érV)..
Fölvéve a birtokragokat a f o l y a m a t o s j e l e n kifejezésre szol
gál, pl. tll kwoss sunsi: paul ndnkndtd aztán, a mint nézi: hát egy
falu látszik (Ákw-éri1) \ rusin tar piném ndj tit Vül'üéndtd rojtos
kendőt öltött hölgy áll itten (yant-tárém térnin é.) \ ery aul jani
saw ta tottlaném nagy nyomorúságot viselek el íme, a milyen csak
az énekben lehetséges. (Numél va'ilém é. Anjd-pault). Ugyanilyen
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alakban gyakori szerepe a n o m e n a c t i o n i s i s , pl. lány kisném
sis mialatt az utat keresem (út keresésem alatt) | manau roytéptanén
ma és mivel bennünket megijesztettél (tkp. megijesztésed miatt).
TömiÍ-é.
3. Egy másik, a közbeszédben elavult participium praesentis
képző: -p, -pd, pl. Sqrni-atér mát jqypá yum, hvdlpd yqtél sayin
{ftér! Arany-fejedelem, a földeket körüljáró férfi, kelő napsugaras
fejedelem (Beg. Sqrúi-átér kaj-saiv) \ ti vqy sir pá sirin kivol-tarmél
ünlép jiréü mailpd akw siíén ezen vas rúdú rudas házon ülő
áldozatos mellű egy magzatocskád (u. o.); mol urtpá né-áyi vagyon
osztó leány asszony (Eeg. Tqrém-sátmil) \ yut yajtpá l'any betegség
futó út (u. o.). Az eredeti participialis jelentés világosan kitetszik
az efféle vele képzett tárgynevekben is, mint: jüntép tü (jüntvarrni), yányéltép hágcsó, lépcső (yány- hágni), éntép őv (éntövezni), tíitép ládika (tat-, tot- viselni, tartani), sa'irép fejsze (scCirvágni), tép táplálék (te- enni), yajtpá híd (yajt- futni); — úgyszin
tén -fi Dom. possessoris képzővel való összetételében, minő pl.
(ispin yum jó módú, tehetős ember (ecTemnoü lejiOBiiirb), innen :
ané- habere. Nomen acti szerepe van pl. ez idézetben: am ti ét'i
yanútém, yoli yanstém jqmés y a n s tápé m jqméédkw yöntláln ! ezen
este tanított, reggel tanított jó tanításomat hallgasd meg jól!
(Numél vd'ilém érV).
4. A költői nyelvben gyakran található alakja a participium
praesensnek az indicativus prsesensének harmadik személye, mely
ilyenformán — mint sok más nyelvben — egyszerű igenévnek
bizonyul. Példák : jüntép p ü y i, ü r i náj tű fogó, tartó hölgy (bók
szólás) | yansá jiikti
jqmés kasdj hímzés metsző jó kés | kis
jqnyi
sát tarém mint abroncskarika forgó hét ég (Eeg. Tqrémsátinil) | yul'yajti sát lány-tqivip kór futó hét keresztút (u. o.) | pV
jonyi
jonyéné kivol vári, (áyi káún Lásifi ktvol vári) fiú-játszó
játszó házat csinál, (leánymulató mulató házat csinál) (Pupyén tár
qjká uj-é.) | kátd peri, la'ilá peri jqmés joni keze forgó, lába
forgó jó játék (medvedalok).
5. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i . — Eendes képzője -m
(-ém) pl. miném Iqnyá ment útja, totem sálitd hozott rénje. Allitrnányi szerepére való példák : Numi-Tqrém ásém sorúi sayip jqmés
yqtél ti punsém N. T. az én atyám aranysugaras szép napot nyi
tott meg íme (Sakw-sünt ajka térn. é.J \ kátém éqmtal ta-porát almi-
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lém kezem erőtlen volt abban az időben (yqnt-tqrém tern. é.) \ ta
yqntlunktcé -pattiamét most harczolni kezdtek, (u. o.). A birtokos
ragokkal mint állítmány kifejezheti az alany személy viszonyát is,
pl. nan ti yqtél at témén te ma nem ettél | yotél nen totmén sar ?
ugyan honnan hoztad nődet (Sakiv-sünt ajka tern. é.) \ ásikém
kér qlné yányéltép ti tárátamá atyuskám vasból való hágcsót eresz
tett ime alá (Muun-kesin uj e.) \ járém tqrémné y qj ilalmü
Ínsé
ges időtől érettünk (i. idő érkezett reánk) Pasét-pupV kaj-sqw \
manci talin nqul! tqlné yqjémiin í minő kóros hús kórjától vagytok
érintve? (u. o.). — A locativus -t raggal gerundiummá alakúi, pl.
manci jarémné y qj a mén t jale'in? micsoda Ínségtől érintetvén
jársz ? (Sakiv-sünt q. tern. é.) \ üsérisémné joytmémént a mint ketten
beérkeztünk a városunkba. (yqnt-tqrém térn.é.). Hasonló kifejezés
az efféle : nqny s aj kélam,é m-kémt a midőn felébredtem (TqrémpV va'ilténé é.) | jü éaltmém-kemt ur-mis naj-ank yot-möwélálém a
midőn beléptem, a hegyi tündérke elmosolyogta magát. — Kapcso
latban a nom. possessoris -n képzővel különös praeteritumi jelen
tése elhomályosul s a part. prses. -né képzővel válik egyértékűvé, pl.
mán né t o t m i n (v. totné) yqtél lakodalom napja (,a;em> cBaTaHÍa) |
taiv-yal jalmin mán tqrmi' yün jémtmü? ágak közt járkáló kis istenné
mikoriettünk? (Pásét pupi kaj-sqwa) \jir yoltmin jirin Sorúi áldo
zatot fogyasztó áldozatos Arany-fejedelem.
6. A p a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i egy másik képzője -im,
mely azonban ilyen értelemben ritkább használatú az előbbinél.
Példák: posimél minlim
nqwél' füsttel járatott hús (Komieimoe
Mflco) | yot t üj i m má-lqmt hava olvadt földdarab (6e3CHríiacHaíi
iioJiflHKa) | akwc kwálin nérim sát jir egy kötélre kötött hét áldo
zat-Irén] (Sakw-sünt tqrém tern. é.) \ yot a Hm yum tot alimé a hol
leölt ember ott öletett le (értsd: a hol érte az embert, ott ölte le —
Lqpin-üs ajka kaj-s.J. Mint az előbbi képző állítmányképpen is
használatos, pl. jelpin yáVén-titén Numi- Tqrém ásénné
joltilmén
szent nyírfád tövéhez vagy rendelve N. T. atyádtól (Polém tqrém
kástulá). A létigével kapcsolatosan a prsesens passivi («megvan
írva») egy mellékformája, pl. kér-link tákis jol rátim qli a vasszeg
erősen le van verve (rB03^B Kpfcimo saKOJio^eHa).
Nyilván egybetartozó e képzővel az -imé gerundium, mely a
birtokragokkal az alany személyviszonyát is kifejezheti, pl. ti yürém
urkém tistim
é ünle'it, lünéimé
yulte^it ezen három hegyecském
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szomorkodva fog állani, sírva fog hátra maradni (Tampusém
paulin Tarja e.) \ sálikéiném jui-pált j a mimé nárákáfém pqsléseV
rón szarvaskáim után járkálván czipöcskéim elkoptak (u. o.) |
ér fim a t a namél ti namtsanéi éneklése közben névvel nevezte
őket (Lqr-üs átért térn-é.) | yqsá n a t i m a t yalt hosszas hajózása
(úszása) közbea (Ákw-é.) \ toy ünlimátii a mint úgy ül | toy
yqntlimanl
am nüpélémjoyte'it a mint így hadakoznak ón felém
jönnek | éta sát, yqtélá sát toy jamimém,
akw'-mat ért yöntlilém
hét éjjel, hét nappal így járván (én), egyszer csak hallom (Numél
va'ilém é.) \ jolci v or atimén
poréit midőn lefelé akartál minden
áron jönni (u. o.). | tit amkém qlimém saka tqysétásém itt egymagam
élvén, nagyon meguntam magam. — Allítmányi szerepben is elő
fordul ez az alak, pl. yot alim yum tot aliíné (1. az előbbi pont
ban) | am yapriéém kit palnél piuvimé az ón ladikocskám két oldal
ról meg van fogva (Sakiv-sünt tqrém térn. é.)
7. Az ének nyelvében egy -n (~in, -én) alakú melléknévi ige
név is járja, hol végzett, hol folyó cselekvés értelmével, pl. sat ja
yum-pi tust én nolii siltém sát párén hót folyó vidék férfia állí
totta orra hasított hét csikó (Reg. Twrém-sátmil) \ qsmán y qjtén
kivol járii párnájára kórral feküdt családatya (u. o.) | térén-képél
réytén suj a kórszellem ruhaaljának rázkódó (réyti TpeceTT>, ráz)
hangja (u. o.) | sakwné vqytén
nál a földbuczkára hajított nyíl (él
vqyti 6pocHTt>, hajít) (u. o.) || yár-nelm páywén autá q> l i nétné
yuirité toy yajtawákén ? kiknek bikanyelv szélességű kopjájuk van,
azok miképpen futkoshatnak téged körül [medvécske] ?! (yoli-é.) ||
yuj-noys sülinél voss süHpáli, kál'-noys lusinél
tot luspálá mint
hímnyuszt ugrándozik, hadd ugrándozzék; mint nőstény nyuszt
kúszva ereszkedik, ereszkedjék ott alá (Reg. Tqrém-sátmil).
8. I d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u m . — Egyik gyakori alakja a
névszói személy ragokkal s locat. -t raggal kapcsolatos ké, -ke képző,
pl. úürém-uj sayin punkém qs jqnytálkémt:
ywrém uj ositi'
jémtmém réti állat (medve), midőn fürtös fejemet egyszer ismét
hátrafordítom: hát három állat vastagnyira nőttem (Numél
va'ilém é. Anjá-pault) | möléy nanén kástélékeut a minapában, midőn
téged idéztünk (Mir-susné-yum kaja Muun-kést) \ mölcil nanén
jármélékeut a minapában midőn reád szorultunk (u. o.) | kwol-kan
sánkéüékét midőn dobogtatja a szobapallót (Reg. Éri' sujtsén'
ans é.J. A locativus -t helyett a «-kor, időben» jelentésű ért szó is
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járja, pl. ta/tékem ért midőn fonok (Kor^a npa^y) | tmvlém tatkém
ért midőn szárnyamat hordozom (Jütim-sqs qtér-pi kaj-s.) |j
mujlunkwé minkén értén midőn vendégségbe mész (Reg. Vdta yum) \
tumai kinsunkwé jiken-értén ha tanácsot jöttél kérni (Reg. Ma
yuUtém mqjt). A gerundialis -ké-nek puszta személyragos példáira
is akadunk, mint: anémnél nqmt kissken: am vássV nanén yuml'é
láwilém ?! ha én tőlem tanácsot kérsz : én hogyan mondjam neked
még?! (u. o. 18.) | möléy qlkétén möwinti, jonyi: előbbi létükben
(dual.) nevetgél vala, játszik vala (Reg. Váta-yum).
Az idő, illetőleg állapot igével való meghatározása egyébként
a verbum finitum alakjaihoz csatlakozó -pél, -ke szócskákkal is
történhetik, pl. joli mán j oyt eyén-pél
ha az alsó földre érkezel
(Numél va'ilérn é.) | tü m i n ey é m -pél ha odamegyek, m i n e y ét•pél ha mennek \ takwsi-pél, váü %qtél vári-pél
midőn őszszel
(N. Tqrém) rövid napokat csinál (medvedalok) | áéém j oyt ip é l ha
atyám megjön | akiv' l u m s a s é m-p é l, yotél tauli ? ! ha már egy
szer belemelegedtem Fa munkába], hogyan volna elég (hogyan
hagynám abba) ? ! || jol-ke yale'im ha meghalok | áném má-kiivérné
ünttilén-ke: ta ünttilén; lilim álmilén-ke : ta almilén ha engemet
a földbe helyezel: hát [oda] helyezel; ha fölemeled lelkemet: hát
fölemeled.
9. Ritkábban használt gerundiumszerű módhatározók az
effélék: y aj tél yajti v. totéltayti futván fut v. hordja magát
(6troMí> öiaíHTt v. HeceTca) | lüw sültél
sülinti a ló nagyot szö
kik (citaKOMT. CKaTieTT>) \yumim sis-pál qlné ta'ilin yülél ta yüláslém férjemet egész hátralevő életre való teljes elhagyással elhagy
tam (Jurkin-ékwáé.) || ünléyqlén! maradj ülve! \ él ünléy
qli
továbbra is ülve marad (Pupyén túr ajka é.J. Úgy látszik ez utóbbi
alaknak analógiája van a mol'éy «gyorsan, sietve» határozóban,
mely a moHémli, mol'émtayti «siet» szókkal együtt közös *mol'- igei
alapszóból származtatható (v. ö. Budenz MUgsz. bolyog czikkét).
9. §. Változó tövű igék ragozása.
ml- «adni»: ind. praes. mlyétn, miyén, miy; mlymén, mlyin,
miyi'; miyww, mlyin, mlyét | pryet. misém, misén, mis; mismén,
misén, missV etc. | opt. minüm, minün, minüw etc. | imp. májén/
taw voss miy ! • nén májén ,• nan maján ! || passiv alak : prtes. mlwém,
mlwé etc. | praet. majwásém etc. |j Tárgyi ragozás: Egyes tárgy
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ind. praes. milém, miién, mltü ; miiémén, miién, mitén ; milüiv, milán,
mlyánl | príBt. mislém, mislén, mistd etc. | opt. minillém, minidén,
minütd etc. | imp. majáin ! nén majélén ! nan majélán! — Kettős
tárgy: ind. praes. miydyém, miyayén, mlydyd etc. | praet. misdyém
etc. | opt. minuwdyém etc. | imp. majdyén! nén majdyén! nan
majdydn ! — Többestárgy: ind. praes. mlydném, miyánén, miyáná
etc. | praet. misiiném etc. | opt. minuwáném etc. | imp. maján ! nén
maján! nan maján! || infinitivus: minkivé, part. miné, mim.
vl- «venni» : ind. praes. viyém, viyén, viy • viymén, viyin,
viyi; viyüw, viyin, viy ét | praet. visém, visén, vis • vismén, visén,
vissV | opt. vinüm, vinün, vinüw etc. | imp. vojén ! nan vojdn ! || passiv alak: viwém, viwén, viwé etc. | praet. vojwwém etc. || Tárgyi
ragozás: Egyes tárgy. ind. praes. vilém, vilén, vita; vilémén, vilén,
vitén; vilüw, vüán, viyánl \ praet. vislém etc. | opt. vinülém etc. |
imp. vojáln! nén vojélén ! nan vojélán ! — Kettős tárgy: ind. praes.
viyáyém, viyáyén, viyáyá etc. | praet. visáyém etc. | opt. vinuwáyém
etc. | imp. vojáyén ! nén vojáyén! nan vojdydn ! — Többes tárgy
ind. praes. viydném etc. | praet. visáném etc. | opt. vinuwdném etc. \
imp. voján ! nén vojdn ! || infinitivus: vinkwé, part. viné, vim.
li- «vetni, lőni» : ind. praes. Hyém, Ilyén, Uy; liymén, liyin,
UyV ; liyüw, liyin, liyét \ praet. lisém etc. | opt. linüm etc. | imp.
lajén ! nén lajén ! nan laján ! || passiv alak: liicém, liwén, liivé etc. |
praet. lajwdsém etc. || Tárgyi ragozás: Egyes tárgy, praes. lilém,
lilén, litá etc. | praet. lislém etc. — Kettős tárgy: liyayém etc. —
Többes tárgy: liydném etc. (mint a két előbbi ige) || infinit. linkwé,
part. liné, lim.
te- «enni» : ind. praes. téyém, téyén, té'i; téymén, iéyin, teyi;
téyüw, téyin, téyét \ praet. tésém, tésén, tés ; dual. 3. sz. téssV etc. |
opt. ténüm etc. | imp. tájén \ nén tájén, nan táján ! || passiv alak:
téwém, tétvén, tétvé etc. | praet. tajwiisém etc. || tárgyi ragozás: Egyes
tárgy ind. praes. téllém, télién, téltá; télimén etc. praet. téslém etc. |
opt. ténulém etc. | imp. tajáln ! etc. — Kettős tárgy: téydyém etc. —
Többes tárgy: téyaném etc. || infinit. ténkwé, part. téné, tém.
vá- «látni» : ind. praes. vcCém, vaén, vá'i; vá'émén, váyin
vdyl'; váyüw, váyin, va'ét \ praet. vásém^ etc. | opt. vánüm etc. | imp.
vajén! nan vaján! \\ passiv alak: váwém, váwén, vaivé etc. | praet.
vajwásém etc. || Tárgyiragozás. Egyes tárgy, praes. vailém, vá'ilén,
valta etc. | praet. váslém \ imp. vajain! —Kettős tárgy: praes.
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váráyém etc. | imp. vajárén etc. — Többes tárgy: praes. váráném
etc. || infinit. vánkwé, part. váné.
jiw- «jönni» : ind. prses. jiwém v. jium, jiwén v. jiun, jiw ;
jiwmén, jiwén, jiwi1'; jiwüw, jiwán, jiwét v. jiut | prset. jisém, jisén,
jis ; dual. 3. sz. jissi etc. | opt. jinüm etc. | imp. jajén ! nén jajén.'
nan jaján || infinit. jinkwé, part. jiné, jim.
ql- «lenni» ige ind. praesensének szabályos q,léim, áléin
alakja az «élni, lakni* jelentésre szorítkozott (am tit qléim én itt
élek, itt lakom, yqsá at áWim soká nem élek), míg a «vagyok,
vagy» kifejezésére egy továbbképzett (Is- (nyilván e. h. *áls-) tő
szolgál, pl. tit qsém itt vagyok, nan jqmés yum qsén te jó ember
vagy ; de 3. személy; áli, pl. tatv %ot ali ? ő hol van ?

Éjszaki vogul nyelvmutatványok.
1.
Ás-k w oíl ajka,

Ajás-tárém

tér ni n ér rá.

í Mana namin átér namém namejawé!
maná sijin átér sijém sijejawé !
akw' pál vitém: vita '/ara, yard Ás ; —
Numi-Sorni ön ásémné
5 Ajás-tq,rém q,jka ti joltwásém.
akw' pál vitém : jelpifi vit aumán jelpin tür ; —
Numi-Sorni ön ásémné
Ajas-tq>rém qjká tV sátivásém.
ti ünléné yotál q,lné sát sám,
10 ti ünléné yotál q,lné sat má-lqmt,
pusén am jq,rémtél ünléit ;
sawin sáyip saw kunárém,
pusén am jiirémtél ünléit.
Maná namin q,tér namém totawéf
15 maná sijin qtér sijém totawé !
NYBLTTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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akw' pdl vitém sunsilém :
jelpin vit dumán" jelpin

tür

sunse'im,,

vas napmin yqt yönyélt

ünlé'im,

lunt napmin

ünle'im.

sat yönyélt

20 akti' pdl vitém sunsilém :
tépin Ás yard vit

ünle'im,

yulin Ás yard vit

ünle'im.

ti ünléné

mamt

sawin sayip saw

yumim,

25 sawin sayip satc nem
tqlin nqul tqlné-ke

yöjawét,

mosin lu mosné-ke yöjawét :
am pdltém pojksunkwé
ti vita yard, yard
só nájin-ke
atrin-ke

sunsidnl,

sat sdm

pusén dném
ét'i vöwné

sunsidnl.
jirém-aul

joytidnl,

alpél vöwné
ét'in at

Ás-vdtamt,

sat sdm

pusén dném

35 yolin at

joyteHt.

jirem-aul

joytidnl.

akw' kwalyén néyim sat jirél
tan

totüe'it,

40 akw' kwdlyén néyim yqt jirél
tan

totile'it,

kémplin sayi kém,plim
tajtin sayi tajtém
térén-ke

yulilés:

45 térén-kémplinél
yut-ke

pojke'it,

pojkeHt.

nciny

vlydném,

yuíllés:

yul'-kemplinél

nqny

viydném.

yoti ma la^iUmosné-ke yajné
yoti ma kdt-mosné-ke
so am-paltém pojksunkwé

yqjné

yum,
yum

joyti-ke

nany

vilém,
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la'U mostál, kát-mostal, pusén tárdtilém. —
möt-möt sámét rlanrd tarémné ünlawét,
möt-möt samét váyin tarémné ünlawét:
sát nálpd térén qsné yum,
55 yqt nalpá térén qsné yum,
am num-palémt né-mat taivlin tqrém at vá'ém,
am num-palémt né-mat la'ilin papi' at va'ém

Ponsém sosi' kiti' sam sunsentálei'-ke :
sát tür ültei sunseV,
60 sát Ás-mési ültá sunsei' ;
yoti jer-numpél tü-ke pattidyém :
manér vármél, manér nak akw'-müs nánki,
akw'-mat-ért toy susném yalté yumlé sunsilém:
Ás álém pálnél, yoli pálnél
65 mir ta'ilép ta'ilin yáp ta jinát nánki.
lapd joytémá-kémt
ponsém sosi' kiti' sam yumlé sunsilém:
'Nárés-náj ekwá yqnt-yápd ti joytilálém.
ti yard vitép yará Ás-vatan
70 taiv qsné ajan yum saw piyá
páV ti püytast, páV ti kwálsét;
tajui-pált 'Nárés-náj ékwá qs pái' ti jami,
Ajás-tqrém qjká, tép téné tépin nqmtém
yumlé nqmési :
75 ((ti kem árt máyum má'és
mand jqut vinkivé éri,
maná nál vinkwé éri ?!
kivon kwále'im,, saynil rátiánemn. —
áwin kwol áwim kivoni-pálén
80 kivon kwálsém, saynil rátianém.
mötán junite'im: tllé rdydti,
mötdn junite'im: tülé rdydti,
vátém pil yqjilt pusén vátsaném.
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vátém pil yqjilt vátmém jui-pált
86 an 'Narés-náj ékiva til ti jqmi.
'Narés-naj ékwd yuml'é laivi:
«Ajas-tarém ajka jqmésmaytimén !
vdssi ydntV at lape'im ;
tajtin sdyin tajtén pojké'im,
90 kemplin sdyin kémplin pojké'im :
áném lilin-tá'il tdrdtaln !»
Ajds-tqrém ajka tép téné tepin nqmtém
yuml'é páti, yumlé lawe'im :
«am nanén enkajil sapitilém,
95 am nanén yusél sqpitilém ;
nan ünléné kwonsin Win yantal üsén,
nan unléné punkin Win yantal üsén
'Ndrés-naj ékwd akw' toy totawén.»

Sdt tqrém yaldt,
100 yqt ttjrém yaldt
Numi-Sorúi dsém lawsém
vita yard, yard Ás-payémt
jelpin md-lqmtém elét ta ünlilém.
toy ünléné yalémt
105 érV totné érV-atér,
mbjt totné möjt-qtér
Ajas-tarém ajka toya-ta-pél
éta sat, yq,téld sat
sdt tür ültd kwoss sunse'im,
no sdt Ás-mési ültd kwoss sunse'im,
akw'-mat-ért ponsém sosV kiti' sam
yumlé sunsilém: lui aulnél
mir ta'ilép ta'ilin ydp ti jiw.
vdűnü, yasné pasné dia joyti,
ii5 sunsilém: kwottin ydp kwot'ldt,
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Ték-átér, taio ünlénát nánki;
kelj) oysér törpá yum,
sernél oysér törpá yum,
taw jinát nánki.
120 taltin üs taltémné joytémánl-kémt,
nqlt turpá turin rany pusén rqnymét.
páV ti püytásét, 'páV kiválmánl-kémt
nq,lt turpá turin rany as ti ranymét.
tül-ülté kanin paul kanémt,
125 kanin üs kanémt,
mater vámé sij ti sijti.
sirej-sisin jamés kátéi
kwon ti kiválsém,
ponsém sosV kitV sam
130 yuml'é sunse'im:
an Ték-qjká yáp-táltét l'ül'i.
toy Xülnátá kantin yum kantém ti joytém,
lawin yum lawém ti joytém.
sir éjim tllé totipilém:
185 ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi,
sirejim tül'é totipilém :
ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi.
an mir yqlémü jui-páU
Ték-ajká-pált nalu ti jqme'im
140 nqmsékémt: ti sirejim
ti Ték-qjká tármél puXV ti sa'irilém.
nalu-joytémémt Ték-qjká láivili :
«Ajás-tqrém ajka ! am nanén sa'irunkwé
maná nqul' anséim,
145 maná lu qnseHm ? !
nan as áném lilin-tail
oss tárátáslén mönt!
noys-pojkél pojkilém,
uj-pojkél pojkilém,
150 áném ültá oss tárátáslén möntf»
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A jds - tqrém qj ka
tép téné tépin namtém yuml'é nqmési :
taw til alkemt mand namtém soytémli ? !'
ti tárd Tqrémné lilin-ta'il oss qnéawé f
155 tül Ték-qjkd satjanV saW ta vislém.
Ték-qjkd an qs yumté pojksi :
«Ajds-tqrém ajka! am amkim jdnitél
yotd jü joyté'im t»
Ajds-tqrém qjkd yumté lawe'im :
i6o «Ték qjkd ! nanén jü totunkwé
ne-mat ajdn yum at qnse'im ;
nan oysér-yuril jcmye'in,
jü toy ti minilén !»
an Ték-qjkd sirejd dném ti mujléstd,
165 taw ta oysér-yuril ta minés.
aú sirej-numpél kiross sunse'im :
ajdn yuin-piydném posydnl tot tüteit.
ajdn yum plydnémné ywmté lawe'im :
ati tatyin sir ej sijin ndri
i7o jelpin vit qumdn türémné totéldn,
posyd, yot loutéldn !»
an tatyin sirej sijin ndri
loutunktcé ta totwés.
loutémd jui-pdlt am paltém ti totwés.
175 ti sunsililém: tamté jqmés
tatyin sirej sijin ndri qlildlém !
Ajds-tqrém qjkd an yumté lawe'im :
nélém-yqlés jisin tqrém üntndtkd jui-palty
élém-yqlés notin tqrém üntndtkd jui-pdlt,
180 ti tatyin sirej sijin ndri
jir viné jirin pupyV él oss ünti,
puri viné purin pupyV él oss ünti!
toy sdtmém jui-pdlté,
ta mqrtés jarém tqrém-ke téli,
185 ta martéi monéém tqrém-ke téli:
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yoti manél yqnt-ke
kát-qntés,

joyti,

la'il-qntés

An éta sat jol

oss vari.'))

yujasém,

yqtél sat jol yujasém ;
190 akw'-mat-ért

nq,ny

tép téné tépin
akwái' at

soytémli;

vit ajné vitin
akwáV at
195 nqmsé'im

sajkélüsém.

namtém
namtém

soytémli.
: am ti palit

yujasém,

paulém érin paul-supV
üsém érin üs-supV

varwés,

varwés.

ponsém sosi' hüi* sam
sat tür ültá yumlé
200 sat Ás-mési
akiv'-mat

sunsiláWim,

ültá yumlé sunsilále'im

ért sat yáp-ta'il

yq,t yápémté akw'-müs

tajinat

antin ujit

sátit yápémté yansán lü lüli.
yqsá jimánl

jui-pált,

205 váíi jimánl

jui-pált,

ti táltin üs táltémné ti
an antin ujit pái

ti

püytüst,
totwásét;

an yansán lü qs páV ti totwés.
am áwin ktvol áwim kit pálné
210 yár ne iné tok
ti' ti

kwályél

né'iwást,

uj né'iné ták kwalyél
ti ti

né'iwást.

an tan cisné
215 pénywhkwé
Ajás-tárém

najt-yumiánl

ti

ünttuwés.

ajka ré'il ti

pináslém,

ti jisém, yamlé ti láwe'im :
nsawin sáyip saw
kátán tortái pus-ta'il

kunérakáném,
alán,

:
nanki;
lüle'it,
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220 la'ilán tortái pus-tail alán !
ti jui pált akwdn ne'im
yürém sat dntin ujin alélan,
ta jui-palt ti yansdn luwán alélan !
tül-ülté alav{ nurpá sat put taydtdn!
225 sénkivin dni sénkwd viyém,
posimin dni posirnd viyém.
tül ti yürém sat dntin ujim sqwáná
jüpéX jánimém man jiw tqwén nany-taydtdn,
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtéldn !
230 Numi-Sorni áéán portifi saru sunsi,
Numi-Sorni jdydn yamin sam sunsi.
ti jui-palt nan ünléné najin ktvol sdmdnné,
nan ünléné qtrin kwol sdmdnné
Tqrém jot yürém pasii mindn,
ass Tqrém jot kit pasa mindn.h
yürém sat dntin uj ti alwés,
ta jui-palt aú yansdn lü ti alwés,
tül ülté akiv' nurpá sat püt taydtawés ;
sénkwin dni sénkwd vislém,
240 posimin dni posimá vislém.
tül ti yürém sat dntin uj sqwáná
jilpél' jánimém mari jiw tqwén nqfiy-tayátawást,
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtawés.
tül nalu ti tálsét.
245 jelpin vit quné jelpin tűr,
kwoüin tür kwoŰdn joytmanl-kémt
nqlt turpd tnrin rqny ti rqnysét:
n Numi-Tiirém ásüné rqny-sijü nany oss yolawé,
Numi-Sorni jáyüné rqny-sijü nany oss yölawé /»
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Az O b k ö z é p ö r e g é n e k , Aj <i s -1) i s t e n n e k ' 2 )
éneke.

