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A vogul nép ősi hitvilága.
(Nyolczadik közlemény.)

Különös szeretettel foglalkozik a vogul-osztják népköltés a
t e r e m t é s t ö r t é n e t é v e l . A mi a bálványistenségeknél a
«hősének» (tirnin erV ) , ugyanaz az Egatyánál «az ég és föld
teremtésének éneke» (máV tq,rmV sánkámlém éri), «a föld kelet
kezésének v. előbuktatásának regéi» (ma telem v. yutttém möjt) s
az ezekkel kapcsolatos «tűzözön-regék» (jelpin sakw mojt). A hős
ének az illető bálványistenség személyének s szent helyének tisz
teletét igazolja, emezek Numi-Tqrém dicsőségét beszélik s midőn
az ő világuralmának eredetére, az ember korabeli világ, az ember
idejebeli világ ( élém.-yqlés jisin tqrém, elém-yqlés nqtin tqrém) meg
alkotására tanítanak, egyszersmind a mindenségről való hagyomá
nyos felfogást örökítik át nemzedékről nemzedékre. Eme regék s
énekeü előadása, bár nincs különös alkalmakhoz kötve, mindenkor
ünnepies s a hallgatóság részéről is komolyságot és áhítatos figyel
met követel. A föld keletkezésének az a regéje, melyet a Szigva
vidékén volt alkalmam följegyezni (I: 1.), egyenesen «szent regéd
nek (jelpin möjt) neveződik s ezen jelzéssel közölték tartalmát
GoNDATTinak is (34. 1). Bizonyos szertartások is kisérik e rege elő
adását, jelesen hogy az asztalra — nyilván a megbecsülés jeléül —•
valamely ezüsttárgyat (pl. pénzt) helyeznek, a regélőt jó étellel s
itallal vendéglik, továbbá hogy ott, a hol a Fáczánkacsa-orrú aszszony története kezdődik, mely «a regének tulajdonkép való szent
helye» (mak jelpin máta I : 18.), az asszonyok a házból kimennek.
GONDATTI szerint ennél a nem figyelmes hallgatót még büntetés is
éri; nőknek pedig egyáltalában nincs megengedve hallgatása
(34. L). A Pelső-Szoszva vidékén közölt déli eredetű kosmogoniai
ének, «a föld égből való lebocsáttatásának éneke» (ma táratim
Nyelvtudományi Közlemények. XXXI.
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erV I : 77.) szintén «szent», melyet ép úgy mint a «medve égből
való leszállásának énekét» három jó ruhába öltözködött férfi sapká
val fején s övvel derekán hajlongva s kezeiket egymáséval kis ujjuk
kal egybekapcsolva énekel. Kétségtelen, hogy a népköltés e termé
keinek főtartalma igen régi időknek hagyománya, a mint ez kitet
szik az egymástól messze eső vidékeken följegyzett változatok kö
zös költői kifejezéseiből is. PATKANOvnak egyik közleményében
(II : 174—6.) «régi regék» (jis ai-ket) mondója a hősnő, midőn
«az ég hogyan keletkezett, arról beszél; az ülő bőrös föld, szőrös
föld hogyan keletkezett, arról beszél» (tűrum yota tivöt tu-lda
padardet-, ömésta sögon még, punén még yota tivöt, tu-lda padardet).
Tartalmuk szerint a följegyzett kosmogoniai népköltés szövegei
kétfőtipus csoportjába sorakoznak. Egyik a déli, melyhez a EEGTJLYtól följegyzett teremtési ének (I : 100.) s ennek tőlem jegyzett
változata (I : 77.) tartoznak; ezek az ösvízröl s a földnek innen
való előbuktatásáról nem tudna.k, «egy méh szülte hét ősemberről»
beszélnek, kiknek hirtelensége hozza létre a földön a czivódást,
betegséget és halált, úgyszintén a medvét, mely állat a déli monda
szerint a legidősebb ősembernek a dühtől elváltozott mása. A má
sik az éjszaki tipus csoportja, melyben a regék és énekek összekötő
szálai az ösvíz, a tüzes özönvíz, az embernek földből való teremtése.
Külön alcsoportkép közelednek itt egymáshoz egyrészt a szigvai
szent rege (I : 1.), a tüzözön-ónek (1: 38.) s az egyik tüzözön-rege
(I : 73.), másrészt «a föld körülövezésének regéje» (I : 33.) s «az
ember teremtésének regéje» (I : 128.). Amazokban ugyanis az Égatyán kívül a legifjabb Tarém-jinak, a Világ ügyelő-férfinak jut na
gyobb szerep a teremtésben, ezekben pedig a legidősebbnek, a
«Tapél-öreg» névvel is jelölt pelimi istenségnek. A Tarém-űak he
lyett Xul'-atér közreműködését emlegetik a szintén éjszaki tipusi
PiEGULY-féle teremtési rege (I : 135.), az «Ordögfejedelem-rege»
(I : 160.) s a tűzözönregék egyike (I : 68.), mely démonról külömben szólnak a fentebbiek közül a tűzözön-ének s az ember terem
tésének regéje is. Bibliai elbeszélésnek pogány hagyományú kép
zetekkel való egybeszövése az «Atom ( = Ádám) nevű öreg em
berről és feleségéről)) közölt kondai monda. Mindezeknek tartalmát
más források ide tartozó följegyzéseivel kiegészítve s tárgyak sze
rint csoportosítva a következő vázlatos összeállításban foglalhatjuk
össze :
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1. A k e z d e t k e z d e t e . 1. A déli hagyomány szerint:
a) «A föld és ég ők megalakulnak, ők megteremtődnek; Xul'-qtér
legkisebb fia nyílszárny-ragasztásra való ezüst enyvüstjének nagy
ságára teremtődik Numi-Tqrém atyánk; XuV-átér legkisebb leánya,
az ő fonó ezüstorsója karikájának nagyságára teremtődik Kérges
Föld anyánkw (Sqwén Ma ánküw I : 101.); más szóval: az ég és
föld egyszerre alakultak.
b) «Arany-Kwores apuska ezüst orsókarika nagyságában
alkotódott; 'Sopér-mszony, .Kami-asszony anyát ( = Földanyát) ő
bocsátotta alá, XuH-qtér-leányt (az emberek ősanyját) ő teremtette,
Fönn-járó szárnyas Kalmot ő teremtette» (I : 77.). E szerint tehát
kezdetben csupán az ég volt meg; a föld, az emberek ősanyja s az
üzenethordó istenség onnan származtak.
2. Az éjszaki hagyomány szerint: a) A felső-szoszvai közlés
ben : uJoli-Tqrém anyánk (-— Földanya) a két tqrém, két kworés
( = ég és föld) között hétszeres vasláncz végén függő várában ül.
Hosszú ideig ül, avagy rövid ideig ül, egyszer csak ím a föld meg
teremtésének kora eljött. Numi-Tqrém bátyja szól: ,Te' testvér
most szállj le az alant levő földre, az ember korabeli, az ember
idejebeli világot kell megteremteni!' A hétszeres vasláncz, melyen
a vár függött, most levágódott s Joli- Tqrém anyánk ím alászállott»
(I . 128.). E szerint, úgy mint a déli hagyomány b) változatában,
kezdetben a föld is az égen volt s az Egatya akaratából jutott le az
alsó világra.
b) A lozvai közlésben: «Mielőtt a föld megteremtődött, a víz
és ég egymásra borulva fedték egymást. A felső égen N. T. atyánk
él, az alsó világon Xul'-qtér búvárkacsa alakjában úszkál» (1: 160.).
Itt az ég és a föld helyén levő végtelen ősvíz alkotják a kezdet kez
detét; amott az Egatya, itt az Ör dögfej edelem él.
c) A EEGüLY-féle szigvai közlésben: «Egy asszony s öreg
ember élnek. Tqrém atya ezüstívű íves bölcsővel bocsátotta őket
felülről alá. Vasláncz végén jöttek alá. N. T. atyjuk alvidéki zúgó
szelet támaszt: a felső tenger végére viszi őket; felvidéki zúgó
szelet támaszt: az alsó tenger végére emeli őket. Az öreg egy na
pon könyörög: N. T. apám nekem egy házkerület nagyságú szent
földdarabot bocsáss alá. Miután egy napig éltek, miután két napot
eltöltöttek N. T. atyjuk egy ház nagyságú szent földdarabot bocsá
tott neki alá» (I : 135.). Itt is az ég s alant az ősvíz állanak az idők
1*
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kezdetén; emitt azonban nem az Ördögfejedelem, hanem egy fölül
ről alábocsdtott emberpár él föl s alá hányatva a széltől. Az ember
kértére bocsátja az Egatya alá az első uszent föld)) darabját. Ugyané
regének egy másik helyéből (I : 139.) megtudjuk, hogy az ősvíz'is
N. T. igézetével jött létre (cm satém jelpin vitém). — Szorosan
csatlakozik ehhez a jugrai (szoszvafői) közlés, mely szerint: «Egy
asszony s egy öreg ember élnek. Házuk a mily nagy, akkora föld
halmon (má-iayl) élnek. Hogy e földhalmot N. T. atyjuk bocsátotta-e alá, avagy alulról bukkant föl, ők teljességgel nem tudják»
(I : 33.). A külömbség itt csupán az, hogy a rege nem tud az ősvizen hányódó földdarabka s a rajta élő emberpár előtörténetéről,
melyet az előbbi rege közöl.
d) A szigvai szent rege közlésében : «Tundra-halmi (Tunraéa%l) asszony s öreg ember élnek. Egy hófehér hollójuk van. A ház
két oldala felől mindenütt víz van; föld nincsen sehol. Az öreg a
házból ki nem megy; a külső világ (kwoni máj hogy milyen alakú,
ő nem tudja» (I : 1.). A rege végén kiderül, hogy az öreg ember
«az égen Numi-Tq,rem» s az asszony Kaltéé lesz (I : 32.); tehát itt
van ugyan ég, de a későbbi Egatya eleinte a földön, illetőleg az ösvíz
atundrahalmi várában)) ( Tunrá-sayl üs I : 21.) lakik. - Ehhez
csatlakozik a tűzözön-ének felsőszoszvai közlése, mely avval kez
dődik, hogy «magától termett moszathalmi, tundrahalmi várukban
(ness telem Tankiv-sayl, Tunrá-sayl üsént) Arany-'$ts s AranyKworés asszony s öreg ember élnek» (I : 38.). Minthogy az ének
végén arról van szó, hogy ez istenpár Ax&ny-Kaltéé s Arany-q,tér
gyermekeiket aranyabroncsú két bölcsőben hét rojtos ezüstlánczczal «ezen alant levő földre bocsátották*) a fentemlített umoszathalmi, tundrahalmi várnak)), éppen ellenkezőleg az előbbi közlés
felfogásával, az égen kellett lennie.
Egyezik tehát valamennyi közlés abban, hogy kezdettől fogva
van az ég, melyet a szigvai szent rege kivételével szintén vala
mennyien az Egatya ősi lakóhelyének ismernek. A föld csak a déli
hagyomány egyik közlése szerint alakúit egyszerre a földdel; egyéb
közlések, a mennyiben eredetéről szólnak, az égből származtatja!;.
Az éjszaki hagyomány a föld keletkezését megelőzőleg végtelen ősvizet tud annak a helyén, melyen a föld kezdetben mint kicsiny
tundrahalom jelentkezik. Az ősvíz, illetőleg a benne kiemelkedő
földdarab legrégibb lakója több közlésben a Földanya, másokban

A VOGUL N É P ŐSI HITVILÁGA.

5

egy ősember-pár, végül egy közlés szerint Xul-qtér, kit — mint
alább látni fogjuk - szintén az Egatya bocsátott mennyei lakából
a földre.
II. A v i l á g o s s á g s é g i t e s t e k t e r e m t é s e a felsőszoszvai közlésben (I : 128.): «Midőn Joli-Tqrém anyánk lejutott,
ez az ember lakó kérges föld egyre sötét. Fönn-járó-szárnyas-Kalmot
N. T. bátyjához üzenetet vinni fölküldi. Fönn-járó-szárnyas-Kalm
feljött s így szól: ,Joli-Tqrém anyám ezt az üzenetet küldi: a te
rendelted kérges földre ím leszállottam, most az ember korabeli
világ, az ember idejebeli világ hogyan fog megteremtődni, hiszen
a föld egyre sötét; te bátyácskám, deríts föl napot, hozz elő hold
világot!' N. T. bátyja napot derített föl, holdvilágot hozott elö, a
föld ím világossá lett)). — A szigvai szent rege az ifjú Világügyelő
férfi hőskorában ismeri az ebeivel szánon nyargalászó s egyre kör
ben forgó Holdvilág-öreget (Ét-pos ajka), kinek házában a kárpittal
elfödött szobarekeszben leánya fagyot alkot (1: 24.); ismeri továbbá
a három lóval körben nyargaló s napot vivő Napasszonyt (Xqtélekwá), kinek házában a kárpitos szobarekeszben szintén leány ül s
ez égető hőséget alkot (I : 25.).
GONDATTI szerint:
«Kors-torum
mindenelőtt az eget, földet, vizet, tüzet, napot, lioldat és csillagokat
teremtette, még pedig olykép, hogy a fölül éggel borított s körös
körül vízzel környezett lapos föld mozdulatlan s a nap, valamint
a hold körülötte forognak)) (45. 1.).
III. A s z á r a z f ö l d t e r e m t é s e 1. a déli hagyomány
szerint: «[N. T. atya Lábbal-alkotott-lábas Kaimhoz szól:] ,Te
majd ha le fogsz érkezni, eleven kígyóostorral háromszor történöleg
csapdosd meg Kérges-Föld anyát (Sqivén Má ánküw): nagyölü
ember két öljenek szélességére fog kibontakozni földecske; étellel
táplálkozó embere onnan fog teremtődni, egy méhbeli hét magza
tot fog ő szülni'» (I : 103.). Az így keletkezett földdarab felel meg
az éjszaki hagyomány ősvízbeli, égből alábocsátott tundra
halmának.
2. Az éjszaki hagyománynak a) jugrai közlésében a később
pelimi istenséggé váló «ének embere, rege embere» nevelő bácsi
jának s nénijének tudtán kívül fölszáll Arany-Kworész atyjához s
tőle a következő üzenetet hozza: «,Hét éjen át, hét napon át az
ajtós ház ajtaját, tetőnyílásos ház tetőnyílását zárva tartsátok :
bármi zaj is hallatszik künn, ki ne menjetek; Arany-Kworész
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atyánk a földet bocsátja alá egéből'. Az ajtós ház ajtaját bezárták,
a tetőnyilásos ház tetőnyílását befödték; egyszer csak valami
dörgő, csattogó zaj támadt. Hét éjen, hét napon át egyre csattog
az ég: Arany-Kworesz atyjuk a földet bocsátja alá» (I : 35.). Az itt
szóban forgó ház az ősvíznek már meglevő földdarabkáján áll, az
igazi föld tehát attól egészen függetlenül az égből bocsátódik alá.
b) A szigvai szent rege közlésében (1:1—2.) az ősvíz tundra
halmán élő emberpárnak «egyszer csak a felső égből valami csat
togás hallik. Az öreg kinéz az ablakból: hát felülről, az égből egy
vas-búvár-madcir (kér-ta^t) jön, földet keresni beereszkedett a vízbe.
Csak járt, csak járt ott alant: fölbukkant, semmi földet nem talált.
Lélekzetet vett s ismét aláereszkedett a vízbe. Járt, járt, fölbuk
kant : megint hiába, föld nincsen. Egy keveset lélekzett s harmad
szorra beleereszkedett a vízbe. A mint fölbukkant, olyat lélekzett,
hogy a torka alja megrepedt belé ; de az orrán egy kis földmorzsácska van. Szárnyra kelt s avval az ég felé ment. Az asszony s
örege lefeküdtek. Eeggel a mint fölkelnek, megint valami csatto
gás hallik az égből. A mint az öreg kifelé néz, az égből vas-vöcsök
(kér-löli) jön alá, beleereszkedik a vízbe. Járt, járt; midőn fölbuk
kant, nincsen semmije, éppenséggel semmije. Egy kevéssé lélek
zett s ismét a vízbe ereszkedett. Megint járt, járt; midőn fölbuk
kant, ismét nincs semmi. Keveset lélekzett s még egyszer, harmad
szorra beleereszkedett a vízbe. Midőn fölbukkant, olyat lélekzett,
hogy a feje búbja megrepedt belé; de az orrán egy jókora nagysága
földdarabka áll. Annak a tundrahalmi háznak szögletéhez oda dör
zsölte az orrát s azután az égbe repült. Az asszony s örege lefeküd
tek. Eeggel a mint fölkeltek, a föld talpszélességűvé lett. A második
napon a mint fölkeltek, a jöld a látóhatárig jutott már, annyira
megnagyobbodott; harmadnapon a mint az asszony s örege kinéz
nek az ablakból: víz nincsen, már mindenütt földdé vcdiozott. Hó
fehér hollójához szól az öreg : ,Eredj csak, nézd, mily nagygyá
lett a föld !' A holló elment, egy kis órát járt, már oly nagygyá lett
a föld. Az asszony s örege ismét lefeküdtek, ismét fölkeltek, a hó
fehér hollót ismét küldik megnézni a föld nagyságát. A hófehér
holló jártából csak déltájt jött meg: oly nagygyá lett már a föld.
Harmadnap fölkelnek, ismét szólnak a hollónak: ,Menj csak,
nézd, a föld mily nagygyá lett!' Jártából éppenséggel nem kerül
meg, a nap úgy esteledik le.» -— Tudomást szerzett e regéről
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is, ki szerint (45. 1.) «Kors-tornm megparancsolta a kitű
nően bukdácsoló jiyjiH-madárnak, hogy hozzon elő az ősvíz fene
kéről valamicske földet. Ez háromszor merült alá; de a két első
ízben sikertelenül, a harmadik alámerüléskor pedig fölkapott
ugyan egy kis homokot, azonban midőn a madár a fölszínre ke
rülve megrázkódott, ez is szétszóródott minden irányban, úgy hogy
csak egy kis csomócska maradt meg helyén. Ugyanekkor e madár
nak torkából a feszültségtől vér fakadt elő, mely kissé bemocskolta
fejét s ez attól fogva mind e mai napig vörös. Odarepült most a
búvárkacsa (rarapa) s nevetni kezdett a JIVJIH-madáron azt mond
ván, hogy csakugyan előhozhat-e efféle kis madár földet a víz
alól ?! Erre maga merült két ízben alá, de sikertelenül; midőn
harmadszor fölkerült, halva volt». A ayjiH életre támasztotta a
búvárkacsát; «a tőle hozott homokcsomó pedig másnap oly nagy
ságú lett, hogy már egy lábat is rá lehetett helyezni. Azután a föld
mind nagyobb és nagyobb lett, úgy hogy a madár csak egy üst
felfőttének ideje alatt repülhette körül; majd annyira nőtt, hogy
a második kísérletnél körülrepülóse déltől naplementéig, a har
madik kísérletnél pedig teljes három napig tartott. Végül elérte a
föld rendes nagyságát, bár kis mértékben még most is gyarapszik.
A túlságos terjeszkedés megakadályozására a vízi ördög (vit-kul)
van rendelve, mely kizárólag földdel táplálkozik. A föld terhének
megkönnyebbítésére N. T. az erdei pusztító tüzeket bocsátotta alá,
mely ele nélkül a föld alámerülne a környező végtelen vízben)).
c) A KEGULYÍÓI jegyzett szigvai közlés szerint (1: 139—141.)
az ősember-pártól született fiú «karmos evet, fogas evet alakjában))
fölmegy N. T. atyjához s az az ősvízre alábocsátott «egy házterületnyi föld» örökös lebegésére czélozva ekkép panaszkodik: «Erre
kérek én tőled tanácsot: ilyen szelet csinálsz, egyik tenger szögle
tébe viszen engem; más szelet alkotsz, más tenger ölébe fúv en
gem, ím ínségbe jutottam. Egykor, midőn ember korabeli világot
fogsz rendelni, midőn ember idejebeli világot fogsz teremteni, a
te igéddel előhozott szent vized fölött miképpen fog megélhetni
az ember? Hogy valami módon létre hozhassam az ember lakó
szent földet, erre jöttem én tanácsot kérni te hozzád». N. T. atyja
erre szól: «,Gyöngéded kezű kis férfi, fiam, ha én hozzám az em
ber lakó szent föld előhozatalára tanácsot kérni jöttél, én szá
modra mit: háterőt rendeljek-e, vagy mellerőt ?' Egy búvárkacsaGONDATTI
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bőrt adott neki (táyt-sawéi majwés), egy vöcsökbőrt adott neki
(luli'-sqwél majwés). ,No halld csak, erőtlen kezű fiam, szállj a l á ;
miután igémre termett szent vizemhez eljutottál, ha van háti erőd,
hozd létre az ember lakó szent földet, buktasd elő az ember lakó
kérges földet!'» Miután atyjához, anyjához lekerült, az ősfi öltözködék, kiment; búvárkacsa-bőrébe bújt, a végtelen mély fenekű, szent
tenger (patitá martai jeipin sáris-vit) vizébe merült alá. Hosszú
ideig, vagy rövid ideig járt, a lélekzete megszorult, fölmerült.
Másodszorra belement; hosszú ideig, vagy rövid ideig járt.: oda, a
hol alsó földje (joli mátá) van, nem ér el; lélekzete megszorult,
fölmerült. Harmadszorra ismét belement: hiába járt, földet nem
talált; lélekzete megszorult, ismét fölszállott. Atyjához, anyjához
bement s szól: ^Halljátok atyám, anyám, bár hót éjen át, hét na
pon át jártam : az alsó földre nem juthatok el; elfogyott a hát
erőm, elfogyott a mellerőm'. Atyja mondja: ,Ha van részedre ren
delve erő, Numi-Tq,rém atya rendelte; ha meg vagy igézve tehet
séggel, Numi-Kworés atya igézett meg'. Azután kiment, felöltötte
vöcsökbőrét, a szent tenger vizébe ismét aláereszkedett, belement.
Soká, vagy rövid ideig járt, fölszállott. Egy teli marék földdarabot
buktatott elő. A távolba hajította : folyó folyó alakjában támadt, az
Ob Ob alakjában támadt. Másodszorra belement a vizbe. Soká,
vagy rövid ideig járt, egy teli marékkal hozott fel földdarabot.
A távolba hajította : a- tó tóvá támadt, a folyóér folyóérkép kezdett
folyni. Harmadszorra belement a vizbe; ismét kihozott egy teli
marék földdarabot. A távolba dobta : az erdő erdő alakúvá, a rét rét
alakúvá termett. Előtermett az ember lakó szent föld». A lényeges
külömbség tehát az előbbi s ezen rege közt, hogy míg amott ma
guk a búvárkacsa s a vöcsökmadarak igyekeznek a földnek előbuktatásán az ősvízből, emitt heh)ettük az ősfi szerepel, azonban
szintén az előbbi madarak bőrében. Az előbbi regében a vöcsök
csak egyszer hoz földet elő, itt az ősfi háromszor, a midőn mind
egyik homokcsomóból más-másnemű részét a földnek alkotja.
A föld fokozatos növéséről itt nincs szó.
d) A lozvai közlés szerint (I : 160—1.) «N. T. atyánk gon
dolkozni kezd: valami módon hadd teremtek földet, valami
módon hadd hozok fel földet a vízből». Az ősvízen Xul'-atér
búvárkacsa képében úszkál. N. T. leszáll, Xid'-q,tér-l magához
hívja s szól: ,Légy te az én öcsém, teremtsünk mi ketten
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együtt földet!' X. q. felel: .Micsoda ügyességgel hozhatok föl
én neked földet? Ha tudod, hát te tudod!' N. T. atyánk szól:
.Te búvárkodni tudsz, merülj a tenger fenekére s végy a szádba
homokot!' X. q. búvárkacsa alakjában aláereszkedni kezdett a
tenger fenekére. Soká járt, rövid ideig járt, nem jutott el a tenger
fenekére s miután kifogyott a lélekzete, fölemelkedett. ,No, N. T.' —
mondja -— ,én földet nem találtam'. N. T. felel: ,Merülj alá még
egyszer, hogy nem találsz földet?!' X. q. ismét alámerül; soká,
vagy rövid ideig járt, ismét kifogyott a lélekzete, ismét homok
nélkül bukkant föl. ,No, N. T.' — mondja - ,lélekzetem nem
futja ki, hogy a tenger fenekére leereszkedjem; talán a te bűvigéd
útján találnék földet'. N. T. atyánk szól: ,No menj még egyszer,
most már fogsz fölhozhatni földet'. Ár. q. ím ismét alábocsátkozott.
Soká, vagy rövid ideig járt, egyszer csak a tenger fenekére érke
zett; homokot vett a szájába s felhozta N. T. atyánknak. N. T. és
X. q. elkezdték a földet teremteni (ma ünttunkwé). X. q. hozott
homokjának egy részét odaadja N. T. atyánknak. . . N. T. atyánk
a X. q. adta liomokrészhöl egy kis földhalmot (má-sayl) teremt;
azután így szól: .X. q. szájában hozott föld nőjj nagygyá, terjedj
szélessé !' Ebben a pillanatban a N. T. teremtette földdarab terjedni
kezdett)). Itt tehát Xiil-qtér végzi az előbbi rege ősfiának, illetőleg
a vöcsökmadárnak szerepét. Látni fogjuk alább, hogy X. q. külön
földet is igyekezett és tudott magának szerezni.
Összefoglalva a szárazföld teremtésének regéit, ezekben álta
lános az a felfogás, hogy a föld fokozatos terjeszkedés útján nyerte
jelen, nagyságát. Eendesen megkülömböztetik az ősember-pár lakta
kicsiny földhalomtól a későbbi emberektől lakott nagy földet,
mely az Egatya akaratából az ősvíz fenekéről került elő, míg az
előbbi, a EEGULY-féle szigvai rege szerint, az égből. A földnek «előbuktatásában,)) a búvárkacsa és vöcsökmadarak, illetőleg az ö bőrükbe
öltözködött ősf s egy változatban Xtd-qtér működnek közre. Csak a
jugrai rege tudja olykép a dolgot, hogy az ősvízbeli földhalom
után alkotott igazi földet az Egatya szintén az égből bocsátotta alá.
IV. A f o r g ó f ö l d m e g á l l í t á s a a h e g y e k ö v é v e l .
a) A EEGULY-féle szigvai rege közlésében (I: 143.): Az ősfi «karmos
evet, fogas evet» alakjában ismét fölszáll N. T. atyjához s így szól:
«Szavadra létre jött szent földedet előhoztam ugyan, igédre létre
jött kérges földedet előbuktattam ugyan; de egy helyt meg nem
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állapodik, egyre forog. Minő háterővel hozzam nyugalomba, minő
mellerővel állítsam (ültessem) meg a földet?» N. T. atyja felel:
«Fiacskám, neked most már minő háterőt rendeljek, minő mell
erőt adjak ? ! Ha ezen magam viselte ezüst gombos övemet elviszed
s leméssz az alsó földre, helyezd azt rá a föld egész terjedelmében !
Ha igémre létre jött szent földem megállapodik : neked jó lesz ; ha
nem állapodik meg: többé én tőlem háterőt ne kérj, mellerőt ne
kérj!' Alászállott; ezüst gombos övét a föld körül vonta, a maga igé
zetével létre jött szent földje megállapodott. Ember lábának érinthe
tetlen szent Ural támadt, ember körmének érinthetetlen dicső (fé
nyességes) Ural keletkezett ( élém-yqlés la'il yantal jelpin nq>r tels,
élém-yqlés kwoss yantal pasin úar üntyatés). — GONDATTI hallomása
szerint (47. 1.) az Ural, mint a földet megerősítő öv nem mindjárt
a föld teremtése után, hanem sokkal később, az özönvíz után, a
föld fölszáradásakor keletkezett, még pedig merő véletlenül, annak
következtében t. i. hogy Kors-torum valamikép leejtette az övét.
b) A teremtési ének szerint az emberiség ősanyja, Xul'-q,terleány Fenn-járó-szárnyas Kalmot fölküldi Arany-Kworész atyjához
a következő üzenettel ( I : 79—82.): «,Arany-Kworész atyuska!
Xul-atér-leány így szól: Ezt a '$opér-asszony anyát ( = Földanyát)
ím lebocsátottad, ezt a Kami-asszony anyát ( = Földanyát) ím meg
teremtetted ; egy jövendőbeli napon ember korabeli, ember idejebeli világot fogsz teremteni, ugyan micsoda lába hegyén álló em
ber fogja majd kibírni, hiszen ez a 'Sopér-asszony, Kami-asszony
anya egyre forog?! Te valamiféle erősségeddel erősítsd meg, valami
féle öveddel övezzed körül (matér-sir tákéntél voss tákméltáln, matérsir éntapél voss éntaptáln) /' Arany-Kworész atyuskája fejét le
eresztette, míg egy jeges hal, egy havas hal megfőhet, szó nélkül
úgy ül. Midőn fejét fölemelte, így szól: ,'Sopér-asszony anyát,
Kami-asszony anyáit körülövezni ím körülöveztem : Hét-hegy anyát
teremtettem (Sát-ur ankív sankémtaslém), Paráp-asszony anyát
bocsátottam alá (Paráp-náj ankw taratáslém)'*. A Paráp-náj nagy
hegy a Túra forrásvidékén túl; tehát a föld övét -képező hegylánczolat itt kétségtelenül az Ural hegység.
c) A jugrai közlés szerint (I : 36- -37.), midőn az ősfi (a ké
sőbbi pelimi istenség) a föld egböl való lebocsátásának hete után
kiment a házból s lovára ülve süvegét leemelte: «abban a pilla
natban, a mint süvegét leemelte, ő hét vidékre jut el, Arany-
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Kworész atyjának alábocsátott földje oly sebességgel forog. . . . Erre
fölment az égbe s Arany-Kworész atyjához így szól: .Az ember
lakó földjét lebocsátani már lebocsátottad; de ha egykor az ember
korabeli, ember idejebeli világ meglesz, micsoda lába hegyén álló
ember fogja majd kiállani?! Ezt a földecskédet erősítenéd meg
valamilyen módon!» Arany-Kworész atyuskája felel: ,Hót éjen,
hét napon át zárják be ismét az ajtós háznak ajtaját, födjék be
ismét a tetőnyílásos háznak tetőnyílását; én a földet körülövezem
(ma entaptilém.y. Hét éjen, hét napon át elzárkóztak; a minap a
minő zaj és csattogás volt, most ahhoz képest még nagyobb zaj s
csattogás támadt. A kiszabott hét eltelte után a mint kimennek;
ha fölfelé néznek: az Uralbérczek, (ndr) végéig nem hat el a szem,
világa ; ha lefelé néznek : az Uralbérczek végéig szintén nem hat
el a szem világa. így állapodott meg a föld egyenes állásúvá (ma
8o%tV toy ti ünttimé); most lett alkalmassá, hogy az ember rajta
lakjék)). Míg az előbbi közlések az Ural hegység öv alakjára, ez az
égből való lebocsáttatásának módjára helyezi a fősúlyt, csupán egy
kifejezésével jelezvén, hogy itt a föld körülövezéséről van szo
(innen a czím is: ma éntéptané möjt). — Egészen eltűnik az övalakra való emlékezés a felső-szoszvai közlésben, mely szerint
(1: 129.) «Joli-Tq,rém anyánk Fönn-járó-szárnyas Kalmot ismét
fölküldi: ,Num,i-Tarém bátyácska!' — mondja — ,a napot ím föl
derítetted, a holdvilágot ím előhoztad : az ember lakó kérges föld
ha világossá lett is, egyre forog, helyt nem áll; ilyen módon hogyan
bírja ki az ember?! Te ezt a forgó földet valamiféle módon állítsd
meg (ültesd, ünttáln), hadd szűnjék meg forogni!' N. T. bátyja
hét teli marék kovakövet vett, a forgó földre dobta: Uralbérczek,
hegyek keletkeztek; a föld úgy hagyta el forgását, úgy vált mozdulat
lanná (ülővé, ünlé'pi?))).
d) PÁPAI KÁROLY kézirati jegyzete szerint a Középob vidékén
úgy tudják e regét, hogy Palm-türum öreg két ízben járt az Égatyánál övért. Midőn ez az elsőt adta, a Nagy-Atlymtól Polnovatig
terjedő Obvidéki hegység keletkezett, de ettől a föld ingása meg
nem szűnt, mert a folyónak hegyes oldala nehezebb lévén a má
siknál, az egyensúly megbomlott. Másodszor ment, föl tehát az öreg
Tfyrém-fi az Egatyához s tőle ingövet (jernas-éntép) kért: ebből
támadt az igazi hegy, az Ural, melytől a föld tényleg megálla
podott.