377
hős

1 Minő neves fejedelemnek neveztetik az én nevem!
Minő hires fejedelemnek híreszteltetik az én hírem!
Egy felől való vizem: a vize tágas,3) tágas Ob; —
Numi-Sorni 4) fölséges atyámtól
5 Ajás-isten öreg ide rendeltettem.
Más felől való vizem: szent víz folyta 5 ) szent t ó ; —
Numi-Sorni fölséges atyámtól
Ajiis-isten öreg ide igéztettem.
Ezen elterülő (űlő), mindenfelé levő hét vidék,
io ezen elterülő, mindenfelé levő hét földrész:
mind az én hatalmammal áll fönn ;
nyomorúságos 6) subájú sok szegényem (t. i. híveim)
mind az én hatalmammal áll fönn.
Minő neves fejedelemkép terjesztetik (vitetik) az én nevem!
iá Minő híres fejedelemkép terjesztetik az én hírem!
Egy felől való vizem [ha] nézem:
szent víz folyta szent tavat nézek,7)
' vadrécze bukdácsoló hat folyócskát lakom (ülök),
vadlúd bukdácsoló hét folyócskát lakom.
20 Másfelől való vizem [ha] nézem:
a tápláló Ob tágas vizét lakom,
a halas Ob tágas vizét lakom.
Ezen lakó helyemen
nyomorúságos subájú sok férfiam,
25 nyomorúságos subájú sok nőm,
kóros 8) hús kórjától ha érintetnek,
beteg csont betegségétől ha érintetnek,
ón hozzám imádkozni jönnek.
Ezen vize tágas tágas Obom partján
so istennőcskét 9 ) [szolgáló] hét vidék,
mind engemet tisztel (néz);
istenkét [szolgáló] hét vidék,
mind engemet tisztel.
Este követelt áldozatomat Si )
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35 reggelre n e m halasztják (juttatják) 1 0 ) ;
reggel követelt áldozatomat
estére n e m halasztják.
E g y kötélre kötött h é t n ) áldozatot
hoznak ő k ;
4o egy kötélre kötött h a t áldozatot
hoznak ők.
Szárnyas 12) subám szárnyát imádják,
ujjas subám ujját imádják.
H a ragadós kór t á m a d o t t :
[őket ;
45 a ragadós kór r u h a s z á r n y á t ó l n) fölemelem (fölveszem)
h a emésztő betegség t á m a d o t t :
az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket.
Bármilyen tájék (föld) lábkór érte férfia,
bármilyen tájék kézkór érte fórfia,
50 h a ón hozzám könyörögni j ö n : fölemelem;
lábkór nélkül, kézkór nélkül, egészségesen bocsátom el. —
Más-más vidékeket [is] h a t a l m a s istenek lakják,
más-más vidékeket [is] erős istenek l a k j á k :
[de] én, h é t nyilas fegyvert viselő fórfiú,
55 h a t nyilas fegyvert viselő férfiú,
m a g a m fölött semmi szárnyas istent n e m ismerek,
m a g a m fölött semmi lábas istenkét (bálványt) n e m ismerek.
*
*
*
Érett ribiszke két szemem,14) ha nézdegél:
hét tavon által néz,
60 hét Obkanyarulaton által néz ;
a mely irány felé [szemeimet] oda vetem,
bármily dolog, bármily vétség, minden látszik.
Egyszer csak a mint nézdegélek, ím hogyan nézem: —
Az Ob bal feléről, kelet felől
es néppel telidesteli hajó, annak jövetele látszik.
A mint közelre jő,
érett ribiszke két szemű ím hogyan nézem: —
'Narés fejedelemhölgy 15) hadi hajója érkezett íme meg.
Ezen tágas vizű tágas Obpartra
7o az ő alattvaló (birtokolta) sok fegyveres szolgái 16 )
íme fölkapaszkodtak, íme följöttek;
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s aztán íme 'Nárés fejedelemhölgy szintén fölfelé lépdel.
^á;'as-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmém 17)
ím hogyan elmélkedik: —
75 «Ilyen sokaságú nép számára
minő ijjat kell elővenni,
minő nyilat kell elővenni ? !
Kimegyek s ököllel verem őket.»
Ajtós házam ajtajának külfelére
só kimentem, ököllel verem őket.
Az egyiket esapom: erre rogy le,
a másikat csapom: arra rogy le,
szedni való bogyóképpen mindnyájukat fölszedem.18)
Miután szedni való bogyóképpen őket fölszedtem,
85 íme 'Nárés fejedelemhölgy lép ezután elő.
'Nárés fejedelemhölgy ím hogyan szól:
«Ajas-isten öreg, béküljünk ki!
Többé haddá föl nem kerekedem (t. i. én és népem);
ujjas subád ujjához könyörgöm,
90 szárnyas subád szárnyához könyörgöm:
bocsáss el engemet elevenen!»
Ajás-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmémnek
ím hogyan tetszik,19) hogyan szólok:
«En tégedet szolgáló leánynyal szerellek föl,
95 én téged szolgalegénynyel szerellek föl;
[rosba,
a magad lakta, karmos evetnek meg nem mászható 20 ) váa magad lakta, fogas evetnek meg nem mászható városba,
'Nárés fejedelemhölgy ekképpen fogsz vitetni!»
Ezután az ének a megbékültek vendégségét s a fejedelem
hölgy hazautazását adja elő. Elérkezve a «karmos evetnek meg
nem mászható városba» a város úrnőjét vas széken vaslánczokkal
húzzák fel emberei a falakra. A tetőre jutva az úrnő lekiált a hajó
hoz s üdvözletet küld Ajas-istennek. A hajós nép visszatér, az
üdvözletet átadja. Ajás-isten felel: «gyermekek! hajótokat, evező
töket vonszoljátok föl a partra, azután térjetek be a házba [pihe
nőre] !»
Hét ég közében,
íoo hat ég közében,
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Numi-Sorni
atyám rendelte
vize tágas tágas Obom partján,
szent földdarabomat most továbbra ülöm.
Ekképpen való ü l t ö m b e n
105 ének híresztelte 21 ) énekhős,
m o n d a híresztelte m o n d a h ő s
Ajas-isten öreg amint ugyancsak úgy [mint előbb]
hét éjjelen át, hét n a p p a l o n át,
hét tavon keresztül nézek,
110 hét Obkanyarulaton keresztül nézek,
egyszer csak érett ribiszke két szemű
ím hogyan n é z e m : [Az Ob] alvidéke felől
íme néppel telidesteli hajó jön.
Közelebb, fölismerhető távolba alig jő,
ii5 n é z e m : közepes hajó közepén
T'e/c-hős,22) ő ül ottan, [úgy] látszik;
vörös rókaprémes 28 ) [sapkájú] fórfiú,
fekete rókaprémes [sapkájúj férfiú,
az ő jövetele látszik.
120 Kévés városom révére a mint megérkeztek,
éles 24) h a n g ú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan.
A p a r t r a fölkapaszkodtak, a m i n t följöttek,
íme ismét éles h a n g ú hangos kiáltást kiáltottak.
Azután téres falum terén,
125 téres városom terén,
íme, m i n t h a valamit csinálnának, olyan zaj hallik.
Kardlapos jeles kézzel
kimentem m o s t ;
érett ribiszke kétszemü
130 ím hogyan n é z e m :
h á t Tek-öreg a hajóréven áll.
Amint úgy áll, haragos férfinak megjött ím a h a r a g o m ,
dühös férfinak megjött ím a d ü h ö m .
K a r d o m a t erre v i s z e m :
135 m i n t hegyi fű, m i n t erdei fü hull a n é p ;
kardomat a r r a v i s z e m :
mint hegyi fű, mint erdei fű hull a n é p .
Most, a n é p elpusztulása u t á n
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íme Xc'/c-öreghez megyek le a partra,
140 úgy gondolván: ezen kardomat
ezen Ték- öregen apróra fogom törni.
Midőn leértem Ték-öreg szól:
«.4/tt's-isten öreg! nekem, számodra vagdalni való
micsoda húsom van,
143 micsoda csontom van ? !
Vajha még egyszer elevenen
te engemet elbocsátanál!
Nyusztbőr- 24 )imádsággal imádlak,
rénből-imádsággal imádlak,
i5o óh bocsáss engem szabadon (tkp. által)!»>
Ajás-isten öreg
táplálékevő táplálékos elmém ím hogyan elmélkedik:
«Ha őt ezennel megölöm, ugyan mennyire fog lelkem csilla
podni ?!
Hadd tartsa őt meg Tarém (az isten) továbbra is elevenen!»
155 Azután Ték-öreget rendkívül megsajnáltam.26)
Ték-öreg most ím hogyan könyörög ismét:
[val)
«Aj a s-isten öreg! én egymagamban (tkp. magam nagyságahogyan (hová) jutok haza»
Ajcis-isten öreg ím hogyan szólok :
i6o « Tek-öreg! nekem, hogy téged haza vigyen,
semminemű szolgám nincsen;
te változzál el róka alakjára,
haza úgy mendegélj!»
Most Ték-öreg kardját nekem ajándékozta,
166 maga pedig róka alakjában ezzel elment.
Most a mint a kard felé nézek:
fegyveres szolgáim vére 27) oda tapadt (ott áll).
Fegyveres szolgáimnak ím hogyan szólok:
«Ezen hegyes kardot, híres szablyát
170 szent víz folyta tómhoz vigyétek,
mossátok le ott vérét!»
Most a hegyes kard, híres szablya
íme elvitetett, hogy megmossák.
Miután megmosták, én hozzám hozták.
175 lm nézdegélem : olyan jeles
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hegyes kard, híres szablya volt!
4jas-isten öreg most ím hogyan szólok:
«Az ember korabeli világ beálltával (tkp. ülepedése után),
az ember idejebeli világ beálltával,
i8o ezen hegyes kard, híres szablya
véráldozatot fogadó véráldozatos istenkévé változzék/ 28 )
ételáldozatot fogadó ételáldozatos 2 Í ) ) istenkévé változzék
Miután így elbűvöltem,
ha afféle 30) Ínséges világ áll be (születik),
185 h a afféle nyomorúságos világ áll bé,
hogy valamely vidék felől had érkezik :
kéz-segítséget, láb-segítséget hadd nyújtson (csináljon)!»
Most h é t éjjelre lefeküdtem,
hét nappalra lefeküdtem ;
190 egyszer csak felébredtem.
Táplálékevő táplálékos elmém
egyre n e m csillapodik ;
vízivó vizes elmém
egyre n e m csillapodik.
195 Gondolom: én oly hosszú ideig feküdtem,
[náltatott),
lehet, hogy falum [azalatt] faludarabokká romboltatott (csilehet, hogy városom városdarabokká romboltatott.
Érett ribiszke két szemű
hét tón által ím hogyan nézdegélek,
200 hét Obkanyarulaton által ím hogyan nézdegélek:
íme egyszer csak hét teli hajó jövetele látszik;
hat hajómban egyre csak szarvas állatok állanak,
hetedik hajómban tarka ló áll.
Miután hosszú ideig jöttek,
205 miután rövid ideig jöttek,
ezen reves városom révéhez kapaszkodtak,
ama szarvas állatok íme fölhozattak a partra.
ama tarka ló szintén fölhozatott a partra,
Az én ajtós házamnak ajtaja két feléhez
210 rénbikát kötni való erős kötéllel,
íme ide köttettek ;
szarvas állatot kötni való erős kötéllel
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íme ide köttettek.
Most velük levő varázsló emberüket
215 íme varázsolni ültették.
Ajas-ieten öreg lelki 31 ) réülést bocsátottam (tettem) reá,
ezzel eljöttem [kozzá] s ím miképpen szólok:
((Nyomorúságos subájú sok szegénykém,
kezetekben tökéletesen egészségesek legyetek,
220 lábatokban tökéletesen egészségesek legyetek!
Ezután egybekötött
háromszáz szarvas állatotokat öljétek le;
azután pedig ezt a tarka lovatokat öljétek le !
Majd azután egy akasztóíves hét üstöt akasszatok [tűz fölé]!
225 Gőzölgő (gőzös) edény gőzét veszem,
füstölgő (füstös) edény füstjét veszem.
Azután e háromszáz szarvas állatom bőreit
újonnan nőtt (fiatal) kis fa ágára akasszátok föl,
ezen tarka ló bőrét szintén oda akasszátok föl!
280 Numi-Sorni atyátok éles 32) szemmel fogja nézni,
Numi-Sorúi apátok kegyes 33) szemmel fogja nézni.
Ezután a magatok lakó, istennővel levő házatok szögletébe,
a magatok lakó, istenkével levő házatok szögletébe
menjetek Tqrémm&\ (istennel), két üdvözletem [adom],
235 menjetek Tqrémmal, három üdvözletem [adom],
A háromszáz szarvas állat íme leöletett,
azután ama tarka ló is leöletett;
azután egy akasztóíves hét üst akasztatott [tűzre];
gőzölgő edény gőzét vettem,
240 füstölgő edény füstjét vettem.
Azután e háromszáz szarvas állat bőrei
újonnan nőtt kis fa ágára fölaggatódtak
s e tarka ló bőre is oda akasztódott.
Azután leeredtek a partra.
245 A vízzel folyó szent tó,
közepes tó közepére a mint eljutottak,
ime éles hangú hangos kiáltást kiáltottak:
((Numi-Tarém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg,
Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!»
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Följegyeztem a szigvamellékiMimfi-fces faluból való S emi
Roüvon Rompant'op (Род1онъ Семеневъ) közlése után Berjozovban, 1889. márczius 7-ikén.
J e g y z e t e k . 1. Sät yar-sqw sarin ta4l ajkä Ajas-tqrém (Щ
latyél Asik) jelpin mätä Ajäs-paul sis-pält pvjin, Äs-väta tapat
ali. — «A hét rénbika-bőr irhájából készült ruhás öregnek, Äjäsistennek (osztják nyelven: Asik-nak) szent helye Ajäs-falu mögött
az erdőben, az Ob partja közelében van». Ez a falu (osztjákúl Ajäskort, oroszul Непкинсмя юрты) a kis Obon van Ш versztnyire
lefelé Berjozovtól. A határában álló bálvány a közép Obvidék
urának képe, ki Numi-Tqrém (Felső-Ég) hét fia*) közül való
s egyike a leginkább tisztelt, szükség idején leginkább keresett
mythologiai személyeknek az éjszaki voguloknál és osztjákoknál.
Nagy tetteit és hatalmát dicsőíti ez ének, mely, mint a medvedalok
ban történik, magának a hősnek ajkára van adva. | 2. Hogy mit
jelent a vogul énektudomány ezen műszava «ternin m ' » arra nézve
a következő magyarázatot adja egyik közlőm: yqntléné jistjör qtért
alislayte'it; jqutél-nalél kaperte it; mir alawé,jor akw'-kityum yuXti;
taw lus-érya ternin егуг lawawé : Щ äsä, ta jä4-p%yä alawé, ta marés
taw tunsi, tus-sqwä ti — «a hadakozó korban a hős fejedelmek öldö
sik vala egymást: íjjal, nyíllal ügyeskednek vala; a nép megöletik,
hős is csak egy-kettő marad meg; az ő siralmának éneke «ternin»
éneknek mondódik; majd az atyja, majd a bátyja öletik meg, azért
sír ő, siralma szava ez» (v. ö. Regulynak hasonló tartalmú jegyzetét:
Hunfalvy «Vogul föld és nép» 136. 1.). Tényleg a ternin erV min
denkor valamely szent hely mythologiai hősének nagy tetteit, külö
nösen harczait zengi; azonban korántsem mint valami gyászének
(tué-sqw) az elesettek siratásával, hanem egyedül a hős dicsőítésé
vel. Azért legalkalmasabban « h ő s i é n ek»nek fordíthatjuk, mely

*) Numi-Tqrém hét fia egy relatió szerint: 1. Polém-tqrém
(Pelim-isten). 2. Tek-qjkä (Т. öreg az Obon), 3. Lüsm-vit jelpin
qtér (a Lozva vizének szent fejedelme), 4. Ta'it-kwott äjkä (a Szoszva
középvidékének örege), 5.Ajas-tqrém; 6. Lopmüs-qjkä (más nevén:
Sakw-sünt tqrém-pV äjkä Szigva-torkolatbeli istenfi); 7. Mir-susnéyum («a világra ügyelő férfi», más nevén Ekivä-pV píris «asszonyi!
fiúcska», vagy: Sqrúi qtér «aranyfejedelem», vagy egyszerűen
%ах S^O^TTJV : qtér «fejedelem»)
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elnevezés amúgy is megfelel az ilyfajta énekek eposzi hangjának
és tartalmának. Egyébként a térnin szó eredeti értelme szerint
«fegyveresw, ettől: térén «fegyver» (pl. ti sir ej rus varém térén ;
manéi manér terén vari? ! ez a kard orosz csinálta fegyver; a vogul
micsoda fegyvert csinál?!); térnin éri' tehát «fegyveres», vagy
« h a d i ének», synonymja a mellette használatos ycintlaytné éri'
kifejezésnek (v. ö. yantlayt- hadakozni) | 3. yard gyér, ritka; yard
yulp ritka szemű háló (pt^Kaa Mepeaca); jhud yard ma olyan hely,
hol kevés a fa s a tér tágas, yard vit tágas, téres víz | 4. NumiSorni a Numi-Tq,rém (Felső-Ég) egyik mellékneve; szószerint:
«fennt levő aranyos*) | 5. ön nyárin latin; manéi latyél: jani'*) —
«osztják szó; vogulul: j.» (nagy). Az ének nyelve gyakran alkal
maz különösen epithetonokban és gondolatismétlések esetén osztják
szókat, midőn megfelelő vogul szók is vannak az illető fogalmakra,
pl. a medve neve néhol önle vojl'e = jdnj' uj «nagy állat»; alább ezt
olvassuk: talyin sirej, sijin ndri «hegyes kard, híres szablya» (nári
osztják szó = vog. sirej) ; a Pasét-istenke idézetében : mand lány cin
uj lány anse'im, mand kéldn uj kél cinée'im minő hírtvivő állat
hírem van, minő üzenetvivő állat üzenetem van (osztják kel = finn
kiéli nyelv = vog. lányéi, potér hír, beszéd) | 5. auman «folyású))
e h. aumin,- a szigvai nyelvben gyakran váltakozik az -in képző
-dn-vel, v. ö. pl. fönnt a 4. jegyz. | 6. sawin — saw totné ((nyomorú
ságotviselő »; teljesebb alakja ezen epithetonnak: sawin sdyip, sawin
údrdp élém-yqlés nyomorúságos subájú, nyomorúságos bocskorú
ember | 7. yünyalt, szigvai yönyélt lassú folyású, füves folyócska;
«posdl voipi pumin vit yőnyélti ldivau» (folyóérhez hasonlóan füves
víz^.-nak neveztetik); «akwe janii sát yünyalt süsi mm, O,HHOH pii^KH
ceMb p-fe^KH pa30injracB» (egy folyóból hét folyócska ágazik szét);
sat tür-patitté somi vdnsin sdt yünyalt hét tó tövében arany gyepes
hét folyócska. Mir-susné-yum satmild. Ajds-tarém jelpin tűrd pciydt
yönyaltét ale'it (Ajás-ieten szent t iva oldalán folyócskák vannak) |
8. tql, mos : «aum latinn (kór, nyavalya szava) | 9. naj-atér = pupV
«istenke»; nőj női bálvány, átér férfi bálvány | 10. sietnek rögtön
teljesíteni a mit tőlük követelek | 11. az áldozatul hozott rének
szarvait egy kötélre kötik f 12. kémpli suba, vagy kabát szárnya a
ruha aljának előrésze (vorderschoss, nojia) | 13. a kór személynek
van képzelve, mely rátette már ruháját a betegre, hogy elragadja
őt; ámde a kegyes istenség még a kór ruhaszárnyából is fölemeli,
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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megmenti hívót | 14. kitV sam «kettő szem» (t. i. az én két sze
mem) e h. kit sam kivételes költői kifejezés, mely a medveénekek
ben is található. | 15. 'Nárés-naj ekwci Kasém-pupy'-ékwa; jelpin
matti Kdsém-tal'éy-üsté qli. — «Narés fejedelemhölgy a Kdsém
[folyó] istenasszonykája; szent helye e folyó forrásánál levő város
kában van». A Kásém (Ü3i3uwh) az Obnak keletről jövő mellék
folyója, melynek torkolata Berezovon alul van. Gondattyi könyvé
ben azt olvassuk, hogy a Kasém-íöi istenasszony eredetileg Ajasisten menyasszonya volt; de ez utóbbitól elszökött j 16. ajánymn-pV
fegyveres szolga apród J 17. értsd: táplálókról gondoskodó elmém.
Az istenség mint az ember táplálkozik, vadászik, halászik stb.;
v. ö. Numi-Tqrém egyik epithetonját: vör sat lésin yum asém, ur
sát lésin yum asem eredeti hét fajdhurkos férfi, az én atyám;
hegyi hót fajdhurkos férfi, az én atyám (Numél va'ilém é.) \ 18.
pusén ratsaném «mindnyájukat [agyon] vertem» | 19. nqmtém pats
kedvem kerekedett (esett), tetszik nekem j 20. Win nqny-ke yanyi,
kwonsaná at yaneit, sqma Xülin ha az evet fölkúszik [a városfalra],
karmai nem ragadnak meg; igen meredek | 21. v. ö. fentebb namém
totaicé, sijém totawé «nevem, hírem v i t e t i k » ; érV qtér «a kit
az ének [szárnya] hord, az énekhős» | 22. Ték-qjkd Ásnél ktoalné
Ték-jd qnsi yálp üsnél lányát, Ték-pault — Ték öregnek Óbból kelő
(Óbba ömlő) Ték-nevű folyója van Berjozovtól aláfelé Te/c-faluban
(TeKHHCKia iopTbi). — 0 mint fentebb láttuk, egyike Numi-Tqrém
fiainak. Nőrablását s ebből eredt kegyetlen háborúit énekli gyűjte
ményemnek egy másik hőséneke | 23. tőr : kéntd pqyd muwéltayi
akw'-mus oysárél jüntim ali • töri' ti lawau — sapkájának oldala
köröskörűi egyre rókaprémmel van várva; íör-nak ez neveztetik |
24. talyiii turél, vouta turél rqnyaivé hegyes hanggal, vékony hang
gal kiáltatik | 25. t. i. nyusztbőr-áldozattal kisórt imádsággal imád
lak. Bőrök, kendők, az áldozati állat szarvai, esetleg koponyája stb.
a bálvány szent fájára fölaggatódnakj 26. tkp. sajnálat nagy sajná
latául vettem — saka saUtdslém nagyon megsajnáltam J 27. poséy:'
kélp latin «vér» | 28. ti sirej jirin pupri' oss jémti — ez a kard áldo
zatos istenkévé változzék; él üríti tkp. «elüljön» ; mert az istenke
(pupV) midőn az igézetre megjelenik, rendesen űl, pl. az áldozat
téren felállított nyírfa-ágon | 29. püri: pupy'éli-palné ünttém ten'-ut,
ajn'-ut az istenke elé helyezett étel, ital; az áldozattor j 30. mqrt,
mört mérték, mörtunkwé mérni, mqrtés, mörtés: ta-m. annyi; afféle
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ti-m. ennyi; efféle, akw( m. egyforma mennyiségű, am-mörtsém olyíéle, mint magam, yqn-mörtés puunyum atim a khánhoz hasonló
gazdagember nincs (Eeg.) | 31. ré'i hőség, hév. — Midőn a sámán
(najtj&z istenkét varázsszavával idézi, ájulásszerű extasis lepi meg
(régi nyelv szerint: lelki r é ü l é s ) , melynek műneve: tcfrém-ré'i,
«isten heve»: íajt tcfrém-ré'inéjoytaivé,pupi'-r&'iné joytawé;—NumiTqrém ásém ültei réyin vöt refinjiééerdawém «N. T. atyám felől meleg
szél heve jő hozzámw mondja az istent idéző medve (Numél va'ilém e. Anjá-pault) j 32. port: ti-kwoss te'i, p. at qnsi, habár eszik,
nem tud jól lakni (cnopy, CHTHOCTH H^Ty); portin pül szapora
falat, melytől jól lehet lakni; porttal tép szaporátlan étel, melyből
sokat kell enni, hogy az ember jóllakjék; —portin sam olyan szem,
mely élesen lát, messziről is kivesz mindent: samém port at qnsi,
yqsá ma at nanki szememnek nincs meg a kellő élessége, jólátása,
távoli hely nem látszik | 33. pamin sam: jqmés sam, sqtin sam
(pupV latin) — «jó szem, szerencsés szem (istenke szó)». Az
utóbbi meghatározás azt jelenti, hogy a pamin csak az ének nyel
tében, de nem egyszersmind a közéletben használatos. Egy női
dalban is előfordul: tqrém-isvéska pamin kátéi luHe'im szentgyer
tyát fogó jeles kézzel állok (menyasszony az oltár előtt); a pamin
•kátéi itt jqmés hatéi értelmű (v. ö. fentebb sirej-sisin jqmés katél) \
34. A jirém-aul összetételnek utórószében az aul «kezdet, vóg» szó
előttem nem eléggé világos átviteles jelentésben alkalmazódik.
Fordítása helyett pár hasonló példát idézek gyűjtéseimből: yoli
vöiuné púrim-aul
étin at ti joytilém reggel kórt ételáldozatomat
estéig nem halasztóm (Pupakwé-tűlilép) j saiv totné saiv künéranén
sawin tus - aulén l'ünsawén, sawin poj k-.aulén pojkawén nyo
morúságot szenvedő sok szegény embered nyomorúságos siralom
mal sír rajtad, nyomorúságos imádsággal imádkozik hozzád (Mirsusné-yum sátmilá Lüsm-jat) \jui aulpojküwaul ti qlém utolsó
imádságunk ez volt (Polém-tqrém kástula) j
áyi-lili-aulikwé
nqny voss qltilálnülén mönt, pV -lili-aulikwé,
nqny voss almilénülén mönt! a leány lelkét vajha fölcsatolnád, a fiu lelkét vajha
fölemelnéd (a kór ruhaszárnya alól)! (Pasét-pupV kaj-s.). Úgy
látszik mind e példákban az aul szónak diminutivszerű, kedvessé
get kifejező functiója van, mire nézve világos adatunk van a követ
kezőben. Egy bohózatban (Pupakivé-tülilép) így szól a játszó alak
a közönséghez: latcin nqmét aul-jer nan ul qnsán ! kantin
nqmét
25*
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aul-jer
nan ulqnsán/ dühös gondolatotok ne legyen reám, hara
gos gondolatotok ne legyen reám! Az aul-jer (v. ö.jer «irány») értel
mét éhben így határozza meg a közlő: m á n laivin nqmtkwé ul qnsán !•
« k i s haragos gondolatkátok ne legyen!», mi mellett megjegyzi,
hogy: érit qlné latin «énekben használt szó». Analóg eset ehhez,hogv a sup «rész, darab» szónak szintén van diminutiv alkalma
zása, pl. ebben: eri'-sup «kis ének» A következő példákban az aulnak «-féle, -fajta, -beli» jelentése tetszik ki: a-m jui-pálémt ti jqmés
kwolkém yoti aul nérisné qnsawé? én utánam mif é 1 e (mi faj
tájú, mi végbeli) nőé lesz ez az én szép házacskám (KaKOft őaöeniK'B
.HOCTaHeTca) ? Tqmpüsém faulin Tarja. e. \érr-aul
jani* saiv la
totUanem az ének b é l i (minő csak az énekben van) nagy nyomo
rúságot szenvedem el íme (Numél va'ilém e. Anjá-pault) \ an sári
peni jqmés
aul taw penyélti most igaz varázslatot, j ó f é l é t
(melynek meg lesz a hatása) varázsol ő. (u. o.) | sári satu
jqmés
aul mölál ti sátaslém igaz igézettel, jófajtával igéztelek ón téged
minapában (u. o.) | am kansém lu jqmés
aulém kansés, am kan
sém, nqioéljqmés
aulém kansés az én száradt csontom, a nekem
kedves (t. i. csont), elszáradt; az én száradt húsom, a kedves, elszá
radt (u. 0.) j ta'ila sültem néyinkwol sultém sopér tinin jer am éultéptiáném ; ta'ila saltém yumin kwol sultém sopér tinin
aul am sultéptiáném a nőkkel teli szállott házat [bohóságaimmal úgy mulattatom]
hogy bámulnak reám, mint a mereven elbámult fajd a drága*)
(Pupakivé tülilép). Az aul-nak «-féle, -fajta» jelentése az eredetibb
diminutiv functiónak átvitele, minő átvitel közönséges dim. képző
kön is kimutatható (1. Budenz «Ugor Alaktan »-ában a dim. névszóképzéshez való bevezetést, 233. 1.). Megjegyzendő e mellett,
hogy SL jqmés aul, tinin aul, yoti aul nérié kifejezésekben a ((ked
vesség)) momentuma is kiérezhető.

*) A jelzett szó után appositiószerüleg hátravetett jqmés,,
tinin jelzőkre nézve v. ö. a következő emphatikus kifejezéseket:
jár én tinin, ankwén tinin, yqlá-uj ! azt az édes apádat, azt az édes
anyádat, te dögállat! | ampirisém künér! szegény kutyuskám! f
plrisém jatél! kedves fiacskám! | asém möjtin seléstá megboldogult
(mondában élő) atyám szerezte.
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kaj - s qw.

I. «Numi-Tarém dsém-pdlt lnntildné kdíém-nak luntilawé. satpis ker-tumanén kwol-kiwért qnsawém, Numi-Tarém asém mdt-sdm
sat sam jqnyi, vitet yqt sam jqnyi. am ti sdt-pis kér-tumaném nuwéltilém: jüntép-pup janit pás sildti. am kul sdt-pisémtél kwond siláte'im,
taw ti kanén paul kand kanitilém. jqmés pdl sqpdk-pdlém jol-ojmati.
jol-sunse'im : jolén qlpd la'ilén pupi' la'ilén-ke sat apér totawé, namén
qln, jqmés püri tan vlyét. Numi- Tqrém dsémné jold-ke tardténüwém
mönt: namén qln, jqmés püri akw' toy vlnüm.»
II. Numi-Tarém déd joyti. asiskét, manér vasén h) — «am
vdsém: jolén yajtpd la'ilén pupV la'ilén-ke sat apér totaivé, namén
qln, jqmés püri viivé ; aném jold-ke tar dténülén mönt! •» — taw lawi:
«%qnal élém-yqlés üntém nqtén tqrém jemtmdt: élém-yqlés tépd
somién Űtpi jol yuml'é tardtilém ?'/» — «at'i, dé-d ! namén qlnél, jqmés
püril vdrunkwé patawém: élém-yqlés qlné jisén tqrém él sankémtilém.n
III. Kantmawé. la'il-paldn püyémtim jol saltémtita ; lentén
sdrés simdn páti. — adném-ke éri' éld mini: tVakiv'yum yujné janit
séi-nol naritayti.y> akw' yum yujné janit séi-nol naritaytés. éta sat
yatéld sat tot yuji. qln süppd kukkuk ne-akwd lujfi: «yolit yqtél,
aráén yqtél naj-dnküw jdyd kwol-patitdn lapné qrémté, ti sdrés lui
quldnél vöt páti ,• akw' yum yujné janit séi-nol Tqrémné yajtémlawé.
vöt yotdl mini: tül'é ujin !»
IV. yqsd, man vad ujfi, ti almaivé. Numi-Tqrém
dsd-pdlt
nqny dia joyti ; ti sunsitd: tump ta nanki. mand vdyd joyti, mand
at joyti, tü jassd ujwhkwé taw vordts. pd-kwalés, yqmi yujés. din
süppd kukkuk né-üpd lujfi. lawi: «yqsd, man vdt'i yuje'in? /
ndny kwalén! tarinéi yusdtané pdl punkén-yqnyd édltamténJ nild
sdmpd nor-kwol ti üntéyati. ti Ás-tumpén lakwa jqmdln ! jqmés-pdl
éépénné kisyatén, akw! nurpd sat qln [yqnte'in *]; ti akwe nurpd
*) A [ ] rekeszben foglalt szavak nincsenek benn Eeg. kéz
iratában, hanem saját magam kiegészítései.
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sát qln páyivtén: kér jqutén sát yum til téle'it, kér nálén sát %um tll
téléit, qulá joyttal üs ünti.»
V. Mát JQXpá Sujin-qtér mát jq,nynát-müs jola sunsi: urnán
lawtalüiv, qulá vátal üs üntéyats.» — jüiv ti sálti, Kut-q>témé látt ti
kwálaivé; láwi: «vápsákém! namtén-ke páti: lq>yén pál Iq/yán pá
-ünttén/t) taw ness éssémawés Kul'-qtér upátél. áji téné püri áíim, pV
téné püri át'im. — Taw pupV sát pisatél takwi ünléné üsanél sát
nárppá ámpér sámánéi ti* nirémtitá. pV téné jqmés püri tijoyti, [áyi
tené jqmés püri ti joyti], püri téwé, püri ajaivé ; Kut-qtér upátél an
ti fii, yanal ta qli.
Az ö r d ö g f e j e d e l e m 1

(Kul'-qtér)

hymnusa2.

I. uNumi-Tqrém atyámnál izmosodó 3 kezem íze izmosodik.
Hétszeres vaslakatú házban tartatom 4. Numi-Tq,rém atyám földvi
dékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körűi. Én
ezt a hétszeres vaslakatom megmozgatom: egy tűfoknyi hasadék
támad 5 . Én ördögi hét fogásommal [e hasadékon] kipattanok, az
ő (t. i. atyám) téres faluja terét tapodom 6 : [egyszer csak] jobb
oldali félcsizmám leválik 7 . Lefelé nézek: lenn lévő lábas istenke
lábbeli hétféle ügyessége vitetik végbe 8, [ezért] jeles (neves) pénzt 9 ,.
jó áldozattort 10 vesznek. Hogyha 11 Numi-Tqrém atyámtól lebocsát
tatnám : jeles pénzt, jó áldozattort én is ép úgy vennék*.
II. Numi-Tqrém atyja jön. ((Fiacskám12, mit láttál?» — «Én
láttam: lenn futkosó lábas istenke lábbeli hétféle ügyessége vitetik
végbe: jeles pénzt, jó áldozattor vétetik [érte]: vajha engem lebocsatánál!» — Amaz szól: «Midőn egykor beáll a kor, melyben az
ember megteremtődik s életet fog élni 1 8 : emberevő, nagyszemű
Ütpi-tu (ördögöt) már ugyan hogyan bocsátanék le?!» — «Nem 15r
óh atya 1 6 , jeles pénzzel 17 , jó áldozattorral fognak megajándé
kozni (tenni): [s akkor] az ember életkorának idejét hosszabbá
teremtem 18.»
III. Megharagszik (Numi-Tqrém). Fel lábánál megfogván
aládobja; [Kul-q.j a tápláló 1 9 tenger közepébe esik. — [Kul'-q, a
tengerben szól:] «Ha énekem folytatódik 20 : egy homok-domb 21
emelkedik 22 ki ide [a vízből], olyan nagyságú, hogy egy férfi rajta
elfeküdhetik». — Egy férfi fekvésére alkalmas nagyságú homok
domb emelkedett ki. Hét éjjel hét nappal fekszik ottan. Ezüstszájú:
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kakuk nónje-asszony 23 énekli: «holnapi napon, midőn a tüzes u
nap a mi fejedelmi anyánk 2 5 , atyja (Numi-Tq,rém) házának pal
lójára emelkedik 26 (értsd: midőn a nap az ég határszélén meg
jelenik), ezen tenger alvégéről szél kerekedik; az egy férfi fek
vésére alkalmas homokdombot Tqrém el fogja önteni 2 7 (hirtelen
befutja vizével). A szél a merre megy: arra felé úszszál.»
IV. Hosszú vagy rövid ideig úszik, egyszer csak fölemeltetik
[a hullámoktól]. Csaknem Numi-Tqrém atyjához 28 (értsd: az égbe)
jut fel [a hullámok hátán]; hát nézi: íme egy sziget látszik 29 .
Ahogy telik erejéből, ahogy nem : egyenesen oda iparkodik 30 úszni.
Fölment a partra, hasra 8 1 feküdt. Nénje-asszony 32 , az ezüstszájú
kakuk énekel, szól: «soká, vagy rövid ideig fogsz-e még feküdni 33 ?!
Kelj föl! Fényűből hasított 3 4 forgácsot 35 dobj fejeden által! Négy
szögletes 36 gerendaház fog majd támadni. Ezen Ob- 37 szigetedet
járd körűi! Keresgélj jobb oldali zsebedben; egy karikára fűzött
hét ezüstpénzt 38 fogsz találni. Ezt az egy karikára fűzött hét ezüstpénzd hajítsd el: vas íjjas hét férfi fog ebből születni, vas nyilas
hét férfi fog ebből születni, vége érhetetlen 89 város fog támadni.»
V. A földet körűijáró «Híres-fejedelem 40 », a mint 4 1 a földet
körüljárja alánéz, [látja a Kul-qtér varázsolta várost s így szól:]
«a mi rendeletünk nélkül vége láthatatlan város támadt 42 ». íme
be megy 4 3 ; Kull-cítér-től fogadtatik (szembe megy vele), emez szól:
(fvőcskóm, ha tetszik, ülj be a zugbeli 44 szobarekesz 45 zugjába!»
0 (a «Híres-fejedelem») csak úgy elszégyelte magát Kut-atér ipjával 4 6 . Sem leánynak enni való lakodalmi étel 4 7 nincs, sem fiúnak
enni való lakodalmi étel nincs. — 0 istenke hét fogásával a maga
lakó városából hót ajtótámasztóval 48 zárt hambárját [egyik] szög
leténél fogva ide rántja 4 9 . Fiúnak enni való lakodalmi étel jön,
leánynak enni való lakodalmi étel jön. Lakodalmi ételt esznek,
lakodalmi italt isznak; Kul'-atér ipjával most is él s mindörökké
fog élni 5 0 .
E szöveg eredeti alakját Reguly jegyezte föl a Lozva mellé
kén, melyet fordítással együtt kiadott Hunfal vy «Vogul föld ós
nép» művében; éjszaki nyelvre átírtam T a t j a n a A l e x e j e v n a S z o t y i n o v a magyarázatai alapján Tq,ré%-paul-ba,n,
1888. deczember 26-ikán.
J e g y z e t e k . 1. Kul'-atér, vagy mint a Lozván szintén ejtik
%ul-q,tér a betegségek és halál kútfeje, kit Numi- Tqrém az elszaporo-
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dott emberi nem pusztítására rendelt le a földre (1. Reg. Ma yutitém mqjt). Nevének alkotó részei: yuXkór, betegség és qtér fejede
lem, istenke.
2. Kaj eredetileg indulatszó, körülbelől «hé, hallod» jelen
tésű, pl. kaj, yölilén? hé, hallod-e? minimén kaj! menjünk, h é !
kaj-wéssl nyugodj-no! Midőn a medvedalokat befejezik, kajajuj
kiáltással kiáltanak föl az égbe Numi-Tarém-hoz. Kaj-squ; mint a
sat- ((isteni szóval rendelni* igéből származó satmil és satil műsza
vak, istenidézetet jelent, melyet a sámán úgy ad elő, hogy minden
két-három szó után egy izgatott zúgást tesz; vagy felkiált, hogy az
istenség figyelmét az idéző szókra reáirányítsa. Erről a zúgásról,
illetőleg felkiáltásról mondják, hogy najt kajji a sámán istent idéz,
tkp. izgatott hangokat ad. Alkalmazzák a kaj-saio műszót áldoza
tok alkalmával énekelt hymnusokra is s ilyen a jelen közlemény
is, melyről azt írja Reg. «es wird gesungen wenn ihm (dem KuV-q,.)
geopfert wird, dass er die kult (kul = yul kórterjesztő szellem)
nieht auf die menschen lasse». Ellentétben a KuH-(ftér-nék egyéb
mondákban és énekekben található gyűlöletes és furfangos alak
jával : e hymnus — mivel éppen kérlelni akarják vele — sympathikus színben tünteti fel az ő egyéniségét és Numi-Tqrém-mal
való küzdelmeit. Fiatal korában, míg «izmosodó keze íze izmoso
dik vala» Numi-T. atyja hétszeres vaslakatú házban bezárva tartja.
Egyszer alkalma nyílik kiosonni fogházából s a mint atyja udvarán,
az égbolt felületén járkál: az egyik csizmája, mint ha mély hóba
hágott volna, leválik lábáról. Lenéz az égbolton a csizmája alatt
támadt nyíláson: látja, hogy Numi-T. egyéb fiai, az istenkék (pup%ét) az emberektől mindenféle ajándékokat és lakomákat kapnak.
Egész jogos alapon arra kéri most atyját, hogy bocsássa el őt is a
földre s részesülhessen szintén az emberek adományaiban. Atyja
nem akarja teljesíteni kívánságát; «emberevő, nagyszemű szörnye
teget)) — úgy mond — «már ugyan hogyan bocsátanék le az
emberekhez!* Kuí-a. jóhiszeműleg válaszol: «óhnem, atya, ellen
kezőleg: ha az emberek nekem is nyújtanak áldozatokat, én meg
hosszabbítom életüket*. Dühbe jön erre Numi-T. s Kul'-q,tér-t a
tengerbe dobja, honnan ez csak úgy menekül, hogy egy fekvő
ember nagyságú dombot bűvöl maga számára. Numi-T. ezt is
elönteti a hullámokkal s Kul-q,. nónje-asszony, a kakuk tanácsára
egy szigethez úszik, hol várost varázsol elő. A «Világot néző férfi»
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(Mir-susné-xum), vagy más nevén «Híres fejedelem*) (Sujin q,tér)
A mint a világot körűijárja, egyszer csak észreveszi a Kut-q. váro
sát. Bemegy oda, hol Kut-q,. annyira jól fogadja, hogy minden
formaság nélkül felajánlja neki hálórekeszében ülő leányát. Bes
teili a «Híres fej edelem» ezt a mindenféle szertartást mellőző hir
telen házasságot; de Kut-qtér-nek nincs miből lakodalmat csapni;
mert hiába van a földön, Numi-T. rendelése nélkül nem hoz
nak neki áldozatot az emberek. Segít a bajon a vő, ki saját éléshambárját rántja oda a lakodalmas házhoz s «fiúnak enni való
lakodalmi étel jön, leánynak enni való lakodalmi étel jön».
A kegyes isten, a «Világot néző férfi» ipjához jönnek most a
hívek áldozatukkal, kérvén, hogy Numi-T. atyjának tett Ígére
téhez képest hosszabbítsa meg ez áldozat jutalmául az ő életüket.
Ez röviden foglalva tartalma ós czélja az itt közölt hymnusnak; ehhez még csak azt kell előzetesen megjegyeznünk, hogy
csakis az első rész — a hol Kut-q. maga beszól magáról — tekint
hető a hymnus valódi hű szövegének; a többiben — a hol Kutqtér-xol, mint harmadik személyről van szó — maga a közlő
saját szavaival s kivonatosan adja elő a hymnusnak tartalmát.
3. Iwwém, úqwtém lunti csontom, húsom erősödik, izmosodik
(KptnjiaeTca, 3aK0mrf>eTrE, KptinKOH cTaHeTi.); pori' luntwés a fűszár
megfásodott, kemény lett Uy^Ka saKO^miuia, TBep^aa cTajia). Eeg.
így magyarázza e szót: «csont rostjoU (pocTeTt = nő); hogy
miért fordítja Hunf. « b i l i n c s e l t kezem tagja meg van b i l i n 
c s e i v e l ) előttem homályos. Jegyezzük meg, hogy a medve menny
ből való leszállásának éneke is ugyané gondolattal kezdődik, pl. a
Beg. féle följegyzósben; Nwmi-Tcirém asém ünléne
kiuöl-kiwértá
jdnimené katém-nak, aj, jánimi N. T. atyám lakó házában növekedő
kezem íze, ej, növekedik (Hunf. Vog. Föld: 200. 1.)
4. A medve is sát-pis tumanin kivol-lo&n őriztetik (pl. u. o.
201. VI.). Beg. tumanem kvál e h. tumánén kv.; 1. alább 44. jegyz.
5. Mint a medve, Kut-q,. is föltöri atyja távollétében a hétsze
res lakatú ajtót. A sildti szó jelentése: «pattan, szökik», pl. amp
kwoná silátals az eb kiszökött, kiosont a házbői (coÓaKa He npnMÍJTHLIMT.OOPA30MTBHCKOQH.IT>Ha yjraiiy); pas sildti meab CBBTHTT.,
c^íuiaTca, hasadók világlik (be a Kut-q. lakó házába), tkp. szökik,
pattan elő. Beg. az alább következő siláte'im-hez ezen fordítást
írja: viskocu (BHCKOIV, kiszököm). Hunf. apoas (Beg.) szót «árr»-
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nak fordítja, nyilván a pásiltép, pásilép «fúró»-ból követ
keztetve.
6. paid-kaná kanitilém ero yjiiiny Topio, tapodom ucczájáL
Hunf. közlésében e hely: kaneng paul kánetem;
kánitilm;
de Eeg. eredeti kéziratában: kannetem kannitilm, melyből az első
szó az alsó lozvai kan tér» szó 3. személyű birtokos alakja az acc.
-m raggal, a másik pedig a Eeg. szótári jegyzeteiben is megtalál
ható kaniti vtopcu, tretenw. H u n i az éjszaki xqnt- «tekinteni»
igének délies alakját látja e szókban s így fordítja e mondatot:
«o 11 téres falut l á t o k ; (azt) n é z e m».
7. canort npopBeTca, npocKO^HTí), npocTyiiHTca na 9TOT"E
CB^TT. : a csizma leválik (a lábáról), kicsúszik, hibásat lép az égen
(úgy hogy az égbolt mint valami gyönge jégfelület áttörik s egy
lék támad rajta, melyen Kul-q>. lenézhet a földre). Eeg. magya
rázata szerint: «durchgetreten den himmel». Jegyezzük meg ismét
a medvedallal való párhuzamosságot: jüw-yultém la'ilá latkdtané
asá pünsilém: joli máyjm ünléné sarui ql'ppá játéi ma nánkein
hátra maradt lába csuszamlásának nyílását fölnyitom (az égen):
az alsó nép lakta arany festésű kedves föld, te látszol (XVI.).
8. pupyét BCHKÍH xpaőpocTH B.ecjT'b, 3a TO OHH xopomis
^eHeíKKH nojiyqaioTTb, óepyTT.: az istenkók mindenféle hősiséget
visznek végbe, azért ők jó pénzecskét kapnak. Eeg. magyarázata:
mudrosti djelajut (ügyességeket csinálnak). — ápér ügyesség: kát-a,,
la'il-á. kézbeli, lábbeli ügyesség; ápér tóti olyan kifejezés, mint
pqyátur tóti ügyességet, hősiességet «visz, visel», azaz: «tesz, gya
koroló. — Hunf.: «alant levő lábas báb lábas hót aper vitetik»,
9. qln ezüst; pénz. Eeg. jegyzete: priklad. így nevezik oro
szul a bálványok mellé fogadalomból helyezett tárgyakat, pl. pénzt,
kendőt, bőrt stb. pupiné namejim (kástim) tqrné qln neye'it az
istenkének ajánlott kendőbe pénzt szoktak kötni. — Hunf. a tár
gyalásban levő szót «czompó hab-nak fordítja, de ez utóbbi: álén
(Cyprinus tinea). Eeg. is megkülömbözteti írásban az qlln, qln
«ezüstw és aln, qaln «cyprinus» szókat.
10. püri áldozati lakoma. Hunf. nyilván a pur- «harapnia
igére gondolva «falat»-nak fordítja. E szót is Eeg. helyesen pürinak írja; ellenben Hunf. puri-nak.
11. Eeg. az ajmqntd szó fölé ezt jegyzi: jesli-bi (hogyha).
Alakilag az éjszaki vogulban an-mönt felelne meg e szónak; csak-
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hogy ez «imént, előbb» jelentésű s mint mondatszerkesztő nemszerepei. Használatos ellenben éppen feltételes mondatokban az;
ige után vetett egyszerű mönt (1. fönt 361. 1.)
12. ^HTHTKO MHJieHLKoe, TH qero BH^;,fejirb? -— s'isket olyan
diminutivféle (kedveskedő) képzése a éié ,magzat, gyermek* szó
nak, mint plket fiúcska, apiket jmokácska ezeknek: pV fiu, api'
unokaöcs, unoka.
13. nocjrE, ecjiH ^ojrroBBqHbiií, qe.iOB'&iiecKÍÉ BÉKI> ő y ^ e T t :
KaKi. a Mory Te6a nycTHTL KT> Hii3y HCKycHTb cBoero ^ejiOBÍKa ?!
később, midőn hosszú korú lesz az emberi élet: mikép bocsáthat
lak le én téged, hogy te elcsábítsd, megrontsd az én emberemet ? !
14. Ütpi, vagy Üt ép (pelimi nyelven Vutép) HCIHCTEIH ^yxi>:
gonosz szellem. Reg. szerint «teufel». Eendes jelzői: saruin Ü.,
süpin Ü. nagyszemű, nagyszájú U.; vagy: samifi Ü., punin Ü.
nagyszemű, szőrös Ü. Egy szoszvai közlő szerint: 9TO cep^e«iHoe
r
CJIOBO (simin latin) ; Me^Bí^a, Kor,a,a Ha ero ocep^aTca, Ha3HBaK>TB
9TaKi>: ez haragos szó; a medvét nevezik így, midőn reá megharagusznak. Tényleg az Ütpi, a hol énekgyűjtéseimben előfordul,
az embert ölt medvének gyalázó megnevezése (pl. Tomil'-éri',
Khqis jerij s látván, hogy a Kul'-a. története egyébként is hason
lít a medvéhez, érthetjük, hogy Numi-T. bosszúságból őt is így
nevezi. Megjegyezzük, hogy egy ilyen medvének más gyalázó meg
nevezése: ámp-uj «kutyaállat», miből az sejthető, hogy Ütpisbzüt«ugatni» igének participiuma, a medvére gyakran alkalmazott
tüjtné látin-ga\, titkos kifejezéssel.
15. Eeg. aata alakjának jobban megfelelne ugyan az éjszaki
vogul ata, mint az itten írt aii; ámde amaz a jelen mondatszerke
zetbe nem illik alkalmasan (1. fönt 353. 1.). Hunf. úgy látszik a
magyar atyá-m gondolva az aata szót a reá nyomban következő
aéa synonymjának tartja s egy szóval fordítja: «atya!»
16. Az as-a alak utórésze felkiáltó indulatszó («óh, hé!»);
ugyanígy van: san-á! óh anyám ! piy-a! óh fiú! (1. fönt 356. 1.)
17. Eeg. kéziratában e hely : náming alln jommas puri voarungue pátaum, melyben a namin q,ln a jamés pü?'i jelzője volna, ilyféla
értelemmel: «jeles pénz jó áldozattal)). Ez előttem nem világos,
minthogy a püri csak ételnemű, vagy ital lehet (1. fönt 386. 1. 29.
jegyz.); de az istenségnek ajánlott tárgyak, pl. pénz nem püri,
hanem pupiné neyém aln. «pürilpürlaytawé, aln néyaiüé\y püri-yal
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lakomát csapnak; de a pénz az istenség számára kendőbe kötetik
{ez t. i. nem püré) — magyarázza az átirat közlője. Igen lehetséges,
hogy Eeg. qlln írása dinéi helyett való, hiszen efféle hibák bőviben
vannak följegyzéseiben; v. ö. pl. itt is: juont-pop e h. juontep-pop
(I), Tqrom kajtemlqu e h. Tqromne k. (III.); 1. alább a 39. jegyzetet.
18. HBTB, MOH OTeirB, MHB atepTBy npHHecyTB II a W-HOBBqecKiit BBKB ,nojiBine TBopio, ^TOÖBI őojitine ÓBIJIB. Eeg. jegyzete:

po dolse sla£u. Hunf. e fordításában: «atya, a híres czompóhal
jó adományával szeretnék élni, az ember korbeli nagy földjét ellököm)) — a Eeg. tarommá -t tarom má-ie osztotta el, tarom-ot átviteles «nagy» jelentéssel vévén; a sankémtilém (Eeg. sqngomtilm)
szót meg a sánywi, sánywási «rug» igével hozta kapcsolatba.
19. Untén: tépén latin «tápláló» ; v. ö. osztják lant, tant étel,
gabona = vog. tep ; osztják lantin Ás, yulin Ás ==s vog. tépiftÁs,
Xulin Ás tápláló Ob, halas Ob.
20. dném-ke eri' éld mini Hunf. fordításban: «ha énekem
s i k e r ü l » ; noha Eeg. jegyzete : jesli pesni posle (ül) pajotsa : h a
az ének azután is énekeltetik, vagyis előbbre megy, folytatódik. —
Az átirat közlője így magyarázza e helyet: ecjin MOH HECHA
Bnepe^í) H ^ T B (ecjiH-ÖBi OHT> yMepB TaMB, Tor^a 8Ta nBCHa He
ŐBijia ŐBI ^ajr&nie; TaKB KaKB OHB JKHBB ocTajica, IIBCHS Bnepe^B
H^eTB) ha az én énekem előre megy (hogyha ő t. i. Kul-ci. meghalt
volna ott a tengerben, akkor ez az ének nem folytatódnék tovább ;
minthogy a bűvölet következtében továbbra is élve marad, az ének
előre megy).
21. séi necOKB, homok; úol MHCB, földnyelv ós kimagasló
hegyorom (v. ö. Vog. Föld. 81.1.); alapértelmóben: orr. — A Eeg*
sí-nqll írása alapján gondolhatni bár a sV menyhal (gadus lota)
szóra is, mint Hunf. teszi («meny hal -orr sziget támad»); de hogy
itt mégis «homokdomb »-ról van szó — mint az átirat közlője
magyarázza — bizonyítja a Mir susné-yum-nak egy tőlem följegy
zett mondája, melyben elbeszéltetik, hogy őt egy óriási madár föl
kapta a levegőbe, azután: yqsd totwés, man vdíi totivés, sárisné totivés. saris sár simén tárátaivés. Sernél uj-sqw raywin ta'il masém qtér
Sorni-Kworés ásán taw namélmati: aeryém-ke elá mini, möjtém-ke
éld mini: am jol joytném eli-pált, yum patné
séi-kan
v oss
_yulili/»
yum patné jani' séi-kan ta yuUli, taw séi-kan tármél tü
ta pats. Hosszú, vagy rövid ideig vitetett, a tengerhez vitetett.
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A tengernek éppen közepébe bocsátatott. A nyusztprém galléros
ruhát öltött istenke-fejedelem Sorni-Kworés atyjára gondol: «ha
az én énekem folytatódik, ha az én mondám folytatódik: mielőtt
én lejutok, egy férfi esésére való homokterület (azaz: oly nagy
homokterület, melyre egy férfi rá eshetik) emelkedjék ki (a tenger
ből). Egy férfi esésére való nagyságú homokterület emelkedik íme
ki; ő ezen homokterületre, oda esett.
22. nari nexHeTT. KT. Bepxy, fölfelé tol; naritayti, narémtayti
fölfelé tolja magát, meredeken kiemelkedik.
23. akw nagynéne, anyóka; ne-ákum, m-üpém nénémasszony,
ne-áyi leányasszony, ne-sanim anyámasszony; tehát kukkuk neakwá nem «nőstény kakuk», mint Hunf. fordítja, banem : «nénje
asszony, a kakuk». A medvedalokban is gyakran találjuk, hogy
a medvének ínségében vorap ne-üpci a magtörő holló az ő nénje
ad kisegítő tanácsot.
24. árés tűzhely (oraiime); áréé-nelm tűzláng (iuiaMa orHa) ;:
pelimi nyelven oqrés ítiz, oqrééin, oqrsin tüzes, forró. Eeg. az
arsing kqtél fölé e jegyzetet írja: akrasni solniskon, piros nap.
25. ánktv anya, náj fejedelmi, előkelő asszony; náj-ánkűivf
mélyebb tisztelettel fejezi ki ugyanazt, mit a ne-sánüw (1. 23. jegy.).
A nap egyéb énekekben is az élők anyjának van nevezve, pl. az
alább közölt medveköltő énekben: yoli-seri sá'ipii náj sáriin kars
jiw lápin ti pats a reghajnal sugaras fejedelmi asszony a te anyád
( = nap) ime a magas fa ágernyőjéig ért már (magasra emelkedett).
26. Hunf. fordításában e hely: «ha a meleg nap tüzének
anyja az atya háza fenekét belepi», melyre maga is megjegyzi,
hogy «mit jelentsen ez, bajos elérteni*). Különös itt a lápne «belepi»
fordítása; Eeg. ezt írta föléje: «podimitsa» (fölemelkedik); a
«belepni, betakarni)) jelentésű hasonló ige: lep-.
27. séi-nol Tarémné yajtémlawé Eeg. magyarázata szerint:
zaliot vodoju, (Tqrém) elönti vízzel (a homokdombot); tkp. yajtémli hirtelen fut, siklik, pl. yáp vátan yajtcimlés JTO^KÜ Ha Őepert
cŐfeKajia, cKaTHJiacL, a ladik a parthoz siklott.
28. ((Numi-Tarém atyja» itt eredeti «ég, menny» értelmében
mondódik. Ugyanígy szól a medvedal; Numi-Tárém ásém takwsV
ti jemtés, páyivén sampá samin tüjtci ti patili. N. T. atyám íme őszszé vált, széles szemű szemes hópelyhe íme hull; vagy másutt:
N. T. ásém tüjimálém N. T. atyám íme kitavaszodott. Egy női dal-
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ban fordul elő: Numi-Tqrém jdikém postilémd samél uraslém N. T.
atyuskám hajnalodását szemmel (ébren) vártam.
29. Reg. így írja e helyet: ü sunsitd tumptd nanki, Hunf'.
pedig talán a tá nanki-i ténki («ők ketten») névmásnak nézve —
így fordítja: «itt ketten nézek a szigetet». Az átirat közlője szerint:
CMOTpHTT. : OCTpOBT. BH^aTB.

30. Reg. kéziratában a déli alak: varráts található; míg
Hunf. vorets éjszaki alakot ír. — E mondat fordítása: cnjia xBaTHTB,
He xBaTHTt, Ty,na npaMO MBITB CHJIBHO xo^eTB.
31. Reg.-nál: kame koiss s föléje jegyezve: niz tog. Hunf.
fordítása: hanyatt fekszik le. Ámde Reg. szótári jegyzeteiben is
megvan: Kami kujji (corr. %qmi %uji) liegt umgekehrt, den rücken
aufwárts auf dem bauch. «Hanyatt» éjszaki vogul nyelven xqni.
32. Hunf. kiadásában e hely: kukoh né luí; ámde Reg.-nál:
né-uopte található Hunf. erre vonatkozólag így ír a jegyzetben: «a
kakuk nő ipja». De ki az? mi az? én elhagytam az uopte szót. —
A dolog abban áll, hogy van az éjszaki vogulban: üp nagynéne és
up ipa. Reg. jegyzeteiben is van : űb schwiegervater és őbe, uoba, uopekva tante von seite des vaters, áltere schwester, fremdes álteres
weib. Más helyen (Vog. Föld. 112.1.) Hunf. is idézi az utóbbi szót.
33. Hunf. így fordítja e helyet: sokáig, nem sokáig f e k ü d j él. Ámde Reg. írásmódjából is meg lehet külömböztetni a prassens (futurum) és imperativus alakokat; kujén (ez nála praes.);
ellenben a reá következő imperativus alakok: nuk kvaln, kiskátén.
34. pbl '/usdti m;enKH OTm,enHeTB, forgácsot hasít; ma vdtanél
Xusmats 3eMjia OTB Őepery OTCTajia, BB Bo^y najia; a föld lesza
kadt, leomlott a vízpartról.
35. pöl' forgács; Reg. is ezt írja föléje: sipjo, mi a vogulorosz jargonban = njeua (forgács). Hogy mily alapon fordítja
Hunf. «értelmes»-nek előttem nem világos.
36. Hunf. közlésében e hely: úild sempe nor-kuel, melyben a
sem szót nyilván déli vog. sam «szem»-nek véve a fordítás így hang
zik; négy s z á l ú gerendahajlék. Ámde Reg. a tárgyalásban levő
£zót sampd nak írja, melyben sam = éjsz. vog. sam szöglet; tehát
a helyes fordítás: négyszögletes gerendaház.
37. Reg. e helyen Aas tump-ot ír, melyben nyilvánvaló, hogy
a nagy betűvel írott szó az ismeretes Ás «0b» folyónak neve. Hunf.
•ás-t olvas s igy fordítja a helyet: «azután . . . . a szigetetw (v. ö.
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$s még, megint). — Ne keltsen megütközést, hogy előbb tenger
ről, most pedig obi szigetről van szó; hiszen az Ob-nak deltája
valóságos tenger. Egyebütt is történik említés róla, hogy Kut-cLtér
birodalma, a halottak országa a jeges tengerben van.
38. Hunf. fordítása: «hét sima czompóhalat találsz». Hon
nan ered a nurpli szónak «síma» fordítása, nem értem. Eeg. e for
dítását jegyezte: «zusammengebunden»; de valójában a nur karikát
jelent, melyre a textus szerint hét ezüstpénz van felfűzve. Kari
kára fűzött ezüstpénzek nagy divatú kar- ós nyakékességek min
denfelé az éjszak népeinél is. Az átirat közlője így fordítja e
helyet: Ha O^HOH .HVJKKÍÍ ceMb ^eHeaceKi. HaüneniL.
39. Hunf. Eegulynak első följegyzése szerint aula johtaln
alakban közli e helyet; de a «-talán» jelentésű vogul -toí-nak
sehonnan ilyes bővebb alakját nem igazolhatom. Ki is javította
maga Eeg. első följegyzésónek ezen íráshibáját tisztázott második
kéziratában. Ezen alapon kell megítélni az alább következő Eeg.
féle man lautaln, aula uotaln följegyzéseket is. Az első e helyett
való : man lautalü; a második pedig a fönntebbihez hasonló íráslúbának gondolható, mely Eeg. figyelmét a másolásnál elkerülte.
40. Eeg. szerint ez a Sqrni-qtér (Arany-fejedelem), kinek egyéb
nevei: Mir-susné-%um, Ékiva-pV piris (Asszonyfia fiúcska), vagy
egyszerűen: gitár, illetőleg «neves, híres» jelzővel: namin átér,
sujin qter. 0 Numi-T. legkisebb és legkedvesebb fia, kit minden
isten fölé helyezett. Szent helye Trojiezkoje egyházfalu fölött van
az Obnak egy partfokán.
41. mat jcfTípiát-müs: Kaiíi OJETE 3eMJiio OÓXO^HTT.; müs tkp.
szerént (1. fönt 349. 1.); igenevekkel időbatározói jelentésű, pl. am
jálném-müs mialatt v. a közben, hogy oda járok. Hunf. fordítása
«a földön való járás v é g e t t " ; pedig a «végett» szó Eegulynál
mdes (ma'és), míg itt muoss van írva.
42. 6e3% uamero npHKa3y, no3BOjieHÍa, KOHua He BH^aTb,
r o p o t t nocTpoHJicff. — Eeg. is ilyenformán fordítja: neprikazali. —
Hunf. a man «mi» szót man «földön» szónak olvassa s fordítása
ennek alapján: «a földön meghagyás nélkül» stb.
43. Eeg. kéziratában e hely: Jűte tui, melyben jü-tui «be
megy», te, ill. té a közelre mutató névmás «íme» jelentésben. Eeg.
szótári jegyzetei közt is megvan: tui, jü-tui «bemegy, polez v isbu».
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Az éjszaki vogulban e szó nem használatos, azért az átiratban amegfelelő jelentésű salt, szóval helyettesítem.
44. Eeg.-nál e hely: lahom poal laguén, melyben lahom e favaló layéjí a következő szó kezdő labiálisa miatt. Ugyanígy mondódik: yqrém-paul e h. yqréfí p, (yqrén osztják), Lqpmüs e h. Lqpin
üs, Páym-tit paul e h. Paywén-t. p. (payivén széles).
45. joáí-nalv nevezik a vogul jurta nyílt, csupán egy deszka
fallal elválasztott, páholyszerű rekeszeit, melyek külön szobák
nak felelnek meg. Az ajtó mellett legközelebb van az awi-sunt pal;
az ajtóval szemben levő oldalon a szélső, legvilágosabb és leg
kényelmesebben berendezett rekesz a muli-pal (hová a vendégeket
ültetik); a rekeszekkel épített falak szögellő sarkában van egy szű
kebb nyílású, sötét zúgrekesz, ez a Iqy-pal. Ide különösen a fiatal
asszony, menyasszony vagy a fiatal házaspár telepedik. Midőn
tehát Kul-ci. arra szólítja föl Sujin-qtért, hogy üljön be a lqy-pál-b&,
neki rövid úton az ott ülő leányát (Eeg. megjegyzi: da sass die
tochter) nőtíl adta s őt vejének fogadta. Azért mondja tovább a
hymnus : «0 csak úgy elszégyelte magát Kul!-q. ipjávab.
46. esiy CTH^HO cTajio CT. KvX-á. TecTeMi.. — Hunf. «Az.
hiába szógyenkezék. Kulyaternek, ipa létire (nincsen egy falatja). »>
M.püri szóra Eeg. ezt írja: CBa^eÓHoe KymaH&e, lakodalmi
étel; szótári jegyzetei közt i s : puri, pori hochzeitsopfer (1. fönt
10. jegyz.).
48. narép a vogul éléshambárban zár gyanánt alkalmazott
rúd, vagy gerenda melynek egyik vége valahol a falhoz, másika az
ajtóhoz feszül. Egy zsineggel, melynek vége valahol az ajtó, vagy fal
hézagain át van húzva a narep fölemelhető v. elborítható kívülről.
49. OH'h (Sujin-qtér) HST> cBoero ropo^a aMÓapi. CBOHMH
XHTpOCTHMH 3a yrOJIT. XBaTHTI. H ClO^a ,U;OCTaBIlTT> Kí> TeCTK). —

Eeg. kéziratának e helyét: qnpoarmá sqamdtén ti nirmtit, melyre
rá vannak írva az értelemre nézve eligazító «ambar» s «uglu»
jegyzetek (azaz, hogy «a hambárt szögleténél fogva ide rántja»)
Hunf. így alakítja: an poar mii sao ma tén íi nirmtit s így for
dítja : hambár nászáldozati hely, sok evő hely legott támadnak.
50. Tenepb sKUBeTL H #0 BBKy aíHTTb őy^eTTb. — Eeg. cint qli,
kunalt qli, Hunf. kiadásában art tali, kunal tali s ez utóbbi alap
ján a fordítás: Kulyater, ipa létire, most elválik, a mikor elválik.
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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
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,
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Hangsűly a magyar nyelvben.
I. Bevezetés.
Az a határozatlanság, mely egyes nyelvtani műszavakhoz
íűződik, gyakran nehezítette ós akadályozta a kutatás sikerét. Ha
a szó helytelenül fejezi ki a fogalmat, melyet jelölnie kellene,
vagy ha a kutatók nem egy értelemben használják, mindig csak
zavart szül, mely a kutatás eredménytelenségével jár. A hangsúly
szó is azok közé tartozik, melynek helytelen használata lehetet
lenné tette, hogy a kutatók helyes eredményre jussanak. Milyen
a magyar hangsúly ? mik a szabályai ? mindez oly kérdés, melyre
igaz feleletet adni nem lehet, a mig hangsúlyos és hangsúlytalan
szótagokról beszélünk, s a míg azt vitatják, vajjon a magyar nyelv
hangsúlya szó- vagy mondat-hangsúly-e.
. A hangsúly nem egyes szótagok kiváltsága, mely őket a többiek
től megkülömbözteti, hanem minden egyes szótagnak, sőt minden
egyes hangnak természetes sajátsága, mely nélkül ki sem ejthető.
Hangsúlynak helyesen csakis azt az erőt nevezhetjük, a melyet az
egyes hangok és szótagok kiejtésére fordítunk; s ez esetben ki kell
törülnünk műszavaink sorából a ((hangsúlytalan szótagokat», hisz
az ilyesmi nemcsak, hogy a magyar ember beszédében nem hall
ható, hanem ejtése egyáltalán lehetetlenség.
Beszéd közben hangunk kétféle változáson mehet keresztül.
Ha a tüdőből jövő levegőt hangok képzésére akarjuk fordítani,
bizonyos erővel kell azt onnan kilöknünk. Minél nagyobb ez az
erő, annál erősebben ütközik akijövő levegő a hangszalagokba,
a létre jövő rezgési hullámok annál nagyobbak, s a hang is annál
erősebb, vagyis annál hallhatóbb. Másrészt a hangszalagok külömböző feszültséggel állhatnak a kijövő levegő elé; minél feszültebbek
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a hangszalagok, annál több a létrejövő rezgési hullámok száma, s
annál magasabb a keletkezett hang. Tehát minden egyes szótagnál5
melyet kiejtünk, megfigyelhetjük a hang erősségét és zenei magas
ságát; és természetes, hogy olyan szótagot nem is képzelhetünk,
melynek kiejtésére semmi erőt se fordítanánk, s melynek ejtésekor
hangunknak semmiféle zenei magassága se volna.
Beszéd közben hangunk erőssége és magassága nem marad
egyforma, hanem szótagonként (néha még a szótagon belül is) vál
tozik. A hangnak ez a folytonos változása teszi beszédünket
kellemessé és értbetővé; e nélkül a beszéd nemc=ak a fülnek volna
kellemetlen, hanem az érthetőséget is nagyon megnehezítené.
Bizonyítja ezt az olyan siketnémák beszéde, a kik megtanulták
már egyes hangok képzését, össze is tudják őket fűzni szavakba,
de a hang erőssége és magassága alig változik.
Hangunk erősségének és magasságának ezt a folytonos válto
zását nevezzük hangsúlynak; és természetes, hogy ilyen értelem
ben hangsúlytalan szótagokról szó sem lehet. Azt is látjuk, hogy
hangunknak kétféle változását jelöljük e szóval, pedig e kettő
nem jár mindig együtt. A hang erősségének változásából nem kö
vetkezik, hogy magassága is változik, és viszont. Fontosságuk a
beszédben szintén nem egyforma s nem is függenek egymástól;
ugy hogy ha a magyar nyelv hangsúlyát részletesen akarjuk vizs
gálni, hangunknak e kétféle módosulását el kell egymástól külö
nítenünk, hogy mindeniket külön vizsgáljuk. S nehogy a szó két
értelmű használata ujabb zavart okozzon, hangsúlynak csakis
általában hangunknak változását beszéd közben fogom nevezni;
ha pedig külön szólok a hang erősségéről vagy magasságáról,
mindegyiket külön szóval kell jelölnöm. A hang erősségét leg
helyesebben nyomatéknak nevezhetjük, és evvel szemben külön
fogom tárgyalni a hang magasságát.
De nemcsak a hang erősségének és magasságának változása
teszi beszédünket kellemessé és érthetővé, hanem kiejtésünknek
még egy másik sajátsága is, melyre eddig éppen nem fordítottak
figyelmet azok, a kik a magyar hangsúlylyal foglalkoztak. Mi
ugyanis nem mondjuk el mondandónkat egy huzamban minden
megállás nélkül, hanem bizonyos időközökben hosszabb vagy rövi
debb szüneteket tartunk. Ezek a szünetek azért is szükségesek, hogy
beszélő szervezetünk, főleg a tüdő pihenjen s új erőt szerezzen
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a továbbműkődésre; másrészt meg beszédünk főleg e szünetek ál
tal válik széppé és érthetővé. Ezt az időnkénti pihenést első sor
ban ugyan szervezetünk követeli meg, a beszélő ember azomban
felhasználta a mondat értelmi árnyalatainak kifejezésére, és — a
mint látni fogjuk — összefüggésbe hozta a hang erősségének vál
tozásával is.
Ha tehát a magyar nyelv hangsúlyával, vagyis hanghordo
zása módjával behatóan akarunk foglalkozni, nem szabad meg
elégednünk avval, hogy úgy a hogy megállapítjuk a hangsúlyos ós
hangsúlytalan (?) szótagok helyét, hanem három kérdést kell
teljesen tisztáznunk. Első sorban meg kell állapítanunk, hogyan
oszlik beszédünk egyes részekre, és hogy mi összefüggésben van
beszédünknek ez a részekre oszlása a kifejezendő értelemmel.
Vizsgálnunk kell másod sorban, hogy hangunk erőssége (nyomaték)
mint változik beszédünknek minden egyes legkisebb részén, s
hogyan szolgál a nyomatéknak ez a változása a beszélő czéljának
kifejezésére. Végre harmadszor, vizsgálnunk kell hangunk magas
ságának változását beszéd közben, a mennyiben ez is a beszélő
czéljának kifejezésére szolgál.
A nyelvbeli egyén a mondat, mint Brassai helyesen kifejtette
a magyar mondatról szóló értekezésében (Akad. Értesítő, 1863).
A mondat az az egység, melyben egy gondolatunkat teljesen ki
fejezhetjük; tehát a legnagyobb szünet, a mit beszéd közben tart
hatunk, a mondat végére jut. Itt megállhatunk, beszélő szerveze
tünk pihen, a tüdő megtelik levegővel a tovább beszélés számára,
a nélkül, hogy e szünet az értelem rovására volna. Csak a rossz
szavalón esik meg, hogy mondatközben kell megállania, mert el
fogyott tüdejében a levegő, s míg újra lélekzetet nem vesz, nem
tud tovább beszólni. A kis gyermeken is megesik ez, a ki még nem
tud a tüdőben levő levegővel kellőleg gazdálkodni.
A mondaton belül szintén tartunk kisebb szüneteket, melyek
nek elhelyezése nemcsak beszélő szerveink pihentetésére, hanem
főleg az értelem kitüntetésére szolgál. Pl. ezt a mondatot ejtve: a
szabad életnek is vannak | lánczai \ kivált ha \ elöregszik az ember,
csak három szünetet tartunk, s nem állunk meg minden szó után.
Az olyan szót vagy szócsoportot a mondaton belül, melynek ej
tése közben nem tartunk szünetet, hanem mint egységes részt
mondjuk el, szólamnak nevezzük (v. ö. Brassai, Szórend és accentus,
26*
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18. 1.) Még a szólamon belül is meg kell külömböztetnünk egyes
kisebb részeket, melyek között ugyan szünetet nem tartunk,
hanem melyeknek mindegyikét új lehelletkibocsátással képezzük;
ezek a szótagok. Tehát mondat, szólam és szótag a beszédnek
egyes részei, melyeknek alakulását a későbbiekben részletesen
fogom vizsgálni.
A nyomaték, a melylyel az egyes szótagokat kimondjuk,
nem egyforma beszéd közben, és külömböző nyomatékú szótagokat
• kell megkülömböztetnünk; azomban, — s ezt újra ki kell emelnem
— olyan szótag nem fordul elő beszéd közben, a melyet semmi
nyomatékkal se ejtenénk. A nyomaték fokairól a magyarban már
szólottam a «Phonetika elemeiben*) (100. 1.); itt csak az ott elmon
dottakat ismétlem röviden. A magyar kiejtést vizsgálva a nyoma
téknak öt fokát kell megkülömböztetnünk, melyeknek erőssége
azomban nem külömbözik egymástól annyira, mint pl. a német
vagy angol nyelv külömbözőkép kiemelt szótagjainak nyomatéka.
Az öt külömböző erősségű nyomaték elnevezésére a következő
szavakat fogom használni: a legerősebben ejtett szótag erős nyoma
tékú; a következő négy fokot számokkal jelölöm, melyek közül
legerősebb az elsőrendű nyomaték, ezután sorban következve
mind gyengébb a másod-, harmad- és negyedrendű nyomaték.
Hogyan helyezkedik el beszéd közben a nyomatéknak ez az öt
foka, arról később lesz szó.
A hang magasságának változása gyakran szintén az értelem
kifejezésére szolgál. Sokszor változik ugyan a beszélő hangjának
magassága a nélkül is, hogy az a jelentésnek valami külön módo
sulását vagy árnyalatát fejezné ki; ilyenkor ez főleg egyéni saját
ság. Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy egyik ember beszéde
kedvesen csengő, behizelgő, mig a másiké unalmasan egyhangú,
vagy pedig kiállhatatlanul éneklő; mindez a hang magasságának
kellemes vagy kellemetlen változtatásától függ. Tehát minden
ember változtatja beszéd közben hangjának magasságát; a m í g
azonban ez a változás nem szolgál az értelem kifejezésére, nem is
tartozik vizsgálódásunk körébe. Itt csak annyiban fogom a hang
magasságának változását is vizsgálni, a mennyiben az értelem
árnyalatainak kifejezésére szolgál. S a magyar nyelvben a hang
magassága nem szolgál annyira külömböző értelmi árnyalatok
kifejezésére, hogy a magasságnak többféle fokát kellene megkülöm-
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böztetünk. A m i czéljainkra elég lesz, ha csak a hang magasságbéli változásának irányáról szólunk s megkülömböztetünk magas
és mély hangot, s beszélünk a hang emelkedéséről és eresz
kedéséről.
Nagyon bonyodalmas volna, ha vizsgálódásunkat a nyelvbeli
egyénen, a mondaton kezdenők; sokkal könnyebb és czélravezetőbb,
ha megforditott sorrendet követünk, s előbb az egyes köveket
vizsgáljuk, melyekből beszédünk felépül; azután nézzük, hogyan
alakulnak az egyes kövekből az épület egyes részei, s e részekből
az egész épület. Tehát kutatni fogom a szótagok, szólamok és a
mondat alakulását a magyar beszédben; de nem választhatjuk el
ezen részek alakulásától a hang erősségének és magasságának
vizsgálatát sem, annyira összefüggenek egymással. És igy minden
egyes résznek alakulása módjával együtt azt is figyelemmel fogjuk
kisérni, hogy hogyan változik az illető részen belül hangunk erős
sége és magassága.
II. A szótagok

alakulása és h a n g s ú l y a .

A szótagok alakulásáról a magyarban részletesen szólottam
Phonetikámban (90. s köv. 11.) és Phonetik der ung. Spraehe ez.
czikkemben (Internat. Zeitschrift IV. 150. 1.). Itt csak az ott el
mondottakat akarom teljesség kedveért röviden összefoglalni.
Szótagnak nevezzük az egy lehelletkibocsátással képzett
hangcsoportot. Minden szótagnak van egy legfontosabb része, a
mely köré a többi hang csoportosul. A szótagnak ezt a részét
nevezzük sonans elemnek, s köréje csoportosul a többi consonans.
A magyarban a sonans elem mindig a magánhangzó, a mely nél
kül magyar szótag nem képzelhető; a köréje sorakozó mással
hangzókkal együtt alakul a szótag.
A mássalhangzók a magánhangzók körül a következő rendben
helyezkednek el. A két magánhangzó között álló mássalhangzó
mindig a második szótaghoz tartozik, még akkor is, ha ez a
mássalhangzó a szó végén áll s utána magánhangzón kezdődő szó
következik (sza-ba-dé-let ; a-zá-por). Tehát a magyarban minden
szótag mássalhangzón kezdődik, kivéve ha maga a mondat első
hangja magánhangzó, vagy ha két magánhangzó kerül egymás
mellé (össze illenek; ha elmegyek; fi-a-im). Ámbár ez utóbbi eset-
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ben is a mindennapi beszédben j-t ejtünk a második magánhangzó
előtt (fi-ja-jim, le-jány).
Ha két magánhangzó között két mássalhangzó van, az egyiket
az első, a másikat a másodikhoz ejtjük, még akkor is, ha a két
mássalhangzó a szó végén áll s az utánuk következő szó magán
hangzóval kezdődik (kap-tam, at-tam ; ir-t ott; vol-t az ; vezess el).
Két mássalhangzót nem szeret a magyar nyelv sem szótag elején,
sem a végén. Az elején magyar szóban elő sem fordul s az idegen
szavakban is lehetőleg kerüli (király, iskola; goróf). Ha két ma
gánhangzó közé bárom mássalhangzó kerül, kettőt ejtünk az első
szótag végén, s csak egyet a következőnek elején (kedv-bői, holt-raj.
Az ilyen szótag azonban ritka, mert ezen ugy segítünk, hogy ejtés
közben, ha lehet, a három mássalhangzó egyikét, rendesen a közép
sőt elhagyjuk : asz-mon-ta (azt mondta), miny-nyá-jan (mindnyá
jan), ker-be (kertbe) stb.
A magyar nyelv tehát ilyen alakot szeret adni a szótagnak :
elül rendesen egy mássalhangzó áll, ezt mindig magánhangzó
követi, a mely be is zárhatja a szótagot, de következhetik utána
egy, sőt néha két mássalhangzó is.
A hangsúlyról egyes szótagokon belül csak keveset szólha
tunk. A nyomaték, a melylyel ejtjük, nem magától az illető szó
tagtól függ, hanem a helytől, melyet a szólamban vagy a mondat
ban elfoglal: erről tehát később lesz szó. Azomban magán az egyes
szótagon sem maradt a nyomaték mindvégig egészen egyforma.
A hang erejének legnagyobb része a magánhangzóra és az őt meg
előző mássalhangzóra j u t ; ezentúl fogy a nyomaték, s a szótag
végző mássalhangzóra már kevesebb jut; még kevesebb jut rá, ha
két mássalhangzó van a szótag végén. Tehát a rövid magánhangzóra
végződő szótagon egyenletes a nyomaték; a hosszú magánhangzós szótag második felében már ereszkedik egy kissé; a zárt szótag
nyomatéka a magánhangzón egyenletes, az utána következő mással
hangzón gyengül (decrescendo). A nyomatóknak ilyen eloszlása
magyarázza meg, hogy ha a magyarban két mássalhangzó kerül
egymás mellé, melyek assimilálódnak, mindig az első, a szótag
végző alkalmazkodik a másodikhoz, a szótagkezdőhöz; másrészt
meg, hogy az egymás mellé kerülő 3 mássalhangzó közül rendesen
a középső, a szótagvégző vész el.
A hang magassága ritkán változik a szótagon belül, s ha
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változik is, ez nem az illető szótag minőségétől, hanem mondat
beli helyétől s az egé3z mondat értelmétől függ. Erről tehát később
lesz szó. A hang változásának iránya magában a szótagban vagy
emelkedő vagy ereszkedő.
I I I . S z ó l a m o k al ak u l ása és

hangsúlya.