12

MUNKÁCSI BERNÁT.

Az itt tárgyalt vogul-osztják monda, mely az Uralt a forgó
föld megállítására, illetőleg megerősítésére égből alábocsátott övnek
tartja, nyer kifejezést az Uralnak s részeinek régi orosz «3eMHOÍi
IIOÍICT>» = aCingulus mundi», «KaMeHL Bojiwuero IIoaca» (= «a
Nagy-öv-köve»), cKaMeHnoíi JÍOHCT.W ( = «Kő-öv») neveiben, me
lyekről HERBERSTEIN S utána GUAGNINO és WITSEN szólanak (1.
fentebb).
Egészen eltérő felfogását a hegyek keletkezésének találjuk a
lozvai Ördögfejedelem-regében, mely szerint (I : 161—°2.) midőn
N. T. és Xul'-ütér a földet teremteni kezdték, az utóbbi hozott
homokjának csak egy részét adta át N. T. atyánknak, «másik
részét azonban elrejti saját szája öblében; gondolja, majd én meg
nézem, hogy Tqrém minő szerrel teremt földet, azután én külön
földet teremtek magamnak)). A mint N. T. igézete elhangzott e sza
vakkal: aXul-atér szájában hozott föld, nőjj nagygyá, terjedj szé
lessé!", abban a pillanatban ép úgy, mint a N. T. teremtette föld
darab, nőni kezd a X. a. szájában is az elrejtett ősvízi homok,
elannyira, hogy már már kiforgatja állkapcsait. Bevallja erre tettét
N. T.-nak könyörögvén : «Szám ím fölszakad; én szám öblében
tőled földet rejtettem el, ugyan segíts rajtam valami módon, vedd
ki a földet számból!» N. T. felel: «Ha elrejtettél belőle, köpd ki
azt a szádban levő földet!» X. a. kénytelen volt engedelmeskedni
s az ö «szájából kifröcscsent föld a N. T. atyánk teremtette sík föld
fölé Uralbérczek, hegyek gyanánt rakódott le» (N. T. dsüw wnttém
sastém ma numi-pálné nárél, urél üntyats).
V. A t a v a k é s f o l y ó k t e r e m t é s é n e k egyik regéjét,
mely szerint ezek az ősfitől első és másodízben fölhozott marék
föld szétszórásából keletkeztek, már fentebb láttuk. — A teremtési
énekben (I : 80—81.) Arany-Kworész atya az üzenetvivő Kaimmal
ugyané tárgyra vonatkozólag a következőkép szól: «Jobb oldali
vállamra legyintem eleven kígyóostoromat (lilin nalV ^qmsim) :
folyama futó számos patak nagy számban patakzik onnan; bal oldali
vállamra legyintem eleven kígyóostoromat: sebesen folyó sok kis
folyó nagy számban folyamik ki onnan». Az Arany-Kworész atyá
tól való teremtésre czéloz ez a jelzés is: Sorni-Kworés jáyén sátém
voikén vitép yulin Ás «Arany-Kw. atyától igézett fehér vizű halas
Ob» (II : 320.). — Egy más változat található a felső-szoszvai tűzözön-énekben, mely szerint (1: 40, 06.) midőn Arany-aíe'r «kikél a
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házból s hajfonatdt szétereszti: egy torkolata hét Ob-folyam folyam
lik, egy torkolaté hét tenger merül fúl; a hét Obfolyam, a hét tenger
fenekéről aranyos hátú hét csiborbogdr (%amlé/) merül föl».
Ugyanígy dicsőíti ez ének Arany-Kait és hajfonatait is (I : 39.).
VI. Á f á k s f ü v e k t e r e m t é s é r ő l a följegyzett népköl
tésben csak annyit találunk, hogy az ősvízbeli földhalom körül
«hét télen, hét nyáron át nem termett sem fű, sem kóró; egyszer
csak a mint az asszony kimegy, a vendégrekeszbeli házszögletben
egy sárga virágú kóró (pori) termett)) (I : 33.). A szigvai szent
regében e közlés változata (I : 3.): «Tundrahalmi házából kikél az
asszony; a m i n t belép, így szól öregének: ,Öreg, a ház mögött
valami cserje (jiw-saw) termett'. Az öreg szól: , A gyökere ahogyan
volt, az ága a hogyan volt, úgy hozd be!' A felesége kiásta azt a
fát, behozta, az öreg megismeri: hát egy czirbolyafenyö (iiHpá)».
Ebből a kóróból, illetőleg czirbolyafenyőből támadt, mint a követ
kező pontban látjuk, az ősfi. — A lozvai Ördögfejedelem-rege sze
rint «van Tarém adta gyümölcs s van Xul-qtér adta gyümölcs»
(I : 165.), mely utóbbitól az ember betegségbe esik.
VII. Az ő s f i s z ü l e t é s e a) a jugrai közlésben (I : 33—
34.): Az ősvízbeli földhalom asszonya észrevévén a ház szögleté
ben termett sárga virágú kórót, «bement a házba öregéhez s így
szól: ,Hót tele, hét nyara, hogy itt élünk; ezalatt soha ilyes alakú
kóró nem terem vala; nézd meg csak!' Az öreg felel: .Hozd csak
be!' Az asszony kivitte kezében selyemkendőjót, a sárga virágú kis
kórót selyemkendőjével betakarta, gyökerestid kihúzta ; a, mint föl
emeli : egy gyermek elsírta magát. A gyermeket örvendő kézzel,
örvendő lábbal bevitte a házba. Az öreg szól: ,Mi hét tél, hét nyár
óta gyermektelenül élt pár vagyunk; hát ezt hol találtad te ?' Az
asszony felel: ,Hol találtam ? Ez az a kóró, melyet észrevettem'*).
Ez a fiú közreműködik a föld teremtésében és megerősítésében s
kiderül a rege végén, hogy «az a gyermek, ki bácsijához, nénijéhez
sárga virágú kóró alakjában szállott le az égből (jola va'ilém),
jelenleg Polém-isten néven uralkodik (űl). A Polém folyó alkotta tó
partján levő szent helyén, ott imádják őt hajlongásokkal, ott nyúj
tanak neki áldozatételeket mind e mai napig» (I : 37.). Tehát az
ősfi nem földi anyától született, hanem- az Egatyának égből alászál
lott legidősebb fa. PÁPAI KÁKOLY a Középob vidékén is úgy hallotta,
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hogy a világ teremtésében résztvevő ősfi N. T. első fia: Pqlmtürum iga.
b) A szigvai szent rege közlésében (I : 4.): Midőn az öreg, a
későbbi Numi-Tq,rém, czirbolyafenyőnek fölismerte a háza mögében termett cserjét, «a feleségéhez szól: ,Vidd ki, állítsd ugyanoda
[a hol volt]!' Az öreg maga sohasem jár ki; lefeküdt a feleségével;
a midőn fölkel, felesége nincsen sehol. Valahová elment, vagy m i ;
az öreg ki nem megy, továbbra is ugyancsak úgy él. Körülbelül
négy-öt hét folyt le, akkor megunta magát. Habár kimennie nem
szabad (at rq,wi), e napra feleségét keresni ím kimegy. Az ajtó
nyíláshoz ment, felesége künn megszólal, mondja: ,Ne gyere ki!
Nekem fiacskám van; az én fiacskám oly nagy lett már, hogy evetet
ölhet; én egy hét múlva majd hazamegyek, te ne gyere ki!' Egy
hétig még künn volt, azután az asszony fiacskájával bement a
házba; fiacskája olyan nagy lett, hogy már futkosni kezdett)).
Látjuk, hogy e rege egyszersmind megokolása annak a törvénynek,
mely szerint a liószámos és szülő nő külön házba (mán kwol) tarto
zik vonulni (1. fentebb), valamint annak, hogy a szülésnél férfi nem
lehet jelen. — Később rákerül a sor, hogy a fiúnak nevet adjanak.
«Az öreg szól: ,A fiunknak micsoda nevet adjunk?' A feleség felel:
,Ha leányka volna, én nevezném el; de fiúgyermeknek nem atyjától
kell-e nevet kapnia?' Az öreg szól: ,En micsoda nevet adjak neki?!
Hadd legyen neve : Tari-pés nimáVá-sqw» (I : 4.). Itt is kiderül a
rege végén (I : 32.), hogy az ősfi N. T. Egatyának fia, ki azonban
itt nem a legidősbik, hanem a legifjabb, a Világ ügy elő férji.
Máskép adja elő a Világügyelő-férfi születését egy felsőszoszvai közlés (II : 98—99.), mely szerint N. T. «orosz nőt vett el
feleségül (rus né vis); ez pedig Xul'-atér alvilági férfival keveredett
viszonyba*). Midőn N. T. ezt észrevette, az asszonyt «fejebőrénél
fogva háromszor a föld színéhez vágta, azután azon a lyukon, a
melyen lefelé szokott nézni a földre, ledobta. Többé semmi köze
hozzá. Kaités-ü,s8zony, N. T. testvére, egyszer csak lefelé hallgató
zik, hallja, hogy valami gyermek sírdogál. ,Hát az meg hol sír?'
mondja. Ment s a lefelé néző lyukon lefelé pillantott: hát az ő
ángya az Ob partjára esett, a jobb oldali hónalján két bordája
kitört. Aranyos kezű-lábú gyermekecske jött a világra. Kaltesasszony szíve annyira megesett, hogy az aranyos kezű-lábú gyer
mek miatt a földre szállott. Leérkezett, ezen a földön ím fölnevelte.
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Ama Kaltés-asszonytól fölnevelt asszony-fiúcska (ekwá-pV plris)
Világot ügyelő férfivá lett ; mind e mai napig is a föld ím az ő ha
talmával áll fönn». — Egy jugrai közlés ugyané regét a következő
változattal adja elő (II : 100.): «Nwmi-Tarém az ő feleségével czivakodni kezdett. N. T. kardot emelt, hogy a feleségére csapjon;
de a mint fölemeli, Polém-Tárém, az ő idősebb fia, a kardját le
fogja. N. T. megharagszik s nejét az alsó földre bűvölte (joli mán
sátésta). A mint ez leszállott, látatlanul (szem mögött) aranyos
kezű, aranyos lába gyermekecskéje világra jött* s ebből lett később
a Világügyelő férfi. Itt el van hallgatva az asszonynak bűne, mely
okot adott a czivódásra; de GONDATTI is hallott róla, hogy «N. T.
neje, miután férjét hat fiúval megajándékozta, ledér életmódra adta
magát s összeállott az égi szolgák egyikével. Ezért dobta őt le
N. T. haragjában az égről, a midőn esése közben megszülte Mirsiisné yum fiát» (27. 1.). Ez utóbbi változatok a Világügyelő férfi
születése előtt már életben tudják N. T. többi fiait s így szerintük
nem ő volt az első született magzat, mint a szigvai szent regéből
gondolható.
c) A KEGULY-féle teremtési rege az ősfi születését nevének
megemlítése nélkül ekkép beszéli el (I : 136—7.): Miután az ősvíz
kicsiny földterületén lakó emberpár «hosszú ideig, vagy rövid ideig
élt, egy napon szól az asszony. ,Oreg, vénülő kézre jutottunk, vé
nült lábra jutottunk: egykor, az ember korabeli, az ember idejebeli világ beálltával, vájjon a nőnek kell kimenni (t. i. a tisztátlan
ság házába), avagy a férfinak kell kimenni?' Az öreg felel: ,0h
nem, asszony! Egykor az ember korabeli világ beálltával Jiadd men
jen a nő ki, a férfi hadd maradjon benn!' Az asszony kiment; hét
éjen, hót napon át nincs híre. Az öreg kifelé kiált: ,Asszon}r, te
merre mentél; eleven vagy-e, vagy halott? Semmi híred nincsen'.
Neje megszólal: ,Én, a mint beáll a nőt illető bizonyos idő ( = a
gyermekviselés ideje), ím fiat szülök'. Ezt (t. i. a fiút méhében) ki
viseli ; az öreg hét éjen, hét napon át tovább fekszik. Ezután meg
jött nejének N. T. atyja rendelte meghatározott napja (— a szülés
ideje). Fiát teli öllel emelve lépett be a meleg ház zugába. Az örege
örvendő keze boldogságában, örvendő lába szerencséjében ül.
,N. T. atyám fiat adott nekem, N. T. apánk fiúval ajándékozott
meg bennünket'. Az asszony elbocsátja [kezéből a gyermeket], az
öreg fölemeli; csókolgatják, ölelgetik". Megjegyzendő, hogy itt,
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valamint az a) pont alatt idézett jugrai közlésben az ó'sji előbb
születik meg a föld teremtésénél, sőt neki emebben tevékeny sze
repe van.
VIII. Az e m b e r t e r e m t é s e . A vogul hitrege a földet
lakó embereket nem származtatja vérségi kapcsolattal amaz. ősi
embertől, mely a föld teremtésénél szerepel. Ez, mint több közlés
ből kitűnik, a vele együtt képzelt nővel s az éjszaki hagyományban
szereplő ősfivel voltakép nem más, mint maga az Egatya es csa
ládja, melytől határozottan különválasztandó lény a halandó em
ber, a mint az ő keletkezésének története is egészen más. A kezdetbeli ősember s az ősfi nem ősatyái az emberiségnek, hanem teremtői,
mondhatnók csaknem gycvrtói. Az erre vonatkozólag följegyzesre
jutott hagyományok a következők :
a) A KEGüLY-féle szigvai teremtésregében (I : 144—7.): Az
ősfi evet alakjában fölszáll ismét az Egatyához s így szól: «N. T.
atyám, az ember lakó kérges földet létrehoztam, az ember lakó
szent földet megállítottam ; de hát ki fog élni rajta? Miképpen
kell megszületnie az ember fiának ? Erre nézve kérek én tőled taná
csot)). N. T. atyja felel: «Fiacskám, az ember származásának dol
gát én hogyan mondhatom meg neked?! Midőn egykor hideg orrú
orros szelet fogok támasztani, széles szemű szemes hó alakjában
fogok esni. Midőn apró szemű szemes hó fog esni, gyúrj a hóból
emberlábas alakot, készíts emberkezes alakot! Készíts lábas állatnak
alakját, készíts kezes állatnak alakját! Szárnyas fajta sok állatod
nak szárnyas állat szárnyas alakját készíts, karmos állat karmos
alakjait készíts!)) Alászállott, hó esett. «Hóból embert csinál, gyár,
tova dobja: darabokra omlik. Lábasállat-alakot csinál, tova dobja:
nem válik elevenné, szétomlik. Szárnyasállat-alakot csinál, gyúr,
tova dobja: darabokra omlik. Elment a kedve s bement a házba;
atyjához s anyjához szól: ,Hiába bajlódtam, élőkké nem lesznek,
adjatok nekem tanácsot!" Ezek ismét N. T. atyához utasítják
tanácsért, föl is megy újra a fiú, előadja panaszát s erre a követ
kező választ kapja: «,Fiacskám, te én tőlem tanácsot kérsz: hát
hogyan is mondjam már neked ? ! Szállj alá s egyik felét elegyítsd
főiddel, másik darabját elegyítsd hóval! Emberalaké, úgy készíts,
lába sállat-a lakot ugt/anétgy készíts, szárnyasállat-alakot ugyanúgy
készíts! Van-e még neked mondandó valami szavam?!' Alászállott,
aláérkezett. Egyik felét hóval elegyíti, másik felét földdel elegyíti.
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Emberkezes alakot csinált, lábas alakját csinált. Szeme a miképpen
támadt, szája a miképpen támadt, úgy csinálta. Tova dobta: nevet
gélve, játszva indult előre. Embert készített; a föld a mekkora,
[mindenfelé] lett ember. — Lábasállat-alakot kezdett készíteni.
Lába, keze a mint támadt, úgy készítette. Tova dobta őket : lábas
állat lábas alakjában indult meg, kezes állat kezes alakjában ment el.
A föld egyik felét elárasztotta az erdei vad. — Szárnyas állatot
kezdett készíteni. A szárnya, karma a mint támadt, ugy készítette.
Tova dobta őket: a szárnyas állat szárnyával elröppen, a karmos
állat karmával tova indul. Földje megtelt. Szárnyas fajta sok állata
elkészült, lábas fajta sok állata elkészült, embere elkészült». Nincs
tehát e rege szerint az emberiségnek egy közös ősatyja, mint ezt a
biblia fő erkölcsi eszméjének, az egész emberiség testvéri egyesü
lésének igazolására tanítja; hanem egyszerre annyi ember termett,
hogy a föld megtelt velük. Eredetükben nem külömböznek az embe
rek az állatoktól; egészen ugyanazon anyagból valók, egyszerre s
egyformán teremtődtek.
b) Hasonló tartalmú a lozvai Ördögfejedelem-rege közlése
(I : 163.), mely szerint «az ég és föld megteremtődése után N. T.
atyánk arra gondol, hogy embert teremt. Agyagot (rayj) vett,
havat vett, egy asszonyt s egy öreg embert gyúrt belőlük, testeikre
kezét-lábat készített, bőrüket pedig egész terjedelmében köröm minő
ségébea alakította». Azután elment, hogy lelket hozzon embereinek;
mialatt azonban oda járt, XuH-^tér-nak sikerült megrontania az
embert, úgy hogy ennek körömbőre csak az ujjak hegyén maradt
meg ilyennek, egyebütt pedig lágygyá változott s egyszersmind
fogékonynyá lett a betegségek iránt (1. erről bővebben alább).
c) Bővebben szól az ember teremtésének viszontagságairól a
felső-szoszvai rege ( I : 129—131.). Itt Joli-'Tq,rém Földanya föl
küldi szárnyas Kaim követét N. T. bátyjához a következő üzenet
tel : «,Az ember lakó kérges földet megteremtetted, világossá tet
ted ; de hát az embert hogyan kell megteremteni?' N. T. felel:
,Én hét emberalakot fogok alábocsátani, te [Földanya] magad adj
nelák lelket; Kworés atya részedre rendelte a lélek adományát, 'Sis
anya részedre rendelte az életkor adományát (nanki lüijeptán;
Kworés ásén nafi pultén UH láuwés, 'Sis sáriin nan páltén nat lauivés)'. Szárnyas Kaim most aiászáll; N. T. pedig elküldi embereit,
hogy csináljanak emberalakokat. Tapél-öreg egy veresfenyő-ligetbe
Nyelvtudományi