Az olyan szót vagy szócsoportot, melynek ejtése közben
szünetet nem tartunk, hanem melyet mint egységes egészet mon
dunk el, neveztem szólamnak. S a szólamok alakulásának vizsgá
lata rendkivül fontos, mert ettől függ egyrészt a nyomaték el
oszlása az egyes szótagokon, másrészt a szólamok alakulásával
fejezhetjük csak ki érthetően gondolatunkat. Ugyanazok a szavak
még ugyanabban a sorrendben is különféle gondolatot fejezhet
nek ki; s a kihez szólunk, csak akkor fogja helyesen érteni gondo
latunkat, ha a szavak kellő módon alakulnak szólamokká.
A szavaknak szólamokká alakulása függ első sorban a beszélő
czéljától. A mint mást és mást akarunk kifejezni, máskép alakít
juk a mondat egyes részeit szólamokká. Természetes azomban,
hogy a szólamok alakulása nem függhet a beszélő kényétől vagy
szeszélyétől, hanem ha szavait érthetővé akarja tenni, a magyar
nyelv törvényei szerint kell a szólamokat alakítania.
Szólamokká csakis a közvetlenül egymás mellett álló szavak
alakulhatnak, tehát a szólamok alakulása összefügg a szórend
vizsgálatával is. S noha ezúttal főczélom csakis a magyar nyelv
hangsúlyozása módjának vizsgálata, ki kell terjeszkednem a szó
rendre is azon szoros összefüggésnél fogva, mely nyelvünk e két
sajátsága között van. Az egyes szavak sorrendje a mondatban függ
egyrészt a beszélő czéljától, másrészt az illető szavak mondatbeli
szerepétől. S most, midőn a szólamok alakulásának részletes
vizsgálatát megkezdem, a szavaknak mondatbeli szerepét fogom a
vizsgálódás fonalául használni, kutatva, hogy hogy alakulnak szó
lamokká az egymásra vonatkozó mondatrészek. *)
*) Példáimat nem magam csináltam, hanem majdnem kivétel nélkül
Kisfaludy K. ((Csalódások)) ez. vígjátékából vettem. (A lapszámok a Jeles
írók isk. tárában megjelent kiadásra vonatkoznak.) A szólamokat | választja
el egymástól, a nagyobb nyomatókkal ejtett szótagokat pedig dőlt betűvel
jelölöm.
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1. A l a n y é s á l l í t m á n y .
Minden mondat két főrészre oszlik, az alanyi és az állítmány!
részre; az alanyi részhez tartozik az alanyon kivül a jelző, az állít
mányi részhez az allítmányon kivül a határozók (oda értve a
tárgyat is) esetleges jelzőikkel. Magát az alanyt gyakran egy két
határozó választja el az állitmánytól; ilyenkor természetes, hogy
mindegyik külön szólam :
Az asszonyság | semmit sem üzent? 8.
Ez a | piczmy jószág | mennyi galibát okoz. 8.
A | sorelem | sokszor csak | buborék. 9.
Ez a I &?'sasszony | mmden virágimat | leténi. 11.
Külön szólam marad gyakran az alany és állítmány akkor
is, ha egymás mellett állanak:
I. A | szabad életnek is vannak | /cmczai. 3.
Minthogy téged | Lidi | szeret. 4.
A | barátság | ráadás. 5.
A | fű | nem kérő. 5.
Elsüljed a | szekér. 5.
Legalább | bátyám | el lesz foglalva. 8.
Mig édes csalódások | n'ngatják. 40.
Csendes | mmden. 47.
II. Én | szeretem, ha a | szivek úgy | összefonódnak. 3.
A leány | jő \ fürge \ eszes. 4.
Én | szomorú vagyok. 6.
Én pedig | el nem hagylak. 6.
Mi | haragosan jöttünk. 7.
0 | sejthetné \ miért. 38.
Majd én | ^'mentelek. 38.
Az itt elsorolt példák egy részében (I) egyforma nyomaték
kal ejtjük az alanyt is, az állítmányt is; ugyanis a beszélő mind
a kettőt egyformán fontosnak tartja s mindkettőre egyformán
akarja a hallót figyelmeztetni. Ezekben a példákban nemcsak a
mondat egyik része újság, hanem az egész mondat, tehát a beszé
lőnek ki kell emelnie azt is, a miről szól, azt is, a mit róla mond.
A többi mondatokban már nem egyforma fontosságú az alany és
az állítmány; az alany ezekben nagyobb részt személynévmás,
tehát a kiről szó van, már ismeretes a hallgató előtt is, a kieme-
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lendő csak az, hogy mit tesz. Ezekben tehát az állitmány fontosabb az alanynál, nagyobb nyomatékkal ejtjük s külön szólamot
kezdünk vele. Az alany elül áll s szintén külön szólam, csakhogy
nem kap oly nyomatékot, mint az állítmány. Az ilyen kevésbbé
fontos alany állhat az állítmány után is, s akkor már nem külön
szólam, hanem egészen egybe ejtjük vele:
Kivált ha | elöregszik az ember. 3.
Még | lesz szerencsém. 42.
Megesik azomban az is, hogy az elül álló alanyt s az utána
következő állítmányt egy szólamba ejtjük :
III. Azóta | én vagyok itt az | úr. 3.
Nem azért mondom, hogy | én neveltem. 4.
Mondd, a mit | én akarok. 4.
Bátyám értette | úgy. 5.
Ha | te haragszol | nem bánom. 7.
Vendégem érkezett. 9.
A | részvét tört ki | belőlem. 31.
En vagyok | édes atyám. 48.
Hisz | maga hitt ide. 48.
Mindezekben a mondatokban az alany az újságolás tárgya,
tehát rajta van a nagyobb nyomaték s az állítmányt, a mely rög
tön utána áll, vele egy szólamba ejtjük. Hogy melyik rész a mon
datban az újságolás tárgya, arra nézve a tapogató kérdések (Brassai, Szór. és acc. 22. 1.) a legjobb útmutatók. Az első mondatokra
igy kérdezhetünk: ki itt az úr ? ki nevelte ? ki akarja ? stb.
A kérdő mondatban az a mondatrész a legfontosabb, s azt
ejtjük legnagyobb nyomatékkal, a melyet kérdezünk :
I. Hát az enyém | jó-e ? 43.
Az asszonyság j egészséges? 9.
&állásom | rmdén van ? 9.
II. Összezendültek az uraságok ? 8.
Mwlattatja e történet? 31.
Szeret, | báró úr ? 65.
III. Ki tudja | mit gondolnak ? 4.
Tehát | /gánya is van ? 9.
Mi hozta a | grófot ? 7.
A szólamok alakulására nézve itt is a kérdezett mondatrész
dönt. Ha az alanyt kérdezzük (III), ez kezdi a szólamot s hozzá

410

BALASSA J Ó Z S E F .

tartozik rögtön utána ejtve az állítmány is; viszont, ha az állít
mány a kérdés tárgya (II), ezt emeljük ki azzal, hogy szólamot
kezd, s a legtöbb esetben utána ugyanabban a szólamban ejtjük
az alanyt is. Ha azonban az alanyt is ki akarjuk emelni (I), külön
szólamban ejtjük az állítmány előtt, mindkettőt egyforma nyoma
tékkal.
Az alany és az állítmány elhelyezkedésére nézve tehát a
következőket figyelhettük meg. Három esetet kell megkülönböz
tetnünk : 1. Ha a beszélő époly fontosnak tartja az alanyt, mint
az állítmányt, mindegyiket külön szólamnak ejti, s mindegyik
egyforma nyomatékot kap; az alany szólama állhat akár az állítmányé előtt, akár utána. 2. Ha az állítmány az újságolás tárgya,
mindenesetre szólamot kezd; az alany állhat akár előtte, akár
utána; ha előtte áll, gyengébb nyomatékkal külön szólam marad,
ha pedig utána teszszük, egy szólamba tartozik vele. 3. Ha pedig
az alany az újságolás tárgya, tehát a beszélő erre akarja a figyel
met felhívni, ez esetben az alany mindig az állítmány előtt áll,
nagyobb nyomatékkal ejtjük s szólamot kezd, melybe az állítmány
is tartozik.
2. A jelző és jelzett szó.
A jelző a magyarban rendesen megelőzi a főnevet, melynek
jelzésére szolgál; csakis akkor vetjük a főnév után, ha nagyobb
figyelmet akarunk rá fordíttatni j
Mátyás az j igazságos. Zrínyi a [ költő.
Toldit, az | öreget nézte. Toldi Est. I. é.
Volt még azután is | n'adal [ akárhány. Toldi Szer. II. é.
Gombok voltak | akkorák rajt | mint egy-egy | pogány
fej. Petőfi.
Ekkor mind a főnevet, mind a jelzőt külön szólamnak ejtjük,
mindkettőt egyforma nyomatékkal. A mindennapi beszédben a
jelzőnek ilyen elhelyezése nem szokásos, költőknél azonban gyak
rabban is előfordul (v. ö. Lehr, Toldi, 205. 1.).
A főnév előtt álló jelző többféle.
a) M e l l é k n é v i j e l z ő .
I. A szabad életnek is vannak | /árcczai. 3.
Tavai télen | úgy elunatkoztam. 3.
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ifázi becsület is kell. 3.
Kis lelkem | nem csuklott ? 4.
Ez a | vad ember lenne | ínyem! 5.
Csak | ne veit leányom. 9.
Itt egész | kis király. 13.
Jó szive legyen. 43.
A ki csak a | sült galambra bámul. 43.
Azt az | ó szüzet | új ruhában? 44.
II. Az örökös | ámom-dánom is | utóbb csak | bánommá
lesz. 3.
Mit szóljak, édes | odtyám? 5.
Ha ez | nem volna puszta | föltétel bátyámtól. 5.
Szeretem, mint kedves j testvéremet. 6.
Mit akarsz j te eleven | s^rencsefazék. 15.
ügy élnénk | m i n t a kis | a/igyalok. 51.
0 ezt a kis | gödröt arczornon | mindjárt észrevette. 51.
III. I alóságos | angyal. 4.
Külömben | távol | rokonom. 9.
Taszta | arany. 37.
Az itt elsorolt példák I. csoportjábau a jelző a főnév köze
lebbi meghatározására szolgál; nem is a főnév az ujságolás tárgya,
hanem a minősége. Az első mondat azt akarja tudatni, hogy nem
csak a házas életnek, hanem a szabad életnek is vannak lánczai.
A tapogató kérdések is útba igazíthatnak: Mikor télen unatkozott
úgy el? Milyen becsület kell? stb. Ilyenkor a jelző kezdi a szóla
mot, rajta van a nagyobb nyomaték, s a főnevet vele egy szólamba
ejtjük.
A II. csoportbeli példáknál a főnév az ujságolás tárgya, a
mire szintén rávezethetnek a tapogató kérdések: Mi lesz utóbb
bánommá? Mi ez bátyámtól? stb. A mondatok egy részében a
jelzőt el is hagyhatjuk az értelem lényeges változása nélkül, s ha
ott is van, nagyobb nyomaték nélkül ejtjük, s utána a főnév kezdi
a szólamot. Néha egyformán fontosnak tartjuk a jelzőt is, a fő
nevet is (III); ekkor egyforma nyomatékkal ejtjük mindkettőt, s
mindegyik szólamot kezd.
Tehát a jelző kétfelekép állhat főneve mellett. Ha arra szol
gál, hogy a főnév jelentésének körét szűkítse, tehát hogy értelmét
megváltoztassa, egy szólamba ejtjük a két szót, élén a jelzővel, s
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ilyenkor egészen ugy ejtjük, mint bármely összetett főnevet (v. ö.
kisasszony, gőzhajó és öreg úr, száz ember, házi becsület). Csak ha
a főnevet is külön ki akarjuk emelni, kezdünk vele is uj szólamot.
Ha azonban a jelző nem változtatja meg a főnév értelmét, hanem
csakis körülírásul, diszitésűl szolgál, külön szólamba ejtjük a két
szót, ugy azonban, hogy a jelző az előző szólamhoz fűződik s a
főnév nagyobb nyomatékkal új szólamot kezd.
Ez a kiilömbségtétel a kétféle jelzők között nagyon fontos,
mert a kifejezés értelme sokszor csakis attól függ, hogy melyik
szón van a nagyobb nyomaték, a jelzőn-e, vagy a jelzett szón.
A «kész orvos» és «kész | orvos», nkésznyereség* és «kész | nyexeség» féle kifejezések közötti kölömbséget fejtegették már Lehr
(Toldi, 48.1.) és Barbarics (Phil. Közi. XII, 282); ez utóbbi u. o. az
«ígészember» és «egész | mber» közötti jelentésbeli külömbségről
is szólt. A tapogató kérdések az ilyen kifejezésekre nézve is útba
igazítanak, hogy mikor hogyan kell a jelzőt nyomósítanunk. Erre
a kérdésre: «milyen orvos ö?» a felelet: «kész orvos», erre meg:
«mi ő?» ckész | orvos». Vagy pedig: «milyen ember ő?» a felelet:
«egész ember», erre meg: mi ő?» «egész | ember»
b) S z á m n é v i j e l z ő .
A reá maradt | fél uradalmat | commasszálta a | gróf
fal. 3.
iíó'röndy tanácsos már | két esztendeje, hogy | mohait. 4.
Én pedig | száz ember közt is | egyedül | veled va
gyok. 5.
Legalább | harmincz esztendőt. 7.
A számnév mindig lényeges jelzője a főnévnek, a mennyiben
szám szerint pontosan meghatározza; a tapogató kérdés is mindig
a jelzőre irányul (hány?). Az ilyen jelzőt tehát nagyobb nyomaték
kal ejtjük, s a főnév vele egy szólamba tartozik. Ha azonban a
számnév nem a főnév számának meghatározására szolgál, nem
kap nyomatékot, s nem kezdi a szólamot:
Süsd rám azt a két | á/omkergetőt. 26.
Ilyen nyomaték nélküli számnév a határozatlan névelő is,
mely nem jelöli a főnév számát s nem is ejtjük nagyobb nyomaték
kal, hanem mindig a főnevet megelőző szólamhoz fűződik.
En meg egy | /műszállal sem vagyok jobb | náladnál. 6.
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c) M u t a t ó n é v m á s , m i n t j e l z ő .
I. Kellemes húgát | ily embernek \ föl ne áldozza. 13.
E pontban j összeillünk. 16.
Nem hittem, hogy e | falakat | ily érzéssel lássam | va
laha. 24.
II. En | nem szenvedhetem azt a | sswkiáltást. 6.
^Jlek nevét e | fába, vésem. 18.
Rég felmentettelek volna ily | nagylelkűségtől. 22.
Jó leány az a | Vilma* ? 25.
Minő [ erőszakoskodás! 26.
A mutató névmás is kétfélekép állhat főneve előtt, vagy
pontos megjelölésére szolgál, s ez esetben szólamot kezd s nagyobb
nyomatókkal ejtjük; vagy pedig a főnév a fontosabb s ez kezdi a
szólamot, a jelző pedig a megelőző szólamhoz fűződik. Ilyen nyo
maték nélküli névmás a határozott névelő is, melyet soha sem
ejtünk nagyobb nyomatékkal s nem is tartozik főnevével egy
szólamba.
d) B i r t o k o s j e l z ő .
I. Ha Lidi az | én szememmel nézne. 15.
Külömben | nagysád parancsolatját teljesítem. 27.
Nem a | kend gondja. 28.
Már a | pórnak nyelve is | megakad bennük. 28.
II. Az özvegy még férje | éltekor | ismerte a grófot. 3.
i^á/tékenység a szerelem | árnyéka. 23.
Nagysád | tórsalkodója. 25.
iSragadom a csábító | karjából. 28.
A birtokos jelző is épúgy viselkedik a jelzett szó mellett, mint
az eddigiek. Ha a birtokos az ujságolás tárgya, ezt ejtjük nagyobb
nyomatékkal s a szólam élén áll; ha pedig a birtok a fontosabb,
ez kapja a nagyobb nyomatékot, szólamot kezd, s az előtte álló
birtokost az előző szólamhoz ejtjük. Ha azonban a birtokos a bir
tok után áll, mindegyik külön szólamot kezd:
ÍJAenségi a hideg | itrfvariasságnak. 30.
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e) T ö b b j e l z ő

egy f ő n é v

mellett.

A jelzőnek, mint az eddigiekben láttuk, kétféle szerepe le
het a főnév előtt; vagy igazán a jelzett szó közelebbi megha
tározására szolgál s jelentését többé vagy kevésbbé megváltoztatja;
ilyenkor a jelzőt a szólam élén nagyobb nyomatékkal ejtjük, s vele
egy szólamba tartozik a jelzett szó. Vagy pedig nem változtatja
meg a jelzett szónak a halló előtt már ismert jelentését, a beszélő
nem is fektet a jelzőre nagy súlyt, inkább diszitésűl, vagy beszédé
nek szabatossága czéljából mondja; ilyenkor nem is ejtjük a jel
zett szóval egy szólamba, hanem kisebb nyomatékkal az előző
szólamhoz csatlakozik.
A jelzőnek ilyen megkülömböztetése nagyon fontos arra
nézve, hogy a több jelzővel ellátott szavak helyes ejtésére és
helyes megértésére nézve eligazodhassunk.
I. Ily | szép és | jó leányért. 5.
A gazdag redő | jobb a | szegény \ sima képnél. 7.
Kend | durva, | mogorva ember. 11.
Előttem egy | jó j tiszta, lélek áll. 11.
II. Mily | szegény teremtmény az | oly asszony. 18.
Ezt a | szép kisasszonyt | ezt a | jó kisasszonyt. 21.
Az ember | /^drágább kincsével. 23.
Minő | ?"onda beszéd ez már | megint. 27.
Ez a | bal foglalatosság lehet az | oka. 28.
Csak a | részvét tört ki belőlem | nagysád | jó ked
vén. 31.
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33.
A vendégek | nagy része | bucsut vett. 60.
III. Kökény szemű angyalom. 26.
Mily | egyesen ballag | uj imádója karján. 29.
Ez | oly türelmes szó. 30.
Az | egész vidék titka ] nálam van lerakva. 42.
Ha egy főnév előtt két vagy több jelző áll, háromfélekép
ejthetjük őket. Ha mindegyik jelző melléknév, és mindegyik lénye
ges, úgy hogy akármelyik állana magában, a főnévvel egybe kel
lene ejtenünk (szép leányért, jó leányért), mindegyik jelző szólamot
kezd, mindkettőt egyforma nyomatékkal ejtjük, s a másodikhoz
tartozik a főnév. Ha azonban a két egy főnévre vonatkozó jelző
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közül csak az egyik melléknév, a másik névmás vagy birtokos
jelző, habár mindkettő fontos, nagyobb nyomatékot csak a máso
dik, a melléknévi jelző kap; az kezdi a szólamot, s hozzá csatla
kozik a főnév, az első jelzőt pedig nagyobb nyomaték nélkül, a
megelőző szólamhoz csatoljuk.
Lehetséges végre az is, hogy a főnév előtt álló két jelző
közül csak az egyik vonatkozik magára a főnévre, a másik pedig
erre a jelzőre ; természetes, hogy ekkor mindegyik jelző azon szó
előtt áll, a melyikre vonatkozik, nagyobb nyomatékkal azomban
csak az elsőt ejtjük, ez kezdi a szólamot, a melybe a másik jelző
a főnévvel együtt tartozik.
Nem szólva e három most tárgyalt eset közül az elsőről,
midőn mindkét jelző egyformán fontos, látjuk, hogy a jelzők szere
pét gondosan meg kell figyelnünk, s a főfigyelmet arra kell fordíta
nunk, hogy mindegyik jelző melyik szónak szolgál közelebbi meg
határozására, mert mindig evvel ejtjük egy szólamba, mintha egy
összetett szó volnának. Két külömböző jelző közül rendesen a
melléknévi a fontosabb, tehát ez áll a jelzett szó előtt nagyobb
nyomatékkal (pl. szegény teremtmény) ; a másik jelző pedig ehhez
az egész kifejezéshez tartozik, tehát olyan, mint e°y összetett szó
jelzője, a nagyobb nyomatékot azomban nem veszi át a jelzőtől,
hanem az előző szólamhoz fűződik.
Ha azomban a főnevet megelőző két jelző közül csak az
egyik vonatkozik ő rá, a másik pedig ennek a jelzőnek közelebbi
meghatározására szolgál, egész máskép ejtjük őket. Az első jelző
ilyenkor szorosan a másodikhoz tartozik, ennek az értelmét vál
toztatja, tehát szólamot kezd, s a két jelzőt ejtjük ugy, mint egy
összetett szavat (pl. kökény szemű). A főnévnek pedig most már
csak egy jelzője van, ez az összetett szó, tehát a legnagyobb nyoma
ték az összetett szó első tagján, vagyis az első jelzőn van.
Mindazáltal nincs igaza Brassainak, midőn hibáztatja az
ily kifejezéseket: furcsa isten teremtése, facsaros istennyila, rövid
magyarok története. Az igaz, hogy szabatosabb a kifejezés, ha a
melléknévi jelző a maga főneve előtt áll; itt azonban ez a mellék
név nem csak a főnévre, hanem az egész birtokos jelzővel ellátott
kifejezésre vonatkozik; isten teremtése, istennyila, magyarok törté
nete ezekben a kifejezésekben úgy szerepelnek, mint egy-egy össze
tett szó, s ennek a jelzője a melléknév. Legjobb is volna az ilyen
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kifejezéseket egybeírni. É nélkül okozhat ugyan az Írásban félre
értést, ha maga az értelem biztosan útba nem igazít ; de a most
említettekben sem fogja az olvasó az első jelzőt a másodikra vonat
koztatni, belátva, hogy az képtelenség. A kiejtés azomban pontosan
útba igazít, mert a szólamot az összetett szó első tagja kezdi, a
másik jelző pedig kisebb nyomatékkal előzi meg őt:
Furcsa | isten teremtése.
Facsaros | istennyila.
Eövid | magyarok története.
Mig, ha az első jelző a másodikra vonatkoznék, az kezdené a szó
lamot s az egészet egybe ejtenők; pl:
A | jó isten teremtése.
A | /mtalmas isten nyilai.
A [ gyászm&gysLicok története.
A kiejtésben az ily jelzőhalmozás soha sem adhat okot a
félreértésre; de ha leirva maga az értelem nem igazíthat biztosan
útba, s az egymásra vonatkozó szavakat sem írhatjuk egybe,
mindenesetre jobb, ha szabatosabb kifejezést keresünk.
3. Az állítmány és határozói.
Láttuk már fentebb, hogy az álllítmány és az alany csak
akkor kerülhetnek egy szólamba, ha közöttük határozó nincs.
A legtöbb esetben azomban az állítmányt a határozók veszik körül;
hisz ezek nem egyebek, mint az állítmány jelzői. A magyarban
ezek a határozók nem sorakoznak szoros rendben az állítmány
köré, a mint azt később látni fogjuk. Előbb azomban csak arról
kell szólanunk, hogy az állítmány mellett álló határozók hogyan
alakulnak szólamokká. Meg kell előre jegyeznem, hogy a határozók
közé számítom a tárgyat és az igekötőt is, mert a magyarban mind
egyiknek a használata egészen olyan, mint bármely más határozóé.
I. Az állítmány áll a határozó előtt, s az állítmány a
fontosabb.
1. Nézz fel | kis húgom. 5.
ajánlom magamat. 25.
Nagysád j neheztel reám. 31.
Én | szeretem a | víg embert. 33.
Forr már a | palota. 35.
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Gyűlölöm őt. 38.
Jer az asszonyokhoz. 41.
T*7tsa meg | nagyságos asszonyom. 54.
"2. írj neki | olyan summát. 4.
Hagyj békét a | szívnek. 6.
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33.
C7/jön oda a | Zwgasba. 45.
II. Kiemelt határozó áll az állítmány előtt.
1. Jól teszed | oorátom. 3.
Együtt költöztek a | városba. 3.
Soká halasztják a | menyegzőt. 4.
Eljő-e hozzám ? 4.
Mit mondasz ? 5.
Ugy értetted ? 5.
Te | Lidit szereted. 6.
A szép ruha | íóbbet nyom az | embernél. 16.
Én | annyi hálával tartozom szives | forgalmáért. 29.
Nehogy | itt leljen | először. 29.
É n éppen az [ ellenkezőt hiszem. 33.
Minő | w?/zígodtan nézek az | életbe. 35.
Én | megiszom a bort. 43.
% Több határozó áll az állítmány előtt.
Meggyógyulsz, ha jószágát | megismered. 7.
Tegnapelőtt | nagy mérgesen | /iazajött. 8.
Keményen | összezendültek. 8.
Én őt | forrón szerettem. 23.
A | rám bizott dolgott | elvégeztem. 29.
Mintha magyarul | jól szólna. 39.
Én azt az embert ma | úgy keresem. 42.
Mindjárt | elküldöm. 45.
En is derekasan | visszanyomtam. 4G.
Azt | meo/tesszük. 55.
Hogy [ öccsét könnyebben [ Htudjabelőle.Toldi VIILé.
Egy | jó darab májat | ki löktek elébe. Toldi. IX. ó.
Az itt csoportosított példákból könnyen megállapíthatjuk,
hogyan helyezkednek el a határozók az állítmány körül.
Két esetet kell megkülömböztetnünk: 1. vagy az állítmány a
fontosabb rész, 2. vagy valamelyik határozó. Már az eddigiekből
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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láttuk, hogy a magyarban a legfontosabb rész mindig szólamot
kezd s egybe ejtjük vele azt a mondatrészt, a melyik követi; a mi
pedig előtte áll, szintén külön szólam. Ugyanezt látjuk itt is. Ha
az állítmány az újságolás tárgya, ez kezdi a szólamot, a határozó
utána áll s vele egy szólamba ejtendő • kivéve, ha a beszélő enne e
is némi fontosságot tulajdonít. Ez utóbbi esetben a határozó is
külön szólam, s gyakran ugyanolyan nyomatékkal kezdjük, mint
az állítmányt Az ilyen határozó állhat mint külön szólam az állít
mány előtt is:
A választól | mentsem föl. 25.

Most | eítem | ?7tam. 47.
Ha a mondatban az alany az újságolás főtárgya, mint már
fentebb láttuk, ez áll az állítmány előtt s kezdi a szólamot; a hatá
rozók ez esetben is egészen úgy helyezkednek el, mint mikor
magán az állítmányon van a főnyomaték :
Azóta | én vagyok itt az | úr. 3.
i^átyám értette úgy. 5.
En mondom neked. 6.
A részvét tört ki | belőlem. 31.
Vonatkozhatik az így kiemelt állítmányra több határozó is;
ekkor azt, a melyik közvetlenül utána áll, vele egy szólamba ejtjük,
a másik pedig (esetleg a többi) kisebb nyomatékkal új szólamot kezd.
Ha azonban az újságolás főtárgya nem az állítmány, lianem
egyik határozó, ez kezdi a szólamot; rögtön utána következik az
állítmány, mely vele mindenesetre egy szólamba tartozik, s ezt a
kiemelt szólamot megelőzi vagy követi az alany mint külön szólam.
Ha ezen az egyen kívül más határozó is vonatkozik az állítmányra,
ezeketkétfélekóp helyezhetjük el: vagy követik a kiemelt szólamot,
vagy megelőzik. Azt a határozót, a melyiknek legkevesebb fontos
ságot tulajdonít a beszélő, rögtön az állítmány után s vele egy
szólamban ejtjük; a többi határozót úgy helyezzük el, hogy a
fontosabbakat az állítmány után külön szólamnak ejtjük, a kevósbbé
fontosokat pedig az előtte álló szólamhoz csatoljuk. Nyomatékuk
szintén fontosságuktól 4'ügg; s a nyomatókkal még az állítmány
szólama előtt álló határozót is kiemelhetjük, ha szükséges.
Az állítmány előtt nagyobb nyomatékkal, úgy hogy az ő
szólamát kezdi, csakis egy határozó állhat, és pedig az, a melyik
nek a beszélő legnagyobb fontosságot tulajdonít az egész mondat-
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ban. Az így kiemelt határozót nagyobb nyomatékkal csakis saját
jelzője előzheti meg, s ez át is veszi szólamkezdő szerepét.
Az eddig tapasztaltakból megmagyarázhatjuk azt is, hogy
hogyan állhat bizonyos esetekben az igekötős állítmány előtt még
más határozó is, a nélkül, hogy az igekötőnek az állítmány mögé
kellene kerülnie. Láttuk, hogy az igekötő ép oly határozó, mint
bármely másik, tehát elhelyezkedésére nézve is ugyanazok a szabá
lyok állanak. Ha tehát a legjobban kiemelendő fogalmat az ige
kötő fejezi ki, megmarad az állítmány előtt, ha van is előtte még
más határozó (mindjárt elküldöm). De ha más határozót akarunk
jobban kiemelni, ez kerül az állítmány elé, az igekőtőnek el kell
hagynia helyét s az állítmány mögé jut (most küldöm el). Ugyanez
történik akkor is, ha bármi más határozó áll az állítmány előtt
(mindjárt | haza, küldöm; most küldtem haza; v. ö. Lehr, Toldi,
Í273. 1.). Az igekötő helye csak annyiban külömbözik más hatá
rozókétól, hogy a többi határozó, ha nem a legfontosabb, úgy hogy
az állítmány elé kell kerülnie, állhat fontossága szerint, akár előtte
akár utána; az igekőiő azomban vagy az állítmány előtt áll, ha
kiemeljük, vagy, ha nem emeljük ki, csakis köz vetetlenül utána
állhat.
Az igekötő helyére vonatkozó vitákra főleg az adott okot,
hogy van néhány határozó, a mely mellett az igekötő legtöbbször
nem válik el igéjétől, míg mások mellett mindig elválik. Azomban
azt előre is meg kell jegyeznünk, hogy bármely határozó mellett
elválhat az igekötő igéjétől, mihelyt a határozót emeljük ki; csak
hogy némely határozót nem igen lehet kiemelni. E kétféle hatá
rozó közti külömbséget helyes érzékkel fogta fel Arany «Szórend»
ez. czikkében (MNyőr, II. és bővebben: Hátrahagyott Iratai,
II, 356): «Azt vettem észre, hogy az állító mondatok rendszerét
(az igekötő nem válik el) követi minden olyan mondat, mely positiv, a tagadókét (az igekötő elválik), mely negatív jelleműnek mond
ható, úgy hogy e részben ellentétesek: sokszor — ritkán; leg
inkább— legkevésbbé; is — s e m ; jobban— nem annyira; könnyen
— nehezen; nagyon — kissé; bőven — szűken stb. a végtelenig.»
E határozóknak ilyen magukviseletét könnyen meg is magyaráz
hatjuk. A positiv jellemű határozók nem változtatják meg lényege
sen az állítmány jelentésót, csak magyarázzák; föfontosságú tehát
vagy maga az állítmány vagy igekötője, s így csakis ezeken lehet
27*
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a főnyomaték. Ellenben a negatív jellemű határozók mindig meg
változtatják az állítmány jelentését, tehát kiváló fontosságúak s
rajtuk kell a főnyomatéknak lenni. Pl. ebben a mondatban: sok
szor | megszólította, az ujságolás tárgya az, hogy megszólította.
Ha azt kórdenők: hányszor szólította meg ? a felelet: sokszor, vagy
egész mondattal: sokszor szólította meg.*) Ebben a mondatban :
ritkán szólította meg, az ujságolás tárgya már nem a megszólítás,
hanem az, hogy ritkán ; természetes, hogy ennek kell az állítmány
előtt állania. Láthatjuk tehát, hogy az igekötő helye semmi nehéz
séget sem okoz, ha helyes szempontból vizsgáljuk.
Még az is lehetséges, hogy az igekőtő előtt álló határozó kezdi
a szólamot nagyobb nyomatékkal, s az igekötő mégis helyén
marad; de csak az esetben, ha ez a határozó nem az állítmány,
hanem az igekötő közelebbi meghatározására szolgál. Pl :
A tömérdek ember az | iíres sátrakat | majd elnyelte j
szemmel.
Toldi. IX. é.
A határozóval egészen egy sorsban részesül a tagadó ós a
tiltó szócska is (nem, ne), ha az állítmányra vonatkozik. E két
szócskával ugyanis vagy az egész mondatot tagadjuk vagy tiltjuk,
vagy csak egyik mondatrészt.
I. Én | nem szoktam oly | mályen gondolkodni. 5.
Te I nem ismered az | embert. 5.
0 akarja | ne szeressük egymást. 6.
Ha | te haragszol | nem bánom. 7.
Mikor nagysád | itt volt | még | nem tűnt szembe. 9.
Kend többé | ne merészelje így | megtámadni a | kisasszonyt. 11.
Azzal te | ne gondolj! 14.
II. Nem azért mondom, hogy [ én neveltem. 4.
Azokkal | nem sokat vesződöm. 13.
Nem a kend gondja. 28.
Nem a kertész | dolgozik ott ? 30.
Nem úgy verik a | czigányt. 32.
*) A kik kérdés útján akarják megállapítani a kiemelt határozó
helyét a mondatban, gyakran felejtik, hogy a magyarban ritkán szoktunk
egész mondattal felelni, hanem csakis a kérdést, tehát kiemelt határozót
ismételjük magában: il%teszed? Meg. — EYvitted? El. — Beérsz? Eá. —
Haza ment? Haza. — Nem láttad? Nem.
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Ezekből a példákból láthatjuk, hogy, ha a nem, ne az egész
mondatra, illetőleg az állítmányra vonatkozik, egészen úgy visel
kedik, mint bármely más kiemelt határozó. Szólamot kezd, mely
ben az állítmány követi; a többi határozó is úgy helyezkedik el,
mint fentebb láttuk. Ha azonban a nem, ne csak valamelyik mon
datrészre vonatkozik, úgy viselkedik, mint a kiemelt jelző. Szóla
mot kezd, melyben rögtön utána következik a jelzett szó, s azután
az állítmány. Mindkét esetben a nem kiemeli a jelzett mondatrészt,
s ez az ujságolás tárgya.
Néha a nem szócska nem jelent tagadást, hanem csak vala
mely névszó ellenkezőjét,pl: tetszés — nem tetszés; törődés — nem
törődés stb. Az így használt nem nem is emeli ki az illető mondat
részt, a mely előtt áll:
Barátját korholta a | szavak miatt, melyek | nem tet
szését | /^/k eltették.
Nem reménylett szerencse | nagyságodat | itt lát
nom. 29.
Ha a nem ellentétet fejez ki, s szemben áll a hanem kötőszó
val, őt magát is úgy ejtjük mint a kötőszót (1. alább):
Nem | Hváncsiság | hanem tiszta | részvét szól belő
lem. 33.
Meg kell végre emlékeznem a magyar szórend azon különös
ségéről, hogy ha az állítmányt különösen ki akarjuk emelni, a szó
lamot máskép alakítjuk, mint rendesen. Ugyanis nem magával az
igével, hanem az igekötővel, vagy egy határozóval kezdjük a szó
lamot ; ha pedig az állítmány jelentését nagyobb nyomatékkal
tagadni vagy tiltani akarjuk, a nem, ne szócska kerül a határozó és
az állítmány közé (v. ö. Lehr, Toldi, 417. 1.):
Kellemes húgát | ily embernek | föl ne áldozza. 13.
.Hánumon | el nem dőlhet. 14.
A sérelmet | ki nem ejtem. 18.
Ha te | meg nem csalsz. 26.
Ha az | édes anyja | előtte nem volna. Ar. Toldi, IV. é.
De | ne legyen nekem az | Isten | Istenem.
Ha | öoszút nem állok | érettek a csehen. Ar. Toldi,
VII. é.
Álljanak itt Arany példái is (1. Hátr. ír. II, 362) :
Első fokú parancsolás: Állj meg! Vidd el! Tudd meg!
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Tiltva : Ne állj meg! Ne vidd el! Ne tudd meg!
Másodfokú, erősebb nyomatékkal: Megállj | hé!
Efaidd azt az | ostort innen !
M^tudd, hogy | megbánod!
Tiltva: Meg ne állj
El ne vidd!
Meg ne tudj semmit!
Ismét más jelentésárnyalatot fejezünk ki, ha a szólamot a
nem szócskával kezdjük, utána áll az igekötő s azután az állítmány,
mind egy szólamba ejtve:
Nem elfért volna az | másutt is'?
Nem megparancsolták, hogy | eljöj] ?
Nem be van az én | szűröm ujja | kötve?
Nem le tudom én ezt | írni ?
Ezt a különösséget igy magyarázza Arany: «a fenforgó példa
nem egyszerű kérdés, sőt nem is tagadás, hanem állítás, kérdő
tagadás álarczában, s így, mint kedélymozzanatot kifejező, nyoma
tékossá vált.» (L. Hátr. ír. II, 361 ; v. ö. Lehr, Toldi, 467. 1.)
4. Egyes beszédrészek helye a szólamban.
Mielőtt a szólamok alakulásának vizsgálatát befejeznők,
szólnunk kell egynémely fontosabb beszédrész szerepéről a
szólamban.
a) A s e g é d i g e h e l y e .
Segédigének vehetünk minden igét, ha valamely igenévvel
kapcsolatban alkotja az állítmányt:
Én | nem szoktam oly | mélyen gondolkodni. 5.
Nem kell | féltened. 7.
Legalább | bátyád \ el lesz foglalva. 8.
Tán a | javításokat méltóztatik | mq/szemlélni. 9.
A /iatalabb szomszédok előtt | dugva, volt nagysád. 24.
Mokány ur | igen sokat akar | tudni. 25.
Melytől | sokat | el kell tűrni. 33.
Ha | tetszik szives tanácsomat | követni. 33.
Az | úgy szokott lenni. 39.
$zólni kell az | embernek. 45.
Látom | más helyre kell mennem. 47.
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Az itt felsorolt példákból azt látjuk, hogy ha az állítmányban
két ige van, melyek közül az egyik határozott időben áll, a másik
pedig igenév, a tulajdonképpeni állítmány mindig a határozott
idejű ige. Ez elé kerül, szólamot kezdve, a kiemelt határozó; az
igekötő is — ha kiemeljük — elhagyja igéjét s evvel a segédigével
olvad egybe. Az igenév pedig ugyanolyan helyzetbe jut, mint bár
melyik határozó. Ha kiemeljük, szólamot kezd, s a határozott idejű
ige elé áll; ha más mondatrészt emelünk ki, az ige mögé kerül, és
pedig rendesen a mondat végére, a hol uj szólamot kezd, de nem
oly nyomatékkal, mint a kiemelt rész. Ha az igekötőt nem emel
jük ki, a maga igeneve elé kerül, s egy szólamnak ejtjük őket.
h) A n é v m á s

helye.

A névmások szerepét a szólamokban eddig már elég példá
ban láttuk. Itt csak röviden össze kell foglalnunk az eddig tapasz
taltakat.
A főnévi névmások bármelyike állhat a mondatban mint
alany vagy mint határozó; mindkét esetben helye a szólamban
attól függ, hogy kiemeljük-e vagy nem, a mint azt fentebb láttuk.
A kérdő névmáson ásómban mindig nyomaték van, tehát az állít
mány előtt áll s szólamot kezd.
A melléknévi névmás mint jelző mindig főneve előtt áll;
helye pedig a szólamban szintén fontosságától függ.
c) A k ö t ő s z ó

helye.

A kötőszó sohasem válhatik a mondatban oly fontossá, hogy
nagyobb nyomatékot kapjon és szólamot kezdjen. *) Ha a mondat
*) A kötőszók nagyrészt jelentős szavakból váltak szó és mondat
viszonyító elemekké, s némelyik még ma is használatos eredeti jelentésé
ben is. Ezeket csakis a nyomaték külömbözteti meg a kötőszótól. Néha
szintén a nyomaték különböztet meg egyes kötőszót hasonló hangzású
szavaktól. — P l . :
hogy: Hogy kinyílt a | szíve | hogy megoldott | nyelve. (Ar. Toldi, IV. é.)
d e : Azt mondta, hogy | kinyílt a szíve.
hogyne: Hát Miklós ugyan | hogyne szánná meg. (Ar. Toldi, VII, é.)
d e : Hogy | ne örült volna | abból | semmi sincsen. (Ar. Toldi X. é.)
V. ö. még a szinte és szinten kétféle jelentése közti külömbséget.
{Lehr, Toldi, 68. 1.)
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ólén áll, gyenge nyomatékkal szólamelőzőnek ejtjük; két mondat
között gyakran egészen az előbbi mondat utolsó szólamához fűző
dik, vagy ha tartunk is előtte rövid szünetet, gyenge nyomatókkal
kezdjük, tehát szintén csak szólamelőző.
Fogjunk kezet és | menjünk szét. 5.
Azt | Mkérném, ha | feleségem lenne. 5.
De | csintalan szomszéd | kit értett levelében ? 20.
Mióta | megismertem | hódoltam neki. 21.
A | féltékeny J dúl-íúl | de | marad. 23.
De | ne véld ám, hogy ez | boszú legyen. 23.
jBeszélj vele, ha | tudsz, 25.
Azok a kötőszók, melyek nem a mondat elén állanak, mindig
az előttük álló szólamhoz csatlakoznak:
JVekem pedig | van ám egy. 12.
^n pedig | azt hiszem. 23.
Az is kötőszó helye a mondatban már sok vitára adott okot.
Leghelyesebben Simonyi Zs. tárgyalta (Magy. Kötőszók I. 34 s
köv. 11.); s ő nemcsak arról szól, hogy ma hol van az is helye a
mondatban, hanem tárgyalja használatát a régi nyelvben is.
Bennünket ezúttal csakis mai használata érdekel, erre nézve
csoportosítok alább néhány példát; ezek s a már eddig elmondottak,
könnyen útba fognak igazítani.
«Ha az is-nek szórendi szerepét világosan át akarjuk érteni,
mindenekelőtt szigorúan meg kell külömböztetnünk . . . két esetet:
azt t. i., a melyben az is a mondatnak csak egyik fogalmát köti
össze valamely más fogalommal, és azt, a melyben az egész gon
dolatot összeköti egy másik mondatnak egész tartalmával.)) Ehhez
kell függesztenünk, mint harmadik esetet a megengedő is hasz
nálatát (1. Simonyi, i. h.).
I. üraságaim is | nemsokára | ősiekéinek. 3.
Hogy | magam is | elhűljek bele. 4.
Hát te | /wígodra is | alkudni akarsz ? 4.
Én is a | szél hátán jártam | házasodni. 7.
^4zért is | lármázok. 10.
Szomszédimat is | yo7keresem. 12.
Maga is szinte j félve beszél. 20.
Már csak | találnék valakit | ennek is. 20.
Panaszom is van. 27.
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Van | más emberem is. 36.
Azt a | vak is | észrevette. 42.
II. Össze is illenek | ám. 3.
Jobb is lesz. 4.
Azonfelül | írtam is már | Luczának. 7.
Mit is mondjak? 11.
Nem is kell nekem olyan | nyámmogó dajna. 15.
Ideje is már. 61.
III. Nem bánom, ha | kőből van is. 14.
Ha | nem verem is j éüie a j pénzt. 24.
Ha az | igazat | megvallom is. 32.
Ha | tette is | csak | gúnyból tette. 37.
Ha | s^meim | nem oly igézők is. 41.
Ezekből a példákból láthatjuk, hogy az is sohasem áll a.
mondat élén; mindig az előtte álló szóhoz tartozik s evvel ejtjük
egy szólamba.
A fogalmakat kapcsoló is (I) mindig azon szó mögött áll, a
melynek kapcsolására szolgál. Az is a kapcsolt fogalom szórendi
helyzetét nem változtatja meg, csak annyiban, hogy az a szó,
melyet az is követ, mindig új szólamot kezd. Állhat ez a szólam
az állítmány előtt, vagy akár utána, sőt ejthetünk több szólamot
is közte és az állítmány között. Nyomatéka pedig attól függ, hogy
milyen fontosságú a kapcsolt fogalom a mondatban. Eendesen
kisebb nyomatékú, mint az állítmány szólama, néha azomban, ha
a kapcsolt fogalom az újságolás tárgya, ez áll az állítmány szólamá
nak élére :
Majd | alattomban | én is dolgozom. 20.
A gondolatokat kapcsoló is-nek (II) az állítmányi részben
van a helye. Láttuk az eddigiekben, hogy ha az állítmány a leg
fontosabb a mondatban, ezt, mint szólamkezdőt, legnagyobb
nyomatékkal ejtjük; ha azomban más mondatrészt emelünk ki,.
ez áll a legnagyobb nyomatókkal ejtett szólam élén s rögtön utána
következik az állítmány. A gondolatokat kapcsoló is ebben a legnyomatékosabb részben helyezkedik el, és pedig az első szó után.
A jelzőt azomban nem választja el a jelzett szótól. Ha tehát az
állítmány kezdi a szólamot, ezt követi az is; ha az alany vagy
valamely határozó áll a szólam élén, az is közte és az állítmány
között áll.

t
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A megengedő M-t (III) Kisfaludy az elsorolt példákban
mindig a legjobban kiemelt szólam végére teszi; ebben a szólam
ban van az állítmány is. A mai nyelvszokás azomban megtűri a
megengedő is-t ott is, a hol a gondolatokat kapcsoló is áll, vagyis
az állítmány szólamának első szava után (1. Simonyi i. m. 43. s
köv. 11.). Tehát a fentebbi példákat így is mondhatjuk:
Nem bánom én, ha | kőből is van.
Ha | nem is verem | é/ire a | pénzt.
Ha az | igazat | meg is vallom.
A sem, se csakis fogalmakat kapcsol, s ezeken a fogalmakon
mindig különös nyomaték van, mert hisz ép ezt a fogalmat tagad
juk; úgy hogy az állítmány elé kerül s szólamot kezd, mint
bármely kiemelt határszó :
y4pám se olvasott | mégis | íekintetes úr volt. 13.
Ily j csekélység | szót se érdemel. 13.
A | hitleriéit egy | tópést se többé. 23.
/Semmit se szólok. 27.
Egy | szót se többet a j sorelemről. 34.
Mit sem változtat a sem-mel kapcsolt fogalom helyzetén, ha
a sem-ei még az is követi:
Be sem is mutattad | meg sem ismertetted. (Ar. Toldi,
VIII. é.)
l£/suhan | dlebben | le sem is néz | rájuk. (Ar. Toldi
Szer. I. é.)
hamarjában | e/sem is fárad. (Petőfi, Az én pegazusom.)
d) N é v u t ó h e l y e .
A névutó szorosan az előtte álló főnévhez tartozik; ter
mészetes, hogy mindig mellette kell állania s vele egy szólamba
tartozik. A névszó helyzetén a mondatban a hozzá tartozó névutó
mitsem változtat; állhat a névszó akár a szólam élén, akár belse
jében, a névutót mindig úgy ejtjük, mintha vele egy szó volna:
P/ánumom szerint | jövő héten | tófogást tartunk. 4.
Én meg | száz ember közt is | egyedül j veled vagyok. 6.
A szólamok hangsúlya.
Az eddigi részletes vizsgálódásból már most láthatjuk, hogyan
alakulnak beszéd közben a szavak szólamokká. Láttuk, hogy a
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szólamok alakulása teszi beszédünket világossá és érthetővé;
természetes tehát, hogy ez alakulásra a beszélő czélja van leg
nagyobb befolyással. A mely szóra a beszélő legnagyobb figyelmet
akar fordíttatni, azt az által emeli ki, hogy előtte rövid szünetet
tart s magát a szót nagyobb nyomatékkal ejti, vagyis szólamot
kezd vele. Egy szólamba az egymás mellett álló s egymásra
vonatkozó mondatrészek tartoznak, melyeket az első szótagnak
nagyobb nyomatéka kapcsol össze.
Szólam élén állhat az állítmány, alany, s bármely határozó,
ha a beszélő figyelmet akar rájuk fordíttatni; továbbá a jelző, ha
a jelzett szó értelmének változtatására szolgál. A szólam belsejében
állhat az állítmány, ha valamely más mondatrészt akarunk
különösen kiemelni; ez esetben mindjárt ezen mondatrész után
foglal helyet. Állhat továbbá a szólam belsejében és pedig rendesen
az állítmány mögött az alany vagy bármely határozó, ha az állít
mány t vagy valamely másik határozót akarunk kiemelni. A jelző
is a főnevét megelőző szólam belsejében áll, ha csak díszítésűi
szolgál. Csakis a szólam belsejében állhat a nóvutó, egybeejtve
főnevével, továbbá a kötőszók, a melyek mindig az előző szólam
hoz csatlakoznak.
A szólamok alakulása nagyon változatos nyelvünkben, a
nyomaték eloszlása azomban az egyes szólamokon belül mindig
egyforma. Legnagyobb nyomaték jut a szólam első tagjára, s ez
lehet erős vagy elsőrendű nyomaték.
A szólam első tagja rendesen elsőrendű nyomatékot kap;
erős nyomaték csak akkor jut rá, ha a beszélő a szólamot különösen
ki akarja emelni, s ilyen csakis az állítmány szólama lehet. Néha
a külömben egybetartozó szólam oly hosszú, hogy szünet nélkül
nem tudjuk kiejteni; ez esetben alkalmas helyen megszakítjuk,
rövid pihenőt tartunk s az utána következő részt másodrendű
nyomatékkal kezdjük. Néha egy-egy szólamot a mondat elején is
másodrendű nyomatékkal kezdünk, ha nem akarunk különös súlyt
fektetni rá. Az első szótag után a többit mind kisebb nyomaték
kal ejtjük, és pedig váltakozva majd harmad, majd negyed
rendűvel.
A másodikra és minden utána következő páros számú he
lyen álló szótagra negyedrendű, a harmadikra s minden utána
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következő páratlan számú helyen álló szótagra harmadrendű nyo
maték jut.*)
Miután a magyarban erős, első- és másodrendű nyomaték
csakis a szó első tagjára juthat, minden szólam új szóval kezdődik;
vannak azomban, mint láttuk olyan szavak is (névelő, kötőszó),
melyekre a mondatban sohasem jut ilyen nyomaték. Ha tehát
ezek állanak a mondat élén, a szólam csak az utánuk következő
szóval kezdődik, őket pedig külön mint szólamelőzőt ejtjük;
nyomatékuk a páratlan számú szótagokon harmad-, a páros
számúakon negyedrendű:
Pl.: Aztán | elgyere. A | grófot láttam.
Ilyen szólamelőző rész két mondat között is előfordulhat:
Sok | azt véli | ha | más nyelvet | rosszul beszél | oko
sabb J mintha | magyarul | jól szólna. 39.
A hang magasságának változása semmi befolyással sincs a
szólamok alakulására, tehát erről itt mit sem kell szólanunk.
I V . M o n d a t o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a .
Az egymás mellé sorozott szólamokból alakul a mondat, és
pedig úgy, hogy az egész mondatban minden egyes kiemelendő
mondatrész első szótagja határvonal, melylyel uj szólam kezdődik.
Két ily határvonal közé eső rész egy szólam.
Miután az eddigiek alapján láttuk a szólamok alakulásának
módját, láttuk a nyomaték eloszlását az egyes szólamokon belül,
a mi arra az eredményre vezetett, hogy az egyes szótagok nyoma
téka a szólamon belül mindig egyforma, csakis az első tagon lehet
külömböző nyomaték; — most ezek alapján azt kell vizsgálnunk :
1. hogy a mondatban mindegyik szólam miféle nyomatékkal kez
dődik ; 2. hogy milyen sorrendben következnek egymás után ezek
a szólamok; végül 3. vizsgálnunk kell a hang magasságának befo
lyását a mondatok alakulására.
*) A jelölésre nézve meg kell jegyeznem, hogy a külömböző hang
súlyt különböző betűk jelölik: erős, elsőrendű, másodrendű hangsúly; a
harmad és negyedrendűt nem szükséges jelölni. A szólamokat | választja el
egymástól, mint eddig; azomban a szólam belsejében másodrendű nyoma
tókkal kezdődő részt nem fogom elkülöníteni, csakis az első tag nyomaté
kát jelölöm.
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1. Az egyes szólamok nyomatéka a mondatban.
A szólam a mondatban háromféle nyomatékkal kezdődhetik;
az első szótagot ejthetjük erős, elsőrendű vagy másodrendű nyo
matókkal. Hogy minden egyes szólamra e három közül milyen
nyomaték jut, függ az illető részek fontosságától s a beszelő czéljától. «Azt a szót (szólamot) hangsúlyozza a mondó — írja Brassai
(Szórend és accentus, 21.1.) — a melyikre kiváltkép akar figyelmet
fordíttatni a hallóval
Természetes, hogy arra az eszmére
hívja fel a halló figyelmét különösen a mondó, a melyet nem
tudottnak teszen fel a hallónál, következőleg az azt jelölő szót
accentuálja.))
A már eddig nagy számban idézett példák feleslegessé teszik,
hogy további vizsgálódásunk számára újakat idézzünk. Az eddig
idézettekből láthattuk, hogy egy mondat több szólamból is állhat,
és hogy e szólamok közül nemcsak egyet emelünk ki, hisz a mon
dat több része is ismeretlen lehet a halló előtt. Nyomatékuk pedig
mindig attól függ, hogy mily figyelmet akar a beszélő az illető
szólam első szavára fordíttatni.
Meg kell jegyeznünk, a mit az eddigiekben is már bő alkal
munk volt tapasztalni, hogy a szólamok alakulására nézve legfon
tosabb mondatrész az állítmány, ós pedig a határozott idejű ige.
Főnév vagy melléknév csak akkor állhat az állítmány helyére, ha
határozott idejű ige nincs a mondatban (Fiam | nagyon j ó ; bá
tyám | katona,). A többi mondatrésznek egészen egyforma szerepe
jut a szólamok alakulásában. S ha ezentúl az álhtmányról beszé
lek, ez mindig csakis a határozott idejű igét jelenti; evvel ellen
tétben a mondat mellékrészeinek kell neveznem az alanyt, a hatá
rozókat, az állítmányhoz tartozó fő- és melléknevet, igenevet.
Minden olyan mondatrészt, melyre a beszélő a halló figyel
mét fel akarja hívni, akár mivel nem tudottnak tartja, vagy ha
tudja is, különös figyelmébe akarja ajánlani, szólam elején első
rendű nyomatékkal ejti. Ilyen elsőrendű nyomaték illeti meg első
sorban az állítmányt, mert igen gyakran az ujságolás tárgya. Ha
azomban nem magára a cselekvésre akarjuk a hallót figyelmez
tetni, hanem annak módjára vagy valamely körülményére, egy
más mondatrészt kell kiemelnünk; az így kiemelt mondatrósz után,
ugyanabban a szólamban áll az állítmány is. Ez a szólam szintén
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elsőrendű nyomatékot kap. Ha ezen kívül egyéb mondatrészre is
fel akarja a beszélő a halló figyelmét hívni, mivel ezt is ismeret
lennek tartja, elsőrendű nyomatékkal kezdi azt a szólamot is, a
melynek élén ez a mondatrész áll.
Az erős hangsúly csak arra való, hogy a mondat egy részére
különös figyelmet fordíttassunk. Több elsőrendű nyomatókkal biró
szólam közül azt, a melyben az állítmány van, különösen is kiemel
heti a beszélő azzal, ha erős nyomatókkal kezdi. Ilyen erős nyo
matékot hallunk főleg a parancsoló mondatokban, és az olya
nokban, a melyek ellentétet fejeznek ki: Lidi | szólj ! 5.
Te | sokat látsz ] én meg | semmit. 5.
Másodrendű nyomatékkal kezdünk minden oly szólamot,,
vagy oly részt a szólamon belül, melyről a beszélő azt hiszi, hogy
a halló előtt már ismeretes, s maga is inkább csak a gondolat tel
jessége kedvéért mondja el, vagy azért, hogy félreértés ne kelet
kezzék.
2. A szólamok sorrendje a mondatban.
Az egyes mondatrészek sorrendjéről a szólamon belül, már
szólottunk. Minden szólamban elül áll az a szó, a melyet a beszélő
legfontosabbnak tart, utána s vele szorosan egybe olvadva követ
keznek a szorosan reá vonatkozó, de ki nem emelt mondat
részek.
A midőn azomban már a mondat alakulását vizsgáljuk, nem
beszélhetünk szórendről, mivel nem az egyes szók, hanem a szóla
mok rendjét kell megállapítanunk. A magyarban, — s ezt előre
meg kell jegyeznünk — csakis egyféle szórendről beszélhetünk,
mivel a jelentő mondat szórendje ugyanolyan, mint a kérdő mon
daté. Még külön kiemelő szórendről sem szólhatunk, mert a ma
gyarban minden mondatban kiemelünk valamit, ha mást nem, az
állítmányt.
A mondatban a legfontosabb szólam az, a melyben az állít
mány is van, mivel ezt az a mondatrész kezdi, a melyet a szóló
legfontosabbnak tart; e köré sorakozik a többi szólam. Ez a leg
fontosabb szólam állhat a mondat élén, s a többi szólam utána
következik; állhat azomban előtte is, utána is egy vagy két szólam.
A magyarban a szavak sorrendje csakis a szólamokban függ szoros
szabálytól; maguknak a szólamoknak rendje sokkal szabadabb,
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mivel az egyes szólamok fontosságát a beszélő már nem a he
lyükkel tünteti ki, hanem az első szótag nyomatékával. Némi
rendet mégis láthatunk. Az állítmány szólama elé szoktuk he
lyezni azt a szólamot, a melyet nem tartunk nagyon fontosnak;
utána inkább azokat, a melyeket szintén ki akarunk emelni. Azomban ez sem általános érvényű szabály, mivel elsőrendű nyoma
tékkal kezdve az állítmány előtt is kiemelhetjük a szólamot. A
szólamok helyes elrendezése a beszélő vagy iró helyes érzékétől
függ, s vizsgálata inkább a stilisztika, mint a nyelvtan körébe vág.
A mondat értelmén az mit sem változtat, ha az egyes szólamokat
külömböző rendbe helyezzük, pl:
Ugyan | okosan tette a gróf, hogy | eljött, | legalább | bá
tyám | el lesz foglalva s j nem vesződik telünk. 8.
vagy:
A j gróf ugyan | okosan tette, hogy | eljött, | legalább | el
lesz foglalva a | bátyám, s velxmk [ nem vesződik.
A jó iró mindenesetre arra fog törekedni, hogy az állítmány
szólama köré arányosan helyezkedjenek el a többi szólamok,
nehogy mindnyájuknak egy oldalra dobása pongyolaságot, nehéz
kességet okozzon.
Az állítmány szólama tehát gyakran három részre osztja a
mondatot, ő maga, mint legfontosabb középütt foglal helyet.
A mondatnak ezen három részre oszlása megfelel Brassai megkülömböztetésének : inchoativum, mondatzöm, egészítmény. Csak az nem
helyes, hogy a mondatzömöt tartja hangsúlyos résznek, a másik
kettőt pedig hangsúlytalannak. Láttuk, hogy mind az inchoativumban, mind az egészítményben lehetnek fontos kiemelt részek;
igaz azomban, hogy a legfontosabb az állítmány szólama, a mon
datzöm. De nyomatéka is csak akkor nagyobb a többi szólaménál,
ha különös fontosságúnak tartja a szóló, s erős nyomatékkal ejti ;
külömben egészen olyan, mint a többi kiemelt szólamé.
3. A hang magasságának változása a mondatban.
A hang magasságának változását nem kötik szoros szabá
lyok; az egyes érzelmeket, a kifejezendő gondolat árnyalatait, a
mit az irás soha vissza nem tükröztethet, a hang külömböző ma
gasságával fejezzük ki. Altalános tapasztalat, s ez minden nyelvben
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úgy van, hogy a magas hang vidámságot, örömet, kellemes megle
petést fejez ki; a mély hang ellenben szomorúságot, fájdalmat.
A részletekre itt nem terjeszkedhetem ki, hisz az, hogy hogyan
fejezzük ki hangunk magasságának változtatásával a külömbözö
érzelmeket, a jó szavaló, a jó szinész titka.
Ezúttal csakis azon esetekről szólhatunk, midőn a hang ma
gasságának módosulása a mondat értelmének jelölésére szolgál.
Ez történik a kérdő mondatoknál; ezeket ugyanis a jelentő mon
dattól nem a szórend, hanem csakis a hang magasságának változása
külömbözteti meg. Mi a rendes kérdő mondatokat úgy ejtjük, hogy
a hang a mondat első tagjától kezdve folyton emelkedik egész a
mondat utolsó előtti tagjáig, az utolsón hirtelen esik*):
/ Megint együtt vagytok? 6.
/ Szeretik egymást? 9.
Ha azomban az utolsó szó egytagú, ezen éri el tetőpontját a
hangnak emelkedése, s evvel végződik a mondat:
Tehát / leánya is van ? 9.
A mely kérdő mondatban kérdő névmás is van, két részre
oszlik az emelkedés. Előbb egyenletesen emelkedik a kérdő szón s
a hozzá tartozó szólamon végig, a következő szólammal újra ugyan
azon hangból kezd emelkedni:
/ Mi baja volt az / öreggel? 11.
/ Miért vonakodik / annyira? 18.
Ha a mondatnak csak egy részét kérdezzük, csupán ezen
rész szólamán emelkedik a hang:
Az asszonyság / egészséges ? 9.
Szállásom / rendén van? 9.
Te Antal, az asszonyság / semmit se üzent? 8.
Végül meg kell emlékeznem a hazánk némely vidékén divó,
úgynevezett «éneklő hangsúlyról)), mely a nélkül hogy az értelem
kifejezésére szolgálna, egyszerűen nyomosításúl, magasabb hangon
ejti a mondat utolsó szótagját. (Bővebben szólottam erről Nyőr,
XIX. k.)
*) A hang magasságbeli változásának irányát az illető rósz elé tett
/ vagy \ jelenti. Az így jelölt részen egyenletesen emelkedik vagy esik a
hang; ha csak egyes szótagon történik ez az emelkedés vagy esés, az illető
szótag fölé tett zl vagy ^ jelenti.
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Befejezés.

A hangsúly és szórend vizsgálata a magyarban már nagyon
sok vitára adott okot; s hogy a vitatkozók eddig megállapodásra
nem juthattak, főleg annak tulajdoníthatjuk, hogy nem látták
helyesen mi a hangsúly; néha még a szórend ós a hangsúly viszo
nyával sem voltak tisztában. Nem akartam biráigatni azokat, a kik
eddig e tárgygyal foglalkoztak, mert az ily birálgatás sok felesleges
szószaporítással jár; czélra vezetőbbnek tartottam, ha egész rend
szeresen és részletesen tárgyalom a hangsúly szerepet a magyar
nyelvben. A hangsúlylyal összefügg a szórend vizsgálata is; ezt
azomban nem tárgyaltam égés?; részletesen, csakis a fő elveket
akartam tisztázni; a részletekre nézve sok becses anyagot hal
moztak már össze az eddigi kutatók (Brassai, Arany, Simonyi,
Joannovics).
Annyit azonban, azt hiszem, ez a dolgozat is világosan
bebizonyított, hogy hangsúly és szórend nem állanak okozati
összefüggésben, hanem hogy mindkettő egy közös czélra szolgál:
érthetővé és világossá tenni a halló előtt a beszélő gondolatát,
írásban a szórend (segítségül véve az Írásjeleket), beszédben főleg
a hangsúly szolgál e czél elérésére.
Összeállítom itt végül azokat a fontosabb tapasztalatokat,
melyeket a hangsúlyra és szórendre vonatkozólag ebben a dolgo
zatban kifejteni igyekeztem:
1. A mondat beszéd közben nem szavakra, hanem szóla
mokra oszlik.
2. Egy nyelvben sincsenek hangsúlyos és hangsúlytalan szó
tagok, mert minden szótagot bizonyos súlylyal ejtünk.
3. Meg kell külömböztetnünk a hang erősségének ós a hang
magasságának változását beszéd közben. A hang erősségének vál
tozása (nyomaték) összefügg a szólamok alakulásával.
4. Helytelen ez a megkülömböztetés : szóhangsúly és mondat
hangsúly. A hangsúly változása csakis a mondat jelentésének
változtatására szolgál.
5. Minden oly mondatrész, melyre a beszélő figyelmet akar
fordíttatni, szólam élére áll, és elsőrendű nyomatókkal kezdjük.
6. Az ilyen mondatrész után következő ki nem emelt részek
UYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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vele egy szólamba tartoznak, az előtte állók pedig az előbbi szó
lamhoz csatlakoznak.
7. Egy mondatban nemcsak egy kiemelt mondatrósz lehet,
hanem annyi, a hány részt a beszélő a halló előtt ismeret
lennek, tehát fontosnak tart; s mindezeket elsőrendű nyomatékkal
kezdjük.
8. Legfontosabb szólam a mondatban az, a melyben az állít
mány is van. Ez a szólam vagy magával az állítmánynyal kez
dődik, vagy bármely más mellékrészszel, a melyre a beszélő
különös figyelmet akar fordíttatni.
9. Az állítmány előtt vele egy szólamba ejtve csakis egy
mellókrész állhat; a többi mellékrészek fontosságuk szerint előtte
és utána helyezkednek el. Fontosságuktól függ a nyomaték is, a
melylyel az illető szólamokat kezdjük.
10. Azokat a mondatrészeket, melyekről a beszélő azt hiszi,
hogy a halló előtt már ismeretesek, alkalmas helyen valamely
szólamhoz csatoljuk, melylyel szoros egységet alkotnak; vagy
pedig a mondat elején szólamelőzőnek ejtjük őket.
11. A szók rendje az előbbi három pontban említett körül
ményektől függ, s az egyes szólamokban nem is változtathatjuk
meg a szavak rendjét az értelem változtatása nélkül. Meg kell még
említenem, hogy a szorosan egymásra vonatkozó mondatrészek
(jelző, jelzett szó), még ha külön szólamba tartoznak is, mindig
egymás mellett maradnak.
12. A szólamok rendjét azomban nem kötik szoros szabályok,
s az értelem változtatása nélkül is könnyen változtathatjuk a
szólamok sorrendjét a mondatban.
BALASSA JÓZSEF.

Éjszaki vogul nyelvmutatványok.
3.
U j -áns

kéné éltáné

y

oli-erV

1 Ujukivé, ujukwé kénéamién !
ujukivé, ujukivé varamlén!
yoli-seri sa'ipá náj-éánin
kars jiw lápin ti pats,
5 talkwé jiw tal'yén ti lapés.
Uj kensamlén, uj varamlén!
möléy, jüwlé yuUém supét
nan yuripén tq>rémné kelem jelpin uj,
nan yuripén ülé7ntal alné jqmés uj,
ío akw" pál sayén Tarémné sa'iyatés,
akw' pal sayén Költésén sa'iyatés :
an as qsin tárpá tárifi ülém,
sat sawlat yqsá ülém
yasá, vaü yujilén f! —
15 Uj kénéamién, uj vq,ramlén!
jani' tarém tanya yatáls,
jani' pupV Iqnyá yq,táls.
nan möléy, jani' tqrém, Iqnyá yq,tláné-mos,
kars jiw lápin éánin lapné-mos
20 lunt nqpmin, vas napmin sat sq,jimén,
titin sqjim-titén, taVyin sq,jim tatyén,
pusén yoltilésán:
an cfs qsin tárpá tárin ülém
yásá, vád yujilén ? !
25 yoli-seri sa'ipá náj-éánikén
28*
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nq,ny kiválmá yumlé at va'ilén ? !
Taréin kívcdné jqmés svukén
élál' voss postili f —
Tq,rém-yqn jcmV turká alinétné
30 yumlé toy yajtaivakén í !
élém-yalés-pi asné
yár-úelm páywén qutá q,linétné
yumlé toy yajtawákén í !
elém-yalés-pV asné
35 yár-pés jánV sa'irép q>linétné
yumlé toy yajtaivén ? I
élém-yalés-pV asné
assin-palit yqsá kasaj alinétné
yumlé toy yajtaivén f !
4o TJj kensamlén !
ti tür-tép-suná saw kivolt,
ti ÁS'tép-sund saiv kwolt
uj varamlén!
pákwin sispá sat vörén
45 aú ul nqmsaln !
pilin sispá sat űrkén
aú ul nqmsaln !
lámin sispá saw rasén
aú ul nqmsaln !
50 aú élém-yalés-pi ünléné
porsin kwolté yajtawén,
áyi-kásin, pi-kasin
suúin kwolté yajtawén :
tllé kensamlén ujukwé, ujukwé t
55 ur-líim-uj, vör-lqm-uj saukán
vássV ul nqmésán !
jánV tq,rém tárátém jelpin mákén
aú ti kátlántél nortilén.
*

*
*
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Ti yum-pV yütéylané
m jani tqrém, jani pupV sáltém kwolkén
uj kénsamláln, uj vqramláln !
ti tür-tep, Ás-tép éunin kwol,
ti vouta jarmak ímíin kwol,
ti vouta nuj éunin kwol
65 uj yqtláln !
ti yáltal qlné afi-has,
ti yqltal qlné pV-kas
pusén sunsáln !
ti vouta jarmak suúin altul,
70 ti vouta nuj éunin altul,
pusén nan-jotén voss sunilaivé.
Uj at at étén taulané jui-palt,
yoli-séri úanikén yqtlané-müs,
yoü-Kaltés sáriikén yqtlané-müs
75 jdnV tqrém-ta'ilél voss mastawén!
jalnV pupV ta'üél voss mastawén !
yqltal qlne tür-tép éunin pürin
sáninné voss joytyati!
yqltal qlné Ás-tép éunin" pürin
so asénné voss joytyati!
kit tqrém-yal, kit kworés-yal
num-pálné minné lányén püsné
jani' tqrém-sujil voss sujtawé,
mán tqrém-sujil-voss sujtawé !
85 jánV qln sujin voss yántlawé,
mán qln sujin voss yqntlawé !
kit pál qlné tqwlin tqrémné
pusén voss yolawé !
Az á l l a t ö r e g e t 1 ( m e d v é t ) k ö l t ő r e g g e l i é n e k . 2
i Medvécske (állatocska), medvécske, ébredj föl!
Medvécske, medvécske, serkenj föl! 3
A reghajnal-sugaras (hajfonatos)4 fejedelmi asszony, a te
anyád 5 (a nap)
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íme a magas fa ágernyőjére 6 jutott (esett, magasan áll),
5 íme az alacsony fa tetejéig emelkedett. —
Medve ébredj föl, medve serkenj föl!
Azelőtt, [életed] hátrahagyott részében, 7
magadformájú égbe tetszett 8 (rajzolódott) szent állat,
magadformájú álomtalanúl élő jó állat,
10 egyik fél szemed (hajfonatod) Tqrém-ica, (az égre föl) tekintett 9
(fonódott),
másik fél szemed Kaltéi-m, (a kelő napra) tekintett:
most pedig vastag gyökerű gyökeres 10 álmot,
hét medveálomnyi n hosszú álmot
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni 12 ?! —
15 Medve ébredj föl, medve serkenj föl!
A nagy isen útja kivilágosodott 13 (nappal lett),
a nagy pupi114 útja kivilágosodott.
Te azelőtt a nagy isten útjának kivilágosodtáig,
[déséig
anyádnak a (napnak) a magas fa ágernyöjéig való fölemelke20 lúd bukdácsoló,15 récze bukdácsoló hét patakodat,
torkolatos patakod torkolatát, forrásos patakod forrását,
mind bejártad: 16
most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni ?!
25 Eeghajnal-sugaras fejedelmi asszony anyácskádnak
fölkeltét hogyan nem látod ?!
[(csillagocskád)
Tqirém fölkeltehez (a fölkelő naphoz) hasonló szép szemecskéd
ragyogjon csak előre (tekintsen maga elé)! 1 7 —
A hatalmas (isteni) 18 khán nagy puskájával levők 19
30 hogyan futkoshatnak melletted úgy [büntetlenül] ? !
Ember fia tulajdonát tevő
rónbika nyelv szélességű kopjával levők
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?! 2()
Ember fia tulajdonát tevő
85 rénbika-czomb nagyságú fejszével levők
hogyan futkoshatnak melletted úgy ? !
Ember fia tulajdonát tevő
rőfnyi hosszú késsel levők
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?! —
40 Medve ébredj föl!
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Ezen tói eledel 21 boldogságában bővelkedő házban,
ezen obi eledel boldogságában bővelkedő házban
medve serkenj föl!
Czirbolyatobzos hátú hét erdődre
45 most ne gondolj! 22
Földi bogyós hátú hét hegyecskódre
most ne gondolj!
barkóczabogyós hátú sok kavicspartodra
most ne gondolj!
50 Most ember fia lakó
szemetes házban futkosnak melletted,
leány vigalmával, fiú vigalmával teli,
boldog házban futkosnak melletted:
ide [tekintve] ébredj föl,23 medvécske, medvécske!
55 Hegyi szúnyog, erdei szúnyog [okozta] bajaidra
többé ne gondolj!
Nagy istentől alábocsátott szent helyecskédet
teríted be ím most kacsóiddal.24
*

*
*
Ezen házacskádat, melybe férfiak hódolta (bajlongotta)
6o nagy isten, nagy pupV szállott be,
medve, tedd ébredésed, fölserkenésed helyévé !
Ezen tói eledellel, obi eledellel boldog házat,
ezen finom selyemmel boldog házat,
ezen finom posztóval boldog házat,
65 medve tedd nappalra keltednek helyévé!
Ezt a vége érhetetlen 25 leányvigalmat,
ezt a vége érhetetlen fiúvigalmat
nézd meg mind !
Ezen finom selyem boldogságos birtokát, 26
70 ezen finom posztó boldogságos birtokát,
hadd éldelhessük mind veled együtt! 27
Medvét illető öt éjjeled eltelte után 28
a mint reghajnal anyácskád kivilágosodik,
a mint Yeg-Kaltés anyácskád kivilágosodik :
75 nagy isten ruhájával ruháztassál föl,29
nagy pupV ruhájával ruháztassál föl!