Közlemények.
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ment, veresfenyöböl hét emberalakot vágott. Míg ő oda járt, Xut-qtér
fehér agyagból gyúrt hét emberalakot. A két helyről egyszerre érkez
tek haza. X. a. szól: ,Öcsiké, cseréljünk!' Tapél-öreg felel: ,Én
nem cserélek, mert embereim majd életkor nélküliekké válnak'.
,Oh nem,' mondja X. q., ,lelket majd én rendelek beléjük, úgy lesz
életkoruk'. .Nem, én ezeket az én embereimet nem cserélem el',
szól Tapél-öreg, ,én nekem lám, sok munkám volt velük'. Ismét
felel X. q.: ,Hát én nekem ép oly sok munkám volt az én embe
reimmel ; azután meg te honnan veszel lelket, hiszen Kivores
atyád részedre nem rendelt lélekadó [tehetséget]'. Tapél-öreg csak
fejét tapogatva ül. ,Igaz', mondja X. a.-nek, délek nincsen birto
komban ; ezeket a faembereimet alkosd élő emberekké!' ,Hogy ne
alkotnám élőkké!' szól X. a., ,bizony alkotom őket; ezek a gyúrt
agyagembereim pedig manóknak (ménkw) lesznek alkalmasak'.
Tapél-öreg ama vörösfenyőből csinált embereit most X. (t.-nek
adta, amaz agyagemberek pedig 1 apel-öreghez jutottak. —• X. q.
a vörösfenyőből készített embereket most N. T. kezébe juttatta.
N. T. az asztal túlsó felére, maga felé háttal fordítva állította,
rájuk fújt; hogy hová vetődtek, nem tudja. Tapél-öreg hiába nyúl
azok felé kezével: eltűntek szem elől, nem foghatta meg őket.
Egyszer csak a mint az alant levő földre néz: lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hét patak fején hét méhktv ordítva! fut erre, fut arra.
Tapél-öreg csak a feje búbját vakarja. Megfogja most agyagembe
reit, nézegeti őket: azok, mind hiába ; csak agyagdarabok. N. T.
szól: , Agyagembereidet vidd le testvéredhez [a Földanyához/, Kworés atyánk ö részére rendelte a lélek adomémyát, 'Sié anyáink ö
részére rendelte az életkor adományát'. Most Tapél-öreg agyag
embereit ím Joli-Tqrém anyánkhoz viszi. Mikor lejutott, így szól:
,Testvér, ezek itt minő módon nyernek életet? Te adj nekik éle
tet!' Joli-Tqrém anyánk szól: ,Nohát én adok nekik életet; te menj
innen félre /' Mai nap is, midőn a gyermek világra jön, ím azért
nincs ott jelen férfiszemély. Joli-T. anyánk most az agyagembereket
élőkké alkotta. Ezen agyagemberekből származott leányok s fiúk:
orosz s mánysi egyetemben, ím mind e mai napig élünk. Gyarló
kezünk a hova ér : azért törik; gyarló lábunk a hova ér: azért
törik; ha vízbe esünk : azért sillyedünk alá. Ha fából lettünk volna
alkotva: testünk erős volna, könnyű volna, vízbe nem sülyednénk
alá». Mint látjuk, ez a hitrege is egyszerre keletkezett több őst tulaj-
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donit az emberi nemnek; az ember agyagból készült s ez a betegség
és halál urának, Xul' átérnek műve. A lélek a Földanyától, minden
élet adójától származik, ki azonban e ténykedését Numi- Tarém atya
rendelkezése szerint gyakorolja. A ménkiv-ek is emberhez hasonló
lények, voltakép az ember alkotásának sikertelen kísérletei. Mint az
ősfi születésének fentebb idézett regéi, ez is kiemeli, hogy a szülés
nél férfi nem lehet jelen, az emberi lélek első adományozásának
történetével igazolva a jelen idők vallási felfogását.
Ugyané regének változatát GONDATTI a következőkép közli
(47.1.): «Numi-Tomm hozzáfogván az ember alkotásához, min
denekelőtt két bábut faragott ki vörösfenyőből, melyeknek azonban az
volt a bajuk, hogy fejük minduntalan a mellükre esett alá. Az Égatya e hiba kijavítása czéljából szeggel támasztotta meg a bábul,nyakát, mely szegnek másik vége a mellre feszült. E művelet után
magához háttal fordítva lábukra állította a bábukat s reájuk fútt.
mire ezek életet nyertek, egyet fütyöltek s elfutottak az erdőbe, hol
ménhv-ékké, erdei manókká változtak. A nyakukban levő szeg miatt
a manók nem nézhetnek lefelé; ezért gyakran botlanak, elesnek
s ennek következtében többnyire meghalnak, minthogy a szeg
fejükbe nyomul. — Látván, hogy nem helyesen járt el, az Egatya
másodszor is hozzálát az ember teremtéséhez. Most vörösfenyöne];
beléből csontvázféle alakokat készít, azokat körülcsavarja a vörösfenyő gyökérszálaival, arczczal maga felé fordítva fölállítja s reájuk
fuj. Ezek erre életet nyernek s létre jönnek a mostaniakhoz hasonló
első emberek, melyek csak abban külömböztek, hogy szőrösek voltak.
Az Egatya megengedte, hogy bárhol járhassanak, a hol csak kedvük
tartja; megehessenek bármit, a mit csak látnak, kivéve a hamvas
áfonyát (ménkiv-pil), mely a ,manö bogyója'. — Idők múltán az
Egatyának kedve kerekedett, hogy megnézze a földön ennek új
lakóit. Alászállott, tekint mindenfelé: sehol sem találja őket: ki
áltoz : senki nem felel. Végre észreveszi, hogy elrejtőztek egy
bokorban; parancsolja, hogy jöjjenek elő onnan s ekkor csodálko
zással látja, hogy emberei elvesztettél' összes szőrüket, meztelenül
állanak.. Kiderül, hogy nem engedelmeskedtek az Egatya tilalmá
nak s ettek a kárhozatos bogyóból (nem tudni az ördög közreműkö
désével-e, vagy a nélkül) s ettől hullott ki tssőrük. Fázni kezdtek s
hogy a hidegtől és nedvességtől némileg védjék magukat, a bokorba
bújtak. Mindezt látva és megtudva az Egatya összepirongatta őket,
2*
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azután meg belátva, hogy ezek a téli hidegektől amúgy is elpusz
tulnának s általában nem életrevalók, reájuk fútt, mire ezek dara
bokra szóródtak szét. — Harmadszor fog immár az Egatya az ember
teremtéséhez. Fűzfából csontvázakat Jon, ezeket bemázolja agyaggal,
maga elé állítja, reájuk fú s létrejönnek a jelen emberiség Ősei.
Velük együtt megteremtette az Egatya fenyőágakból a szarvasféléket,
erdei vadakat, madarakat, halakat.
Érdekes új részlet e változatban, hogy benne az ember mez
telensége bizonyos tiltott gyümölcs élvezetének következése gyanánt je
lentkezik. Tudvalevőleg úgy tanítja a biblia is, hogy amint az ős
emberpár a tiltott gyümölcsből evett, «megnyílt mindkettőjüknek
szeme s észrevették, hogy ők meztelenek)) (Móz. I : 3, 7.). Még
inkább hasonlít a bibliai elbeszéléshez a kondai Atom-monda,
melyben (I. 168—9.) az asszony a kígyó (pupi-khwor) csábításának
enged, midőn eszik az ettől sokszorosan kinált «bogyóból)), noha
előre megmondotta volt a náluk vendégségben járt«istenke» (törémsiékivé): «Én nálatok ravasz dolgot hallok ( = sejtek): a kígyó valami
ételt fog hozzátok hordani; de ti azt meg ne egyétek, mert ha abból
esztek, valami dolog ( = baj) lesz». Amint az asszony e monda
szerint a bogyót megette : ^meztelenül áll. ,Ezek', úgy mond, .mi
csoda enni való bogyóid, még a bőröm (squm) is eltűnt valahová'? V»
Amint a távollevő férj megérkezik ; «az öreg is meztelen, az asszony
is meztelen. Az öreg elkezdett veszekedni: ,Most már csupasz bő
rünkkel hogyan fogunk megélni ?' Szégyellik magukat, rejtekhelyet
készítenek». Csak háromszoros hívásra jöttek az őket kereső istenkeöreg szeme elé, ki látván meztelenségüket zsebeit kirázta; az egyik
zsebéből amint rázott: az öregre inget dobott, másik zsebéből
amint rázott: az asszonyra szoknyát dobott. ,Legyetek meg ezek
kel', mondja, 'régi bőrötöket ne remélljétek többé!' Előbb nem
kellett számukra öltözék, most már öltözéket öltöttek magukra.
így kezdett jelentkezni az ember öltözéke isteni ügyességgel (törémpisél))). A «régi bőr», melyről e monda nem szól, de reá
két ízben is czéloz nyilván afféle állati «szőrös bőr» lehe
tett, milyennel GONDATTI közlése a mostan élő emberfaj elődét
ismeri.
d) A déli hagyomány két fontos eszmében külömbözik az
éjszakitól, míg t. i. ez az ember első őseit mesterségesen készítteti
s nem ismer egy közös ősatyát, a déliben az emberek ha nem is

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

21

közös ősatyától, de legalább egy közös ősanyától származnak s tőle
nem «készíttetnek)), hanem annak módja szerint «méhből szület
nek)). Az ősanya neve a BEGULY-féle teremtési énekben: Kami-náj
áfíkw, «Kami-asszony anya», ki itt meg van külömböztetve a ((Kér
ges-Föld anyától» (Sqwén Ma ankw); megfelelő személy a tőlem
jegyzett változatban: Xul'-cfter áji«Ördögfejedelem-leány», mi egybe
hangzó az előbbi regék ama tudomásával, mely szerint XuH-qtér-nek
tevékeny része van az ember teremtésében. «Xul!-<Mér leány» —
így folytatja az ének a föld körülövezésének elbeszélését (1: 82—
86.) — «ha leül: ülő helyén nincs nyugta; ha föláll: álló helyén
nincs maradása. Fönn-járó-szárnyas Kaimhoz szól : ,Arany-Kworesz atyádhoz menj föl ismét! Arany-Kw. atyácskádtól kérdd meg
ezt: az ember korabeli, az ember idejebeli világot hogyan kell
megteremteni?' A válasz, melyet a követ az Egatyától hozott:
«, A mozdulatlanul álló erdeifa tövet, ha vessz/l termi be: veszejét
tapossad; ha fű termi be : füvét tapossad ! Egy méhbeli hét fiú, hét
leány fog abból teremtődni (au kakér sát pV, sat áyi tül sánkémle'it)'.
Ezután Xul'-qtér leány a mozdulatlanul álló erdei fa tövét ha vessző
termetté be: vesszejét taposta, ha fű termetté be: füvét taposta,
egy méhbeli hét fiú, hét leány teremtődött abból». Megjegyzendő
e közléshez, hogy a költői nyelv más helyütt is «vesszeje növesztett
vesszőtermő útnak» (úird sdstén nirin l!q,n-/ IV : 297.) nevezi a nőnek
azt a sétáját, melyben elrejtőzve a férfival szeretkezik s gyermeket
szerez. Hogy itt is ilyen «vessző- és fűtaposásról» van szó az ének
mondó magyarázatában világosan megjegyezte. •— A EEGULY-féle
változatban (1: 102—3.) «Kérges-Föld anyánk» türelmetlenkedik.
«Lábbal-alkotott-lábas Kalmot» következő üzenettel küldi föl N.
T. atyához: «Megalakúlni im megalakultunk, de étellel táplálkozó
ember nélkül ülni nem futja ki erőm (tepél tépél átémtal ünlunkwé
váyém at jo%ti)». N. T. atya válasza Kaimhoz : «Te ha majd le fogsz
érkezni eleven kígyóostorral három ízben történőleg csapdosd meg
Kérges-Föld anyát! Nagyölü ember két öljenek szélességére fog
kibontakozni földecske : étellel táplálkozó embere abból (t. i. a föld
ből) foq teremtődni. Kami-asszony anya abból fog teremtődni, egy
méhbeli hét magzatot fog ö kirázni ( = szülni; akivqntér sát sis taw
re%ü)». Föltűnő mindakét itt idézett közlésben, hogy nincs szó
bennük az ősemberek atyjáról, csupán anyjáról; ennek természetes
magyarázata a nőnek helyzete az ősi társadalom családi életében,
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melyben a gyermeknek csupán anyja kilétéről lehetett biztos tudo
mása, míg az apa rendesen bizonytalan volt.
IX. Az á l l a t o k t e r e m t é s e a EEGULY-féle teremtési re
gében, mint láttuk, együtt s egyforma módon történik az emberé
vel. GONDATTI is úgy értesült, hogy az Egatya az emberrel együtt
teremtette az állatokat csupán a szerkesztésükhöz vett más-más
anyagot, jelesen amannál fűzfát, ezeknél fenyőfát (1. fentebb).
Ezeken kívül külön regék szólnak a táplálékul szolgáló két leg
fontosabb állatnak, jelesen a jávornak és /iáinak teremtéséről.
A jávorét a déli hagyományt tartalmazó teremtési ének követ
kezőkép adja elő (1:86—94.): Xul-qLtér-leánynak «egy méhből
való hét fia, hét leánya miután sokáig, vagy rövid ideig éltek,
hogy már hegyes fanyilakkal lőhetnek, akkorákká lettek. Fönn
menő szárnyas állat szivét remegésbe hozzák; lenn járó lábas
állat szivét kétségbe ejtik. Xul'-q,tér-leány anyjuk Fönn járó
szárnyas Kaimhoz ismét mondja: ,A.mny-Kivorés atyuskádhoz
eredj föl ismét! Kérdezd meg ezt: egy méhbeli hét fiam,
hét leányom ím megteremtődött; de most a megenni való
vesszőbimbót, fübimbót ( = a betevő falatot) honnan vegyék, a
szívcsúcsra való Ízletes falatot hol keressék ?'» Az Arany-Kivorés
atyuskától hozott válasz : uSűrüfájtl fekete bozót oldalába hét jávoünöt, hét jávortulkot bocsátok (táráU'im) ; midőn tavasztáji hosszú
napot alkotok, elrejtő vessző, elrejtő fű mögül, — a megenni való
vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd keressék, a szívcsúcsra való
ízletes falatot onnan hadd találják. Egyik része földem vidékének,
egyik része vizem vidékének fája ritka, ritka láp; vize ritka, ritka
láp; ász szó'rű sok szarvasborját bocsátok oda. Midőn tavasztáji
hosszú napot alkotok, elrejtő vessző, elrejtő fü mögül, — a meg
enni való vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd keressék, a szív
csúcsra való ízletes falatot onnan hadd találják! Másik része föl
dem vidékének, vizem vidékének a tápláléka bó halottas ország:
(yqláü ma), a megenni való vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd
keressék, a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd találják!» —
A EEGULY-féle változatban (I : 104—5.) a Kérges-Föld anya küldi
föl N. T. atyjához az üzenetet: «Az étellel táplálkozó embert ím
megteremtettük; de most valamely megenni való szíve csúcsára
való ízletes falatot honnan fog venni?» Az Egatya válasza erre:
aMajd ezen alant elterülő sűrű fajú lúczfenyves oldalában a hét
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ünős jávortehenet fogom odabocsátani, az ünőt és tulkot fogom
odabocsátani, a tarka jávorborjút az anyjával az ott elterülő bikanyelv keskeny ségíi lápra fogom odabocsátani ; étellel táplálkozó em
bere a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd keresse!» Tehát:
a jávor az ember táplálékéul van teremtve, a mint a «jávorének» is
mondja (IV: 301.): «N. T. atyám bocsátott alá engem, hosszú fülű
füles állatkép, hosszú lábú lábas állatkép bocsátott engem; táplá
lékkal, táplálékkal [élő] emberének szív csúcsabeli ízletes falatjául:
rendelt N. T. atyám engem».
A jávor teremtését a haléval együtt adja elő a felső-szoszvai
közlés (1:132—3.). Itt is a Földanya, Joli-Tcirém a közbenjáró N. T.
Egatyánál, kihez Kalmot a következő üzenettel meneszti: «Ijja
fogott hét férfidat megteremteni ím megteremtettem; de most
megenni való vesszőbimbójuk mi lesz, megenni való fűbimbójukat honnan keressék ? Te ezüstlétrát bocsáss alá, megenni
való vesszőbimbójuk, fűbimbójuk ama létra hosszában szálljon
alá! Éhező szívük nagyon éhezik; ha vesszőhöz érnek: a vesszőtől
rogynak össze; ha fűhöz érnek, a fűtől rogynak össze». N. T. kérdi:
«Az ezüstlétra hosszában micsodámat bocsássam alá?» Kaim felel:
«Oszszel, midőn rövid napok állanak be, lúdfutkosó, réczefutkosó
hét folyó cs]iádnak, lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hét foly ócskádnak
hét halsereges vizéből kis hátszárnyú hátszáruyú hátszárnyas halat
hozz elő! Mögös városunk mögébe hét jávorú jávoros mohlegelőt
bocsáss alá!* Az őszszel erdőbe menő hét férfi «hét jávorú jávoros
mohlegelőt talál; megenni való vesszőbimbót, fűbimbót onnan
talál. A mint az Obra leereszkednek, hát ím a N. T. atyjuk ren
delte (láivém) hal arasznyi hosszúvá lett már».
Külön szól a hal teremtéséről a EEGULY-féle szigvai rege
(I : 148.), melyben az ősfi evet alakjában ujolag fölszáll az Égatyához mondván: «Numi-Tqrém atyám, Numi-Kworés apám! Sza
vadra termett embered, erdei vadad, szárnyas fajta állatod meg
lett : hanem ezen ember részére mit rendelsz táplálékul; éhező
szívüket mivel csillapítják, fázó testeiket mivel melegítik ? Én e
végből jöttem föl hozzád tanácsot kérni: miképpen rendeled, hogy
éljenek?)) Felel az Égatya: «Vízi halat fogsz előigézni (vit-yul
sate'in), fiacskám; mit adjak neked ennél egyebet?!)) «Egyik fajta
halból két halat adott neki, másik fajta halból ismét két halat adott
neki. ,No halld, fiacskám !' — mondja — ,Szállj le az alsó földre;
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obi fajta haladat bocsásd az Óbba, fölyóbeli ajta haladat bocsásd a
folyóba, tóban éló haladat bocsásd a tóba! Ha az ember korabeli
világ beáll, éhező sziveik ezzel csillapodjanak!'))
Valamint az ártalmas növényeket, úgy az ártalmas és haszna
vehetetlen állatokat is Xul-g,tér fondorlatai hozták létre. Erről a
lozvai Ördögfejedelem-rege ( I : 162—3.) a következőket beszéli:
Mintán Xnl'-atér-nek első kisérlete külön föld teremtésére meg
hiúsult, tovább is csak azon gondolkozik, hogy miként teremtse
meg azt magának. «N. T.-hoz szól: ,Bátyácska, ugyan adj nekem
oly nagy földet, melyre egy botot állíthatok!' ,Ha éppen oly nagy
földdarabot kérsz, melyre egy botot állíthatsz, hát végy!' mond
N. T. X. a. egy botot vág, leszúrja a földbe s szól: ,Habár kicsiny
földem van is, de mégis a magam földje!'" Midőn később N. T.
kíváncsi lesz, hogy vájjon mit csinál ellenfele a neki adott földdel
s X. a. botját fölrántja, hát a ezen botból támadt lyukon által színük
soha sem látott csúszómászók (qsá vátal nim-viré) kezdtek feljönni
a föld alól. A mi béka, gyík, egér, földi giliszta, szúnyog, nagy bögöly
s apró légy van, mind föl kezdett jönni. ,De már elég!' — mond
N. T.
,Hogyan adtam volna én neked a földet ily ártalmas
dologra?! Be kell dugni ezt a lyukat!' Erre tüzes fadarabbal a
lyukat be is tömte». Ha ez nem történt volna «ezek a színük soha
nem látott csúszómászók nem futnának a tűztől, nem félnének a
füsttől s a köldöke vágott ember semmi szerrel nem bírná ki ve
lük)). Itt tehát N. T. szerepe nem maga a teremtés, hanem az
ördögi törekvés ellensúlyozása, az ártalmas lények számának csök
kentése s az ellenük való védelemnyujtás.
X. A f ő b b é l e t f o g l a l k o z á s o k e r e d e t e , jelesen a
halászaté, vadászaté s a ruhakészítésé a néphit szerint szintén a
teremtés korszakába esik s az Egatya jótékony gondoskodásának
műve. A REGüLY-féle szigvai rege e részben a következőket tartal
mazza (I : 149—154.): Midőn az ősfi «obi fajta halát az Óbba,
folyóban élő halát a folyóba, tóban élő halát a tóba bocsátotta,
hét tél, hét nyár eltölte után az Obhoz ment. Obi fajta hala meg
nőtt, megkorosodott, a víz egész magasságában úszkál». Ismét égi
atyjához fordul tehát: *N. T. atyám, Numi-Kivorés apám! Igédre
termett embered elterjedt az egész földön, szárnyas állat szárnyas
állat módjára nőtt meg, lábas állat lábas állat módjára korosodott
meg, vízi halam vízi hal módjára szaporodott meg: hogy ezen
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igédre termett embereid éhező szívüket mi módon csillapítsák,
fázó testeiket mi módon melegítsék, hogy igédre termett vízi hala
dat, erdei vadadat minő halállal öljék meg, minő módon ejtsék kézbe,
erre nézve jöttem én te hozzád tanácsot kérni; miképpen rende
led?)) Erre aztán az Egatya ekkép tanítja a vadász- és halász
szerszámok készítését: «Leérkezel az alant levő nép lakta kérges
földre, ott van az ón igémre termett erdei fám. Kemény fának
hasíts keményéből, rugékony fánál,, hasíts rugékony részéből, a két
fát illeszd egybe ! Az Obon, igémre termett halaim között tok-fajta
haladnak szerezd meg aztán hólyagát, főzd meg a tűzön, [kétféle]
fádat ragaszd egybe, kötözd őket eggyüvé, ily mádon csinálj ijjat!
Igémre termett erdei vadamat [az ember[ üldözni fogja, utoléri, a
közelben nyíllal meglövi s ilyen szerrel jut kézbe. Ha szárnyas fajta
állatod jut közelbe, készíts szintén azon módon nyilat, készíts
fából nyelét, ama nyíllal öljék meg! — A mi igémre termett vízi
halamat illeti, én nyárrá változom, ügy a folyóer éknek, mint a
tavaknak torkolatát zárják el czégével (árpi). Igémre termett erdei
fámból hadd hasítsanak pálczikákat; gyökeres fának hadd vegyék
gyökerét, hasítsák vékonyra, fonjanak kis húpvars<ít (pos), [az em
ber [ bemártja a vízbe : igémre termett vízi halam maga megy belé.
Télre változik az idő: úgy a folyókon, mint az Obon keresztül készít
senek czégét. Hadd fonjanak nagy varsát (kamká) : az ember vízbe
helyezi, igémre termett vízi halam maga megy üregébe. Midőn az
ember korabeli világ beáll, az ember korabeli világ létrejött: éhező
szíveik avval csillapodjanak, fázó testeiket avval hadd melegítsék!
Erdei vadat fognak ölni: ha lábas fajta állatot ölnek, lenyúzzák a
bőrét. Kinek fázó teste subára szorul, készítsen subát ( sáyi), a küsszűrre szoruló ember hadd készítsen küé-szürt, a maliczabundára
szoruló ember hadd készítsen m<diczabundát; a fázó testét avval
melegíti, fázó keze avval melegedik». Ezután az ősíi leszállott s
ment, «hogy széles e földön való népét tanítsa. íjjal vadászó embert
ijjkészítésre, nyíllal vadászó embert nyílkészítésre tanítja. Vízi Italát
fogó emberét nagy varsa, kis kúpvarsa fonására tanítja. Nyárra for
dul | az idő j : megtanítja a, nyári czégét csinálni/ télre fordul [az
idő]: megtanítja téli czégét csinálni. A hálóvarsával (üsma) halászó
embert megtanítja a hálóvarsával bánni, a gyalommal (tálé) halá
szó embert megtanította a gyalommal halászni. — A háló varsával
halászó ember: a hegyen egy f'úszár (pori*) terem, azt kitépi, héját
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lehántja, fonalat készít, hálóvarsát fon belőle, vízbe bocsátja, a vízi
hal maga megy belé. A gyalommal halászó embert háncsot nyúz,
kötelet fon, a sok fonalat egybefűzi, beleveti a vízbe, vízi halat húz
föl; leányos ember leányának hasa megtelik, fias ember fiának éhe
csillapúi».
A felső-szoszvai közlésben (I : 133—4.) miután a N. T. atya
«rendelte*) hal az Óbban «arasznyi hosszúvá lett, vesszögy almot
(nir-tqlV ) csináltak. Vesszőgyalommal való gyalmozásuk közben
a mint az Ob közepére néznek: hát ím egy öreg ember szakálát az
Ob medrében, ennek egész széltében széteresztette. Az öreg ember
szakáidból czége (arpij támadt. Immár keczézö ember keczézik
(yultné yum yalti), hálóvarsával halászó ember Jtálóvarsával halá
szik (üsné yum üsi) ; lebocsátván hálóvarsáját tokhalat üt, nyelmalazaczot, mukszunlazaczot üt. Közönséges jószág ( = hal) ugyan
csak bőségben van; mind a mai napig ím az a jószág, az a halá
szati zsákmány halászódik folyton. Ezután kiderül, hogy az az öreg,
ki az Ob medrében szakálát széteresztette, senki más, mint N. T.
öccse, Tapél-öreg volt. Abroncskerék alakjára forgó kerek világ hét
széle mind az ő vízből előhozott jószágával áll fönn». Tanulságos e
regében a vesszögyalomnak, mint a gyalom legősibb alakjának emlí
tése, melyről a Kalevalában is szó van (47. rúnó 313-—8. vers;
1. Ethnogr. IV : 195.), továbbá hogy a mesterségek tanításában a
pelimi istenség (= Tapél-ajka) ugyanoly szereppel működik
közre, mint az előbbi regében az ősfi. Ez tehát a déli mondakör
ből származó részlet. — GONDATTI értesülése szerint (48. 1.) NumiTárém tanította meg az embereket a vadász- és halász-szerszámok
készítésére s a velük való bánásmódra, a mint ugyancsak tőle ered
a csónak-, hótalp-, szán- és ház-készítés tudománya. A lozvai Ördögfejedelem-rege is említi (I : 165.), hogy «N. T. megmutatta az
embernek, mikep kell élnie, mikép erdei vadat keresnie, mikép
vízi halat halásznia").
XI. A h á z a s s á g e r e d e t e a vogul vallási felfogás szerint
is istentől való. A BüGüLY-féle szigvai rege beszél róla, mint a
teremtés kapcsán létrejött intézményről. Az ősfiúnak e pontra
nézve föltett kérdése (I : 155—6.): «N. T. atyám, a jövőben mi
képpen alkotod meg az embernek életkorral való világát, miképpen
rendeled, hogy meglegyen az embernek életidővel való világa ?
Annak az embernek, kinek leányának kell lenni, mi módon lesz
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leánya; annak a nőnek, kinek fiának kell lenni, mi módon lesz Jiaf
Erre nézve tanácsot kérni jöttem én el te hozzád». Hangzott pedig
erre N. T. atya válasza: «Fiacskám, szállj alá, egy nőt s egy férfit
szerezz egybe (akwán sq,pitáln) ; ha majd beáll az ember korabeli
világ, ha majd megalkotom az ember korabeli világot: a leány
abból fusson, a fiú abból járjon /» Miután az ősfi lejött, elment em
berei közé. «Széles e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi
együtt éljen, úgy intézi: Kezde leányuk lenni, kezde fiujok lenni.» —
GONDATTI ide vonatkozó közlése (48. 1.): N. T. miután embereit az
életfoglalkozásokra kitanította, «rá utalt arra, hogy gyermekeik
fognak születni s egyszersmind megparancsolta, hogy tanítsák gyer
mekeiket a vadak és madarak vadászatára s a, halászatra, továbbá
hogy közöljék hagyománykép velük mindazt a mit tőle hallottak.
Ezután N. T. fölemelkedett az égbe s teremtési munkájával meg
elégedve pihenni tért».
XII. A b e t e g s é g és h a l á l e r e d e t e a KEGULY-féle
szigvai rege kosmogoniájában a teremtés befejező ténye s ép úgy
áldása s jótékony gondoskodása az Egatyának, mint az eddigi
müvek. Története a következő (I : 156—9.): Az ősfi miután be
vezette a házasság intézményét s embereinek gyermekeik kezdettek
lenni, hót tél, hét nyár elteltével «elment széles e földön való
népét megtekinteni. A leányos embernek a leánya megnőtt, a fí&s
embernek a fia megkorosodott: a N. T. atyja igéjére termett szent
földön kezdenek már el nem férni. Erdőben termett erdei fája,
hegyen termett hegyi füve [hozzá képest] kevés : az ember fia-leánya
ennél is több / mint sűrű szúnyograj nyüzsög, mint saru bögölyraj
zúg. Az erdei vadat vadászó embereknek kevés a tér az erdei vad
vadászatára, a vízi halat halászó embereknek kevés a tér a vízi hal
halászatára. E bajon segítendő még egyszer s utoljára fölszáll evet
alakjában N. T. atyjához s panaszára tőle a következő választ
kapja: «Miképpen rendeljem immár én, hogy te élj ? ! Vidd le ezt
a Xul'-atért! Ha majd leérkezel, ö kórt támaszt, betegséget alkot:
ettől ugyanannyi néped pusztuljon el, a, mennyi néped fönnmaradjon ;
[ez] hadd vadásszon erdei vadot, hadd halásszon vízi halat, földjük
akkor tágassá lesz, vizük tágassá lesz. Vízi halat halászó ember vízi
hal útja hadd legyen tágas, erdei vadat vadászó ember erdei vad
útja hadd legyen tágas!» Alászállott az ősfi, levitte Xul'-q-tért s
elbocsátotta a földön. «Hét tél, hét nyár lefolyta után elment, hogy
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megtekintse széles e földön való népét. Ugyanannyi népe meghalt,
a mennyi népe élö. A leányos embernek ugyanannyi leánya hal
meg, a mennyi leányát fölnevel; a fias embernek ugyanannyi fia hal
meg, a mennyi fiát nagyra neveh. Ezután a rege vége : «Az ember
korabeli világ csak most állott be (us-ti ünttéyatés), az ember idejebeli világ csak most jön létre (us-ti téli). Ezen boldogságukkal élnek
most az emberek]».
Máskép fogja föl a betegség és halál eredetét a déli hagyo
mány. A ((tápláléka bő, vize bö halottas országot (yaldn má)» ugyan
itt is az Égatya rendeli az emberiségnek; de hogy abból a vészhozó
kór s következménye a halál előkerekedett, az pusztán a Xul-dtér
Uányától származó ember erkölcsi bűnének, jelesen a mérsékletet
nem ismerő versengésnek s az ifjabbak önhitt hevességének az oko
zata. Nem szükség, nem isteni áldás a betegség és halál, mint az
előbbi regében : hanem baj, melyet maga az ember hozott önnön
fejére s mely immár egész fajára átöröklődik. íme maga a rege
(I : 94—97.): «Soká, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak az egy
anya szülte hét fiú Xul'zatér-leány anyjához így szól: ,AranyKivorés atyuskánk tápláléka bö, vize bő halottas országot emleget,
ezt keresni megyünk mi el. Míg mi visszaérkezünk, egy szádú hét
üst [bozasört] főzz (kavarj)! Mi kezeinket, lábainkat pihentetjük.
Az egy anya szülte hét férfi most a halottas országot fölkeresni
megy. Soká, vagy rövid ideig jártak, egy fája ritka, füve ritka ritka
vidékre, a Jdy-tumén tó partjára jutottak ki. A tóra tekintenek:
vasmellű hét búvárkacsa (táyét), hét vöcsök (löW) hét felé bukdácsol.
A legidősebb férfi közülök szól: ,Eejtő bokor, rejtő fű mögül ma
gam fogok hozzájuk lopózkodni; míg én nyilam, ijjam nem eresz
tettem, ti nyilat, ijjat ne ereszszetek !' 0 rejtő bokor, rejtő fü mögött
lopózkodik most hozzájuk. Hajlatos ijj hajlatára alig teszi nyilát:
mögötte a legifjabb férfi selyem idegének rezgő hangja hallik. A vas
mellű hét búvárkacsa, liét vöcsök mellét csak véresre horzsolta. Daru
idba sok folyót nagy számban futnak [most ezek] végig; a kortalan,
betegségtelen föld környékét kórral, betegséggel árasztották ím el
(téréntal má-kémpli térnél ti tá,rd,tésánl, yultal má-kmipli yul'él ti
tárátésánl). A legidősebb férfi szidja: ,Ha én lőttem volna rájuk,
ezt a vasmellű hét búvárkacsát, hét vöcsököt, mint tavaszi halat,
őszi halat egy jó nyársbotra, úgy nyársoltani volna föl mind [nyi
lamra]. Most te a kortalan, betegségtelen föld környékét kórral,
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betegséggel árasztottad ím eh.— Ugyané történetet mondja el a
EEGULY-féle változat is (I : 110—113.) avval a külömbséggel, hogy
itt a halottas ország tava szorosabban meghatározva a Loiis-tumenf
a Felső-Konda melléke legnagyobb egyházas falujának, Leuspoul-nak határában végződő nagy tó, melyen az Ach (ökhét) folyó
megy keresztül, míg a Jay-turnén általában «folyó alkotta tó» (10.
jé%a, FO. jéghe «folyó»). Ezenkívül itt meg van mondva a lelki
állapot is, melyből folyólag az ifjabbak bátyjuk utasítását áthágják:
«A legidősebb férfi ijja hajlatára háromcsúcsú ezüst horognyilát
teszi, ijjat feszít. Míg egy fagyos hal az üstben megfő: [oly soká]
igazítja az ijjat. A legifjabb két férfi hirtelen haragú volta miatt
(portey yummY ma és) selyemidegnek rezgő hangja támad. A vas
mellű hét vöcsök az ezüst horognyíl csúcsától csak meghorzsolódik.
A legidősebb férfi mondja: ,Mit csináltok?! A kortalan, betegségtelén föléire kórt, betegséget bocsátottatok ." Bővizű torkolatos hót
folyót hét véres vöcsök mind végig beinti). Többször figyelmeztette
pedig már előbb az idősebb férfi öcscseit a mérsékletre, így midőn
N. T. atyjuk tanácsára először indultak vadászatra: «Szíjnyaklós
sok batyutartót készítenek, jó szerencse bizalmával útnak keltök.
Soká járnak, rövid ideig járnak, leülnek. A legifjabb két férfi
hirtelen haragú volta miatt selyemidegnek rezgő hangja támadt.
A legidősebb férfi hátra pillant, szól: ,Hej férfiak, mit csináltok'? !
A bosszúság nélküli földnek bosszúságot csináltok ! (potmatal máné
potmá varigin)». Tovább mendegélnek. Hosszú, vagy rövid ideig
járnak: a legifjabb két férfi egy ott fekvő gyökér-darabot innen
lövi, onnan lövi: a nyíl keresztül halad rajta. A legidősebb férfi
ismét mondja: ,Ti mit csinálgattok ?! A bosszúság nélküli földnek
bosszúságot csináltok!'»
Nem merő önkény a regében, hogy az önnön erkölcsi hibái
val magára szerencsétlenséget és pusztulást hozó ember éppen
Xul-atér leányának a gyermeke. Fentebb láttuk, hogy az ember
gyarlósága s testi romlása nem volt eredetileg a teremtő Egatya
tervében, hanem hogy ez állapot Xul'-atér-nek, a rossz kútfejének
furfangos beleavatkozásából támadt s hogy tulajdonkép ő az oka,
hogy az ember már születésében hozza magával betegsége s halála
csiráit. Bővebben szemlélteti e felfogást a lozvai Ördögfejedelem
rege (I : 163-—5.), mely szerint N. T. atyánk, mint említve volt,
eredetileg az ember bőrét «egész terjedelmében körömminőségben
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alakította)), de X. á. mesterkedése folytán ez a «körömbőr» pusz
tán az ujjak hegyén maradt meg. A dolog így történt: Miután N. T.
az ősi emberpárt megalkotta «így szól ebéhez: ,En most elmegyek,
hogy lelket hozzak eme megteremtett embereimnek; te maradj itt,
őrizd őket, senkit ide ne bocsáss!' Xul'-qtér N. T. távozása után
azon töri eszét, hogy valami furfanggal ezen embereket megrontsa.
Oda megy az ebhez s mondja neki: ,Micsodáid vannak itten'?'
,Embereim', szól az eb. ,Bocsáss oda engem hozzájuk!' mond X. q.
,Nem', szól az eb, ,engem N. T. azért rendelt ide, hogy őrizzem
ezen embereit s megtiltotta, hogy bárkit is idebocsássak'. ,Ha nem
bocsátasz, én oly hideget csinálok, hogy te megfagysz benne',
mond X. q. s miután az eb többszörös fenyegetésre sem engedett,
nagy hideget csinált. Az eb elkezdett nagyon fázni. X. q. szól:
,En téged subával ajándékozlak meg; még ha a szabadban fogsz
is feküdni, abban nem fogsz megfázni; csupán bocsáss engem oda!'
Az ebet X. q. megajándékozta subával, XuV-qtért pedig amaz ódabocsátottá az emberekhez. X. q. az embereket szívük táján leköpte
nyálával. Ebben a pillanatban körömminőségű bőreik lágyakká lettek,
csupán a kéz- és lábujj hegyén maradt meg egy kevéske köröm. Ez a
X. q. köpte nyál testi fájdalom s kör alakjában jelentkezik; a köldöke
vágott ember ezen köpetből eredt testi fájdalom s kór miatt fek
szik betegen s miután hosszú, vagy rövid ideig élt, e miatt jut a
halálba. Midőn N. T. a lelkekkel visszatért s ezeket embereibe
bocsátja, valamiféle fekete folt látszik mellükön : abból fölismerte,
hogy X. q. megrontotta őket. Megharagudott az ebre s így szólt
hozzá: ,Ha nem tudtad megőrizni embereimet; azok a te egész
életeden át gazdáid legyenek ; a minek tevésére kényszerítenek, azt
tedd ; a minő falatot dobnak neked, avval lakjál jól!' Hogy a köl
döke vágott ember a X. q. köpte kórba, betegségbe (terén-%uHné)
ne essék, N. T. megtanította, minő gyümölcsöt egyék s minőt ne
egyék; van t. i. Tqrém adta gyümölcs s van Xul-qtér adta gyü
mölcs ».
XIII. A v a l l á s i t ö r v é n y e k e r e d e t e . — A z itt sok
szor idézett EEGULY-féle szigvai rege előadása szerint az ősfiúnak
éppen hét munkájára volt szükség, hogy «az e m b e r k o r a b e l i ,
e m b e r i d e j e b é l i v i l á g » (élém-yqlés jisin tqrém, élém-^qlés
nqtán ttj/rém) létrejöjjön, ezek voltak ugyanis: 1. Az ember lakó
földjének az ősvízből való előbuktatása; 2. a forgó földnek meg-
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szilárdítása, illetőleg körülövezése; 3. az ember és földi állatok
teremtése; 4. az ember főeledelének, a halnak teremtése; 5. a va
dászat és halászat módjainak megismertetése; 6. a házasság intéz
ményének életbeléptetése ; 7. a betegség és halál lehozatala. Mind
ezekért ő külön-külön járt föl tanácsért az Egatyához, sőt az első
ízben nem sikerült emberért kétszer is. Eme hét áldással meg
indulhatott immár az emberi társadalom fejlődése; de még nem
történt arról gondoskodás, hogy az ember tudja is az ő javainak
forrását és módot találjon arra, hogy szüksége szerint azt meg is
közelíthesse. Ez a czélja a vallási intézményeknek, melyeknek em
lítésénél gyakran történik hivatkozás arra, hogy « Tqrém rendelése));
így a medveünnepre vonatkozólag: Tqrém láwém morsin étén ti
tqulés «Istentől rendelt megillető éjjeled ím letelt» (III: 217.), pupV
morsin akir' étén, Tqrém lawéin akiv' étén tot pattdin! «bálványt
megillető egy éjjeledet, Istentől rendelt egy éjjeledet ott töltsd el!»
(III : 218.). vagy a hószámos nőnek a jávorhústól való tartózkodá
sát illetőleg: sqrp Tqrémnél sq.wlém uj, Tqrémné to% sátwés: mánkwolin-tail ul voss téwé «a jávor Tqrém-tól jelzett állat, Tqrém
igéje rendelte őt ugy, hogy ,kis házbeli' állapotban ne egyék»
(IV : 415.). Különösen a bálványistenségek hangsúlyozzák gyakran
mintegy a maguk s szent helyük tiszteletének igazolására, hogy
őket «Numi-Tqrém atyjuk igézete rendelten szélűielyükre, így az
Ajász-falvi isten: «Egy felülről való vizem: a vize tágas, tágas Ob,
Eöntlevő-Aranyos fölséges atyám Ajász-isten öreget, ide rendelt
engem (Niimi-Sorni ön ásémné Ajás-tqrém ajka tV joltwasém);
másfelől való vizem : szent víz folyta szent tó, Eöntlevő-Aranyos
fölséges atyám Ajász-isten öreget, ide igézett engem» (tV satwdsém
I I : 1.) | a jugrai isten: «Fekete vizű táplálékos Szoszva forrásánál,
fényes vizű szentséges tavad fenekén, fekete fajú szentséges liget
közepében Tavi-hattyú, Obi-hattyú-fehérsógű fejedelemhős: N. T.
atyád oda teremtett téged» (tü sátivasén II : 130.) | a vorjá-falvi
istenek: «Sűrű fajú fás erdőben [élnünk] rendelt bennünket igéze
tével atyánk (jdyüwné sátwésquw), nőnek érinthetetlen vöcsökfészkes ritka fajú földdel áldva igézett bennünket, énekbeli három
fejedelemhőssé igézett bennünket*) (11:205.) [ a pelimi isten:
«Ezen tápláléka bő, hala bő Polém vizecském mellett futó felhő,
menő felhő magasságú váracskámba Nagy- Tqrém atyácskám Polémisten öreget ide igézett engem (tV satwdsém), háromszáz apród-
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legénykémmel ide rendelt engem» (ti joltivasém II : 242.) | a
szigvatorkolati Tqrém-fi: «Fölséges Aranyos Taréin atyám két
folyónak ketté ágazó vidékére Tqrém-fi öreget, hajdan ím ide igé
zett engem» (Tqrém-ön-Sorúi aéérnné tV ti éatsawasém II : 256.) j
a lopmuszi isten : « Tq,rém-szerű, Kivoré s-szerü. szent fejedelem,
Tq,rém-f\ öregnek neveznek engem: ezen Lopmúsz nevű szent
földrészemre Fentlévő-Aranyos atyácskám igézett ím ide engem»
(tV ti satilalwasém II : 276.) ! a Paszét-bálvány hét m&nkW"öreg:
«Erdőből alászállott erdei hét ménkív, Fentlevő-Aranyos felséges
atyánk ezen szent földrészünkre, ide igézett, ide rendelt hajdan
bennünket)) (tV satwésü, tV joltasawésü II : 415.). Az Égatya aka
rata rendeli a bálványistenségeknek fölszerelését is, mint a Világ
ügyelő férfi hymnusa mondja: «Sörényes állat szent alakjával,
fényességes alakjával vagy te, király, igézve» (yan, joltilimén I I :
354.). Még maga az istenidéző igének szövege is az Egatyától szár
mazott a földiekhez, a hogy ezt a Paszét-bálvány idéző igéjének
következő szavai tanúsítják: «Kötélfonásra való kákát termő szent
földemre, kákát, sást termő szent földemre helyeztem ím ezen
Tdrém rendelte, Kworés rendelte igaz igézetemet)) (ti Tqrém joltém,
Kivorés joltém sári mulém II : 417.). — A bálványistenségek, ille
tőleg Tqrém-fiak szétosztásának előzményeit már fentebb tárgyal
tuk ; ezekhez itt pótlólag fel kell említenünk a v i l á g ü g y e l ő
f é r f i (mir susné %um) tisztségének létesítését, melynek kettős
czélja volt, egyrészt hogy egy irányadó főszemély kijelölésével az
égfiak örökös versengésének véget vessen, másrészt hogy az Égatyának a világuralom s gondviselés terheiben egy vele folytonosan
közlekedő s jelentéstevő munkatárs révén némi könnyebbsége
legyen. Ketten tekintették magukat a Tarém-üük közül ez állásra
hivatottnak, a legidősbik, Polém-tqrém s a legifjabbik, az Obmelléken székelő Ékwa-pi piris («Asszony-fia fiúcskao). Az éjszaki vogulok és osztjákok hitregói szerint az utóbbi volt a teremtés mun
kájában közreműködő ősfi s ezen érdemeinél, valamint egyéb
kiválóságánál fogva számára jutott a világügyelet méltósága; a
déli vogulok az elsőszülött pelimi istenséget tudják a teremtés
ősfiujának s őt tisztelik első rangban (1. az ide vonatkozó regéket
alább a két istenség külön tárgyalásában).
XIV. A h a j n a l e r e d e t é t egy GoNDATTitól följegyzett
(56. 1.) a következőkép adja elő : «A polovozsi jurtáknál valamivel
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feljebb volt egy kis vár, melyben egy öreg hős lakott négy unokaöcscsével. Egyszer ezek valamennyien elmentek az Urálon túlra
hadakozni; sok zsákmányt találtak ugyan, de egyet közülök meg
öltek. Visszatértük után a megöltnek a fia, ki a jószág őrizetére
maradt otthonn, arra kezdte rábeszélni rokonait, hogy menjenek
valamennyien vissza az ő atyja halálának megbosszulására. Báállottak a vállalatra s elmentek. Alighogy az Ural túlsó felére
érkeztek, a fiú elkezdett kímélet nélkül minden élőt öldösni: vada
kat, madarakat, halakat ép úgy mint embereket. Már rokonai is
csendesítik, de ő tovább folytatja műveleteit. Erre őt egész magára
hagyták; de ő erre sem hederít, hanem pusztít tovább. Egyszer
csak látja, hogy valami öreg ember jön vele szemben, termete
magasabb az erdőnél, feje nagyobb a sasfészeknél. Hősünk nem
ijedt meg, elibe megy; rá akar ütni, de nem t u d : a mint hogy
feléje csap, az alak észrevétlenül eltűnik. Végre megszólal az öreg:
,Elég volt, hadd abba dolgod, ne fáradj hiába! Én az égből való
vagyok. Csakugyan kevésnek tartod-e a hány embert elpusztítot
tál'?!' ,Természetes, hogy kevésnek' — felel a hős — ,nekem több
kell'. Kitépett erre egy vörösfenyőt, vállára vette, oda ment a hol
sok népet látott, rávetette magát s üt jobbra balra. Sokat megölt,
de a nép nem fogy; mert Numi-Tqrém atya akkép intézkedett,
hogy két mennyei kovácsa izzó vasrudakat kalapáljon, két ácsa
pedig faforgácsot gyaluljon s e szikrákból meg a forgácsból embe
rek támadjanak. Küzd a hős egy napig, két napig, harmad napra
sem fárad : ekkor Numi- Tarém maga szállott a földre, ráfútt a
hősre, mire ez az égbe repült s ott hajnallá változott. Mivelhogy
pedig csupa vér volt : azért vörös a hajnal színe. Szólott ekkor az
Egatya: ,így cselekedni nem szabad; mert elpusztulhatnak tőle
az emberek s nekem ujakat kellene teremtenem')).
XV. Az á l l a t o k ő s k o r a . A teremtés művének befejez
tével a vogul hitrege szerint még nem minden részletében nyerte
a világ mai végleges kialakulását. Maradtak még rendezni valók,
legyőzendő s eltávolítandó nehézségek, melyek különösen az em
beriség boldogulásának útját állották. Ezeknek munkájában a
Világügyelő-férfi hősködik, miért is a rájuk vonatkozó regékkel
ezen mithikai személy tárgyalásánál foglalkozunk; de itt kell szó
l n u n k az állatokat illető őskori változásokról, melyeket a rege a
Nyelvtudományi