43Ö

440

A VOGUL NYELVJÁRÁSOK.

Vége érhetetlen, tói eledelből álló boldog áldozatlakomád
jusson (Költés) anyádnak ! 30
Vége érhetetlen obi eledelből álló boldog áldozatlakomád
só jusson (Numi-Tqrém) atyádnak !
Két ég közötti, 31 két menny közötti,
fölfelé menő utadnak megnyílása
nagy isten hangjával hangozzék/52
kis isten hangjával hangozzék!
85 Figyeljenek nagy ezüstöd hangjára,
figyeljenek his ezüstöd hangjára!
A két oldalt levő szárnyas istenek
hallják meg ezt mind !
Följegyeztem a felső szoszvai Na/sem- Vol faluból való Vas zilij
Ki r il'ic s No m i n k özlése után Tqréy-paul-h&n 1888,
július 17-ikén. A magyarázó jegyzetek Tatjána Alexejevna Szotyi
nova asszonytól valók.
J e g y z e t e k . 1. A medve a vogul mythologiának egyik kiváló
alakja, Numi-Tqrém dédelgetett gyermeke, ki saját erős óhajtása
következtében bocsátatott alá a földre, hol az igazság s különösen
az eskü szentségének őrizete teszi hivatását. Mennyből való leszál
lásának történetét, földi élete boldog napjait és szenvedéseit, istenfiakkal és emberekkel való küzdelmeit és a leteríttetóse alkalmával
rendezett ünnepek szertartásait egy gazdagon kifejlett énekkölté
szet tárgyalja, melynek egyik mutatványa a jelen ének is. Mint
afféle «földi istenke* (ma-yar-tqrém, pupakwé) hall mindent, s lát
mindent akkor is, ha távol van; a vogul beszédet érti (mariéi latin
yoli) s nem szíveli, ha róla tisztességtelen hangon beszélnek, vagy
ha akárcsak fontos ok nélkül emlegetik. «Talav' unléné jelpén
sqrnikwé, akiv' jémt-ke taican nquyatimen : mindig csak őt, a szent
aranyoskát piszkálgatjuk — üljön csak ő magában (azaz: ne kíván
jon engem is magához)!» kiáltja föl egy ízben Szotyinova, midőn
Eeguly déli nyelvű medveénekeinek megfejtésével bajlódtunk s
midőn hébe korba magyarázatképpen valami medvetörténetkét
beszélt el oroszul, semmi áron sem volt rábírható, hogy ugyanazt
vogulúl adja elő. Ez a félelem, illetőleg tisztelet teszi azt, hogy a
vogul a medvére vonatkozólag különös műnyelvet (uj-latin) alko
tott, melyben minden fogalom a rendestől eltérő szóval, vagy
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körűlírásokkal s képes kifejezésekkel jelölődik. így pl. — hogy
csak az éjszaki nyelvjárás keretében maradjunk — a medvének
elnevezései: erdei öreg (vört alné ajka, pujin qlné ajka), állatöreg
(uj-ans), földházas állat (má-kwolin uj), istenke (pupahvé — így
nevezik specialiter a nők), vagy %az é^o/yjv «állat» (uj). Szigvai
elnevezések: húgocskám (jiikém = né uj, nőstény medve), öcsikém
(apéikém = yum-uj, hímmedve). Az ének nyelvén: erős állat
(nürém-uj), vadon állat (ünt-uj), nagy állat (onl'e vojl'e), szent
állat (jelpiri uj), nyírhéj-bocskoros férfi (sas úárán yum) stb.;
ha embert ölt s bosszú hangján szólnak róla: samin lltpi ((nagy
szemű Utpi (ördög)» (1. a Kufatér kaj-sqiv-hoz csatolt 14. sz.
jegyzetet). A mai nyelvérzék szempontjából talán a szigvai asjey,
osjay s a lozvai tqraiv, taráw «medve» jelentésű szók volnának ez
állat igazi, nem képes kifejezésű nevei; ámde az elsőre nézve v. ö.
a középlozvai és pelimi q>éjéy «suba» szót, a második pedig a tavdai tarén változattal együtt a tqrém szóval látszik egybefüggőnek
(v. ö. pupahvé «istenke» és «medve»). A medvebocs, ha egy éves:
süsüm (ettől süs-«elágazni, szétoszlani*); — medvéről mondva:
« s z ü l n i » ) , ha két éves: yqsa palp squtér hosszú füles — (?)
Hasonló műszók a medve testrészeire: áwa fej | saiv, yös csillag,
•sá'i hajfonat = medveszem | áfihvél levágott fatörzs, fatönk —
m. fül | atéjén'-ut szagló valami = m. orr. | norma (Szig.) állás,
polcz = m. ajak | sajV, ansér medvefog | yqsnj, Szig. kus medve
nyelv | pori' fűszár = m. torok | yum-punk sajtélpi emberfő
rothasztó = m. has | yap csolnak = m. mell | pus-jiw üst
tartó fa == m. hát | tarV-pakw fenyőtoboz, étyélap éhező = simii,
szíve, gyomra | Szósz, yultyéj (v. ö. y. ma ingovány, yultyinti, yultyi
inog, reng pl. a föld) = m. tüdő | yulay holló = m. máj | táp
medveepe j(v. ö. tavdai: tép =s köz vogul voérém epe, magy. epe, finn
sappe stb.) | noW kígyó = m. bél | vort sof, kemény fából való
nyárs = m. hímvessző | ráma a nőstény medve nemirésze |
yansan pássá tarka kesztyű = m. far | qulá a nyári sátor előkaróira keresztbe fektetett rúd =* m. borda | üs város = az előlábak czombja | saktás a hátsó lábak czombja | kátlá, kátlám, káttáp
előlábak (v. ö. kát kéz) | polyés, sqpék csizma == hátsó lábak | potyar pattá, pötrés pattá m. talp | sukém czipő, papucs = hátsó m.
talp | nás vasmacska == m. karom || saus m. vér | simi m. csont |
ulám ruha = m. hús | kasáj-lqny kés útja = m. háj | kürmak kiöl-
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vasztott m. zsír J sáyi suba == m. bőr | sayi-pun subaszőr = m.
szőr | yul' m. szar. A medve cselekedeteire vonatkozó különös
műszók: atili, atilayti nagy lépésekkel ugrik; at, atil m. ugrás |
tarmati az emberre «ereszkedik», veti magát | Ulti «leheli», dühö
sen ordít | kuryi morog | sayi punaná éláí sasipiána «előre önti
subája szőrét», fölmered a szőre | portésli bagzik | sünsi, süsi szül |
sbsyati «elömlik», meghal | elém-yqlés ünléné kwolné va'ili az ember
lakta házba «leszáll*, midőn t. i. leterítik s hazaviszik | va'iltawé
«leszállíttatik», leteríttetik. Külön elnevezések vannak a medve
vadászat alkalmával használt eszközökre is, pl. nir-lé'ipa vessző
farkú = eb | sijifí turép hangos torkú = puska | tal'yin sol hegyes
nyárs -- jégtörő vas, ha medve ellen használják | mafiyw fok
(fejsze -f.) = m'irép fejsze | sol! nyárs = kés | nurin ut akasztó
karikás valami = nz üst melyben főzik | kiwrin ut üreges valami =
a tálteknő, melyből eszik | sakwal'ik szarka = a nagy fakanál, melylyel az üstből húsát kimelik | voikén ut, vit ajn' ut fehér valami,
vizet ivó valami = a gyaluforgács, mellyel az edényeket letörülik
(ossi ) , midőn a medvehús kerül bele.
2. Midőn a medve fejét s teljes bőrét hazavitték deszkaállást
készítenek számára; ezt posztóval, selyemmel, drága bőrökkel
megrakják; azután reáhelyezik a medvefejet, melynek fülére és
szemei elé mindenféle ezüsttárgyakat, az istenke (pupV) szent
edényeit és csecsebecséit, rakják oda. Azután lehető víg tor követ
kezik, mely hím medvénél öt napig, nősténynél négy napig tart
szakadatlanul éjjel-nappal. Ezen tor alkalmával játsszák a medvebohózatokat (tülilép) s a medvetánczokat (uj-jékw); ugyancsak
ekkor éneklik a medveénekeket is. Ez utóbbiaknak megállapo
dott rituális sorrendje van. Az első t. i. minden hajnalban, az első
napsugarak jelentkezésekor a k ö l t ő , vagy r e g g e l i ének, mely
ben a medvét erős álmából költögetik. A második, melyet három
személy különös díszruhában, sapkásán s övvel felszerelve hajlon
gások közben ad elő: a m e d v e m e n n y b ő l v a l ó l e s z á l l á 
s á n a k é n e k e (numél va'ilém érV). A harmadik a medve üldözte
tésének, illetőleg a «Világot néző férfiúw nevű istenkétől való el e j t e t é s é n e k é n e k e (Mir susné-yum va'ilténé érVJ. Ezután
következnek a többi medveónekbeli műfajok határozatlan rendben.
Az utolsó a « t a n í t ó » (uj yansténé en ) , vagy k i k í s é r ő é n e k
(saywiisané éri', parné erV).
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3. vqrémli, vörémli az éjszaklozvaiban a medve ébredésének
speciális műszava. A szigvaiban emberre is mondják nany-vcirémli
fölserken. Alapjelentésére nézve az éjsz. osztják vorlal- glánzen,
magy. virrad, mord. varhmede- tagén, hell werden adhatnak tájé
koztatást. A 65. sorban synonymja: yqtli «nappalodik».
4. yoli-séri vagy yoli-seri panyw yTpeimjifi 3apa, reggeli haj
nal. — yqtél-sa'í napsugár, tkp. nap-hajfonat. A vogul is, mint a pri
mitív műveltségű ember általában, maga formájú embernek, illető
leg hős férfinak, vagy nőnek (lásd az 5. jegyz.) appercipiálja a napot.
A napsugarak az ő f ü r t j e i , h a j f o n a t a i (az éjszaki vogul és
osztják férfi is két hosszú hajfonatot hord); midőn a nap a sűrű
főlhők mögül súgárkévét bocsát, ez az ő «k e z e» : yqtél-kdt; tavdai
nyelven így beszélnek: khqtél tqkhl'q-pqsMiq mm-mástil a n a p
f e l ö l t i a k u c s m á j á t és k e s z t y ű j é t = sugárzik, khqtél
ju-khqrqtql a n a p b e t e k i n t , besüt a (szobába). Azért mondja
az ének a «Világot néző férfiúi) solaris mythosalakról: Sqrni-qtér
kivond kwdli, sayd tárémti • taw sayát yqtél tot Viíl'i, taw saydt ét-pös
tot lüli az Aranyhős kikél, h a j f o n a t j át k i b o n t j a; a z ő h a j f o n a t j á n o t t á l l a n a p , az ő h aj fonatj án ott áll a hold; s
ugyanígy a hajnalt, illetőleg kelő napot személyesítő Kaltés isten
nőről: Sqrni-Kaltéú kivond kwdli, sayd tdrémti; taw saydnel yqtél
pokapi, taiv sayanél ét-pos yuUli az Arsnay-Kaltés kikél, hajfonatat
kibontja; az ő hajfonatából kél ki a nap, az ő hajfonatából emel
kedik ki a hold (Az ég és föld elöntetésének éneke).
5. Hogy az éneknek e kifejezése: «a reghajnal sugaras (haj
fonatos) fejedelmi asszony a te anyád» tényleg a n a p r a vonat
kozik, ha egyébként a további tartalomból is ki nem derülne, két
ségtelen a Kvl!-qtér hymnusának következő helyéből: «holnapi
napon, midőn a t ü z e s n a p , a mi fejedelmi asszony anyánk
(dréén yqtél ndj-dnküw) atyja (Numi-Tqrém)
házának tetejére
(az égre) emelkedik, szél támad». Érdekes jelenség, hogy az éjszaki
vogulban és osztjákban a «nap» (sol) jelentésre a közönséges yqtél
szón kívül a naj is járja, mely külömben ((fejedelmi, előkelő aszszony, istennőcske» értelemben ismeretes. Ez t. i. a nap eredeti,
mythikus apperceptióján alapuló kifejezés, mely szerint, mint az
előbbi idézetekből is látjuk a nap egy szépséges asszony, istenek ós
emberek ősanya. Ez ének egyik alább következő helyéből (1. 73. és
74. sor) megtudjuk közelebbről, hogy ez a napasszony a Kaltés-^
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a s s z o n y , kinek solaris természetét igazolja az előbbi jegyzet idé
zete is. E női alakon kívül ismer a vogul-osztják mythologia egy
férfi solaris alakot is, az énekekben és imádságokban dicsőitett «hét
világot körüljáró napsugaras (hajfonatos) Arany fejedelmet)) (Sqrúi•qtér kaj-sqir), más nevén «Világot néző férfiút)) (Mir-susné-yum),
kinek «hajfonatján ott álla nap» (1. a 4. jegyz.). A két alak mythikus jelentése úgy látszik eredetileg külömbözött; a Kaltés t. i. a
bíborban elömlő, ki nem bontakozott kelő napot, a h a j n a l t jelen
tette; az «Aranyfejedelemw (Sqrni-qtér) pedig a magasban tün
döklő, a sötétségből teljesen kibontakozott napot. Ezért nevezi az
ének a napasszonyt « r e g - Kait é é anyácskának)) (yoli-Kaltés
sáriikén), megfelelőleg a parallel « r e g h aj n a l anyácska*) kifeje
zésnek (u. i. 73. és 74. sor); ezért mondják róla, hogy «az ő hajfonatából k é l ki a nap (míg az Aranyfej edelem én «ott á l l a
nap»), az ő hajfonatából e m e l k e d i k k i a hold». Kifejezi e
külömbséget a két mythosalak közt levő geneticus viszony is, t. i.
az Arany-fejedelem a Kaltés- asszony f i a (innen: Kkwii-pi' piris
((Asszonyfi fiúcska» neve is), illetőleg más relatiók szerint: u n o 
k á j a és ö c c s e ; ez a mythos nyelvén — mint más népek mythologiájából számos analógiával bizonyíthatni — annyit jelent, hogy
a nap utána következik a hajnalnak.*)
6. lápi MÍ.CTO Ha ^epeBÍi, OTKy^a cyii>a uoH^yTL, az a

*) Úgy sejtem e mythicus felfogás alapján lesz megfejthető a
magy. nap szó is, mely egy vogul náj-pV «asszonyfi» ( = Ekwapi = nap) összetételnek ép úgy megfelel mint a magy. nép szó
elemei (1. MUgsz. nő, né czikkét) a vogul ne nő, pi fi szók ne-pVfóle összetételének. A magy. nő, né mélyhangú mását amúgy is
kimutatta Szinnyei (Nyelvőr XIX.) a magy. leány szóban. Az itten
jelenkező *naj (lejány = *lajány, *najány) pontos mása a vogul
osztják naj «nő» szónak, úgy, hogy a magy. nap mai hangzásához
*najp, *náp-íéle hangfejlődésen átjuthatott, mely utóbbi alak meg
is maradt még az őrségi minap, tennáp szókban (1. Nyr. Kalauz
38.1.). A napimádás minden éjszaki népnek természetes ősvallása s
igen érthető, hogy a magy. nap szóban is — ép ugy mint a vogul
osztják naj «nap» szóban — mythologiai residuummal van dol
gunk. Ha helyes Budenz felvétele, hogy a magy. isten «atyácska»féle eredeti értelmével a Numi-Taréma i'iké m «N. T. atyácskám»
kifejezésnek mása, úgy a nap szó egy második nyoma a magyar és
vogul-osztják népek közös mythologiai fölfogásának.
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hely a fán, a honnan az ágak kezdődnek; a fa koronájának alsó
ágernyője.
7. upea^e, Hasadt TOMV BpeMa; előbb, a mögöttünk levfr
időben. — Ugyané kifejezés megvan a lozvai vízi szent (Lüsm-vit
jelpiü) imádságában is.
8. kéli = nánki látszik, pl. tot viyir tar keli ott vörös kendő
látszik, piroslik (TV-TT. KpacHMÜ njraTOKt KpacHBeTi.) \yalalpi tqrné
kels a festék belement (tkp. látszóvá lett) a kendőbe (Kpacita wí>
luiaTOKi) Bomjia, iuiaTOirb uo^Kpacnjica) | tailém nár pumné kélwés
ruhám befestődött a zöld fűtől (iuiarn>e Moe 3a3ejieHiM0Cí> OTT>
TpaBH) | kéül, kélatpi festék (itpacKa). Tehát tarémné kélem jelpin
uj: égbe rajzolódott szent állat. Ez czélzás a má kwolin uj sqw
«a földházas állat csillagára», vagyis a medvecsillagzatra, a mint
a kis gönczölt nevezik. A «jávorcsillag» ( = nagy gönczöl) éneké
ben is azt olvassuk, hogy péüifá sa'irém nilá la'ilép uj tarémné
nany ta kélejis a czombja levágott négy lábú állat (a jávor) most
fölrajzolódott, föltetszett az égbe (yuritá nany-yansyatés alakja föl
íródott).
9. sa'i hajfonat = pupakivé sqwá, a medve szeme (tüjtné tátin,
titkos szó). — sa'íyati = sunsi; tkp. «fonódik», pl. átém akwán
saiyatés hajam összefonódott (MOH BOJIOCH BMÍ>CTB cnjiejincB).
A mondat értelme ez: azelőtt, medvócske nem aludtál így; a reg
gel ébren talált, a te szemed sugara s a kelő nap sugara összefonód
tak : hogy van, hogy most oly mely álomba merültél ?!
10. tár gyökér; qsin tárpa tárin ülém (iípBinrift COHI>) a hősi
es medveénekekben számtalanszor ismétlődő szólás a «móly»
álomra, mely mint valami vastag gyökér a fát a földhöz úgy köti
le az embert fekvő helyéhez.
11. saulát: ülém latin, junséné latin (uj tüjtaytné latina ti)
((álmot, szunnyadást jelentő szó (az «állat» — t. i. a medve — elől
rejtőző kifejezés ez). — Eitka (csupán medveénekben előforduló)
s alapórtelmóre nézve előttem homályos szó. A Világot-ügyelőfórfiútól való «leszállíttatás» (leteríttetés) énekében van egy másik
adata : akio' pál ánkwél-pálkém yujné ülém sát saulütné minüawé ;
akw' pál ánkív él-pálkém yontéláli egyik fél fülecskémet fekvő álom
beli hét medveálom (t. i. erős álom) járja; másik fél fülecském
[ellenben ébren] hallgatózik.
12. ^ojiro-jin KopoTKO-jiH óy^eniB cnaTb ?! HpejK^e TBI Tanon
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He Őbui'b, sati-feMT. TH Tenepb TaKB ^ojiro ciiiiiiib ? soká, vagy keve
set fogsz-e még aludni ? ! Te azelőtt nem voltál ilyen, mit alszol te
most olyan soká?
13. A&HB CTajrb, nappal lett. — A «nagy isten, nagy pupi'»
kinek ú t j a kivilágosodtáról itt szó van, nyilván a «földek hét
vidékét, vizek hat vidéket bejáró» solaris alak: Numi-Trirém,Y&g}J
a vele rokon Mir-susné-yum Sarni qtér. Egész közönséges szólás a
mythos nyelvén, hogy a nap, mint valami vándorló hős járja be
pályáját; jusson csak itt eszünkbe a zsoltár (19.) verse: «és ő (anap)
mint vőlegény lép ki menyasszonya sátrából, örül mint egy hős,
hogy befutja pályáját.»
14. pupi ós tarém synonym fogalmak. Mindkettő vallásos
tiszteletben álló mythikus személyt, istenkót jelent; csakhogy míg
az utóbbi működése terét főképpen a magasban, az égben képze
lik ; a pupV határozottabb vonású és functiójú földi istenke, kinek
bálványképét is faragják. Kifejezik e külömséget a hősi énekekben
és imádságokban gyakran található következő epithetonjaik is:
numél minné tqwliii tqrém, jolél yajtné Wilin pupV fönnt járó szár
nyas istenke, alant futó lábas pupV. Hogy itt a «nagy pupV))
é g i útjáról beszél az ének, az csak a parallelismus kedvéért tör
ténik, mely megtűri sőt kedvelli némely esetekben az ellenmon
dást; v. ö. pl. az Ajds isten énekében : «egy kötélre kötött h é i
áldozatot hoznak ők, egy kötélre kötött h a t áldozatot hoznak ők»
(38. sor); vagy «hót ég közében, h a t ég közében (u. o. 98. sor).
15. lü jáfikélmat jol-nqpés a ló belesülyedt a mocsárba (yTOHyjia, saBHSJia) | sqjim — sas patak, folyócska (pftmía).
16. u p e a w , noná cBÍvrajia, TH BCB pfriKH, BCÍ. BepniHHbi,
BCÍÍ yctsí, Bcf> npoxajKHBajn.; Tenepb 3smhwh TBI crajiB TaKb
^ojiro ciiaTt? te azelőtt, míg kivilágosodott, mind a folyócskákat — mind az ő forrástájékukat, mind az ő torkolatukat, mind
bejártad, mind elvégezted; most pedig miért adtad magad ily hoszszú alvásra ?
17. óorr. Kami. cBliTaeTi., TBOH TaKie rjra3a nycTB cBiTaiOTi.,
nycTL CMOTpaTi.! »az isten (ég) kivilágosodásához hasonló [fényes
ségű] szemed világosodjók ki, tekintsen előre», lássa mi történik
magad körűi, mint futkosnak melletted nagy puskás, nagy fejszés,
széles kópjás emberfiák.
18. öoacbaro napa óojibinoe pyatbe. — Az «isteni» jelző nom
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vallásos czélzatú, hanem «isten hatalmával uralkodót» jelent;
más helyen fyul'ém-paulin né-uj é.) egyszerűbb yan-turká változatát
találjuk. Megjegyezzük itt, hogy a vogulok vadászfegyvere több
nyire hadi használatból régóta kikerült kovás, taplós k a t o n a i
puska; ezért nevezi az ének «czár (v. khán) puskájának)). | turka az
orosz ^POŐOBHKT. »srétpuska» szó elrontása.
19. JHO,HH MHMO Teöa ótraioTT. pyjKbeMb H TM Bee eme
emuin.; npes^e 9TO He BO3MOJKHO ÖMJIO : emberek fegyverrel sza
ladgálnak körülötted s te egyre alszol; ez azelőtt nem volt lehet
séges. — jdnV turka alinétné, paywén autá alinétné, jani sdirép
qlifietné kivételes, pusztán az ének nyelvében található szerkezet'
a rendes beszédben instrum. -I ragos névszó (turkál, autdl alinétné)
volna itt helyén. Analóg példák: ydr-ndrém jdnV sa'irép ta-kwoss
sa'irildlitd: tatéi qlné üs-nqul ness ta sa'irilálitá rénbika-lapoczka
nagyságú fejszével hiába vágja: csak amúgy az üresen levő
czombhúst vágja (eltéveszti a czélt a vadász s nem a valóságos, ha
nem a képzelt czombhúst vágja, azaz a levegőbe suhint fejszéjével)
yqrém-pav.lin TomiX-é. || nila yum takwsi-yul jqmés nur-jiw, tüjd-yul
jqmés nur-jiw akwdt ti tüte'it négy férfi őszi hal jó nyársán, ta
vaszi hal jó nyársán íme együtt állanak (értsd, a hősnek kilövött
nyila négy férfit fűzött fel magára, úgy hogy ezek úgy állanak
rajta, mint nyársra fűzött halak). Ta'it-kwot'l ajka térnin éryd \
jelpin tumpén nqnydX tusténé tarin jiw tárd nqnydX tustawé szent
szigetedet fölforgatott (felfelé állított) gyökeres fa gyökerekép
p e n fölforgatják. Ta'lt-taléy ajka térnin éryd \ motéy patné rakw
sam ti patilán! gyorsan eső esőszem k é n t essetek ide! Vit-jelpin
satmild.
20. tiejiOB'feKa pojK,a,eHHMi CHHT. Kant MHMO Teóa őbraeTi.
nraporaiMi. KonbeMT., KaKT> öbmift ÍI3MKT.: ember fia hogyan futkos
mint bikanyelv, oly széles kopjával.
21. Az énekekben állandó szólás a jómódúság kifejezésére :
tür-tép sun, Ás-tép-sun «tavi eledel, obi eledel boldogsága (bősége)».
A «tavi eledel» főképpen a kárászhal (tür-yul «tavi h a b ) , melyek a
vogulok tavaiban rendkívül nagyok s igen ízletes húsuak. Az «obi
eledeli) a tengerből a folyókba ereszkedő hal.
22. TM He ,nyMaH őojibme o TBoeMT. Ke,n;poBHHKT,; TH Tenepb
BT. őoraTOMi. ,HOMT. jKHBemb, y Teőa Bee ecTb nepe^T. TOŐOH Ha
CTOJIT,, Ky,n;a Teősi noca,a,HJiH: te ne gondolkozzál többé a te czir-
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bolyafenyvesedről; te most gazdag házban lakol, előtted van min
denfelé azon az asztalon, hova téged ültettek.
23. cio^a oőpaTHCL, CMOTPH Hame Becejite, CMOTPH KaKB
MOjro^eati. HrpaeTB! ide fordulj, nézd a mi vígságunkat, nézd mint
játszik a fiatalság!
24. Az ének e helyének következő az értelme: te most ne
gondolj semerre, sem czirbolyatobzos erdőidre, sem bogyótermő
hegyeidre, sem a sok szúnyog okozta bajokra: te most ide figyelj
a mi vígságunkra; mert ide a nagy isten akarata rendelt téged
(nem emberfia kónyszerített); azt a szent helyecskéd, melyet ka
csóiddal befödsz, ő bocsátotta számodra alá.
25. 3T0 He niaőanuioe, ^ojrroeflfcTCKoeBece.n>e CMOTpii! ezen
meg nem szűnő, hosszú gyermeki mulatságot nézd!
26. altul ÓoraTCTBo, gazdagság; tkp. «birtok, a mije valakinek
van», az ql- «lenni» igétől (mint poréntul vájógyalu forgácsa; v. ö.
pori gyaluval váj, pl. ladikot,porna vájógyalu | kastul istenidézet;
v. ö. kast- emlegetni); altulin yum módos, gazdag ember.
27. ^au BC£MB HaMB JKHTB &h TOŐOH CB STHMB őoraTCTBOMB:
add, hogy mindnyájan veled együtt élhessünk ezen gazdagság
gal. — A finom selyem posztó, melynek boldogságos birtokáról itt
szó van, a medvefej elé van leterítve, vagy letéve.
28. yum-uj at ét-ültá jékwawé : a hímmedvét öt éjjelen át
ünneplik tánczokkal.
29. Midőn a medvét végső útjára kísérik, felöltöztetik mind
amaz ékességekkel, melyeket áldozat alkamával a pupi'-m szoktak
rakni; szokott ott lenni nyusztbör, selyem, posztó s különösen ezüst
keréklemezek, tányérkák, állati alakok stb. Ezért mondja az ének :
nagy isten, n&gy pupi' ruhájával ruháztassál fel.
30. ,nyxB jKepTBH, 'BCTBBI, KOTopyio MBI TeŐB cTaBHJiH, nycTB
MaTepn TBoeü, COJIHHJ ^ocTaHeTCfl: az eléd tett áldozatnak, ételek
nek illata jusson anyád, a nap elé. A medve ép úgy mint a pupV
az emberek áldozatait az égi főbb istenek elé visszi.
31. A két ég, melyekről itt szó van: a numi tqrém felső ég,
menny ésjoli tqrém alsó ég, föld. A medve fölszáll (mint máshon
nan tudjuk vasbágcsón) Numi-Tqrém atyjához a földről az égbe;
ezt mondja az ének a két ég közötti út megnyílásának. Orosz for
dítása e helynek: Kor,a,a TBOH ^opora Meat^y HeőoMB H 3eMaefi Ha
B e p x B OTKpOeTCJL
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3 2 . 3ByKT> TBOHXT. C e p e Ö p f l H H b l X T . y K p a i n e H Í H H , KOTOpbIMH MM

TeŐH yKpaniHJiH, nycTB cjiLimHO öy^eTi,: melyekkel mi téged föl
ékesítettünk, a te ezüstékességeid csengése, hadd hallassék! —
Midőn a medvefőt a'falu apraja nagyja végső útjára, az erdőszélre
kiséri: a rajta elhelyezett ezüst karikalemezek és tányérkák nagy
csillingelést visznek végbe. Ez nagyon kedves hang a medvének, ezt
hallaniok kell az égben őt két oldal felől fogadó szárnyas istenek
nek is. Más énekekben is nagyra van a menn37be szálló medve ezzel
a hanggal, így mondja pl. az egyikben: jiinV pupV tqnyán-ke tárátawém: jani* qln sámlin sujil tárátaivem; mán pupV tqnyán-ke
tárátaivém: mán qln sámlin sujil tárátáwém : ha a nagy pupV útjára
bocsáttatom: nagy ezüst hangjával bocsáttatom; ha a kispupi'
útjára bocsáttatom: kis ezüst csengő hangjával bocsáttatom. Mirsusné-yum va'üténé éri' Anjá-pault.
4.
Tqmpüsém

paalin

puun Kira ajka
éryém
éri.

mán

í Kira' ajka áském sélsém
sir tutit kit yqptémné
nqr-yáymilt ünlim yáytwásém.
supV-siskwé saw urkém-pált joyUUém,
5 supi-siskwé saw nqrkém-pált joytásém.
sqtér sálikáném yalné télilásém ;
pori'-tatéy jqmés kwolkwé ta tustásém.
sálikanéin jui-pált janiimé
nárákáyém pqsléseV;
10 vayin né va'ém yqlés,
jqrin né jarém yqlés.
yqnal am jui-pálémt
ti pasán voipi yürém úqrkém,
ti ulás tutit yürém urkém
15 yoti nérisné jqmawét ?
ti Kira ajka jqmés áském
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.

áyi

Tárja
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sélsém sqtér salikaném
%oti aul neriéné ^ul'te'it?
ti porV-taléy] jqmés kivolkém
20 %oti aul neriéné anéawé ?
am %qjtélém jqmunkwé '/ot lul'i ? !
am yqjtélém qnsunkwé %ot lul'i ? !
ti pasán voipi yürém nqrkém,
ti ulás lülit y^urém urkém
25 tistimé üfile'it,
lünéi?né YÜÜte'it.
Am jui palémt yul'tné ayin,
am lall-jorémné Vül'né piyén
ti pasán voipi %urém nqrkém,
só ti ulas túlit yürém urkém
akiv( to% voss erjawé,
akw' toy voss ülilawé !
ti katá maétér né varéra
lotaX qlné la-Hlin uj yansa,
35 %otál' ölné tqwlin uj %ansá
akw1 to% voss varawé,
akw' toy] voss jüntawé I
ti kwosér sispa jqmés vaj
akw* to% voss varawé,
40 akw' to% voss jüntawé !
am üsném jui-pált
ti am süp-érV yurém ülim,
ti am nelm-érV nila ülim
y_oti aul aéémné
45 akw( to% voss ülilawé,
akw' to% voss eryawé,
akw1 to% voss mojtawé !
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Tamp usém - f a l v i g a z d a g K i r á ö r e g k i s e b b i k
leányának Tarjának énekelt éneke.
1 Kirá öreg atyácskám szerezte
kerítésrúd magasságú x két rénökröm
az Urálb érez-hágón ülve vitt föl. 2
Tokhal hátacskájához hasonló 3 sok hegyecskémhez
5 tokhal hátacskájához hasonló sok Uralbérczecskémhez
Ezer rénszarvaskám közé elegyedtem 4 ;
füszár fejéhez hasonló szép sátorkát állítottam. 5
Eénszarvaskáim után járva
czipőcskéim elkoptak; 6
ío erős nő, erőm elfogyott,
hatalmas nő, hatalmam elfogyott.

[tam,
jutotjutpt[tam.