Köziemé nyék. XXXI.

°

34

MUNKÁCSI BEBNÁT.

teremtés utóeseményei gyanánt az Egatya intézkedéseivel magya
ráz. Ilyenek:
a) A medvének égből való leszállása, melyre a medvetisztelet
leírása kapcsán térünk bővebben vissza, itt röviden csak annyit
jegyezvén meg, hogy e «szent állat» őse X. T. dédelgetett, kedves
leánya volt, kit atyja égi aranyos házában nevelt, mígnem egyszer
áthágván ennek tilalmát, a reá zárt ház lakatait feltörte, aztán
kiszökvén az égi pázsitra egy véletlenül támadt résen át tudomást
szerzett az emberek lakó földjéről. E pillanattól fogva az égi leány
nak nincs maradása atyja házában s minden áron alá kívánkozik.
Hiába kéri őt atyja maradásra s figyelmezteti a bekövetkező szen
vedésekre : a leány állhatatos marad követelésében, melynek vége
az lett, hogy N. T. ezüstbölcsőben csakugyan a földre bocsátotta.
Ettől fogva járnak ivadékai a földön «istenke» (pupakwé) minő
ségben, melynek különös rendeltetése az eskü szentsége fölött való
őrködés. — A déli eredetű teremtési ének szerint (I : 98—99;
125—7.) a medve a hét ősfi legidösbikének elváltozott alakja, kit a
folott való bosszúságában, hogy öccsei tilalmának megszegésével
a kortalan földre kórt es halált hoztak, vérmámor (lielp-sényw)
fogott el. Kíméletlen öldöklés után végre düheben szótrágta pánczélruháját, tegzét és kardját s nyálát saját testéré, kezére es lábára
köpte: medveszőre, félelmetes karma és foga abból támadt. ((Mi
dőn a deres erdő sűrűjébe elment, így szólt: ,Hamis eskü végre ne
idézzenek, igaz eskü végre idézzenek engem! Ha hamis eskü végre
idéznek: [az esküvőt mint sapkát, kesztyűt szaggatom rongyokra
széllyel'». -—• Látnivaló, hogy e regék a medve isteni tiszteletének s
a medveeskü szertartásának igazolását czélozzák.
b) Az ősi hatlábú jávornak négylábúvá történt változása, mely
nek regéjét a «jávor csillag)) éneke (IV: 304—317.) tartalmazza. Esze
rint «a ,jávorcsillag' eredeti állatalakját N. T. atyánk a fold teremtése
idején liat kézzel-lábbal küldötte igézetével ezen alsó földre (yat hatla'iUl sáticés ti Joli mán). Poczakja közepén volt még két előlába.
Közönséges ember nem tudta őt üldözni, megölni; az ember azért
az erdei manót (mos-yuinj» — kinek neve az ének egyik változata
szerint «Szárnyas Paskér ( Tqalén Pqsher)», a másik szerint«Véres
kezű manóíi (Kélpin kátep moé~yum-pi)» volt — «kérte föl, hogy
azt a hat lábú jávort üldözze*. Ez a manófinak sem volt csekély
munka. Az üldözőbe vett jávorbika tehenével s «hó futó hét ávor-
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ünőjével, hét jávortulkával» oly gyorsan száguld, hogy a mint
«eiőlábukat megvetik: a nyíres vidék marad el; a mint hátsó
lábukat megvetik: a fenyves vidék marad el. Ama manófi hótalpain
halad. Egyik fél lábát húzza: elmarad a nyíres vidék; másik fél
lábát húzza: elmarad a fenyves vidék. Nyírfából való karikás hóbotja végét a midőn oda állítja: tavi hal lakta tó támad». Sikerült
a manófinak a jávortehenet megejtenie; de a bika ünőivel s tulkai
val kétségbeesetten fut tovább. Midőn a manófi őket is utóiérte, a
jávorbikának «N. T. atyja felé irányúit gondolata: ,N. T. atyuskám,
ha égbe tükröződő szent állatnak (tarémné kelem jelpin ujV) rendel
tél te igazán engem, most innen elfutok : a világ végén tükröző
szent tengerhez engedd, hogy lefussak!' Most elkezdtek futni.
N. T. atyjuk oly vastag hóréteget hullatott, hogy a ledőlt fatörzsre
hullott hó, a midőn keresztül hatolnak rajta [a jávorok], nem
omlott össze; hanem csak [kiszakított] résük áll [ottan a hófalban]. Alig lett még déli idő, ama világvégén tükröző szent tenger
hez érkeztek; a tenger sima jégtükrén a merre kedvük tartotta,
arra mentek el. Midőn a manófi utánuk ide jutott, ama jávorjainak
útját behordta a hóvihar; hát csak visszafelé fordult. A mint a
minap leölt állatához érkezett: a hat kezíí-lábtí állat oly nagyságú,
hogy harmincz folyó-fövény parton, harmincz folyóvonalon terül el
végig. Fölös lábait most ketté vágta, aztán N. T. at}^jához szól:
,Ezt az állatot négy kezűvé-lábúvá változtasd igézeteddel! Én a
férfi, mivel [igazi | férfi vagyok; azért ölhettem meg ezt az állatot ;
de az ember korabeli, ember idejebeli világ a midőn támad, minő
módon lehet majd őt megölni? Abban a nagyságban, melyben
alkottad, a mi fórfiad csak van, egytől egyig mind megöli'. Ama
csípője levágott négy lábú állat mostan [csillag képében/ az égre
tükröződött; a manóember üző hótalp-útja szintén föltilkrőződött, a
manóember teli háza szintéit látszik fönt Tq>rém-nál». A «jávor
csillag)) (sarp-saw) a gönczölszekérnek, a «manóember hótalp
útja») (rnos-/um jósán Vcín/á) a tej útnak, a «manóember teli háza»
(mos-/ii7n kwol ta'ilá) a fiastyúknak neve.
Ugyané regének változatát hallotta PATKANOV az irtisi osztjákoknál is. Ebben (I : 118—9.) az üldöző mithikai személynek
neve: Tunk-poy, ki még égi tartózkodásának idejében vadászatot
kezdett a rendkívül gyorsan futó hatlábú jávorszarvasok ellen.
Egy ilyet egyszer bűvös hótalpaival az egész égen keresztül üldö3*
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zött, mígnem v&gre az állat az Irtis torkolata közelében, Szamarovo
mellett a «Köves\Földfoknál» (haMeirabiíi MHCL) levetette magát
az égről a földre. Ht utóiérte ugyan vadásza; de a halálra fáradt
jávornak csak két hateó lábát sikerült levágnia. «Az emberi nem
egyre kisebb és gyöngébb lesz», monda, «mikép ejtheti meg így
ezt a hatlábú vadat, midőn nekem könnyű munka ? ! Legyen ettől
fogva a jávornak s minden''egyéb vadnak csak négy lába!* Mosta
jávor éjszak felé menekült; de Obdorszk közelében újra utóiérte
vadásza. Minthogy már tovább futni nem bírt, Türumhoz könyör
gött mentségért, ki őt erre kővé változtatta. Ez a kő 5—7 ölnyi s
egy térdén ülő jávort ábrázol. Az osztjákok azt hiszik felőle, hogy
tudtul adhatja az embernek, vájjon hosszú, vagy rövid lesz-e élete.
Ha t. i. kétszer egymásután megméri a követ s azt veszi észre, hogy
a második mérésnél a kő nagysága kisebbedett, ez rövid életnek a
jele; ha ellenkezőleg a második mérésnél nagyobbodott, hosszú
élet remélhető. A leírt vadászatnak látható jele az égen a tejút,
mely mintha két egymásba szögellő útból s az osztjákok képzelete
szerint a Tunk-pox két hótalpának a távolságban egymáshoz foly
ton közeledő, végre a szemnek egybeeső nyomaiból állana. Ennek
neve a déli osztjákoknál: Tunk-po-/ to-/-pént «Tünk-fiú hótalpnyoma», vagy rövidebben: Ttink-po% pént «Tunk-fiú útja». Az üldö
zött jávor nyoma a «nagy medve*, vagy «gönczölcsillagzat», me
lyet a déli osztjákok egyszerűen «jávornak* (no%) hínak, úgy
mint a szibériai oroszoknál is «jávor» (JIOCB) a neve. A hét csillag,
melyből a gönczöl áll: a jávor feje, két szeme, két elő s két hátsó
lába; a gönczöl két nagyobb csillaga közelében látható két apró
csillag volna a leütött két lábnak a nyoma. A tejút szolgál a vogulok és osztjákok véleménye szerint a költöző madaraknak tájéko
zásul éjjeli útjokban, miért is másik neve : «réczék útja». — GEIGOEOVSZKIJ a vaszjugani osztjákoknál olykép értesült a hatlábú
jávor regéjéről (60. 1.), hogy vadásza istenfi volt, kit atyja, mivel a
jávor két lábát levágta, haragjában lefújt az égről s ez ekkor egy
üres faoduba esvén ott megfagyott.
A gönczölcsillagzatnak tudomásomra jutott nevei a vogulságban : ÉV. sarp-sq,w «jávorcsillag», KLV. suorp-lqs (az utóbbi
szó nyilván az orosz Jiocb), ALV. dia «zsákmánya (a jávor neve
i t t : sqrp),KV. non ( = 1 0 . úo% «jávor»), TV. nü-khönsét (khöús
«csillag)>). A felsőlozvai vogulok a gönczöl rúdját jorri'-nqutpi*
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«gyalú» (KOTIHJIH) néven hívják, az alsólozvaiaknál ugyané csilla
gok: mojt-yum sipciXt «regebeli ember hüvelyei)). A «kis gönczöl»
neve: ÉV. tárV-yuri-sqw «daru-alak csillag*. A tejút nevei a fen
tebb említetten kívül ennek rövidebb változata : ÉV. mos-yum lány
«manóember útjai) és morfcma-uj tq/n% «délvidéki madár útja» ;
ALV. uj-%ul minné l'o% wréczeféle állat menő útjai) ; KV. mort-vuj
lafikh ((délvidéki állat útja», vagy toutén loüy «hótalpas út» (PATKANOV); TV. pgt-l'qn «réczeút». Egyéb mithikai felfogást tükröző
csillagnevek: ÉV. vas-piti «réczefészek» — fiastyúk; ALV. sol'-püüs
«kerczerécze-fiastúb) = id.; KV. séll-pét1 «kerczerécze-fészek» == id.;
TV. sal-khul khönsét «kerczerécze-ház csillagok*) = id.; ÉV. pupakwé-saw, ALV. uj-sqw «medvecsillag)) ; ALV. noys-sqiv «czobolycsillag», lin-sqw «evetcsillag»; TV. khöns-töya «vízhordó -rúd csillag*)
(KOpaMLICJIO).

c) Az ebnek égből való leszállása. GONDATTI gyűjtéseiben
(55. 1.) erre vonatkozólag következő közlést találjuk: «Az eb ere
detileg, épúgy mint a medve, az égben lakott. Midőn a,z Egatya
őket alábocsátotta, az ebet föl akarta szerelni íjjal és nyíllal, hogy
annál sikeresebben szolgálhassa az embert vadászatában. De erre
a medve a maga részére egy ötödik ujjat követelt, hogy evvel annál
könnyebben menekülhessen az ilykép fölfegyverzett ebtől. Az Eg
atya belátván e kérés méltányosságát, hogy ne kelljen azt teljesí
tenie, inkább elállott az ebre vonatkozó szándékától is s midőn
búcsúzásra került a sor, csak annyit mondott az ebnek, hogy együtt
fog étkezni az emberrel. De a figyelmetlen eb nem vette ki a szót
s visszafordulva azt kérdezte : «mi?» Az Egatya megismételte sza
vát; de az eb ismét nem értette meg. Ekkor az Egatya meghara
gudván reá, a következő szavakkal bocsátotta útnak: Te semmit
sem hallasz meg: ettől fogva te ugyanazt fogod enni, mit az em
ber ; de nem vele együtt. Takarodj V Az eb azóta mindig figyel a
szóra; de sorsán változtatni nem képes». — Hasonló regéről érte
sült a kondai voguloknál INFANTJEV, mely szerint (III : 571.) ((mi
dőn Torm az ebet megteremtette, ijjat és nyilat adott neki, avval
a rendeltetéssel, hogy ezekkel az ember segítségére legyen. De
Torm-cuk, Tormnak anyja, megjegyezte erre, hogy ha az ebnek is
lesz ijja, nyila, az ember nagyon gazdag lesz és elbizakodik. Vissza
vette e szóra Torm az ebtől a fegyvereket s elvette egyszersmind
emlékező tehetségét arra kényszerítvén, hogy így szolgálja az em-
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bert».
PÁPAI KÁROLYnak egy kézirati jegyzete szerint a kutya az
Egatyától azért részesült büntetésben, mivel az ember teremtése
alkalmával a reábízott vázakat megrontani engedte. «Nincs neked
eszed», monda az Egatya, «téged majd véges végig tartanak az
emberek, hogy ganajt egyél*. Ezért kénytelen az eb sokszor beérni
az ember ürülékével, melynek átkára czéloz, úgy látszik, a GONDATTi-féle regében is az Egatya, midőn azt mondja, hogy az eb azt
fogja megenni, mit az ember, de nem vele együtt.
d) A fehér hollónak feketére való változása. A szigvai szent
rege szerint (I : I.) már a tundrahalmi ősember-párnak házi állata
volt egy hófehér holló (ján/ yulay). A föld teremtése alkalmával
őt küldözgették ki, hogy nézze meg a folyton terjedő föld nagy
ságát. Az első és második nap rövid idő multán visszajött; de
harmadnap «jártából éppenséggel nem kerül meg, a nap úgy eresz
kedik le. Lefekvés idején egyszer csak megjött a holló, még pedig
feketére változva. Az öreg (a későbbi Numi-l'qrém) mondja holló
jának: ,Te jártodban valamit cselekedtél!' A holló szól: ,Én mit
cselekedtem?! Egy ember meghalt, én abból ettem; azért lettem
feketévé'. ,Ha embert ettél', mondja az öreg, ,félre innen! Az ember
korabeli, az ember idejebeli világ beálltával te magad erdei állatot,
vizi halat ölni ne bírj; a hol az ember valami erdei állatot megölt,
azon a véres téren csillapítsd éhed, olyik napon pedig étlenűl
feküdj le!' A holló erre az erdőbe ment s mind e napig ott él»
(I : 3.). — GONDATTI értesülése szerint (28. 1.) a fehér holló a
Világügyelő-férfi anyjának, 'San-torum-n&k szolgálatára volt ren
delve, midőn amazt N. T. büntetésből a földre dobta. «Az asszony
naponta kiküldte madarát, hogy megfigyelje, mi történik körülötte ;
de megtiltotta neki, hogy bármit is egyék az úton. Egyszer nagy
késéssel jön a holló haza, még pedig feketére változva. Midőn az
istenasszony tudakolni kezdte a jelenségnek okát, kiderült, hogy a
holló holttesten lakmározott. Elűzte őt ezért s megátkozta avval,
hogy mindig csak döggel éljen, húsa soha kövér ne legyen, hanem
legyen a legrosszabb minden madáré közt».
GRIGOROVSZKIJ a
vaszjugáni osztrákoknak azt a hitét közli, hogy a holló Törom-poy,
isten fiának elváltozott alakja. Az ő rendeltetése t. i. az volt, hogy
az alvilágnak a földre vezető nyílását őrizze s az ördögnek feljövetelét
megakadályozza. Ez az ördög furfangja következtében nekie nem
sikerűit; ezért változtatta őt az Egatya haragjában döggel élő hollóvá.
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e) A hattyúnak emberi alakból való keletkezése, melynek tör
ténetét GONDATTI a következőkép hallotta (54. 1.) : Az őskorban a
hattyú ember volt; de mikor az égfiak háborúsága kitört s az Eg
atya őket részben szétosztotta, részben kövekké s más természeti
jelenségekké változtatta, emberünk arra kérte teremtőjét, hogy igézze
őt hattyúvá. Kívánsága teljesült; de megmaradt a hattyúnál az az
emberi vonás, hogy mint a nőnek hószáma van.
f) Az őskor dörgő hangú, óriási császármadarának elváltozása
mai kicsiny másává GONDATTI szerint ekkép történt (41.1.): Kul'ijLtér vadászatra és halászatra adván magát, igen sok vadat, madarat'
és halat megölt; de még többet megrontott avval, hogy bármely
állat, a melynek húsából evett, feketévé változott s elvesztette táp
láló erejét. Az emberek ily módon az éhhalál veszedelmébe kerül
tek s N. T. Egatyához fordultak segítségért. Ez gyorsan lebocsát
kozott a földre s megölte a császármadarat, mely semmikép sem
hagyta magát megejtetni Kul!-q,tér-től s eredeti alakja szerint áriái
méretű állat volt mennydörgésszerű hanggal. N. T. a császármadarat
apró darabokra vagdalta s szétosztotta húsát a megrontott állatok
nak, melyeknek teste ez által részben, vagy egészben fehérré s az
embernek ehetővé vált. Az utolsó darabkát N. T. visszaváltoztatta
császármadárrá, mely azonban ekkor tetemesen kisebb lett, úgy
hogy már bármely vadász megölheti. — INFANTJEV a kondai voguloknak következő regéjét közli e tárgyra vonatkozólag (IY : 258.) :
A császármadár Torm-nak kedvelt állata volt s régebben kitűnt
óriási méreteivel. A kut nem mert hozzá nyúlni; miért is húsa
mind e mai napig fehér maradt. Egyszer azonban, midőn Torm
szekerével egy bokor mellett elhaladt, hirtelen előreppent ebből a
császármadár s megijesztette Torm lovait. Ezért Torm megtépdeste
őt s ettől fogva vált kicsinynyé alakja.
XVI. A s z e n t t ű z ö z ö n . Más népek vízözön-mondájának
megfelelőleg az éjszaki vogul-osztják hitregében egy őskori világ
pusztító tüzáradatnak maradt fenn emlékezete, mely az Egatya
akaratából lávaözönként elborítva mindent, megsemmisítette csak
nem teljesen a földi életet, úgy hogy ember is csak igen kevés
számban találhatott tőle menekülést. E rémes áradatnak műnevei : jelpin sakív, v. sákív (I : 68, 74.) «szent óczeánw, jelpin vit
«szent víz» (I : 69, 71.), alán vit «tüzes víz» (I : 45.) s a déli osztjákban : jemén jink «szent víz» (PATK. I : 134.), melyeknek «szent»
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jelzője egykép szolgál az «isteni eredeti) s a «rendkívüli erő» ki
fejezésére. A jelpin sakw a szigvai szent regében (I : 14.) mint
állandó világjelenség szerepel, a táltoslovával kalandozó Világ
ügyelő férfiúnak már távolról hallatszik borzasztó zaja; a leirás
szerint: az «égi tűz» (téirém-náj), «melynek egyik része fönn az
égen (tq/rémt numén), másik része az ég két szögében (tqrém kit
samt) ég, az ég és föld fölemésztetik tőle». A Világügyelő férfiú
előtt az a feladat áll, hogy e tűzön keresztül hatoljon, mit csak
ügygyel-bajjal tud táltoslova tanácsát követve véghez vinni. GONDATTI (31. 1.) szintén közli a Világügyelő regéi kapcsán ezt a rész
letet; de egyúttal azt a magyarázatot mellékli, hogy az a «tüzes
tenger», melyen a hős táltoslovával is csak hét nap alatt vágtathat
át, nem más, mint az éjszaki fény. Erről az égi jelenségről mond
ják, hogy ' Sis-náj teV, Tqrém-náj tei «az Istenanya tüze ég, az
Isten tüze ég», valamint «tűznek» mondja az éjszaki osztják jilemtut kifejezés is. Az éjszaki fényben látható fehér csíkok a Világ
ügyelő fehér lovának volnának nyomai.
Egy másik nyomát ama felfogásnak, hogy a jelpin saktv
állandó világjelenség, a Világügyelő férfi egyik himnusában talál
juk, melyben ez istenséget akkép dicsőítik hívei, hogy a mint
«ezüst ívű íves bölcsőjében hét éjen át, hét napon át üldögél:
jobb kezecskéjének mozdulatával az ülő szent föld (unléné jelpin
ma) reng egész nagyságában : bal kezecskéjének mozdulatával az
ezüstszerű (qln-sirpá) jelpin sakw hullámzik egész nagyságában))
(II : 313.). Ugyancsak e himnusban hangzik a könyörgés: «A cson
tunkat pusztító kór ruhája szélét az állatod nyakát ijesztő hét
rojtos szent ostorral űzzed a fekete hátú szent föld alá (pánkin
sispd jelpin ma joli-pálén) ,• a húsunkat pusztító szent betegség
ruhája szélét űzzed az arany-szerű (sqrni-sirpá) jelpin sakw alá!»
(II : 318.). E helyekből az következik, hogy a jelpin sakw — mely
utóbbi szó a közbeszédben nem használatos s a közlők előtt is
homályos értelmű — képzeletben, vagy valóságban jelenleg is
létező világjelenség, még pedig az «ülő földdel» szemben «hul
lámzó)) (yumplati), tehát körülbelül a világtenger, a mint egy má
sik helyen (II : 430.) tényleg ma és vit állanak egymással szemben
ugyancsak az itt idézett mondásban. Számba véve ezekhez, hogy a
szigvai szent regében a jelpin sakw más szavakkal tq,rém-naj-nak
van magyarázva s ez az éjszaki fény, azt vélhetjük, hogy ama ho-
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mályos kifejezés az éjszak jeges óczeánján túl képzelt tűzóczeánra
vonalkozik, melynek égbe csapó hullámai az éjszaki fény ragyogá
sában jelentkeznek ma is a szemlélő előtt.
Egybehangzó e nézettel, hogy a «szent víznek» (jelpin vit)
BEGULYtól jegyzett regéjében (1: 69.) a «víz» alatt értett tűz, ille
tőleg tüzes folyadék égbe tükröző lángjával tartós látványa az
embernek, mely csak az által válik nyugtalanítóvá, hogy — mintha
a világvégi tüzoczeán kicsapott volna medréből — egyre közeledik
s nagyobbodik, a Hét tele-nyara ég a tűz; hét tele-nyara, emészti tűz
a földetn ; de az embernek ez idő alatt semmi bántódása. Most
már azonban «öreg nő, öreg férfi mondogatja: ,a mi világunk más
felé [változva! ím elöntődik (tármüw mötal'é ti sasyati) ,- hogyan
menthetnők meg mi ezutánra életünket?' Egyik öreg ember, má
sik öreg ember, sok-kevés ember egybegyűl. Egy faluba gyűltek
egybe; tanácsot kezdtek tartani: milyen módon fogunk ugyan mi
megélni?*) Tehát éppenséggel nem hirtelen jön a vész; van idő
gondolkozásra, gyülekezésre, tanácsra s óvó intézkedésekre. Az
ember a jelpin vit-et folyton látja, tanulmányozhatja, ellenében
úgy mint a tengerpart lakója a tenger ellen okszerűen védekezhetik.
Más természetű a jelpin sakw a többi közlésekben. A felső szoszvai ének minden előzmény említése nélkül hirtelen eredtnek
mutatja be (I : 45—46.): AYany-átér Arany-Költés nénjével táltos
lovukon haladnak az ég és föld között, «egy helyt a mint lefelé
néznek, abroncskerék módjára forgó kerek földecskéjük tüzes vízzel
van elborítva (vélán vitén yuíilimé), hét bélyeges öl magasságra csap
dos föl a tűz lángja*. Tovább mennek, «egyszer csak a mint nézik,
aranyos előlábú szent állatkájuk lábainak vége a szent tűzözöntől
(jelpin éakwén) egészen megnedvesedett. Arany-ater sapkáját
leemelte, hajfonatait szétterjesztette s azzal ím tovább haladnak)).
Hogy ez nem volt merő véletlen, hanem az Egatya jól megfontolt
akaratának következése, kiderül egyéb regékből, melyek a tűzözön
indító oka gyanánt háromféle tényt emlegetnek. Az egyik szerint
N. T. az öskorbeli hősök folytonos torzsalkodásánál' s háborúinak
akart véget vetni azzal, hogy leszállott a földre s mindent fölégetett
(GONDATTI : 46.). Egy másik rege szerint a tűzözönnek az volt a
hivatása, hogy az öreg és gyermektelen Egatyát megifjítsa, a
mennyiben N. i. benne megfürödvén, visszanyerte rögtön ifjúi erejét
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s atyja lett hét fiúnak (u. o. 47.). A harmadik megokolás szerint
N. T. vele ősi ellenfelének, XuH-qtér-nek elpusztítását czélozta.
Az Egatya fürdésévei kapcsolatba hozott tűzözön regéjét
tárgyalja a jugrai közlés (I : 74—76.): Arany-Kworész atya házá
ban nagy izgalom van. A férfiak összegyülekeznek s nem tudnak
tanácsot. Belép a Világügyelö férfi is s kérdi: «Ily sok nép miért
gyűltetek ?» A háznép feleli: «Mi miért gyűltünk egybe? A miatt
gyűltünk egybe, hogy Arany-Kworész atyánk szent tűzözönt
(jelpin éakw) csinál». A Világügyelö mondja: «Még nem jött el
ideje». A nép szól: «Jeli-városbeli öreg bácsink még nem jött el,
öt is meg kell kérdeni». Hirtelen idézik az öreget, ki megjelenvén
szintén úgy nyilatkozik, hogy még nincs itt az ideje; de nagyobb
bizonyosság okáért utána akar nézni az írásokban. «Arany-Kworész
atyánk vendégülö szobarekeszében hevernek az írások (népükét).
Jeli-városbeli öreg oda bement, az írást megtalálta, felbontotta s
oda mutatja a népnek: ,Nézzétek, csakugyan nincs még itt az
ideje!'» Arany-Kworész atyát ez ellennézet nem ingatja meg hatá
rozatában. A fürdőkamrát befűtette s öreg testét egy férfival emel
tetve bevitette magát a fürdőkamrába. A fürdőhöz való víz a
Világügyelő férfi házában három üstben forr. Egyszer csak a mint
forr a víz, kifut az üstből s a mint az alant levő földre néznek,
onnan jókora számú népet elvitt a kifutott víz. A Világügyelő férfi
az üstök szádját kendővel meglegyintette s forrásuk lecsendesedett..
Kevés idő múlva másodszorra el kezdett forrni a víz s ismét ki
futott, újra jókora számú népet ragadván el magával. A Világügyelő
férfi kendőjével másodszorra is lecsendesítette a forrást, mely
harmadszorra is forráshoz fogott, a midőn azonban a Világügyelő
férfi végkép megakadályozta a víz kifutását. Erre Arany-Kworész
atyja visszajön a fürdőkamrából s szemrehányólag szól fiának:
«Fiúcska, miért hiúsítod te meg az én törekvésemet?)) Felel a
Világügyelő: «0h atya, hogyne hiúsítanám meg; sajnálom a sok
emberemet?!)) Hogy az öreg új kísérletet ne tehessen a tűzözön
alábocsátására, «fehér ruhás hét férfi lépett be kívülről s AranyKworész atyjukat hét hágcsó legfelsőjére ültették)). így menekült
meg az emberiség egy része a Világügyelö istenség kegyelméből a
pusztulástól.
Xul'-qter üldözésével magyarázza a tűzözön keletkezését a
szigvatorkolati ttizözön-rege ( 1 : 6 8 . ) : «N. T. apuskánk» — így
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hangzik a szöveg — X. q. megölésén gondolkozik; a X. q. lakta
földet szent tűzözönnel szándékozik elpusztítani')). Az Ordögfejedelemnek minden törekvése az ártalom, az Egatya bölcs és jó intéz
kedéseinek meghiúsítása; ezért üldözi őt, mint örökös ellenségét
N. T., bár teljesen legyőzni sohasem tudja. A tűzözön bosszúmű
vének előidézésénél X. q. különös «rossz fát tett a tűzre», meg
rontotta az Egatya családi békéjét, elszerette a feleségét: «Egy
szer csak a mint N. T. nézi, A^. q. alvilági férfival keveredett egybe
neje (lui -jram X. q. jot perilém néta II : 98.). E miatt házi per
patvarok keletkeztek; N. T. feleségével czivódni kezdett, kardot is
emelt reá s jó szerencse, hogy a csapást Polém-tqrém a legidősebb
fiú elhárította (II : 100.). A dolog vége az lett, hogy egyszer félté
kenységi dühében N. T. «fejebőrénél fogva háromszor a föld színé
hez vágta feleségét, azután a lefelé néző lyukon ledobta a földre,
a midőn esés közben az asszonynak aranykezű, aranylábú gyer
meke született)), a későbbi Világügyelő férfi (1:98, 100; GONDATTI:
27.). Mielőtt idáig került volna azonban a sor, N. T. azt a tervet
eszelte ki, hogy versenytársát tűzzel puszítja el a föld színéről;
mivel pedig X. q. az Egatya haragja elől folytonosan bujkált s
elrejtőzött, máskép ez nem volt lehetséges, mint oly tűzzel, mely
nek rombolása az egész földet minden élő teremtményével együtt
föleméssze. Erre a nagy dologra határozza tehát el magát N. T.
A szándékba vett világpusztulásból N. T. atya csak saját
háza népét s embereinek egy részét óhajtaná megmenteni. E végből
a szigvatorkolati rege szerint (I : 68.) «a saját népe számára vas
hajót, emberei számára hét rétegű nyárfa-tutajt készít, erre tűznek
ellentálló ahétrétegü tokhalbörbol való takarásátort készít». Midőn
'a mentő eszközök elkészültek, «a saját népét a vashajóba szállatta
föl, mánysi-féle népe pedig a nyárfa-tutaj fölé készített tokhalbőr
sátorba bújt». — A ÜEGULY-féle tűzözön-rege bővebben értesít:
Midőn a veszedelem közeledtével az emberek tanácsot tartanak,
«egy koros férfi a következőkép szól: «A mint én hallottam, béltelen nyárfát ketté kell vágni, tutajt kell csinálni; ha azzal életünk
megmenekül, hát csakis azzal, egyébként semmi módon. Ha ezen
lakó földünkön akarunk élni : ötszáz öl kötelet kell fonni fűzfa-,
gyökérből. Ha ez a kötelünk elkészül, egyik végét ölnyi mélységre
kell lebocsátani, másik végét tutajunkhoz kell oda kötni. Ezen
tutajunkra a sok leányu, sok gyermekű férfi szálljon rá. A tutaj
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végére egy bödöny tiszta halzsírt kell állítani, a négy szöglete sze
rint négy bödönyt kell állítani. Aztán gyermekei fölé tokhal bőréből
takarósátort kell varrnia, rájuk kell takarnia. Hét éj, hét nap lefo
lyására ennivalót, innivalót kell oda készíteni. Ha ilyen módon
megmenekül az életünk: hát csakis így.)) Azután kiki a maga
falujába haza ment, tutajt csinál, kötelet fon. Hét éjjel, hét nappal
fáradoznak ím így. A melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az öreg
embertől kérdezgeti, ez megtanítja» (I: 70 71.).
PATKANOV az irtisi osztjákoknál szintén megtalálta az özönvíz
regéjét, még pedig a mentő hajó részletével, melynek történetébe
érdekesen szövődik itt a menekülők ártalmára törekvő ördögnek
(kul) szerepe. E szerint (I: 134.) «midőn Pairáyt'á ( = Világügyelő
férfi) a földön élt, meghallotta Taréin atyjától, hogy nemsokára
özönvíz (jemén jink) támad, mely a föld nagyobb részét el fogja
borítani. Hogy magát, családját s embereit attól megmentse, nagy
hajót kezdett építeni s e végből mindig távol volt hazulról. Neje,
ki távollétének titkába nem volt beavatva, ezen nem kevéssé szo
morkodott. Vigasztalására megjelent egy kul', ki nem sokára vele
közelebbi viszonyba is jutott. Ez azt tanácsolta az asszonynak, hogy
búsulás helyett vendégelje meg férjét bőven borral és bozasörrel,
hogy ez mámorában árulja el titkát. Az asszony úgy is cselekedett
s megtudta, hogy a hajó, melyet férje már harmincz év óta készí
tett volt, csaknem kész. Az ajtó mögött hallgatózó kul meghallván
e szavakat, azonnal a hajóhoz sietett s lerombolta Pairayjá-nak
nagy fáradsággal alkotott müvét. Emez kialudván mámorát ismét
hajójához ment s vigasztalan volt, hogy darabokra törve találta,
főkép mivel az özönvíz kezdetének megszabott ideje már közelgett.
Isteni atyjához könyörgött ezért segítségért, melylyel három nap
alatt sikerült helyreállítania hajóját s így hozzátartozóival egye
temben mégis megmenekülhetett az özönvíztől. Némely emberek,
kik látták hajójának építését, de maguk olyat ácsolni nem tudtak,
tutajokat (-por) készítettek fatörzsekből s ezeken kísérlettek meg
menekvésüket.
Bekövetkezett a rémes világitélet. Hajójának s tutajának
elkészülte után «N. T. fölment egébe s lebocsátotta a szent tűzözönt (jelpin sakw tárats) : tüzes vizet (nájin vit), eleven jürszőrnyetegeket, eleven sossél-sárkányokat bocsátott felülről alá»
(I : 68.). Ez állatoknak az volt a rendeltetése, hogy minden élőt
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fölfaljanak, a mely esetleg az áradat színén vagy belsejében úszva
menekülést keresne. Míg a jelpin vit tartott — írja GONDATTI
(46. 1.) — Kors-torum leszedte az égről a napot, holdat és csillago
kat, hogy a sűrű sötétség is útját állja a haláltól való szabadulás
lehetőségének. A tűzözön nagy zajjal zúgva jött, mielőtt megérke
zett volna már két nappal előbb hallatszott irtóztató zúgása
(1:71.).
«Hét bélyeges öl magasságra csapdos fel a tűz lángja)) (1: 45.).
«A kinek elkészült a tutaja, sietett rá a leányával, fiával. A kinek
nem volt tutaja, azt a tüzes víz (ulan vit) úgy a hogy volt össze
roncsolta, összeégette. A melyik ember tutajának kötele [az áradat
színének emelkedése közben] véget ért (mivel t. i. nem volt elég
hosszú): az ketté vágta a kötelet, majdnem alámerült már; hogy
a kötelet elvágta, rohanva viszi az ár. A kinek elég hosszú volt a
kötele: az úgy a hogy van, himbálózik az ár színén. Ila a tutaj
vége meggyídad: tiszta halzsírral öntik le, az az égést eloltja))
(I : 71—72.). A hét réteges tutajnak «hat rétege elhamvadt a tűztől,
egy rétege megmaradt. A melyik ember keresztül bukott a !kiégett;
tutajon, az meghalt; más épen maradt, élete megmenekült)) (1: 68.).
«Bármerre levő hegyi fa, erdei fa földestől, mindenestől megsemmi
sült)) (u. o.). A fának, fűnek azöldje egy öl mélységre ki van égve,
ki van [a tűztől) vájva» (I : 72.). «Erdei fa nem maradt meg» —
mondja egy másik változat (1:46.) — «sőt éppenséggel a földje
sem látszik)).
GONDATTI szerint (46. 1.) N. T. előbb tűzzel pusztította a vilá
got, melyből csak kevés hős menekülhetett meg; de a csapás múl
tával ezek újra elkezdték a régi háborúságot s ekkor N. T. vízözönnel sújtotta őket, melyből csak a hét Tq,rém-fl maradt életben olykép, hogy őket atyjuk a vízözön idejére az égbe fölvitte magához. —
A tüzözön-énekben (1:46-—47.) a nénjével együtt magasban lovagló
Világügyelő-férfi azt hiszi, hogy az emberiség az utolsóig kipusz
tult. «Anyját, atyját sírva idézgeti: ,Amny-Kworés atyuskám,
Arany-'Sí's anyuskám, ember nélkül én ugyan miképpen marad
hatok ? !' Amrxy-Kaltés nénje szól: ,Öcsikém, mi lelt téged, miért
sírsz ?' ,Azért sírok, nenécském', felel a kérdezett, ,az álló szent
földön ím szent tűzözön kerekedett; nem maradt meg egy végső
erdei fa, nem maradt meg egy ember; az emberke nélkül miképpen
élhetek ?!' ,Öcsiké nézz csak lefelé !' szól Kaltés. A mint lefelé
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pillant: hát egy kétrétű nyárfa-hajúban (sát pis yápyá-jhv yáyét)
egy asszony s egy öreg ember vannak». E szerint tehát összesen egy
emberpár menekült meg, a mint az ének vége is megjegyzi, hogy
«amaz asszonytól s öreg embertől származó leányok és fiak ím
mind e mai napig élnek s boldogok» (I : 67.),
A ÜEGULY-féle tűzözön-rege szerint a tutajon kívül volt egy
másik módja is a menekülésnek. «Némelyik ember nem tudva
tutajt csinálni)* ~ így szól a szöveg -— «magas helyet kezd keresni.
Hiába járkál, laknivaló alkalmas helyet nem talál. Az öreg embe
rektől kérdezősködik azután : ,Te nálunk előbb növekedtél föl,
talán tudsz valahol valami 'megfelelő; vidéket?" Az öreg felel: ,Ha
tudunk is, hogyan fértek el ott, mind a nép ott úgy sem férhet el!'»
Kiegészíti e hely értelmét KEGULYnak az a jegyzete, hogy a Szigvavidek lakói a Nánkis, vagy ' Nais-' Niltin nevű hegyre menekültek,
mely a Szigvába ömlő Sukér-já folyó 'Sortan mellékvizének táján
van. «Ez nem merült az áradat alá; hanem föléje emelkedett.
Hattyúnyak magasságú, mintegy két arasz magasságú száraz földje
maradt. Abban az időben Sukér-já, Xanlá és Mán-já népei éltek,
életük ím ott menekült meg». Van tehát a vogul özönmondának
is egy Ararat-féle hegye, melyen az emberiség maradéka, ha nem
is hajóban, menekülést talált.
Hiába volt a tűzözönnek minden szörnyűsége, a czélt, me
lyet az Egatya vele elérni akart, nem oldotta meg: Xul'-qtér élve
maradt, megmenekült. Megmentette pedig maga az Egatya neje, az
ő kedvese, a mint ennek történetét két változat is közli. Az egyik
szerint (I : 69.) «mialatt N. T. a vashajót csinálni járt, Xul-qtér
N. T. feleségéhez ment, mondja neki: ,A te férjed hova járkál
mindig?' Az asszony szól: ,Hát én honnan tudjam?!' X. q. felel:
,Itasd csak őt ebben a hordóban levő vízzel, ö lerészegszik, azután
megmondja neked, hova megy'. N. T. haza érkezett, felesége afféle
vízzel itatta, ő ettől lerészegedett s elmondta azt a szándékát, hogy
tűzözönt csinálw. így tudta meg a fentebb idézett Pairáyt'á-iegében
X. q. a hajóépítést is; de míg ott a hajót szétrombolja, itt bölcseb
ben a maga czéljára fölhasználja. «Xul'-qtért az asszony titokban
egy varrószerszám-tartó ládikába tette, azután fölvitte a vashajóra
s a szent tűzözön fölé emelte: Habár a föld összeroncsolódott, X. q.
megölése nem sikerült; ez volt élete megmenekülései). — A másik
változatban (I : 47.) a mint az egyetlen megmenekült emberpár
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szárazra jutva kilép a hajóból, «Xul!-q,tér kikél az asszony liasábób).
Hogy miként került oda, a közlő a következőkép magyarázta:
«A midőn a szent tűzözön előfakadt, X. a. csakhamar rájött, hogy
őt bizony megöli Tyrém. A menekülő párból! az öreg nem látja
őt, az asszony látja. Az öreg raszállott hajójára; az asszony csak
áll, pedig a szent áradat már előtört. Az öreg szól: ,Szállj föl!'
0 egyre csak áll. Ismét mondja: .Szállj föl!' Nem száll föl. Har
madszor is odaszól: ,Szállj föl, te kul! (ördög)!' Erre a kul1 az aszszony hasába bújt bele s ilyen módon a hajóra jutott. Midőn a
tüzes víz leapadt, az öreg és neje kiugrottak a hajóból s X. a. is
kiugrott, eleven volt, megmenekült)) (1. ugyanez elbeszélést a
votják vízözön-regében: Votj. Népkölt. Hagy. 52. 1.).
A tűzözönnel hozza kapcsolatba a vogul-osztják hitrege a
népvándorlást, illetőleg törzsek költözését: «Annak az embernek,
ki hét éjjel, hét nappal lefolyta után a bajt kibírta, a vize leapadt;
annak a ki nem bírta ki, a kötele elszakadt s elvitte az ár. A melyik
ember kibírta, az a. maga földjén, ott ért szárazra; egyéb ember a
iiova jutott, ott ért szárazra» (I : 72.). — PATKANOvnak Pairáyíaregéjében (I : 134.) általában «azokat, kik nem az istenfi hajóján,
hanem tutajon menekültek, külömbözö vidékekre hordta el az ára
dat)), így állítják a Szamarovo mellett lakó Trenkin-jurtabeliek,
hogy őket tutajuk Szurgut vidékéről hozta erre, a miben P. szerint
igazuk is lehet, mivel típusuk a környékbeli osztjákokétól külömbözik. Hasonló népvándorlási hagyományt jegyzett föl POLJAKOV
(147. 1.), mely szerint a Nádim mellékén lakó TapMacL-KaTOHLtól származó nemzetség őse, hajdan az Ob mellett lakott, Obdorszkon alul; de a tüzes víz hullámaitól hajtatva a Nádim vidékére
került s ott volt kénytelen magának s családjának halászó területet
foglalni.
Ugyancsak a tűzözönnel magyarázza a vogul-osztják nép
hagyomány a helyenként még most is látható földi kunyhókat :
«A menekült emberek*) — mondja a rege (I : 72.) — «fát kerestek
házépítéshez; de nincs sem fa, sem fű; semmit sem találnak,
mivel házat lehetne építeni. Földi kunyhót (má-kwol) kezdtek tehát
ásni; miután földi kunyhójuk elkészült, ottan kezdtek lakni. Bár
merre lehet hallani, hogy az a nép, mely [a szent áradat után] meg
maradt s a közelben volt falvakban élt, ott földi kunyhót ásott
[lakásul])). Berjozov határában ma is földházakban lakik az ujab-
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ban odaköltözött szegény vogul-osztják nép. GONDATTI a Szoszva
bal partján Sortin-ja egyházas falutól 3 versztnyire lejebb és
2 versztnyire feljebb látott e fajta földházakat s azt hallotta felő
lük, hogy ezeket N. T. tűzpusztítása után a fenmaradt hősök ké
szítették erdei fa hiányában (46. 1.). Ilyeneken kívül állítólag kőből
is készítettek házakat az özönvíz után élt földi lakók (u. o. 36. 1.).
Évek multán, midőn a fa újból nőni kezdett, ismét faházak építé
séhez fogtak; de mivel ehhez a fa még nem volt elég nagy, a rövid
fácskákat «ide oda toldozgatták)) s úgy szerkesztették össze épü
letté (I : 67.).
GONDATTI közlései szerint a tűz- és vízözön után terjedő kor
szakig csupán az óriáserejű hősök emberi fajtája élt, míg a mai
közönséges emberek teremtésének fentebb tárgyalt hármas kísér
lete csak ezután következett (46—47. 11.). E történeti időrendnek
ellentmondanak a tőlem följegyzett regék; de hogy legalább az
állatokra nézve meg kellett újítani a teremtést, arról a REGULY-féle
jelpin vit regének befejezése tanúskodik, mely a következőket
mondja (I : 73.): «Az .áradat után] megmaradt öregek egybegyűltek s Tarem-hoz könyörögnek: ,Oh, minő módon csillapodik leá
nyunk éhe, fiunk éhe? Immár nincsen vízi hal, nincs erdei állat.
N. T. atyánk, bocsáss le legalább vízi lialat s erdei állatot; a minap
meghagyott emberfiad leánya, fia éhének csillapodó szerét onnan
keresné. A vízi halat fogó embert áldd meg vízi hal szerencséjével,
az erdőbe menő embert áldd meg erdei állat szerencséjével!
Teremts ezután igéddel erdei fát, erdei fiivet! Bármerre levő föld
részen megmaradt embered törzsökösödjék meg további életre,
elszaporodó fia, leánya hadd szaporodjék el!» Élénken emlékeztet
e regerészlet a biblia előadására, mely szerint Noé, midőn kikelt a
bárkából, áldozatot mutatott be Istennek, ki megáldotta Noét s
fiait mondván: ((Szaporodjatok, sokasodjatok s töltsétek be a
földet!«
De míg a biblia azzal fejezi be a vízözön történetét, hogy
Isten megállapította szövetségét az emberekkel s állatokkal, mely
szerint nem fog támadni többé vízözön az egész föld elpusztítá
sára : a vogul hitrege egy újabb tűzözönnel fenyeget, mely majd az
idők végén fog bekövetkezni s belőle nem kél többé új életre a világE végitélet rajzát GONDATTI a következőkép vázolja (49—50. 11.):
«A teremtett világ nem áll fönn örökké, hanem veget fog érni
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annak következtében, hogy N. T., mint már egyszer sikerrel tette
(1. fentebb), újból megifjodni szándékozván, ismét fürdeni fog, fürdő
vize pedig tüzes folyadékká, válva, elborítja az egész földet oly ma
gasságban, hogy csak egy hattyúnyak hosszúsága marad fenn az ég
boltig. Hét évvel ez esemény beállta előtt, mind a kul'-ok (ördögök)
és ménkw-ek (manók) az előttük álló nagy munkára való előkészület
czéljából a földalatti birodalomba távoznak s útközben fölfalnak
mindent, a mi elibük akad. Hét nap folyamán a tűzözön előtt
folyton mennydörgés hallik s fojtó kellemetlen szag érzik; maga a
tűzözön azonban csak rövid ideig fog tartani, nem tovább, mint a
meddig a halikra megfőhet, tehát legfeljebb egy óráig. A hirtelenül
jövő veszedelemben az emberek csaknem valamennyien elpusztulnak;
csupán azok menekülnek, kik ráértek, hogy hét sor nyárfából (má
sok szerint vörösfenyőből) maguknak tutajokat készítsenek; a hét
sor fából hat megég, a hetedik megmarad. Ezen tutajoknak tokhalés sőreg-bőrből készült takarósátrakkal kell fölszerelve lenniök,
ezenkívül háromszáz öl hosszú fűzfából fonott kötéllel. Abban az
időben a szúnyogok, apró legyek és hangyáik czobolynagyságúvá nő
nek, a víz színén fognak úszkálni s elpusztítják azokat, kik nem gon
doskodtak maguk számára erős takarósátorról. A tíízözön után
fiútámadnak halottaikból azok az árnyékok (jis), a melyehiek letelt
az ily minőségben való lét kiszabott ideje, tehát a melyek annyi óv
óta árnyék-lények, a hány évet éppen a földön éltek. Most pedig
le Jog szállni N. T. az égből s ítélkezni fog a megmenekült élők s
feltámadott halottak fölött; hogy minő lesz a jutalom és büntetés
jámborok és bűnösök részére, ismeretlen. Ezután a föltámadtak
másodszor is annyi évet élnek, a mennyit első ízben, a tűzözöntől
menekültek pedig annyit, mennyit a tűzözönig; ezután azonban
elváltoznak valamennyien a ker-yqmUi (szitakötő, vagy csibor)
nevű bogárrá, majd idők teltével porrá s ez a viliig végen. Látni
való, hogy e rege tulajdonkép nem más, mint az őskori tűzözön
képzetének átvitele a messze jövőbe egybefonva a túlvilági élet
végső szakának némely képzetével (1. fentebb).
Egyébként a világ leendő végpusztulására a vogul-osztják
hitregék egyéb forrásaiban sehol sem találunk czélzást; tud azon
ban a felső-szoszvai tüzözön-ének magának a világ végokának,
Arany-Kworesnek egyszer bekövetkezett haláláról s abból való felttímadásáról (I : 41—42, 66.): Arany-<ríer és Ar&ny-KaIteé «soká
Nyelvtudományi
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éltek, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak Arany-Kworesz atyjuk
ím elhunyt (Sqrni-Kw. jáyén ti pösals)». Amny-qtér fia kiment a
házból, aranyos hátú hét bogara (sarnin sispá sat %amlé%) közül egy
bogarat megfogott, a potrohát fölszakította, atyját a bogár belsejébe
odatette)). Ugyanitt szó van az Egatya női párjának, Arany-'Síének
a haláláról is: «Soká, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak Arany'Sis anyjuk ím elhunyt. Arany-iíaiíes leánya kiment a házból,
aranyos szárnyú, aranyos farkú két kakukja közül egyet megfogott.
hasát fölszakította, anyját a kakuk belsejébe odatette)). Miután
Amny-atér és nénje világra szóló kalandjaikból megtértek, lakoma
után «kikél a néne a házból, hajfonatát szétereszti: egy torkolatú
hét tenger merül föl, egy torkolatú hét Obfolyam folyamlik; az
aranyos levelű, aranyos ágú nyírfára aranyos farkú, aranyos szár
nyú hét kakukmadár száll le; hét éjen át, hét napon át énekel
nek; éjjeli vigalmuk, nappali vigalmuk el nem múlik. Egy kakukot
fölszakított, [odatemetett j Arany-Sis anyja ím fölül; Arany-'Sis
anyjukkal bementek a házba. Erre az öcs kél ki a házból, hajfona
tát szétereszti; egy torkolatú hét tenger merül fel, egy torkolatú
hét Obfolyam folyamlik. A hét Obfolyam, hét tenger fenekéről
aranyos hátú hét bogár merül föl. Egy bogárt fölszakított, [oda
temetett/ Arany-Kworés atyja ím fölül. Arany-Ktoorés atyjukkal
bementek a házba, aranyos lábú asztalhoz ültek; sört, mézes italt
ettek, ittakw. Csak ezután történt a Világügyelő férfinak és Kaltéénak földre bocsátása, tehát ez az esemény az «ember korabeli világ»
legrégibb szakából való.
Ezek a vogul-osztják Egatyának eddigelé följegyzésre jutott
történeti hitregéi. Mithikai személyének leírásában meg kell még
emlékeznünk a tiszteletét kifejező v a l l á s o s g y a k o r l a t r ó l .
E pontra vonatkozólag ismételve volt alkalmunk kiemelni, hogy
Numi-Tarém, vagy Sorni-Kwores névvel nem neveznek bálványt s
nincs meghatározott szent terület, melyet az ö székhelye gyanánt
tisztelnének, úgy mint ez a bálványistenségeknél kimutatható.
A régiek még azt is állítják, hogy az ég istene egyáltalában nem
részesül a vallásos tiszteletben; így írja WITSEN (632. 1.), hogy
«az osztjákok tudnak ugyan égben lakó istenről beszélni, de az ő
jóakaratáért s hogy bajt ne küldjön rájuk, nem imádkoznak hoz
zája)). Szintígy nyilatkozik YSBRANTS, ki szerint «az osztjákok vall
ják ugyan, hogy van egy mindenek fölött uralkodó isten az égben;