Egykor majd én utánam (értsd: halálommal)
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet,
ezen szék magasságú három hegyecskémet
15 micsoda nőcske fogja majd járni ?
Ezen Kirá öreg jó atyácskám
szerzetté ezer rénszarvaskám
mi fajta nőcskének fog [örökülj maradni ?
Ezen fűszár fejéhez hasonló szép sátorkámat
20 mi fajta nőcske fogja majd bírni?
[én?7
Hol van (áll) olyan, ki úgy tudjon járni [a rénekkel], mint
Hol van olyan, ki úgy tudja [őket] tartani, mint én ? !
Ezen asztal alakú három Urálbérczecském,
ezen szék magasságú három hegyecském
25 szomorkodva fog ülni,
sírva fog hátramaradni.
Az én utánam maradó leány,
a lábam nyomába lépő (álló) fiú
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet,
m ezen szék magasságú három hegyecskémet,
épp úgy énekelje meg, [mint ón],
épp úgy lelje bennük gyönyörűségét, 8 [mint én] !
Ezen mesterkezű nő 9 (keze mester nő) készítette
2!)*
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mindenfelé élő lábas állat hímzése,
35 mindenfelé élő szárnyas állat hímzése,
ép úgy készítessék majd,
ép úgy varrassék majd !
Ezen, a csíkos evet 10 hátához hasonló szép r énb őr-botos 1 r
ép úgy készítessék majd,
4o ép úgy varrassék majd!
Az én halálom után
ezen szájénekbeli három vigalmam,
ezen nyelvénekbeli négy vigalmam,
valamelyik húgomnak 12
45 ép úgy legyenek gyönyörűségére, 18 [mint nekem],
ép úgy énekelje el [őket],
ép úgy regélje el [őket]!
Följegyeztem ez éneket a felsőlozvai Karp-jä-tit paul-ból való
Anna Ivanovna Ukladova asszony közlése után Tq,réy-i)aul-h&n
1888. június 14-ikén. Az utolsó hat sor egy változatból való tol
dalék, melynek közlője: Tatjana Alexejevna Szotyinova.
J e g y z e t e k . Ez ének állítólagos szerzője Tarja Kirilovna
Pa/tjárova, a Pa^tjár nemzetségből való dús Ki'ril (богатый K.
Тошенскш) kisebbik leánya, ki a hatvanas években múlt ki mint
viruló hajadon. Halála előérzetében megsiratja réneit s a hegyeket,
melyeken őket legeltette. Kívánja, hogy magához hasonló ügyes
ségű utódra jussanak. — 1. какъ жердь городьбы высокш быкъ |
2. yßymil а уапуг «hág» ige származéka, «meredek hágó» jelentésű
(крутая гора: «anhöhe, ansteig« Reg.); yayt- ugyanez ige causa tivuma. — олени меня сидящую на высота горы вывезли,
подняли. Hogy a rének ülve vihették fel a hágón a nélkül, hogy
a szán fölborúit volna, a rének ügyességét és erejét jelenti. |
3. иохоаая горы на хребетъ осетрины. | 4. tel- keveredni, ele
gyedni (смешаться): vit räktifiäi telils a víz zavarossá lett, sárossá keveredett (мутна стала); yot-telilasém összezavarodtam,
eltévedtem (pl. a számlálásban). — въ табунъ тысячи оленей
смътналася, въ табунъ зашла. | 5. какъ у дудки вершина, по
ставила я тутъ хорошую юрту. | 6. за тысячей оленями ходила*
мои обутки продыровались. | 7. yotél yäntyati tamlin né am yqjtélém jctmuftkiué sälikänem jui-pält гдт, такая найдется, какъ я ?
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по моему ходить гдт, досталось ? какой бабешкт» достанутся;
можетъ-ли она ихъ править ? можетъ быть она лениться станетъ. | 8. üli vigalom, gyönyörűség (веселье); ülili gyönyörködik?
vígad (любоваться, веселиться). | 9. она мастерица была, выши
вала в с я т я вышивки крылатыхъ и звгЬрей (Ő ügyes kézi munkás
volt, mindenféle szárnyas és lábas állat alakját ki tudta hímezni) |
20. бурундукъ (sciurus striatus). A rénbőr-botos kivarrása olyan
mint a csikós evet háta. | 11. vaj «harisnya», de iüjarén vaj «sza
mojéd harisnya», illetőleg kivarrott rénbőr-botos (юнта) értető
dik | 12. as племянница unokahúg | 13. какъ я съ ними забавлялася, какъ я пт,ла, также пусть и они любуются и пили надъ
этими камнями (уралами).
5.
Éjszaki vogul szólásmódok a közbeszédből.
1. Nan kant-sayl, kakrén-kéurt akw'-müs mi ryi: te haragvó
zivatar, mindig dörög a belsődben = mindig haragszol | simkén
ness miryi, ta'ints kantél szívecskéd csak úgy dörög, megtelt harag
gal | kant-éayl! te haragzivatar ! = hirtelen haragú | urék-sayl!
te hazugságzivatar! = te hazug, хлопуша (akw'-müs urki mindig
hazudik) | latvén yum lawén nqmt yajtein: всегда сердится,
злость имеешь: dühös férfi dühös elmével futsz = felforrt a
dühöd.
2. Puuna pusjelim sariin tiste'in, ünle'in: кручинишся си
дишь, какъ богатства отбили зырянъ: úgy ülsz, búsulsz, mint
egy zűrjén, kinek a gazdagságát elrabolták.
3. Ti varné polsantél tujiän-ke ninkwén yälä vä?ijin, teliän-ke
jankén ycilä värijin: этими клеветами лт.томъ меня сделаете
покойникомъ черви сидятъ, зимою застылымъ покойникомъ :
ezen rágalmaitokkal engemet, (ha) nyáron nyüves tetemmé csináltok, (ha) télen jeges tetemmé csináltok — megesztek, agyonkínoztok rágalmaitokkal.
4. Nafikin iiál vortsén: magadnak állítottál föl kelepczét —
tetted bosszút von maga után.
5. qysér-lé'i taratankwé saka mastér q,sén: rókafarkat ereszteni, abban nagy mester vagy = nagyon ravasz vagy.
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6. befem jol-tayäpim äli: a farkam leakadt =s le vagyok
kötve e helyre, nem mehetek sehová.
7. Tari-päkw maii simkémyqut-jiw ta'iléfí lumté kwossnät sujti :
úgy érzem, mintha fenyőtobozhoz hasonló kis szivecském szurok
fenyő teljes parazsában égne == nagyon fáj a szívem.
8. Taw kwalyli jäktnäi jemts, ta-kem netä-pält molémli: онъ
все равно, какъ веревку ръжетъ, такъ онъ къ женв торопится:
ő olyanná lett, mintha kötelet vágna, úgy siet a feleségéhez.
9. Manér jöyrin sítj, manér yöyrin suj tot sujti í что-за стукъ,
что-за громъ поднялся? micsoda zaj, micsoda lárma van ott?
(A padláson jártak, erre vonatkozott a kérdés).
10. yüii üsné sőrém a'imtal?! ciyim-ma'és punkém jmv-pösi:
какая смерть идетъ безъ боли ?! моей дочери жалко будетъ
(назадъ околъетъ моя голова): hogyan volna fájdalomnélkül való
a halál (elvesző halál) ?! leányom miatt mered vissza a fejem =
fáj a szívem, ő miatta nem szeretnék meghalni (V. ö. élém-yqlés
jol-pöséli, la'iläyä, kcLtäyä tü-pösei' = härtet': ha az ember meg
hal, keze lába megmered, околъетъ).
11. Am pütémyoti jisén yum jisén tarémt pajélti: мой котелъ
отнынт. до ввку не скипитъ: az én üstöm valamely örök életű
férfi örök idejében fog felforrni = sohasem forr fel.
12. Urä-ke sät urä-müs namtém jcinytilém : a mi oldalát illeti,
hét oldal szerint forgatom elmémet = mindenfelé forgatom
elmém. (Ezt a megjegyzést a közlő akkor mondta, midőn az ige
ragozás alakjait igyekeztem tőle egymáshoz hasonló, számos kér
déssel kitudni).
13. у otat alné sät lätin akw'-müs nqmaivé: bármerre levő hét
szó mind megemlíttetik. (Ezt a megjegyzést a szótári jegyzetek
összeírása alkalmával tette a közlő, a midőn t. i. mindenféle szó
előkerült a beszédben).
14. Ti tóiméi-nén yanal ness namélmatililén, ti kuryané sät
pisä, sät äprä akw'-müs at yolilén: erre a tolmácsnődre egykor
majd csupán emlékezni fogsz: az ő kiabáló hét fogását, hét ügyes
ségét egyre nem fogod hallani. (Midőn a közlőtől az állatok hangjait
utánzó szókat kérdezgettem s ő félreértésből a szókat egyszersmind
valóságos hangutánzással kisérte : akkor tette e megjegyzést).
15. Nolén mäyr-uj пап pasilayte'in, karélayte'in: mint valami
nagyorrú vakondok fúrkálsz, turkálsz [ezeken a papirosokon] ==
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egész nap egyre írásaid mellett ülsz (v. ö. kasdjil karélayti HOJKOMI.
CBepjiHTT., AMpy BepTHTT., késsel fúr).
16. Ta'itné jiivén? — pus-ke q,lnüm, ul minnüm ? ! Ta'itne
minné lényem lap-poryeitaioés : Jössz-e a Szoszvamellékre ? — Ha
egészséges volnék, hogyne mennék ?! Az én utamat a Szoszva
mellékre befutotta a hó = nekem lehetetlen utaznom.
17. Átci lii ti patépále'in, dtá yatél ti patépale'in tajéy: később
sem éjjel, sem nappal nem fogsz ide jutni = sohasem fogsz erre
a vidékre jönni.
E mondatok közlője: T a t j á n a A l e x e j e v n a S z o t y i n o va.
MUNKÁCSI BEENÁT.

Szófejtés: m. isten (is-ten).
E két szó: nőstény ós isten, — vájjon végződését tekintve össze
tartozik-e? E kérdésre most már úgy hiszem, bízvást n e m-mel
felelhetünk. A nőstény szó á-je mindig zárt, sőt némely dialectusban í-re változott: nőstín (Nyőr XVI, 99); az isten szóban ellenben
mindig nyilt e hangot találunk, mely még é-vel sem váltakozik,
nemhogy í-re változnék. E szerint a nőstény szót még sem lehet
eredetibb *nőstény-ből származtatni, mint eddigelé véltük; s e
tekintetben Vasverő csakugyan helyes nyomon járt (Nyőr XVI, 99)=
Hogy tehát a nőstény szó utórésze másféle elemekből alakult,
mint az isten szóé, az nyilvánvaló.
1. A nőstény-ve nézve a lat. femella, ném. weibchen, f. naarakse
(naise femina), észt ematse (ema mater), mord. avaka (ava femina)
azt vallják, hogy a magy. nőstény alapszava a nő «femina», mely
hez egy diminutiv képző, illetőleg képzőbokor járult. így tehát
nagyon valószínű Budenz magyarázata, mely szerint nőstény e h.
van: *nőcskény, mint lustos e h. lucskos (MUgSz. 402). Vasverő
ugyan kivételesnek tartja a k : t hangváltozást (Nyőr XVI, 98), de
tény, hogy néhány esetben mégis előfordul (MUgSz. 351). Egyéb
iránt itt nem csupán k : í-féle hangváltozással van dolgunk, hanem
tulajdonképen a csk mássalhangzó-csoport helyébe lépett st ,• s úgy
látszik, erre van a nyelvben némi hajlandóság, kivált a második
szótag előtt, melyet kevesebb súlylyal ejtünk, mint a harmadikat
(v. ö. lucs-ko- : lus-to-, nyes-ke : nyes-te- MUgSz. 416). A hangot
nem szabad kiragadni környezetéből, ha meg akarjuk érteni vál
tozását.
A nőstény szót tehát így kell tagolnunk: nö^cskény; a dimi
nutiv képzőbokrot pedig így: nő-\-cs-k-j-n. Az é zártságát a lap
pangó -j dim. képzőelem okozza, vagyis nőstény (diai. nőstín) —
*nőcskej-n. Analóg például szolgálhat a deverbalis -j ebben : serény
(diai. seríri) = *sérej-ú (MUgSz. 340). Tudvalevőleg a ?-s diph-
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thongus szóközépen mindig zárt á-t fejlesztett, a mely némely
dialectusban í-re változott (NyK. XIX, 141). Azon sem kell meg
ütköznünk, hogy ez a dim. képzőbokor egyedül áll a többiek köré
ben, ha számba veszszük, hogy a -csony ebben alacsony szintilyen
magánálló dim. képzőbokor.
2. Isten. Simonyi így olvasta a HB.-beli isten szót: isten
(Nyőr IX, 148). Ámde valószínű-e, hogy a könnyű hangtestű n
«gy ilyen súlytalan e mellett változatlanul megmaradt volna?
E szóvégi n megmaradása csak úgy képzelhető, ha eredetileg teste
sebb alakú volt, s később elrövidült, elkopott; csakhogy akkor
ennek a magánhangzón kellene némi nyomát látnunk. De hiszen
a mai e-nek nemcsak régi magy. e, hanem é is felelhet meg; azaz
a HB. isten szavát helyesebben így olvashatjuk: isten. S ezzel
meg van fejtve az n keletkezésének és megmaradásának titka, sőt
hitem szerint meg van fejtve maga az isten szó is. Ugyanis isten
e h. van: istenné-, istélne-, mint -bén e h. benne-, bélne- (Simonyi
ez utóbbit is így olvasta eleinte: -ben Nyőr IX. 148). Hogy az isten
szót így olvassuk és elemezzük, abban a későbbi codexek adatai
sem akadályoznak meg bennünket, s pl. a Bécsi és Müncheni
codexek, melyek a nyilt és zárt e-t megkülönböztetik, mindig nyilt
<?-vel írják az isten szót, mint a -ben-t is.
Már Nyelvőr XVI, 337.1. kifejtettem, hogy a magy. isten szó
nak a rokon-nyelvek útmutatása szerint milyen alapjelentést kell
tulajdonítanunk. Kimutattam ott, hogy az ugor nyelvek nagyrószben az « ö r e g , atya»-féle jelentés mellett tanúskodnak. Azt
hiszem, a magy. isten nyila kifejezés is egészen olyan, mint a f.
ukon nuoli, s szellemi rokonuk az észt izu-tuli, lp. aca-tollo. Néze
tem szerint tehát isten is az, a mi a f. ukko (é. izn, lp. aca), vagyis
«ör eg »-et ( « a t y á»-t) kell jelentenie. Ámde hogy jelentheti isten
azt, hogy «ö r e g» ?
Budenz a vog. tajl (m. tél) segítségével igen szépen meg
magyarázta néhány -tal, -tel végződésű szavunkat, a többi között a
fiatal szót is, melyet így taglal: fia-tál, s mint analóg példát említi
a vog. man-tajl «jung» szót (tkp. «kis-teljesség»> UgAl. 217). Hátha
a mi isten szavunk meg egyenesen egy föltételezhető vog. jistajl «alt» (mintegy «öreg-telj») mása? A vog. jis, is = «alt,
bejahrt», (MUgSz. 857); *jis-tajl körülb. «öregkorú, öregnyi».
A magy. isten, isteln (mint bén, bein) szépen megfelel a föntebbi
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vogul alaknak, s így tagolható: is-tél-n. Ámde mi ez az is, s meg
felelhet-e a vog. jis-nek?
Nézetem szerint Budenznek igaza van. midőn az isten-beli is
szót egynek tartja a HB. ise szavával, s ezt ismét egynek mai ős
szavunkkal. Vasverő nehézséget lát abban, hogy az í ó'-re változott
(Nyőr XVI, 97); de e változást igazolja a szó története. A szónak
következő alakjait ismerjük : ise HB. XIII. sz.; es Pesti 1538—68;
öse Érdy c. 1526—27; ös Bécsi c. 1436—39, Jord. c. 1516—19,
Born. 1584, MA. 1604—1708, PP. 1708—1801; üs Zay F. 1521;
m a : ős (v. ö. NytSz. D é d czikk). Tehát is: és: ős: űs; a mi csak
olyan természetes hangfejlődés, mint pl. gyílel: gyélel: győlöl:
gyűlöl (NytSz. 1209). Nyilvánvaló, hogy a HB. ise szava a mai
ó's-nek eredetibb alakja. Tudvalevőleg ez az ise «pater»-féle jelen
tésű szó (v. ö. HB. i s e m u c u t A d a m u t = primum Adam p a t r e m nostrum), az iste?i-bel\ is meg föntebbi fejtegetésünk szerint
«senex» jelentésű; abban sincs tehát semmi nehézség, hogy a
kettőt tkp. egynek vegyük (v. ö. mord. at'a «senex» : magy. atya
«pater»).
Más kérdés, hogy megfelelhet-e ez a magy. is a vog. jis-nek,
vagyis, más szóval megfelelhet-e magy. s (s) vog. s-nek szó köze
pén és végén? E hangmegfelelést is nem egy analógia bizonyítja:
magy. fesel-: vog. peseml-; ásít-: vog. nosint-; ros-t: vog. rus ;
füs-t: vog. pos-im ; fes-t-: vog. pos-; tehát m. is-tél-n: vog. jis-tajl.
A vog. jis rokonai a f. isii, lp. acce is (v. ö. vog. kis-; f. kysy- : lp.
kacca-). Vog. jis ered. *jins helyett van, mint kis- : kins-; a finn
isa is eredetibb * insii helyett áll, v. ö. inhi-mise «nagy ember», a
melyből kiválik inhe. Mindezen teljesebb alakokból tovább inse,
inse (v. ö. lp. acce = *anse, ance • mord. ocu = *onsu, oncu;
zürj. ijid = *insid, ingid dim. d végképzővel) fejthető ki, végűi
a nasalis kiestével Ise == magy. ise, ős. MUgSz. 857.
Mi az oka már most, hogy az isten-buli is nem változott
tovább, mint az ös ? Ennek kétféle magyarázata lehet. Egyik a szó
e l s z i g e t e l t helyzete, a mint azt a Nyelvőr XVI. kötetében
kifejtettem. Az isten szóban az eredetileg «páter»-féle is jelentése
némileg megváltozott, elszakadt alapszavától, s nem vett részt
annak változásaiban (v. ö. Simonyi «A magyar nyelv» I. 12).
A másik magyarázat phonetikai, s az s hatásában látja az i meg
maradásának okát. V. ö. Balassa. Nyőr XVIII, 27. Csakhogy ez,
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utóbbi magyarázat a dolognak csupán egyik oldalát tekinti, s az
ó's-t kihagyja a számításból. (Bár az is igaz, hogy az st stb. kez
detű idegen szavak elé rendesen i-t tett a magyar nyelv: István,
istáp, ispán, iskola stb.) Eleintén az í bizonyára hosszú volt: isten
(v. ö. *inse, ise, ős), s később megrövidült, mint a többi hosszú í.
Még a szóvégi w-ről kell megemlékeznem. Az isten (*isteln)
w-jét bízvást diminutivumnak tarthatjuk. E szónak ugor társai
mutatják, hogy a diminutiv alak igen jól ráillik. Igaz ugyan, hogy
gyakoribb a jésült n, de hogy ez n-vel is váltakozik, arra nézve
v. ö. alacson, alacsony.
Fejtegetésem eredménye tehát az, hogy isten szavunk egy
vogul *jis-tajl mása, s eredetileg «öreg»-et, «atyá»-t jelentett. Ez
most a nézetem e sokat vitatott szóról, melynek megfejtése azért
olyan nehéz, mert reá vonatkozó nyelvtörténeti adatunk vajmi
kevés, s a mi van, az sem igazít útba.
STEUER JÁNOS.
J e g y z e t . Bizonyára figyelemre méltó az isten szónak ezen
uj magyarázata, mely azt is-ten-re, taglalja s az utórészben (ten
e h. ten) a vog. tajl mását (illetőleg a na. fiatal-beli -tal-t) látja, még
dim. n végképzővel megtoldva. Talán még egyszerűbb lesz a
magyarázat, ha ezen végképző nélkül, a -ten-t nem példátlan
hangváltozással egyenesen -tel helyett valónak veszszük. Ilyen,
nézetem szerint, a -tán, -tén ezekben: ollyatán, Hlyeim (Ug. Alak
tan 293. 1.). De mégis van scrupulusom. Ugy tetszik, hogy ilyen
-tajl-OB (-tal, tán-os) szó amúgy alkalmas jelzőül vagy állítmányúl
(fiatal ember; ő még fiatal), de főnévi megszólító szóul (a milyen
az «isten») mégis jobban illenék a «kedves»-féle diminutiv alak. —
Hogy e mellett az alapszó valóban a vog. jis-nek felel-e meg,
magára az isten megfejtésére nézve nem fontos, hiszen megvan
magában a magyarban az is (ise) alapszó «pater (avus)» jelentés
sel. Mert lehet bár, hogy maga a vog. ale (Beg.) tényleg is «isten»ről divatos szóhoz (Tárom á.) van köze a m. is, ős-nek. Munkácsi e
szót ás alakban hallotta (ásém atyám), s e melett van még egy ané
((férfi, meglett ember» szó, mely jóformán egybetartozik vele (1. fent
325. 1. ekw'-áns). Dim. alakja ansukwé = déli vog. arísuy, dncuy
«öreg, senex». Bátran fölvehető, hogy vog. ás, áús régibben magas
hangú volt: v. ö. ámp = m. eb, vog. apsi — öcs.
B. J.

Ismertetések és bírálatok.
Finmarki-lapp nyelven megjelent könyvek 1882 óta.
1. Bibalhistoria javehas girko historiast. Ucca adnám-kartacin.
Dat girje maksa cadnagasast 60 évre. (Bibliai történet és egy kevés
az egyháztörténetből. Kis mappával. Ezen könyv kötve 60 őrébe
kerül.) Kristiania 1882 (293 lap).
2. Laka bagjesami harrai dain ovtastattujuvvum gonogasrikain
Norgast ja Ruo&d-arikast. (Törvény a hegyi lappokat illetőleg Nor
végia és Svédország egyesült királyságokban.) Kristiania 1884.
(53 lap.)
3. ABC. Darogiel ja samegiel abes daihe vuostas lokkamgirje
same-manaidi. Samas cali J. K. Qvigstad. Maksa cadnagasast 20
évre. (ABC. Norvég nyelvű és lapp ábéczé, vagy első olvasókönyv
lapp gyermekek számára. Lappúi írta J. N. Qvigstad. Ara kötve
20 öre.) Kristiania 1885. (47 lap.)
4. Dr. Martin Luther stuora katekismusa njaljad oasse gasta
birra. Jorggalatti ja prentedatti darolas Same-misson. (Luther
nagy katekismusának negyedik része a keresztségről. Fordíttatta
és nyomatta a norvég lapp-térítőtársaság.) Kristiania 1889. (23 1.)
5. Epistalak ja, evangéliumuk, oktasas girkko-rokkus, odőa
rippadovdastus-asatus ja oőda alla-masso-girl;ko-mdnok. Prenteduvvum gonagasa goccoma mielde (episztolák ós evangéliumok, általá
nos templomi imádság, új gyónásrendelet és új nagy misei, egy
házi eljárások. Nyomatott a király rendeletére). Kristiania 1889.
(255 lap.)
6. Vuostas Moses girje. Samas jorggaluvvum ja prdnteduvvum
Darrobibalsdrve golatusa ala (Mózes első könyve. Lappra fordítta
tott ós nyomatott a norvég biblia-társaság költségén). Kristiania
1889. (80 lap.)
A finmarki lapp nyelven megjelent könyvek száma igen
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csekély és Friis lapp mesegyűjteményének és néhány csekélység
nek kivételével mind fordítás. A legelső IpF. nyelvű könyv 1728.,
Friis szerint csak 1757rben, jelent meg es nem más, mint Luther
kisebb kátéjának fordítása, melynek egy más szerzőtől való újabb
földolgozása 1776-ban látott napvilágot. A múlt században e köny
vön kivűl mindössze négy kis alkalmi beszédet bocsátottak közre
1755 — 58, melyeket esztendőnkint egy-egy szemináriumi tanuló
mondott el ötödik Frigyes norvég király születése napján. Azután
szünetelt a IpF. irodalom egészen Stockfleth N. V. föllépéséig, a
ki nemcsak nyelvtana és szótára által tette hozzáférhetővé a IpF.
nyelvet, hanem ezen dialectus irodalmának s egyúttal a mai könyv
nyelvnek és helyesírásnak is megteremtője lett. 1837— 1857-ig
tizenkét lapp nyelvű könyvet írt. Halála után Friis J. A. lett a IpF.
irodalomnak úgyszólván kizárólagos művelője. Csak a hetvenes
években kezdik mások is megkísérteni erejüket a IpF. dialectus
művelése terén. 1876-ban ismeretlen szerzőtől egy gyermekneve
lésről szóló könyvnek lapp fordítása jelent meg a norvég eredeti
vel együtt és mint különös kuriózumot említhetjük meg, hogy
1875. egy Christian Andreasen nevű ember «Muitalágje» (elbeszélő)
czím alatt egy lapp ú j s á g o t adott ki, melyből áprilistól szep
temberig összesen öt szám látott napvilágot. Ugyanezen Andrea
sen megelőzőleg már 1864-ben fordított norvégból egy kis az álla
tok őrizéséről szóló értekezést.
A czímben említett könyvek mind a nyolczvanas évek termé
kei és tudtommal nem is jelent meg több a múlt évtizedben. Nyel
vileg nincs róluk különösebb megjegyezni való, mert valamennyi
az eddig szokásos helyesírást és elfogadott irodalmi nyelvet követi
és semmi újabb hangtani vagy alaktani sajátságot sem találunk
bennük, a mely az eddigi nyelvtanokban fölemlítve nem volna.
A dialektusoknak a IpF. könyvek nem engednek úgy teret, mint az
újabb időben megjelent IpS. nyelvűek. E könyveket lapozgatva az
idegen legfölebb annyit vehet észre, hogy ez új keletű műveknek
lappsága vagyis a kifejezéseknek és mondatszerkezetnek a lapp
nyelv szellemében való alkalmazása haladást tüntet föl a megelő
zőkéhez képest, melyek csak úgy hemzsegnek a szószerint fordí
tott norvég idiotismusoktól.
A tartalomról sem sokat szólhatunk. Az 1—3. számuakban az
egyik oldalon a norvég eredetit, a másik oldalon a lapp fordítást.
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találjuk. E kettősnyelvűséget azért alkalmazzák a lappok számára
kiadott könyvekben, hogy részint a norvég nyelv elterjedését elő
segítsék a lappok közt, részint pedig, hogy a lapp nyelvben nem
kellően jártas norvég papok és tisztviselők könnyebben eligazod
janak a lappokkal való érintkezésben.
Az első szám alatti könyv rövid bibliai történet. Az első ily
nemű munkát Stockfleth adta ki, de csak a Mózes öt könyvebeli
események elbeszélésére szorítkozott. Ez új bibliai történetben
már az egész ó és új testamentom kivonatát és rövid egyháztörté
netet is találunk.
A 2. számú könyv tartalma sokkal érdekesebb, mert a lap
pok életébe vág. A lappok t. i. Svédországból Norvégiába és viszont
szabadon költözködhetnek rénszarvasaikkal, de ezen költözködések
közben igen sok bajuk volt a svéd és norvég parasztokkal, a kik
nek földjein és erdein át vitt az útjuk. Számos birtoksértés a lap
pok és még több önkénykedés és erőszakoskodás a parasztok
részéről származott a lappoknak e régi időkből örökölt költözködő
szokásukból. Ezen bajokon igyekszik a törvény segíteni; szabá
lyozza, hogyan becsültessenek meg a károk, melyeket magok a
lappok vagy rénszarvasaik okoznak és mennyi kárpótlást kell ezért,
vagy azért fizetniök.
Az ábéczés könyv e nemben már a harmadik. Az első lpF.
ábéczéfc Stockfleth adta ki 1837-ben, a másodikat Friis 1863-ban.
Qvigstad könyve mind pasdagogiai berendezésre, mind külső kiál
lításra nézve igen csinos munka és sikerült szemlélhető képekkel
van díszítve. A lapp gyermekek a lapp olvasással egy időben tanul
ják meg belőle a norvég olvasást és nyelvet is.
A 4. számú mű kisebb füzet és Luther nagy kátéjának ne
gyedik, a keresztségről szóló részét foglalja magában. A nagy
kátéból több tudtommal sem a lpF.,sem a többi lapp nyelvjáráson
nem jelent meg. Ez, valamint az 5. és 6. sz. művek már nincsenek
norvég szöveggel is ellátva.
Az evangéliumok és episztolák gyűjteménye Friis Sabmagirje-jéhez csatolt hasonló tartalmú szövegeknek folytatólagos
kiegészítése. Egyszersmind közölve vannak benne az 1886. és
1887. évben királyi rendelettel megengedett külömböző alkalmak
kor használt újabb imádságok.
Az ó-testamentumot a IpS. nyelvre már a múlt században
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kezdték fordítani és a teljes szentírás 1811-ben jelent meg Hernösandban. A lpF. nyelvre azonban eddigelé csak Dávid király zsol
tárai vannak lefordítva, még pedig Stockflethtól. Most úgy látszik,
a teljes fordítását tervezik. Mózes első könyve a IpS. fordítással
összevetve igen sikerült kezdet.
A szerző, illetve fordító neve csak az ábéczés könyvnél van
kitéve, azonban a többi felsorolt müveket is részint maga fordí
totta Qvigstad, mint az utóbbi hármat, részint pedig közreműkö
dött a fordításnál. Megemlíthetjük még, hogy a 2. számú mű a
Norvégiában és Svédország északi részeiben nagy számban élő finn
lakosság kedvéért finn nyelven is megjelent Grape P. 0. FelsöTorneai pap fordításában.
HALÁSZ IGNÁCZ.
9CEH3H

npe^ami

H

6tiTa HHopoj^eBt r.iasoBCKaro yíBjía.

I—III. CoCTaBiLir& H. IíepByxHHt. BaTO. 1888. — V á z l a t o k a
g l a z o v i k e r ü l e t i d e g e n a j k ú l a k ó i n a k (a votjákoknak) h a g y o m á n y a i é s é l e t m ó d j a k ö r é b ő l . Irta P e r v u c h i n M i k l ó s . I—III. füzet. Vjatka. 1888.
II.
Pervuchin népköltési gyűjteménye — mely ((Vázlatai)) har
madik füzetének tartalmát teszi — következő főbb csoportokra
oszlik: a) i m á d s á g o k (kuriékon); számszorint 27 a külömböző
ünnepek {^\.guz-dor, «jógkísérő», «eke-kivitel», «áldozó csütörtök*),
«tavaszi nagy áldozatos ünnep», «a kis ekeutó», «Öszi ünnep», ke
resztény «új év» stb.), születés ós eljegyzés alkalmára, továbbá a
vízi és erdei istenségekhez. — b) d a l o k ; még pedig 10 ülőke-dal
(a midőn t. i. legények és leányok együtt üldögélnek valamely
házban, vagy a szabadban s mulatoznak); 11 lakodalmi dal;
4 halottsirató ének s 7 elferdített, votják jargonú orosz dal; —
c) k ö z m o n d á s o k ; számszerint35. d) t a l á l ó s m e s é k ; szám
szerint 165. Mindegyik csoport élén az illető műfajt jellemző ós osz
tályozó bevezetések vannak; maguk a szövegek fordítással s néhol
jegyzettel ellátvák s a dalok alatt mindenütt a följegyzés helye is
olvasható. Az orthographia sajnálatunkra igen fogyatékos, a közön
séges orosz írásmódtól csak annyiban tér el, hogy 9 betűt alkalmaz
a szóközépen is. Ez annál nagyobb mulasztás, minthogy Gavrilov
már megmutatta, miként lehet néhány latin betű felhasználá-
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sával s néhány csupán csak az orosz nyelvhez illő írási szabály
(pl. szóvégi T>) felrevetésóvel alkalmasan kifejezni a votják hangokat.
Pervuchinnál eeholsein ismerhető fel az o hang, nála jo (jég) = é
dodí (szán) = ^9^;H, éeé (vad) = cect, jolo (tejes) = ejio, voson
(imádság) == BOCJIH'L. Határozatlan a jésítés kifejezése is; ezekben:
3apHH (== zárni arany), JI93HCI>KOMT> (== leziékom eresztünk) az H
orosz módra az előtte álló mássalhangzó jésítését is jelezi; ellen
ben ilyenekben: TH ( = ti ti), cyjiTHMT. ( = sultim fölkeltünk),
O^HTT. ( = ódig egy) puszta magánhangzó. Ha a szó elején áll ez H
olvasható i-nek, /i-nek, vagy akár jl-nak, pl. HTHMT. = itim (szérű),
HHMapi) = inmar (isten); de npT> az jir (fej), HJÍ03T> = jiloz (gya
rapodik). Az i-nsk megkülömböztetése az i-től jésített mássalhang
zók után sem lehetséges, így: T9,a,H = todí (fehér), ,21,9,21,11 = ded'i
(szán), CHHBM'L = sinam (apadás). Az o h a n g j , vagy jésített más
salhangzók után orosz módra g-vel íródik, mint pl. ceTi. ( = ént
adj!), e3T> ( = joz ízület), KH3€HT. (— kiéon vetés), Ky3e ( = kuzo
gazda); pedig ez az e az utolsó hangsúlyos szótagban is gyakran
jelent e-t, pl. ceTMec'L — éetnu'is (hálóinkat), Me,n,T> = med hadd l
KypoeMi. = kurojem szalmájú. — A szöveg fordítása általában
szabad, gyakran egészen helytelen; pl. usjctmon-veramon nem
«pa,nocTb-y;i;oBOJiLCTBÍe» («öröm-elégedettség)) 3. 1.), hanem «dícsérendő-beszélendő (híresztelendő))) | kiUú-imU nem ((O^HMMT.
cep^ueMT., O^HOIO ^yiiioio («egy szívvel-lélekkel)) u. o.), hanem
«nyelvből-szájból»: ódig k. i. «egyértelműleg, egy akarrttulag»
| berlo-vallo nem rry^,a-cio;i,a («ide-oda» u. o.), hanem «előre-hátra»
| ósta nem noMiuiyÉTe («irgalmazzatok)). 7, 9, 10. 11.), hanem
«urarn!)> | Cupci vir-ser kiskona (25. ].) így van fordítva: ^enu.a,
P'BKH C3a^u ceőa BCÍ, coőiipaiomafl» («Csepcza folyó, mely magad
háta mögött mind a folyócskákat összegyűjtőd))); pedig vir-ser ér,
ín(aíHJia); tehát a kifejezés ezt mondja: «ér-összehúzom» (mivel
valószínűleg igen hideg a vize s ki bele megy görcsöt kap) | ganim
kar! (26.1.) «ycsiHiinyre Haci.! («hallgassatok meg bennünket!*)) —
§anim, ganim tatár-perzsa eredetű szó (1. Votj. Nyelvtanm. 550. sz.)
s ezt jelenti: «lelkem! kedvesem!»; tehát ganim kari «tedd meg
azt a kedvességet!)), synonymja az előtt) olvasható muso kar!
yMHjiocTHBBTecb Ha^t naMH ! kifejezésnek | mad" «iit>CHH» («ének,
dal»): sudon-mad'jos «xopoBO^,HHa nt>CHii» («körtáncz-dalok»), juonmadjos «npa3;i;HHiiHbi}i ní.CHH» («ünnepi dalok»), suan madjos
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«CBa^eÖHbia irí>CHH» («lakodalmi dalok») 42,45,51. 11. — Az ének
közvotják neve gur, kirjan-gur, ufai güj ; ebből jumsan-gur «a tár
sas séta alkalmával énekelt dalok» (Gavr. 110, 111.), suan-gur
((lakodalmi ének», mus-ot'ongur «méhhívó ének». Amad'szó ctalálós
mese» értelemben ismeretes az eddigi irodalomban (3ara,a,Ka —
voio-mad' olyan találós mesék, melyeket különösen a voiSo-dir-ban
mondanak. Gavr. 160. l.j. mad'- mint ige «mesélni, elbeszélni»
valamit (pa3CKa3HBaTi>); találós mesét föladni (sara^aTL 3ara^Ky)
mádon, madon-kel (Kaz.) «mese, rege», madlcon (Sar.), mafíkon
(Mai.), matfiskon (Glaz.) «találós inese» («példabeszéd)) Glaz. Azbuka 89.) | A «találós mese» műneve P.-nál amal ,• pedig e szónak
hiteles forrásokból csak «eszköz, mód; ravaszság, furfang, furfan
gos eszközw jelentése igazolható.*) | Cupci, Pizepju-sur mumijos:
«o Henna M llti3eni> MaTyiiiKH pirai xjrkŐopo^iiHa !» «(óh Cs. és P.
gabonatermő folyó-anyák!» 9. 1.). — A ju-sur összetétel előrészében aligha &ju «gabona» szó van. Ez t. i. nem illik dicsérő epithetonnak; amennyiben az éjszak rövid nyara mellett épenséggel
nem áldás, ha a folyó még elönti a szántóföldeket s az őszi vetést
kimossa, illetőleg a tavaszi szántásvetést lehetetlenné teszi. Elő
fordul ugyané szó az erdei istenséghez intézett imádságban is,
így : ju-mr kuzati minon-vetlon saman med pumiskomi mijein, watdn
«ha folyók mentében járunk-kelűnk (Koiyja Hania nyxi. 6y,neTT>
jieataTb no pfriKaMTj) hadd találkozzunk hóddal, vidrával! (35.1.) —
hol szintén nincs értelme, hogy a folyó (mint vadban bővelkedő,
erdei) «gabonatermő »-nek dicsértessék. Én a ju szóban a sur utórész synonymját látom, mely megfelel a zűrjén ju, vogul ja, magy.
jó, finn joke «folyó» szóknak s a közönséges használatú sVr-tól
kiszoríttatva immár csak a régies nyelvű imádságokban s ott is
csak összetételben tartotta fön magát. Az összetételnek ilyen módja
gyakori a votják imádságokban, ilyenek pl. jec-bur «jó», tdni-vilní
«élni», ju-nan «gabona»,jolo-vojo «tejes», kil'-ddj «betegsóg», sirk-

*) Előfordul ugyan Wiedemann szótárában is a «list, klugheit» mellett egy a P. meghatározásához közel járó «verblümte
rede, gleichniss» mellékjelentés; de ez utóbbi — mint Wiedemann
sok más igazolhatatlan adata — a régi selejtes vallásos tartalmú
fordításokból származik, melyek a Jézus paraboláira nem találtak
alkalmasabb szót.
HYELVTUD. KÖZLEMÉNYÜK. XXI.
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jug «hulladék», suk-sak ('szerencsétlenség)), ut'-vordi/ «őrizz!»,
tusmon- aman «ellenséges szellem» stb. — A dalokat P. versben
fordítja, noha ezt íesthetikai becsük nem valami különösen aján
lotta. A fordítás hűségéről természetesen szó sem lehet; v. ö. pl. e
tekintetben: mrd vaéki, adej puni láza, KHiiyjiT> KI, p'íi'iKÍ, Bsopií —
TaMT. necT. 6%2&WFb («a folyóra vetettem tekintetem — ott egy eb
fut»); pedig helyes fordítással: aleszállottam a folyóba, ott Adej
kutya hugyozik)) (45.1.) | nillán miikid pi-ulin, pildn miikid nil-vilin
6hiTb iipn napiTB — pa^ocTB ^tBidi, napiiio-;KT> JII0Ó0 ŐHTI> TipH
^'JIBKT. (48.1.); pedig a verspoint-je (hanem is «szalonképes))) épen
az ulin és vilin szókban van | kin-kd kuras, mon bizis «akárki
legyen a kérő, én menyasszony (leszek)» ékes rigmusokban így
hangzik: HycTb KTO xo*ieTT> MCHÍI CBaTaTL, He poöiiii CBaTOBT.
HUICTT.: OHT. 0TKa3a He yciiMiiraTT,! OHT. TOTOBMMTJ BCC Haüyi,eTT>!
(47. lap.).
Mindezen gyarlóságoknál azonban sokkal inkább kihívja a
kritikát azon körülmény, hogy vannak P. textusközléseiben olyan
részletek, melyek grammatikai képtelenségeket tartalmaznak, még
pedig szemmel láthatólag annak következtében, hogy avatatlan kéz
toldott-foldott az eredeti közlés szövegében. Legtöbbnyire syntaktikai szabálytalanságok azok, melyekből az ilyen helyek fölismerhetők. Effélék pl.: tolaltá obin puktdm-berd kuttozd kivastini, tilles
med vozmaloz Inmard! 3HMOIO, Kor;i,a MM no.uo>KMMT> BT> OBMHT>
CHonbi fljm cymiíH, OTT> oraa ^;a öeperyTT. nacT> HHMapi, etc.
(«télen, midőn szárítás czéljaból kévét rakunk a színbe, óvd meg a
tűztől óh /./») 12.1. — Helyes mondatszerkesztéssel ez így volna:
tolaltd kulltodz kwaétini obind puktdm-berd etc. | zurod suron-dirja
kapcizd, kuzimzd sot! midőn asztagot hányunk, adj nekünk könnyű
séget, erőt (#afi HaMt jierKOcra H CHJIH) ! 8.1. — Itt kitetszik, hogy
a -zd harmadik személyű accusativus végzetet a textus följegyzője
egyszerű accusativusnak tekintette. Maga a votják ilyesmit nem
mondhatott; v. ö. suddd-burdd sot Inmard!; tehát itt is ez kellene :
kapcidd, ku£imdd sot! | Inmard, Kildisind etc. sot miiem azvestd,
mil'am med luoz tustimi, punimi . . . . pukonmi-no, krovatmi-no med
luoz azves / Inmar-om, Kildisin-om etc. add nekünk ezüstödet,
hogy a mi tányérunk, kanalunk . . . . és székünk és ágyunk hadd
legyen ezüst! 22. 1. — Egész világos az oroszból való fordítás
bélyege : «uo,n,aMTe HaMri> cepeöpa, MTO6U y tiaci. »ianiKH, jioanui...
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лавки и кровати были серебрянныя! A helyes szórend így volna:
tustimi etc. azveé med luoz! \ vaZlalajos än voZdäs vaja! ősök, ne
nehezteljetek! 24, 28, 34. 11. — Helyesen így: voida än vaja f
mint 33 és 35. 1. | gid'íé Üvotäz-kä leéim Huktani midőn az istálló
ból a marhát itatni bocsátjuk. 16. 1. — e h. gidié Sivotäz luhtani
lezim-kä \ zivot potton ludä kuriskon a marhának legelőre való kihajtása alkalmával mondott imádság. 17. 1. — e h. й, ludä р. к.
I tulis, Sivot leziku, veram vai kurbon sotini весною, выгоняя въ
поле скотину, я обещался принести жертву («tavaszszal, kihajt
ván a marhát a rétre, megígértem, hogy áldozatot hozok») 31.1. —
Az állítmánynak a mondat legvégén van a helye. Idegenszerű a
birtokos névmás használata az ilyen kifejezésekben: än analti
miniétim nilmä! ne vesd el leányomat! 37. 1. | tiHestid ostäs a ti
tulkotokat 20.1. Gyanús a közlemény hitelességére nézve, ha szük
ségtelen orosz szó van nagy számban benne, minő pl. a 24. imádság,
melyben ilyen részek olvashatók : s etmäs, namotmäs,
mor
dam äs, kaltonmäs än isa Vu-murtä надъ нашими с е т я м и , на
м е т а м и , м о р д а м и не гаути ; ugyanott: berog-durä vaj! да
вай къ б е р е г у ! A már fentebb gyanúba vett 25. ós 26. állítólag
fiú és leányszületéskor mondott imádságokban hasonlók: uzas lu,
provor
lu! légy munkás, ügyes (проворный!) | ,jec starik
med
sed'oz jó öregre (férjre) akadjon! — A dalokban P. maga is be vall
bizonyos változtatásokat és toldásokat (44. 1.); így a 3-ikban, hol
ilyen versek vannak: lud-tir kabanű, kenős-tir juä (teli mező'asztagom van, teli csűr gabonám van) — az egyik ma-kad minam
ulämä! (milyen az én életem!) sorhoz rímelőűl ezt szúrja be: makad' minam sudä! (milyen az én szerencsém!). Egy másik helyen
(10. sz.) e verssornak: kitin ben gazägjosid? (hol vannak hát lá
dáid?) ez felelt meg: poplän sadaz sur sisjalo (a pap kertjében sört
szűrnek), mely az előbbihez képest kissé hosszú volt. Csinosabb
alakja a következő: poplän sadaz pukéilo, kudgon sur sisjalo (a pap
kertjében üldögélnek, részegítő sört szűrnek).
Befejezésül álljon itt néhány mutatvány a tárgyalt népköl
tési gyűjteményből:
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A)

IMÁDSÁGOK.

1. Ju-vizili
'

0

kűri ék on.

0 -

Ostd Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd sud-bur ku
riskom !
Muzemdz kwin-pol berlo-vatto gírisa minim-ka, kizon-kudijdz
bur-pal pel'-pumam ponisa judz kiéim-kd : nomir medam éi, nil'-das
vUijdn med vifijaloz! so suddz-burdz Inmard, Kildisind, Kwazd,
gumja- Vorsudd kuriskom /
Gdr-berles vazdn das-kik jozaz med vuoz ; uzi-kad', namer-kad
med daltoz tisez !
Arani-kd kutskim: milmi-kidmi kapci med luoz; cukna med
sultomi! kwin kuUo-kd aram : sekit med luoz gutini! aram kul'to
dan-ak med luoz, aramtdez-no dan-ak med luoz! oz vosaskiskom
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd ! so suddz kuriskom.
Arandz bittem-berd ukmis obin, das obin med potoz kabanez;
kaban-urdsi kában med puksoz, kié obin med potoz! so suddz-burdz
kuriskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd !
Tolaltd obin puktdm-berd kul'tozd kwastini, tilles med vozmaloz
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja- Vorsudd! kultoez sirlir-vild veldiim-berd, ósta suisa sukkiskom kutdsdn, tisez dan-ak med usoz suisa
zarni-kad', azves-kad med luoz tisez ! kurozd paldntdniiberd, vorokd
lukam, azves lopatadn pal'tkdm-berd, zarni-tis med usoz ! dődídn-ke
minim sinir-dord, pudovkaan úrimon med luoz. So suddz-burdz ku
riskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd !
Ullasan ponim-kd susdgd valla-palkiz potimon med jiloz ! so
suddz-burdz kwiskom óstd Inmard / . . . etc.
So susagié judz bastim-kd (kobidn-no, duridn-no, muckodn-no)
sindmez medam sodiski, ddldtsd lnmar, Kildisin, Kwaz, gumja
Vorsud med sotoz !
So judn Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd tirini
vitsd med kosoz bid^im dksejli ! bazard-kd nuim so judz, tfeé kuzojosin med pumiskom, sum-potisa liktono med luoz bazariútiz ! so suddzburdz kuriskom Inmard etc. — bazaris liktdm-berd, so kondon fíinidz
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bidgim aksejli vit tirini med jaraloz, a fiinidz kijárni med kil'ozl so
svddz-burdz knriékom Inmardf . . . . etc.
Kuriskisli gros-kopejka-kd úotim sudn-sursdn med, sotoz mil'em
Inmard, Kildisina, Kwazd, gumja- Vorsudd !
Uram Inmar-om (Egem), Kildisin-om (Teremtő egem),
Kwaé-om (Levegő egem), Dgumja-Vorsud-om (szerencseadó házi
istenem)! Szerencsét áldást könyörgünk.
Ha a szántóföldet háromszor előre hátra megszántva me
gyünk s a vető kosorat jobb vállunkra rakva a gabonát vetjük:
féreg azt meg ne egye! Negyven gyökérrel hadd gyökerezzék meg!
Azt a szerencsét, áldást könyörögjük Inmar-om,
Kildisin-om,
Kwaé-om, Djfumja Vorsud-om.
A szántóünnepnél előbb tizenkét ízületéig hadd nőjjön!
Magva hadd gyarapodjék, mint a földi eper, mint a kövi szederj !
Midőn a szántáshoz fogunk, lelkünk kedvünk vidám (könnyű)
legyen; keljünk föl korán! Ha három kévét arattunk, nehéz
legyen fölemelni! A learatott kéve jó sok legyen, a le nem aratott
is jó sok legyen. Úgy imádkozunk óh Inmar-om! etc. . . . azt a
szerencsét könyörögjük.
Az aratás befejezte után kilencz szín, tíz szín [alá] hadd
jusson asztag. Asztag mögé asztag helyezkedjék! Húsz szín asz
tag hadd jusson k i ! Azt a szerencsét, áldást könyörögjük óh
Inmar-om. etc.
Télen midőn szárítás czéljából kévét rakunk a színbe, óvd
meg a tűztől óh Inmar-oml etc.
Miután a szérűn kiterítettük a kévéket s istensegítset mondva
cséppel csapdossuk: hulljon jó számmal a magva; mint az arany,
mint az ezüst, olyan legyen a magva! Miután a szalmáját eltávolí
tottuk, (a gabonát) halomba gyűjtöttük, ezüst lapáttal szórtuk:
aranymag hulljon alá! Midőn a szérűre szánnal megyünk: annyi
legyen (a gabona), hogy vékával tölthessük. Azt a szerencsét, ál
dást kérjük Inmar-om ! etc.
Ha alulról teszünk (gabonát) a szuszokba: a felső szélen
kicsorduljon, oly bőségben legyen! Azt a szerencsét, áldást kérjük
Inmar-oml etc.
Ha ama szuszékból merő kanállal, vagy csészével, vagy
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fonott kosárral vettünk: ne lássák meg apadása; adja áldását Inmar, KildUin, Kwaé, gumja-Vorsud!
Azon gabonával Inmar-om etc. a fölséges császárnak adóját
megfizetni rendelje! Ha a vásárra vittük azt a gabonát: jó gazdák
kal találkozzunk, örvendve jöjjünk meg a vásárról! Azt a szeren, csét, áldást kérjük Inmar-om! etc. — Miután megjöttünk a vásár
ról, ama pénz fele a fölséges császár adóját megfizetni való
legyen, másik fele ellenben kezünkben maradjon ! Azt a szerencsét,
áldást kérjük etc.
Ha a koldusnak egy garast, vagy egy kópékat adtunk: szá
zával ezrivel adja vissza nekünk Inmar-om, Kildisin-om, Kwaé-om,
Dgumja- Vorsud-om!
2. Si zil-kurbon

kűri

ék on.

a)
Ósta Inmara, Kildiéind, Kwazd, Bigra-Vorsudd! túlié, zivot
leéiku, veram val kurbon éotini: so éizam kurbonmd sotisko.
Gidd pirtdm Zivotmi pin-tir, im-tir-kd bastiz kustdm turináz,
kuroáz: kötsi med tiroz, su-juzman ddlatsd pon! azbard-ka lezim
sel'o-peHo med luozi ! tukmás-durd-kd lezim kalikli vo£jaékisa uckono
med luozi!
Obind kul'todz tirdm-berii, tilzd-puza nudm-berd, sunitsd ponam-berd, Inmar, KildUin ! etc. sugles, l'ekles voéma !
Cukna sultdm-berd,kuzezli-palezli wazdm-berd $eé milin-kidin
med sídtoz ! jugak-sajkak viliz-tiriz med lo ! obind sudisa, éerdkjasa
minini med kildoz ! so obindz sertam, perUdm-berd, paékit itim volddm-berá kutdsdn-kd sukkim: zarnidn, azvesán tisiz med pal'tkiékoz.'
éuzam, viéam-berd vorok-urdsi vorok med puksoz, obin-bitsa med
puksoz !
Telini-ke kutékim, zárni-, azves-tis med paltkiékoz! dod'iá jirvilo tirimon med lo ! gec ulosojosin valtdm-berd kenos-dori: ullaéankd ponim éuédgd, vallaéan potimon med lo!
Ok-pal serdgzd-kd oskaltim: jir-vilo med atékoz, kiktatizd-kd
serdgdz oskaltim : jir-vilo med lo ! kwindti l'ukdtdniz kalikdn éiini,
juini med kildoz! ddldtsd med ponoz Inmara, Kildiéina, Kwaéa.
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Bigra-Vorsuda! sec kalik azbaram med piroz ! tusmonles-amonles
vozma Inmaraf efcc.
jeé kalik korkam med piroz, zárni-$ok-vila puktam siddz-nanaz
süni med pukéozi! geé kalikdn pin-tir-kd, im-tir-kd bastim, Inmard,
Kildisind . . . etc. su juzman ddldtsa med ponoz f
geé malpasez pirisa, potisa korkam med peresmoz! éukna sultdm-berd, sikisd pirdm-berd: wano-buro med luoz! kenu potam-berd
suri-vilin dismi laéak med atékoz! so suddz kuriúkom Inmaraf etc.
éukna skal pumitd sarvadn potisa, vedradn med pumiúkom ;
jelo-v&jo med luozi f
Ma-ka kurim, ma-ka malpam soa sot Inmaraf etc. soles-ana
kuriskini um todiskd, voida dn vaj !

Az őszi áldozat imádsága.
Uram Inmar-om, Kildiéin-om, Kwaz-om, Bigra-Vorsud-oml
Tavaszszal, midőn kihajtottam a marhát [a rétre], meg
ígértem, hogy áldozatot adok: azt a fogadott áldozatomat
adom meg.
Ha istállóba vezetett marhánk teli foggal, teli szájjal veszi
az elébe dobott szénát, szalmát: teljék meg a hasuk, tedd hogy
óhsógcsillapító áldásuk legyen ! Ha az udvarra eresztjük, [örömük
ben] fülebillegetők legyenek! Ha az Iitató] lók szélére eresztjük,
olyanok legyenek, hogy a nép irigykedve tekintsen rájuk!
Miután csűrbe raktuk a kévéket, miután tüzet vittünk, me
leget tettünk bele, Inmar, Kildiéin, etc. óvj meg szomorúságtól,
veszedelemtől!
Reggel a fölkelés után, miután szólott*) a feleségének, keljen
föl jó kedvvel! Ragyogó, tiszta legyen a teste! Rendelje (Inmar),
hogy játszva, nevetgélve menjünk a csűrbe. Miután azt a csűrt
szétbontottuk, szétszedtük, miután széles szérűágyat terítettünk,
*) Itt a közlő nyilván kiesett eddigi imádkozó szerepéből,
nem azt mondja, hogy mit imádkozom é n (a mint eddig olvassuk:
kihajtottam a marhát, megígértem, hogy áldozatot a d o k ) ; ha
nem mit mond egy imádkozó valaki (harmadik személy): miután
szólott (t. i. ő, az imádkozó). Ugyanily közlést nekem is volt alkal
mam följegyeznem; 1. Votj. Népk. Hagy. 155. 1. 1. jegyz.
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ha a cséppel csapdosunk: aranyképpen, ezüstképen szóródjék a
[gabona] magva! Miután megtisztítottuk, összehánytuk (?) a gabo
nát, egyik halom mellé a másik helyezkedjék, csűr nagyságú (ga
bonahalom) hadd helyezkedjék!
Ha szelelni (lapáttal fölszórni) kezdjük a gabonát: arany
ezüst magva szóródjók ! Szánom tetejestől teljék meg vele ! Miután
jó herélt lovaimmal az éléstárba vittem: ha a szuszékba alulról
tettem, fölülről hadd, hogy kicsorduljon!
Ha egyik szögletét nézem (éléstáramnak): egész tetőig érőnek
mutatkozzék [a gabonahalomj; ha másik szögletét nézem, egész
tetőig érő hadd hogy legyen! A harmad részével — úgy rendelje
(Inmar)l — vendégeskedjünk (együnk, igyunk) a néppel! Nyújtsa
áldását Inmar-om etc. Jó nép járjon udvaromba! Ellenségtől, go
nosztól óvj meg óh Inmar-oml etc.
Jó nép járjon házamba; aranyasztalra helyezett ételt meg
enni üljenek le [nálam]! Ha jó népséggel egyetemben teli foggal,
teli szájjal vettünk [az ételből], Inmar-om, Kildiéin-om etc. éhségcsillapító áldását hadd nyújtsa!
Jó gondolkozású [ember] bejárva, kijárva öregedjék meg
házamban! Eeggel, miután fölkeltünk s benyúltunk a ládába:
legyen az teli vagyonnal! Miután a kamrába mentünk, keresztrúdon [függő] ruhánk sok lássék! Azt a szerencsét kérjük In
mar-om etc.
Keggel egy kis dézsával menvén ki a tehén elé, egy vederrel
(t. i. tejjel) találkozzunk! Legyenek [teheneink] bőtejüek (tejesek,
vajasok)!
A mit kértünk, a mit gondoltunk, azt add meg óh Inmar-om,
Kildisin-om, Kivaé-om, BigraVorsud-om\
Azonkívül egyebet nem
tudunk könyörögni, ne haragudjál!
b)
Ostá Inmará, Kildisina, Kwazd, Cola Vorsudd! — Ucki, Inmard, viliiéin pinaljosid-vild gec sinminid !
jeé kidis paégon-dirja siédm taga-'pida sotiskom-ni f tod'i
diédn-kutdn, $ec buskel'dn, semjadn-vatagadn ódig kilU-imis, kiltdkkwaratdk, coc éiisa-juisa sotiskom. kijad-pidad basti, kozma Inmar a !
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Vuézd siiskom, vilzd tiniétid kuriskom. kiéám gegmi ozo-vizikad med viéijaloz, gec med toljoz! das-kik vizijcm med vizijaloz,
kwaiton kurojem med pusjoz, kamis-kuro-kad' med hudoz, das-kik
jozjem med hudoz ; azves sepjem, zarúi tisjem, sin tirimon, ki birttimon, kwin-pol vandisa kirim tirmimon med 7uoz ! kul'to urdsi kul'to,
jusis urdsi jusis, kában urdsi kában med puksoz !
Cukna, git-azd [gec] milin-kidin, kilták-kwaraták uzani, l'ukani Inmara jurtti! guádm Xek télies, zorles voima! Obinad nuíni
gec valjosta sot! kwastiku tilles-pules, kiélés, cerles, tusmonles Inmarii, Kildisina etc. voéma !
g'ec semjaiin-vatagaan, gec buskel'dn usjaskisa siimon-juimon,
gosudarles dussd-vitsd kiltdk-kwaratdk, nandn-judn, éivotdn, semjadn-vatagaan tirimon minda sot Inmar'i!
Vorsud, Osmiis-, Mu-vir- mesta-ut'isjos, ton-no Catca-nuna
Ilja-prorok, Kuzma-Demjan coc éiini-juini Uktd, kozmáid! sabas!!
gec éivotmds-no tesles, kiélés, cerles, tusmonles, vuii, nukd
usdmles, pis-pu pogramles vozmala Inmara, Kildisina! etc.
Cukna zivot sudikuz pinaljos; jurgo-valdn, gok suro os-pidn,
zárni suro, azves gonjem tagadn med pumiskozi, sot Inmara.' Mi
pinaljos ici todiskom, ton acid Inmara tod-no, sonerti-no !
Uram Inmar-om, Kildisin-om, Kwaz-om, Cola-Vorsud-om ! —
Tekints alá, Inmar-om, felülről gyermekeidre jó szemeddel!
A jó vetőmag szótszórása idején fogadott (igért) toklyódat
most megadjuk. Fehér ruhával, jó szomszéddal, az egész háznép
pel egy akarattal (tkp. egy nyelvből-szájból), szidalom ós perpatvar
nélkül (tkp. beszéd és hang nélkül) együtt evén, iván adjuk meg.
Fogadd kezedbe, lábadba, kegyeskedjél (?) Inmar-om!
A régit esszük, az újat tőled kérjük. Elvetett rozsunk mint a
gyepfű gyökere gyökerezzék meg, jól teleljen át, tizenkét gyöke
rűvé gyökeredjék, hatvan szárúvá sarjadjon, mint a nádszál úgy
nőjön, tizenkét ízületessé nőjön; ezüst kalászú, arany magvú, sze
met kielégítő, kézzel tapintható (?), háromszori [sarló]-vágásra
marékot betöltő legyen! Kéve mellé kéve, asztagrúd mellé asztagrúd, asztag mellé asztag helyezkedjék!
Segíts Inmar-om, hogy reggel, este, szidalom ós perpatvar
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nélkül munkálkodhassam, gyűjthessek ! Nyáron gonosz széltől, eső
től óvj meg! Add jó lovaidat, hogy betakaríthassak csűrödbe! Mi
dőn (kévéket) szárítok, tűzvésztől, íngörcstől, betegségtől, ellenség
től óvj meg Inmar-oml etc.
Vorsud, Forrás-, Halom-, Helyőrzők s te is Liget-bátya, Illés
próféta, Kuzma és Demjan [szentek] — • jertek együtt enni és inni,
kegyeskedjetek (?)! Isten hozott benneteket!!
Jó marhánkat is őrizzétek meg a vadtól, íngörcstől, betegség
től, ellenségtől, vízbe-, árokba-eséstől, fa-feldőléstől óh Inmar-om,
Kildisin-om! stb.
Add óh Inmar-om, hogy reggel midőn a gyermekek a lábas
jószágot etetni mennek, poroszka lóval, nagy szarvú tulokkal,
aranyszarvú, ezüstgyapjas kossal találkozzanak! Mi gyermekek
keveset tudunk [kérni], te magad Inmar tudd ós igazítsd el [a mi
számunkra kell]!
B)

D A L O K .
1.

Tolezá, tolezá, ton-a $ok ?
mon-ká sok luisal,
pillém-sori-no ej sed'ísal! —
pilemá, pifiemá ton-a gok ?
mon-ká gok luisal,
gurezd ej pikiskisal! —
gureéd, gurezá, ton-a gek f
mon-ká %'ok luisal,
sir-no cul% ej harisai/ —
sirá, sir a, ton-a 30 k ?
mon-ke gok luisal,
pisej-no ej kutisal ! —
pisejá, pisejá, ton-a gok
mon-ká gok luisal,
adamilán gir-pumaz-no &j silisal ! —
adamid, adamid, ton-a gek ?
mon-ká gek luisal,
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gosudafli kuner ej jarasal! —
gosudafa, gosudard, ton-a gok ?
mon-ká jöfe ej luisal,
ta dunne taé-a luisal ?!
Holdam, holdam, te vagy-e a nagy'?
Ha ón nagy volnék :
a felhő mögé nem akadnék! —
Felhőm, felhőm, te vagy-e a nagy ?
Ha én nagy volnék,
a hegybe nem ütközném! —
Hegyem, hegyem, te vagy-e nagy?
Ha én nagy volnék,
az egér nem tenne bénává! —
Egerem, egerem, te vagy-e a nagy?
Ha én nagy volnék,
a macska is meg nem fogna ! —
Macskám, macskám, te vagy-e a nagy?
Ha én nagy volnék,
az embernek vállára nem állanék! —
Emberem, emberem, te vagy-e a nagy ?
Ha én nagy volnék,
a császárnak, szegény nem kellenék ! —
Császárom, császárom, te vagy-e a nagy ?
Ha én nagy nem volnék,
ez a világ így állana-e ?!

ibit idiki minisa, minisa
nil-pules sonerzd ej setti,
kié-pules ted'izá ej setti,
kisnoales ceberzd ej setti.
cinir-canir ciniez,
caj jaono-kad' imiz !
punimd zavodi serani,
kisnoma vaji u%ani.

t$

>

:
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ma-kad' minam ulcimá ? !
/ma-kad'minam sudd ? ! ]
lud-tir kaband,
kenős-tir jud,
gid-tir Zivota,
sikis-úr uksod,
purud-tir corigd,
korka ug tar semjad,
sin tirmon kad"korkaa,
kar-haza?- kad' azbard !
Az ibit folyó mentében aláfelé menvén,
a lúczfenyőnél egyenesebb fát nem találtam,
a nyírfánál fehérebbet nem találtam,
feleségemnél szebbet nem találtam.
Gyönge, kedveske (?) az ujja,
a szája, mintha theát innám [olyan édes]!
Ebet szereztem, hogy [a vadat] nyomozhassam (?),
feleséget hoztam a munkához.
Milyen [nagyszerű] az én életem ?!
[Milyen az én szerencsém?!]
Teli mező asztagom van,
teli csűr gabonám van,
teli istálló marhám van,
teli láda pénzem van,
teli folyógát halam van,
a házba nem fér el családom,
szemet kielégítő a házam,
mint városi bazár az udvarom !
Közmondások.
1. Inmar sur-kd-no puktiz : cidano. — Ha Inmar egy szarvat
tett is [homlokodra]: el kell tűrni.
2. Kalikjos sotozi gok pester-no nanzd ug pono. — A nép
nagy kosarat ad, de kenyeret nem tesz belé (azaz sok tanácsot tud
adni, de kevés kalácsot).
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3. Puniles bi£zä cogisa ié soä ud lesti. — A kutyának levágva
a farkát nem teszed juhhá (kutyából nem lesz szalonna).
4. Pars-suräz, kuräg-noniäz, surlo-purtäz utca! — Keress
disznószarvat, tyúkcsecset, sarlóhüvelyt! (csomót keres a kákán).
5. Parslän nil! pidiz: gozi-vüinug bigati silini ; kuräglän kikkä-no pidiz: bigatä silini. — A disznónak négy a lába: kötélen
nem tud megállani; a tyúknak kettő van: meg tud rajta állani.
6. Kizlän kuliez viéijaz usä. — A fenyő toboza a tövéhez égik
(nem esik az alma messze fájától).
7. gutäs buráin, ad'ami käämin, — Az ölyv szárnyával, ember
erejével (boldogul).
8. Kcj-kaj kuhnin, ad'amd, amalin. — Állat erővel, ember
fogással (boldogul).
9. Pesterez gek, nanez evei. — Kosara nagy, kenyere nincs
(fenn az ernyő, nincsen kas).
10. Uzir kort-cogän evei sukkämin. — A gazdagság nincs vas
szeggel leverve (a szerencse mulandó).
11. cin lidfisa vetlo. — Füstöt számlálva (azaz : tétlenül)
járnak.
12. ósta kozma — sifandä kormu ! — Uram-segíts! — segge
det vakard! (крестился, крестился, — да на первомъ-же т а г у и
провалился: vetegette a keresztet; de az első lépésre feldőlt).
13. Astan-karlängureéez ßuZit, Kuzon-karUin bazarez paskit.—
Astan (? Astrachan) városnak a hegye magas, Kazán városnak a
piacza téres (знаютъ боярина по каФтану, а купца по карману:
ismerik az uraságot a kaftánjáról, a kereskedőt pedig a zsebéről).
14. Kecän, tagaän ид täro. — Kecske a kossal nem férnek meg.

Изсл'Бдоватя о нар-Ыахь черемисскаго языка. I. Д-ра
М. Весве. Казань. 1889. — A c s e r e m i s z n y e l v d i a l e k t u 
s a i r a v o n a t k o z ó n y o m o z á s o k . I. füzet. Irta dr. W e s k e
M i h á l y . Kazán, 1889. (50 lap.)
A kazáni egyetem mellett fönnálló archasologiai, történeti és
ethnographiai társaság az 1888. év nyarán egy háromtagú —
Szmirnov ós Weske tanárokból, továbbá Traubenberg múzeumi
őrből álló — expeditiót küldött ki a cseremiszek ethnographiai és
nyelvészeti tanulmányára. Ez expeditió munkásságának eredmé-
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nyei eddigelé két munkában láttak napvilágot: az egyik Szmirnovnak ( ( C s e r e m i s z e k . T ö r t é n e t i é s e t h n o g r a p h i a i v á z 
lat*) 1 ) czírnű műve, mely az ő saját megfigyelésein kivűl kritikai
gonddal összeállítja a cseremiszek múltjára és népéletére vonat
kozó (jó részben csak nehezen hozzáférhető folyóiratokban el
szórt) irodalmi anyagot is ; — a másik a czímben jelzett értekezés,
mely a cseremisz nyelvjárások földrajzi meghatározását s hangtani
sajátságaik vázlatos jellemzését tűzi ki czélúl. A cseremiszeket
eddigelé nyel v s ethnographiai sajátságok tekintetében h e g y i é kre
(ropiine) és e r d e i e k r e (JLVTOBHC) szokták osztani, úgy képzelve,
hogy a Volga folyó képez közöttük természetes határt, a melynek
t. L jobb pártbeli hegyes vidékén lakik az egyik fajta nép s bal
pártbeli erdős vidékén a másik. Weske utazásaiban azon meggyő
ződésre jutott, hogy e felosztás alapjában helytelen; a mennyiben
a hegyi cseremiszek nyelvjárása messze kiterjeszkedik a Volga
erdős oldalára is a kozmodemjanszki, makarjevi és jamnszki ke
rületekben. Szerinte megfelelőbb az igazságnak, ha k e l e t i és
n y u g a t i cseremisz nyelvjárásokról beszélünk, melynek határait
s alsóbb fokú tájszólás-csoportjait ő egész tüzetességgel állapítja
meg. — A cseremisz magánhangzó-rendszerben ő néhány oly hangot
fedez fel, melyeket az eddigi források nem jelölnek meg különö
sen; ilyenek jelesen: 1. az észt e hang, melyet úgy határoz meg,
bogy csaknem olyan mint az orosz H , csakhogy articulatiója nem
oly hátraeső. Azonosnak találja e hangot a votják e-vel (pl. ezek
ben : votj. ner ág, 0,9 ajtó, evei nincs) s a mi különös a csuvas for
dítások a -jávai is, mely utóbbinak pedig az én észlelésem szerint
nem a votjákfóle e, hanem é felel meg (1. NyKözl. XXI, 4 ) 2 ) ; —

X

) M . . H . ÜMUpíIOBT).

x

IepCMHCH.

HcT0pHK0-3TH0rpad'HiieCKÍM

oiiepKT,. Ka3aiit. 1889. — 255 oct. 11.
a
) E pontban aligha lesz helyes Weske megfigyelése. A vot
ják e magas hang, melynek akustikai benyomása az ö es e között áll
s azért az oroszok rendesen 9-t írnak helyében (pl. s, RSjm, T3,H;H
== je jég, ded'í szán, ted'i fehér) s Gavrilov ö-t. A csuvas á mély
hang s egyéb források H-t írnak helyette, így pl. á ö á p csődör
Zolotn\iczkinél: H ü n p , az én átírásomban éjér; B á x á T Í d ő
Zol.-nél B H T H T , nálam véyét. Azé az l-nak megfelelő nyíltabb
hangzó, mely úgy viszonylik az e-hez, mint I az i-hez ; úgy látszik
a cseremisz és észt e a mi átírásunk szerint voltaképpen é.
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2. Az én nyelvészeti följegyzéseimben használt é hang (a magy.
é-nek megfelelő rövidje), melyet orosz fordítók hol 3-val, hol ii-vel
írnak. W. szerint kiejtésénél az ajak helyzete ugyanolyan, mint
az előbbinél, az articulatio a lágyíny közelében történik, a nyelv
hegye pedig az alsó foghúshoz ér. Ugyané hang szintén megvan a
csuvasban (melyet az újabb fordítások c-vel jelölnek, pl. Keceni>
kicsiny == kézén) s hozzátehetjük, hogy nagyszerepü a kazáni
votjákban s a vogulban is; — 3. egy ö és ü között álló hang,
melyet én p-val jelzek (]. NyKözl. XXI, 4.). Érdekes Weskének
azon megfigyelése, hogy a magánhangzók illeszkedése a nyugati
nyelvjárásban épp oly tökéletességben van meg, mint pl. a magyar
ban (pl. nyűg. cser. körgéSté belül, éümna szívünk = kel. csér.
körgéété, siimna) s hogy régebben így volt ez a keletiben is, biz
tos nyomokból látható (v. ö. pl. kel. cser. wlgédo fényes, joldémo
lábatlan, kombo lúd stb.; továbbá : jerdémá tónélküli, sildii.r csillag,
illnö alant stb.) A két nyelvjárás főbb eltérései a magánhangzók
tekintetében a következők:
1. kel. cser. o az első szótagban = nyűg. cseri a: kcser.
voz gyökér, jol láb, mo mi, modam játszom == nycser. vaz, jal, ma,
madám.
2. kel. cser. a az első szótagban = nyűg. cser. a: kcser.
jamdé, jamde kész, magrem kiáltok, iarem terítők == nyós©r> jamdé,
miigrem, iarem.
3. kel. cser. u az első szótagban = nyűg. cser. é: kcser. vuéem várok, kumit három, ludo récze = nyűg. cser. vécém, kémet,
lédé.
4. kel. cser. ü az első szótagban = nyűg. cser. é: mit víz,
vilr vér, küdür fogolymadár = ny. cser. vét, vér, kédér.
5. kel. cser. é az első szótagban = nyűg. cser. é: jélme nyelv,
kézét most, kélmas fázni = ny. cser. jélmé. jélme, kézét, kélmas.
6. kel. cser. e az első szótagban gyakran megfelel nyűg. cser.
i-nek: venge vő, lébe meleg, penkede erős = nyűg. cser. vingé, livé,
pinkédé.
Értekezésének végén Weske szó- és textusmutatványokkal
ismerteti az 1821-iki cser. evangeliumfordítás, az 1837-iki cser.
grammatika s különösen Wiedemann írásmódjait. Az utóbbiról
joggal állítja, hogy kellő kritika nélkül dolgozta fel a rendelkezé
sére állott források anyagát; volt alkalmam erről magamnak is szá-
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mos esetben meggyőződni votják szótárom szerkesztése alkalmá
val. Mindamellett azt hiszem, túllő Weske a czélon, midőn Wied.
szótárának ily féle följegyzéseit is, mint: min ón, nilit négy, vizit
öt, támdam benneteket, aíada atyátok, melyek helyett ő mén, nélét,
vézét, tamddm, dt'ddá alakokat hallott — egyszerűen gondatlan föl
jegyzésnek tekinti. A Wied.-féle alakokat igazolják Eeguly és
Castrén is s egyáltalában a hangbeli eltérés oly csekély fokú a
kifogásolt és tapasztalt adatok közt, hogy azt még egyazon nyelv
járáson belül is meg lehet engedni. Mindenesetre igen merész Weskónek azon megjegyzése, hogy a hegyi cseremiszség nagy területén
aszók kiejtése m i n d e n ü t t változatlanul egyforma (nponsHOiiieme CJIOBT. Ha ropHOÜ cTopoHii B e 3 A * o p o H Toace47.1.)
s hogy a külömbözö forrásokban található eltérő feljegyzések, csak
a hangok hibás felfogásának eredményei. Óvatos nyelvész nem
ítélhet ily általánosságban s ily apodictice, különösen ha csak pár
hónapig s egy-két helyen néhány személlyel érintkezett a nyelv
megfigyelése czéljából. — Művének függelékében Weske egy kis
statistikai kimutatást nyújt a cseremiszek létszámáról és a külöm
bözö kerületekben való megoszlásukról. Összes számuk körülbelől
300,000, tehát a mordvák után — kiknek száma közel egy millióra
rúg — ők a legnépesebb faj a keleti ugorságban. A harmadik
helyen szám tekintetében állanak a votjákok, kik Florinszkijnek
1874-ben adott kimutatása szerint 251,000-en vannak.
MUNKÁCSI BERNÁT.