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

51

de ez iránt semminemű tiszteletet nem tanúsítanak*) (1. fent). Még
határozottabban fejezi ki e nézetet CASTKÉN, midőn azt mondja
(Beisen: 335. 1.), hogy az osztjákoknak Turum nevű égistenét «az
imádságok el nem érik)) s hogy «áldozat útján az ö kegye meg nem
nyerhető)) ; mert ő előtte nem jöhet semmi egyéb tekintetbe, mint
az embernek belső érdeme, melynek megfelelöleg osztogatja a
szerencsejavakat, a nélkül hogy imádságokat s áldozatokat követelne».
Legutóbb iNFANTJEvnél merül föl e felfogás, ki szerint (IV : 261.)
«Torm, a világ teremtője közönséges halandó számára elérhetetlen
istenség, a kihez a vogulok nemcsak hogy nem mernek semmiért sem
fordulni, hanem érdemtelennek tartják magukat még arra is, hogy
áldozatot hozzanak neki». Mindezekkel szemben a följegyzett val
lásos tartalmú vogul népköltés számos helye kétségtelenül iga
zolja, hogy N. T. atyához ép úgy fordulnak imádságokkal és áldo
zatokkal, mint a bálványistenségekhez, sőt hogy életbevágó fontos
ügyekben csakis N. T. az, kitől könyörgés útján segítség remélhető.
Neki szól a kondai Törém-éri («T.-ének») következő szavaival (II:
377—8.): «Ember lakta hét világot körüljáró férfiú, emberélet hét
szerencséjét hordó férfiú ! Én hozzád sírok, könyörgök, imádkozom:
te a mint hét szögletes üvegházadban fekszel, az én sírásom látod,
tudod. Te a szerencsétlen embernek szerencsét adsz; jó öltözékkel,
jó táplálékkal áldod meg; jó lóra telepíted föl, jó tehénnel ajándé
kozod meg. Azért imádna],: téged, azért emlékeznek meg rólad. Az
este lefekvő nő, a reggel fölkelő nő meggyújtott vörösfenyő-galy illa
tával kedveskedik néked ; a, lovas kezű férfi lófej jel, a tehenes kezíí
tehénfejjel emlékezik meg rólad)). A Jevra-falubeli Törém-sátél («T.
idéző ige») szavai ( I I : 379—80.): «Nagy Törém úr atyám, Obszemű, tószemű nagy Törém apuskám . . . kezemben lovat, tehenet
állítottam eléd . . . lóval, tehénnel bő házat rendelj !» A szoszvaközépi isten apródférfiai mondják (II : 161.): ((Numi-Sorúi atyánk
hoz hét éjjel, hét nap imádkozunk: szükségben levő elmés állat
elménk, kebles állat keblünk ím szükségbe jutott». A medve is az
P^gatyához imádkozik s neki igér áldozatot, mint az ének következő
szavai mutatják ( I I I : 136.): «Numi-Sorni atyámhoz imádkozom
ím : ,A minap véres fejű jeles Jiófajdot ölök vala, a fejes állat jeles
fejét neked fogadom vala : Numi-Sorni atyuskám ezen jégszínszőrű
lovas férfi ím utolér engem; ló lábát, állat lábát gátló gödrös föl
det bocsáss alá!»
4*
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Többször előfordul az énekekben és istehidéző igékben, hogy
maguk a bálványistenségek utasítják az áldoz<>kat, hogy könyörgé
sükkel és áldozatukkal az Egatyához forduljanak. Ekkép szól pl. a
Paszét-bálvány a nehéz kívánságával őt zaklató sámánhoz (II:
426.): «0h nem, óh nem ! Én bár erdei manócska, hegyi manócska
vagyok, megtenni ezt még sem bírom: Numi-Tárém atyácskámhoz,
hozzá könyörögjetek, Numi-Sorni apuskámhoz, hozzá siránkozzatok !
Szarvasbika véráldozatos, patásbika ételáldozatos terecskét keresse
tek, egy kötélre kötött hét véráldozatocskát verjetek le ti oda! Leány
élete attól fog majd megtoldódni, fiú élete attól fog majd meg
javulni)). A lopmúszi istenke az Egatya mellett magára is gondol,
midőn a hozzá imádkozóknak ezt az utasítást adja (II : 282—3.):
«Egy kötélre kötött hét szarvas állatotokat Numi-Sorni atyátoknak
öljétek le! Gőzölgő edénynek gőze, füstölgő edénynek füstje hadd ha
toljon fel! Ezen szarvas állatok, patás állatok bőreit újonnan nőtt
kis nyírfára akasszátok föl . . . Nekem pedig Juírom szarvas állat
véráldozatját hozzátok)). Az Ajász-istenke máskép rendelkezik, ő
háromszáz szarvasállatot követel; a leölt állatok fövő húsának
gőzét magának veszi, bőrét pedig az Egatyának szánja, mint éne
kében mondja (II : 17.): «Egy akasztóíves hót üstöt akaszszatok ;
gőzölgő edény gőzét veszem, füstölgő edény füstjét veszem. Azután
a háromszáz szarvas állatom bőreit újonnan nőtt kis fára akasszá
tok föl, ezen tarka ló bőrét szintén oda akasszátok föl! NumiSorni atyátok jó szemmel fogja nézni, N. S. apátok kegyes szemmel
fogja nézni (portin sam, pamin sam, simsi)».
Még maga a bálványistenségeknek bemutatott áldozat sem
mindenkor nekik van szánva, hanem oly végből van eléjük állítva,
hogy ők juttassák rendeltetésének helyére, az Egatya elé. Ily fel
fogásnak két adatban találjuk bizonyságát. Az egyik a pelimi
istenke szoszvafői idéző igéjében fordul elő (II : 409.), hol t. i. a
«fehér hóhoz hasonlatos szarvas állat véráldozatáról»> szólva ekkép
kérik az imádkozok bálványszellemüket: «Fehér hóhoz hasonlatos
szarvasállatodat csípője tarka szent állatod ( = lovad) oldala mellé
bár kötnéd te oda, a Numi-Sqrni atyád birtokát tevő ezüst kereszt
gerendajú keresztgerendás ház ajtajához, hét fokú tiszta ezüst szent
oszlopához bár kötnéd te oda ! Nyomorúságos subájú sok szegényed
Numi-Sq,rni atyádhoz, oda könyörögnek)). — A másik adat a Világ
ügyelő férfi EEGULYtól jegyzett egyik középlozvai himnusában
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található (II: 328—330.), melyben arra kérik a közvetö istenséget
hogy a bemutatott áldozati lovat megtisztítva s fényesen fölnyer
gelve hibátlan lépésekkel az égbe hágassa, «az aranyból való nag^
ajtót a jeles ló orra ott nyissa ki», az «ősz fejíí öregecske (t. i. a,.
Egatya) emelkedjék föl a naphímes szép nyeregre, az oda állítót'
orruk hasított hét táltoscsikó elé bocsássák s az abroncskerék mód'
jára forgó hét ég körül futtassák». Eöviden kifejezve azt kívánjál
itt az áldozók, hogy a bemutatott, nem éppen kiváló lovat változ
tassa a Világügyelő férfi remekké, vigye az Egatya eié s legyen a?
az Egatyának minden táltoscsikaja előtt futó jeles paripája.
GONDATTI azt jegyzi meg (11. ].), hogy «midőn
Jiini-Tqrémnak áldoznak, az előkészületek befejeztével mind a résztvevői
háromszor hangosan fölkiáltanak s az utolsó kiáltásnál ütik fejbe a
fejsze fokával az áldozati állatot, még pedig a lovat elölről, a rénl
hátúlról». E fölkiáltást említi az Ajász-istenke hőséneke is (II: 18/
leírván, hogy miután emberei a kívánt áldozatokat meghozták, a
bőröket fölakasztották, «leeredtek a partra, a szent vízzel folyc
szent tó közepére a mint eljutottak, éles hangú hangos kiáltást
kiáltottak: Numi-Tq,rém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja
meg, Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg /»>
Az áldozati állatnak ezen fölkiáltása magyarázza meg a hős
énekekben említett ama régi harczi szokást, hogy midőn a győző
ellenfelét levágta, az emennek a fejét, vagy feje bőrét, mint valami
értékes áldozatot, szintén ilyen módon kitiltotta föl az Egatyának.
Ily esetről történik említés a vorjabeli istenek hősi énekében
(II : 219.), melyben a diadalmas fél leterített ellenén ülve ((kés
tokja közepéből vékony kést húzott elő, ezt Numi-Tq,rém atyjához
felnyújtotta [így szólván] : ((Ilyenféle fényes szemű ( = ragyogású)
napon, ilyenféle neves fejedelemhős feje bőrét kiáltom föl neked!))
Hasonló eljárásról emlékszik meg a kondai alvidék fejedelmeinek
hősi éneke, melyben «a Három-ölnyi-erdei bálvány az ifjabb feje
delemhőst hanyatt vágta s most az ő melle fölött ül. Férfi torok
csutkáját keresztülszúrni való szent vasát kivette a zsebéből s már
azon volt, hogy az ifjabb fejedelemhős torokcsutkáját keresztül
szúrja. Emez ekkor felszólal: ,Te hogyan akarsz engem hitvány
módra agyonszúrni t.' En Torém nemzette, liarmad napon született
ember vagyok; te az én lelkemet Nom-Törém, atyámhoz kiáltva
ajánld föl/' A Három-ölnyi-erdei bálvány fölfelé emelte fejét: az
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ifjabb fejedelemhős azalatt őt hasba döfte. Amaz hanyatt esett, ez
föléje telepedett. Megszólal most amaz : ,Te kiáltva ajánld föl az
én lelkemet Ic Felel az ifjabb fejedelemhős: ,Magadféle tetűhússal
táplálkozó, téged ugyan ki ismer ?! Törém téged nem ismer!' Azzal
keresztüldöfte a torokcsutkáját s megölte». - - Ep úgy mint az
áldozati állat bőrét szokás volt fára akasztani az ellenfél feje bőrét
is (1. II : 86, 87, 166.).
Hőshöz méltó nemes ellenfélnek tekinti a vogul ember a
medvét is, azért ennek leteritésekor is megillető tisztelet az állat
fejének áldozatkép ajánló felkiáltása, a mint ezt többször kiemelik
a medveénekek, igy: «Állatleány fürtös fejemnek három kurjantását
Numi-Tq,rém férfi, atyámnak kurjantják föl, állatleány fürtös fejem
nek négy kurjantását N. T. férfi apuskámnak kurjantják föl)) (III:
320.). Itt nőstény medvéről van szó, melynél négy kiáltás a sza
bály, míg a hímnél öt, mint a kondai medveének mondja: «Kiáltásból ó'í kiáltást kiáltottak ők fel ottan felső eget lakó férfi atyjuk
nak* (III : 132.). Öt mellett a párhuzamos ismétlés hét kurjantást
emleget a Tomily-énekben: «Alacsony hangú öt kurjantásomat,
alacsony hangú hét kurjantásomat kurjantva tápláléka bő, vize bő
bőséges házba visznek be engem» (III: 476.). Mind az ily fölkiáltás
voltakép az Égatya kiengesztelését czélozza azért az alapjában
bűnös tettért, hogy az ember keresztezve az isteni akaratot, egy
életnek kiszabott határát megrövidíti. Az áldozatul való fölajánlás
az elkövetett vérontásnak mintegy igazolása avval, hogy az az isten
ségnek kedveskedésül, egyenesen az ő érdekében történt.
MUNKÁCSI BERNÁT.

Irtisi-osztják szójegyzék.
(Második közlemény.)

K.
kablük csizmasarok | stiefelabsatz ( = or. KaÖJiyKt). - - kah
lukop (adj.): yüdem sürt pedatta kahlukop (II: 140.) mit drei spannen
hohen absátzen.
kádérién (Dem.) fegyencz j ruchloser mann, zuchtháusler
( = or. KaTOpjKHtiÉ). — Kadérsén-pan (Dem.) n. pr. name einer sandbank an der Demjanka, unweit von den Mirkuschin'schen jurten.
kagert (I.) fehér gólya, gém | weisser S tor eh, reiher. — KV.
kaurét.
kaik nagy, fedett ladik | grosses, gewöhnlich gedecktes, boot
am Irtysch und Ob. — Cf. tat. kajik, or. KaiOKi..
kaiyai, kaiyi szúnyog | müeke.
kak (II : 144, 172.) mint j wie ( = or. Kaiít).
kdk rüh, kosz | krátze, ráude, grind. — kdkéy rühes, ko
szos | ráudig, krátzig; kakéy-ügop grindköpfig.
EO. kak;
kakey. — Cf. kaz. <**S ^v-Lu schelber, ráude.
kale-yui járó-kelő, folyton mozgó, sürgő-forgó férfi (Pairayta
jelzője) | unsteter mann, einer der sich viel herumdreht, herumirrt (epitheton des Pairayta).
kalem: vid. at-kalem. — kalimem (mom.).
kani (K.) bizonytalan jelentésű szó a következő összetételek
ben : kdm-ney (kam-ix&w). — kam-vay (poet. kamet-vay) ezüst
neme (?) | (kdm-metall) art silber (?); kam-vay, tit'-vay: vid. ti(vay. — L. e szó magyarázatára nézve: Irt. Ostj. II : 2 5 0 - 2 5 3 . 1.
kama (K.): vid. kéma.
Kamé, Kaméy-jega n. pr. Káma (folyó) | Kama, name des
linken beifiusses der Konda.*) Kdméy-pügot, Kdmét-pügot n. pr.
Kamow'sche jurten in der KI. Konda'schen wol.
*) Más hasonló folyónevek Éjszak-Oroszországban: 1. Káma
a Volga nagy mellékfolyója (votj. Kam); 2. Kama az Omj mellék-
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kámen (adv.) künn | draussen, aussen. — kametta, kámétta
adv. von aussen (cf. kim). — kémen, S. kámelta. C.
kaneitem morogni | brummen, knurren.
kán jeges róka | eisfuchs, steinfuchs (canis lagopus). — Kan
váúem ságéttai lepéy Sap~%oi jemép jink (II: 26) (az Irtis folyó dísz
jelzője) | das heilige wasser des gleich divergierenden (contouren)
der schnauze eines steinfuchses gegabelten Irtysch (?) (einer der
vielen beinamen des Irtysch). — Türum kán kát yoredaí. . .". .
yönytet sagat (II: 32.) so wie er mit seinen zwei rentierböcken (das
steile ufer) emporklettert (die ersten zwei worte blieben unübersetzt). — AS. kon, FS. kon. — Cf. zürj. kön.
kayrás kanálkészitésnél használt szerszám [ instrument, welches bei der verí'ertigung der löffel angewandt wird.
kaplat-yui sürgő-forgó ember ] unsteter, rühriger mann: Poillpetta Kaplat-yui n. pr.; vid. Poi.
kár kéreg | rinde, bőrke. — yüt-kar, tégat-kar: vid. yut,
tegat.
kárép, karey kérges j rindig, aus rinde: Káréy nánk
pandéy avét (II: 94.).n. pr. aus rindigem larclienbaume gezimmerte
stadt (name einer altén ostjakischenfestung); kárén önda/) nyirhéjbölcső 1 wiege aus birkenrinde. —• ÉO. ka?- rinde, káréy mit schorf
bedeckt (AHLQ.). — Cf. zürj. kor, karié, votj. kar.
kár: kár-moy tojás | ei. C.
karabla hajó | schiff ( = or. KopaŐJíb). — Cf. kardp.
karamsa bokor, cserje, cserjés fűz, vessző | strauch, strauchweide, ruthe. — keremxa, keremse (C).
kardp, karep, kerdp, kerep hajó j schiff, fahrzeug ( = or.
KopaŐJib). — SO. kerep.
karaulittem leselkedni | lauern ( = or. KapayjiuTL).
kardém a hó megfagyott gyönge kérge j schwache schneekruste auf dem schnee ('inpt).
kárey : vid. kar.
karep (0.) : vid. karaj).
karét (poet.): vid. kart. — karet-váy (poet.): vid. kart-váy.
karimeni (mom.) KK.: vid. kérem.
karimem (f. karimedem) fordítni | umdrehen, sich umdrehen ; tég-pa ügot karimetet, pul'at pögotmetái (II : 130.) dreht er
hierher den kopf, so reicht er ihm einen bissen; vid. keredem.
kari* (C.): vid. karés.
karé (K.) kecsege [ sterljád (accipenser ruthenus). — Karé-pösép
(?) (pőst) n. pr. (sterljád-seitenarm) name eines seitenarmes der

folyója (a tobolszki kormányzóságban); 3. Kent] a Jeniszei mellék
folyója ; 4. Kern a Jeniszei felső folyásának neve az ősi lakók
nyelveiben.
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Konda. — Karé pöspat-nrdat vos (II: 26.) n. pr. (heldenstadt an dem
sterljád-seitenarme) name einer ehemaligen ostjakischen erdfestung am südlichen ufer der Konda, 7 werst von der Eedin'schen
station (KI. Kond. wol.). — ÁS. kari, FS. kori, EO. kara, kari. —
Cf. jurák-s/am. hlri.
Kar és: vid. Töytén-Karés.
karés apró kecsege | kleiner sterljád (etwazwei spannen láng)
= szib. or. itapLiuit (cf. karé).
karkam ügyes, élénk í flink, hurtig; kédet-karkam ügyes
kezű | mit behenden armen, handen. — EO. karkam.
karyem (KK.): vid. kérem (I.. AK.).
kart (poet. karét) vas | eisen. — karda-yöt vasház j eisenhaus, aus eisen gebautes haus (in márchen). — kart jévér vas
farkas | eisenwolf (in sagen). — karí-niirpe vasnyelű | mit einem
eisengriffe. — kart-séger vasláncz | eisenkette; kart-váy vas j
(eisenmetall) eisen; kart-vay tanúr vasnyél j eisengriff. — EO.
karta, karti. — Cf. zürj. kört.
kastem lépni, ide-oda járni | ausschreiten, nmziehen; kastem
lépés, járás | das schreiten, das umziehen; kastem-tét volle procession. — EO. kaslem, kasllem ; kaxlém, kaslépsa.
kagem (I.) nyelni | schlucken. C. — SO. haugnidem.
kac, kas akarat, kedv, gyönyörűség | wille, lust, laune, vergnügen (bei CASTRÉN, wol fehlerhaft: überdruss, langeweile). —
kacem yötöt elment a kedvem, meguntam vAit, megunatkoztam !
mir verging die lust, ich bin überdrüssig geworden, ich empünde
langeweile; tagisemen kacet yötöt (II : 110.) er wurde des wartens
überdrüssig. - - kacem pidöt kedvem jött, kedvem van vmire j ich
habé lust bekommen, mir fiel ein. — kac(et) éndam nincs kedve
keine lust habén (eig. ist keine lust): yanémgetan még oytena cutca
kacet éndamet (II : 54.) deine freiersleute habén keine lust auf der
erde zu schreiten. — kac(em) tájem (f. taidem) kedvem, szándékom
van vmire | lust habén, die absicht habén. •— EO. kas. — Cf. zürj. gaz.
kasadem (AK.), KK. kasatem (f. kasattem) látni, megismerni
sehen, erkennen; pass. kasadcijem (f. kasattá]em).
EO. kaisalalem, kaislalem.
kat, katn, kaden, kadn két; kettő | zwei. — kdt-yat-joy tizen
kettő [ zwölf. — kat kur sagdt zu beiden füssen. — kat-ügop zweiköpfig. — kátna (loc.) ketté | in zwei: hatna kenjem in zwei fallen;
kdtna lanimem sich in zwei spalten; katna menemin zwei zerfallen,
sich scheiden. — kádn-kut köz | (zwei-zwischenraum) zwischenraum von zwei dingen; kadn-kuda (lat.) közé | zwischenhin; kadnkutna (loc.) között | zwischen; Ladn-kudivet, -iva (abl.) közül ] aus:
péttet kddn-kudiva kavejat sayittet (II : 14.) er schlágt (es) mit dem
hammer zwischen den ohren. — kadenat kettenként | je zwei. C.—
S. kat, kat-yen.
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Katém-jega n. pr. Katém-üuss, rechter nebenfluss der Konda.
katt a függő madárhálót tartó rudak egyike | jede der zwei
stangen, welcbe das vogelnetz in ausgehauenen waldöffnungen aufrecht haltén.
katt-oyt,a oberteil der genannten stangen (?);
katt-o/ta-ülis az első hónap neve (az Obvidéken), midőn a réczevadászat kezdődik | name des ersten mqnats (am Ob), wann der
entenfang betrieben wird; vid. tUis. — ÉO. kait, kalt-uyti-télis.
kattem (f. kattedem) fogni, megfogni, tartani; kikötni; vmihez fogózkodni | greifen, fassen, haltén; landen; sich anfassen. —
man üafjaytama us kattetem (II : 68.) soll ich mich noch mit meinen eigenen kriegern fassen? kéttadiva kattamen (II: 150.) indem
sie sích an den hánden fassten; notén röta jim úotet to/ta kattet
(II : 196.) mit dem schönen vordersteven des spitzschnabeligen
bootes stiessen sie da an's ufer. - nuda-(nut-)kattem
egymást
fogni | sioh fassen : yudem tank, '/üdém tété nut-katteden (II : 174.)
sie hielten sich drei sommer und drei winter umarmt. — Kattedavdnda n. pr. steile landspitze, wo man landet (name einer landspitze
in der Demjan'schen wolost am Irtysch, wo sich früher eine ostjakische Festung befand). V. ö. a közelfekvő orosz falu TOTEJIOBO
nevét. — kattén kikötő hely, kikötő híd | landungsplatz, landungsbrücke. - katttdem (frequ.). — kattimem (mom.); no*/ kattimem
emelkedni | sich erheben. — kattemdem, kattemdem (intens.). —
katteptem (caus.) nyújtani, adni, fogatni | gebén, reichen: sügom
pöyat katteptai (II: 112.) sie reichte ihm einen knául zwirn. — kattesem megfogni, tartani; dicsérni | greifen, fassen, haltén; lobén,
rühmen, prahlen (C). — kattesidem (frequ.). — ÉO. katllem, katallem; kallamtlem, katlemtlem; yattétem landen; SO. kilem; EO.
kaltén landungsbrücke. — Cf. zürj., votj kut- fassen, haltén.
káva kalapács | hammer (cf. ken). — AS. kevi, FS. kavi.
kavala (S.) hajfürt J locke. C.
kdvrem (f. kdvérdem; inf. kávérda; part. pr. kávrém; ger.
kdvérmen) főni | kochen (intr.). — kavert, kavért (fut. 3.) es
kocht. - - kdvrem forró, felfőtt | heiss, siedend, gekocht; kdvrémjink kochendes wasser. — kavérmem (f. kavrémdem) felfőni I aufkochen; kdvérmöo (pra?t. 3.) es kochte auf. — AS. kevert, F$.,köverl
(fut. 3.); EO. kavérlem, kavar lem; kavérmalem; kavrémtlem; havrém,
kaurém.
kavrdk (I.) gyönge, laza | schwach, locker, schlaff. C.
kedr KK. (poet.): vid. kar.
kebdn (I.) szénaboglya [ heuschober. C. — Cf. tat. kében,
kibán.
kedan istálló, csűr | stall, scheune.
kedat (conj. postp.) miután J nachdem; ist es einmal so,
dass . . . : %oi yotémden kedat (II : 8.) ist es dir einmal gelungen
einen mann zu erwerben; Sos-türum-iga soi völban ügot-sö% yorum
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kedat (11:64.) dass es dir gelang(dem) Sos-türum-iga seine farbigschimmernde (?) kopfhaut abzuziehen. — Xotan pogeten tür-séi
seimedöt kedat (II : 136.) kaum erklang die stimme ihres sohnes.
kedémtem megjelenni, szem elé kerülni, mutatkozni | vor die
augen kommen, sich wieder finden, sich zeigen
kat jaran totta
kedémteyeii (II : 76.) die beiden samojeden fanden sich da wieder;
kégem kedémtot mein messer kam mir vor die augen, fand sich
wieder. — ÉO. kétémlem anrühren, beleidigen.
kédéy \ vid. két. — kédéy tet: vid. tet.
kedéy : vid. ket.
kekadem, kekatem (f. kekattem) rendelni, előírni | vorschreiben : nuy néyen kekate (II : 74.) schreibe deiner frau vor.
kelé maliczasuba; medvebőr (a medveénekben) j malitza, ein
rentier- oder hundepelz, der mit der haarseite nach innen getragen
wird ; báreníéll (im bárenliede). •— kelep maliczasubás | mit einer
malitza: iy-siiyta, úoy-süyta kelep tony (II : 82.) n. pr. in malitza
aus bárenfellen und elentierfellen gekleideter gott (name eines ostjakischen götzen).
keim csabakhal | barbe, iie6aKri> (cyprinus barbus). C.
SO.
kilsi, ÉO. kelsi leuciscus rutilus. - Cf. zürj. keltéi rotfeder (c. rutilus), plötze (c. idus); tat. keltek name eines fisches.
kein bizonyos mérték, szám, időpont [ ein gewisses maass,
eine gewisse zahl, zeit: metta-kem : vid. metta; úala-pete-kem so
viel der boden eines löffels (flüssigkeit) enthalten kann; yaéyai-kem
so zahlreich wie die ameisen; yudéndem kem ar iga ( I I : 138.)
jeder von den zahlreichen mánnern, derzugehört hat. — kema (dat.)
abban az állapotban, hogy. . .; úgy mint; hasonlóan | (mit dem
infinitiv) in dem zustande, dass . . .; so wie; gleich: /öytitta kema
(II: 116.) so (schnell), wie im trabe ; yatedem kema veráiyen (II: 78.)
sie sind (tdk. waren)nahe darán zu erliegen; in ima mért lepeséyeta
kemajuvöt (II: 136.) diese frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum
sich regt; vetta kema vérajem ich war dem tode nahe. — kemna,
kemne (loc.) miután | nachdem als: tu ver perem kemne (II : 106.)
als diese sache zu ende war.
ÉO. kam, kem. — Cf. votj. kem:
ta-kem so viel; tat. kem.
kem : vid. kim ; kémivet: vid. kimivet.
kémen (C.): vid. kámen.
kemetna (poet.) KK.: vid. kemne.
kendey : vid. kéndéy.
kéne könnyű j leicht. — kéne-püip (KK.) mit einem leichten
hintem (vom haasen). — ÉO. kén, kéna, AS. kenne/.
kenmdjem (C.): vid. kénmájem.
kenjem (C.): vid. kényem.
kenc puha rénbőr-harisnya | strumpf von weichem rentierleder. C. — ÉO. kenj, kés.
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ker dohánytörésre való í'amozsár | holzmörser fürtabakC.—
Cf. zürj., votj. gir.
ker a vörös kecsege J roter sterljád (C.): vid. kéra.
kerdp, kerep (I.): vid. harap.
keredem (f. kerettam) fordítni; fordulni; húros hangszeren
játszani umdrehen, umkehren; sich umdrehen; auf einem saiteninstrumente spielen(?). - joy-keredem, pira-keredem visszafordí
tani j zurückkehren. •— keredidem (frequ.). — keremem, karimem
(mom.); pira karimem zurückkehren. - SO. kiriglem, EO. kerlalem
umkehren, kertlem wenden, drehen. - Cf. zürj. gart-.
kérem, kergém, kerkem (I., Dem.), K. keryem (f. keredem), KK.
karyem esni j fallen. — kát kur sagdt kerygen (II : 132.) sie fielen
zu seinen beiden füssen; tavem oyteja keryem ich schwang mich
auf's ross; yajamatay jiget, ankét kelteyen it-kereteyen (II: 170.) sein
pflegevater und seine pflegemutter weinen, fallen nieder. — %ata,votéya keremen tai vér pöséy etem (II: 112.) als ich gegen die hinterwand fiel, vergoss ich rotes(?) blut. - - keredem (iter.). — keremem,
KK. karimem (mom.). — kereptem (caus.) ejteni j falién. — kerkldem (frequ.): yotdn toka kerkidet (II : 4.) wenn er stark fiel. keryemtem ledobni; leesni | fallen lassen, werfen ; niederfallen.
keryemtidem (frequ.; I I : 120.).
SO. korgem ; EO. kérelem, kerilem,
korilem.
Cf. zürj. leirt- ab fallen.
keremsa, keremse vessző | ruthe. C.: vid. karamsa.
kerep : vid. karep.
keres : vid. kérés.
[náhen.
kerém-yanc hímzés-fajta j eine art ausnabt, muster im auskerkem : vid. kérem; kerkidem (frequ.).
hérmret tégla I ziegelstein.
verde kermeí roter ziegelstein,
gebrannter z. — Cf. KupiiHTL.
keryem, keryemtem, keryemtidem : vid. kérem.
kes (Dem., KK.) -szór, -szer | -mai: ei-kes, i-kes, i-ges egyszer |
einmal (cf. pis); ei kesa, i kesa (dat.) mit einem male. — yüdem-kes
háromszor | dreimal. -— metta-kes valamikor | irgend einmal.
kesa, kesa, kese, kese (C.) zseb | tasche. — Cf. tat. kesa.
kesém szakítani; húzni; dörzsölni J reissen, ziehen, reiben.
C. — SO. kössem.
késem versenyt futni j um die wette laufen. C.
ké$e kés, kard | messer, schwert. - ké^e-jank (-janok) kés
pengéje j messerklinge.
kége-nét (K.) kés nyele | messerstiel. —
kége-vanem a penge éles széle | (messer-gesicht) scharfer rand der
messerklinge : kéje-vdnem-tampa (II: 116.) dem scharfen rande des
messers gleich.
ké%ey késes | mit einem messer, schwerte, zu
einem messer, schwerte gehörig; kéjey-yoi (yjii) mit einem messer
oder schwerte bewafmeter mann. — ÁS. kdcey, FS. köcey, EO. kési,
kési, KY. kasé.
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kéje, köge (I.) C : vid. ké^a; hegedem, kögedém: vid. ké^idem.
ke$ep, kögey beteg j krank. C. — EO. kaéap.
ken (I.) (úgy nevezi egymást a férj és feleség) [ (gegenseitige
benennung des mannes und des weibes). C.
bet kötél I tau, strick (CASTEÉNnál bizonyára hibásan : thau).
SO. kala, kala; EO. kel. — Cf. zürj. kői.
ket szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht.
kedéy a be
szédhez tartozó, beszédes | zur rede gehörig, gespráehig.
SO.
hol; ÉO. kel, ket, — Cf. zürj., votj. Ml.
Ket kéz; kar | arm, hand. — ket-ésemép (II : 72.) kéz-csecsű [
aus der hand mit milch gefüttert.
ket-jit kéztő | handwurzel. két-lás: vid. las. — ket-pdy kézujj j handfinger. — ket-pete tenyér
handfiáche. - ket-sot armkraft(?). — két-tüp kézi evező, kormány
evező | (hand-ruder) steuerruder. —- kedéy kezes, kézzel bíró | mit
hánden oder armen versehen; kedéy tet: vid. tet. — kétpeiá.:
javetta-kétpe mit einem im (schwert) schwingen geübten arme. SO. köt.
ketnay: ketnay-aya (I.) anyós | schwiegermutter (so wird die
mutter des bráutigams oder mannes von der braut oder frau ge-.
nannt). — ketnay-jig (I.) após, ipa J schwiegervater (so wird der
vater des bráutigams oder mannes von der braut oder frau
genannt).
keu, kev kő ; szikla; hegy; üveggyöngy ; gyümölcs magva
stein, felsen, berg; glasperlen ; kern einer frucht. •— Keu, Kev
n. pr. Uralgebirge (cf. régi orosz .KaineHfc). —jüm-keu : yiá.jüm. •—
tüt-keu: vid. tüt. — Kev-ima n. pr. (stein-alte) ein enormer stein,
der sich in dem orte Pet-meg (KI. Kond. wol.) befindet und als
ein fetisch angebetet wird. Die danebén befindlichen kleineren
steinblöcke werden als ihre kinder (naurimet) angesehen. — KeuJaran, Dem. Keuda-Jargan uralvidéki szamojéd j stein- oder bergsamojede, d. h. Ural-samojede. — keu-pagal kőszál | steinblock. —
keU'Sem gyümölcs magva | (stein-same) kern einer frucht, körnchen. - - keu-vöt nyugati szél | (Ural-wind) west-wind (EO. keuvat). — kevey, kevéy kövi, köves; uralbeli; gyöngyös | steinern;
Ural-; aus glasperlen; kevey-jert jégeső | (steinerner regen) hagel C ;
kevey iür mit glasperlen verzierter stiefel; kevey say mit glasperlen
verziertes kleid. — EO. keu, kev; AS. kauy, FS. kou%.
Keum, n. pr. Kéum, name eines rechten nebenflusses der
Demjanka.
kever (K.) a tenyérnek a hüvelykujj és mutatóujj közötti
része, ököl | handfiáche zwischen dem daumen und dem zeigefmger, hohle hand, griff, faust.
Cf. zürj. gabir.
Kéver-'/us-yoi n. pr.: Vérdem-jinkpe Kever-yus-yoi ürday fink
a Konda jelzője j beiname der Konda (II : Ü6.) : vid. verde.
kevéy : vid. kevey.
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kid a (I.) sógor, sógornő j schwager, schwágerin. G. — 8 0 ,
Midi, ÉO. kili.
kidem-, hitem (f. kittem) küldeni; űzni | schicken, senden;
jagen.
EO. kitlem.
kidem (f. kittam) fölkelni, fölébredni | aufstehen, erwachen;
pass. kidajem (f. kittajem) geweckt werden ; yoje nénna, yoje yuina
iioy-kütajemí (II : 172.) von welcher frau, von welchem manne
werde ich aufgeweckt?
kittem emelni | heben. — EO. killem.
kidem válni, vmivé lenni | werden (?); Ás untét nouv unt kidöt
der Ob-berg (steiles ufer) ist weiss geworden.
kila mánnliches geschlechts-glied. C. — Cf. zürj. köt.
kim, kimet, kimii, kém ki, kifelé | hinaus, heraus, weg. — kimaytem (f. agattem) kiokádni | sich erbrechen.
kim-edem kiállani,
kinyúlni | nicht hineingehen, hervorragen, ausgehen. — kim-estem,
kim-estemdem kibocsátni ! herauslassen.— kim-Jankám (f. jaytam)
kimenni hinausgehen.
kim-kidem kiküldeni j hinausschicken.
kim-lattem (Dem. -lőttem) kimenni | hinausgehen. — kim-lonimtem
(K.) kirohanni, kinyomúlni | herausrennen, herausstürzen (von
einer masse menschen). — kim-menem kimenni ! hinausgehen. —
kim-navérmem kiugrani j herausspringen. — kim-nerimem elvenni |
wegnehmen.
kim-partem elparancsolni, elküldeni | (wegbefehlen) wegschicken. — kim-tddem kihúzni | herausziehen.
kim-tagamem ki-, eldobni | hinauswerfen, wegwerfen. — kimtegetmem kiröpülni | herausfliegen. — kim-tivdem kijönni | herauskommen. — kim-tapkem kifutni | herauslaufen. — kimvantem kivezetni | herausführen. — kim-vejem ki-, elvenni j herausnehmen, wegnehmen.
kim-veradem el-, ki akarni, sza
badulni igyekezni j fortgekommen suchen, sich fortreissen.
kim-cusmem kilépni | heraustreten, herausschreiten. — kim-sirtem
el-, kiseperni wegschieben, wegfegen. — kimpa külső | das áussere ;
kimpeja (lat.) kifelé; mögé j nach aussen, hinter (einen gegenstand); kimpena (loc.) mögött > hinter (einem gegenstande); lömpivet (abl.) mögől | von aussen: tune yadoy kimpivet mayta sajemddjet er umging die leute von hinten. — EO. kim'; kimpa, kimpi;
kimpija.
kimda: vid. kémda.
kimet második, más ! zweiter, anderer; himeta (lat.) zum
zweiten male. — Kimetye (I.) das zweite mai. C.
kimet ruha öle, alja | schoss, saum (am kleide); falté (C). —
SO. kiméi; EO. kimel. — Cf. tavgi-szamojéd kamsa.
kimet, kimit': vid. kim.
Kindal-jega n. pr. Kindal-fmss (name eines binnemiusses
unweit vom linken ufer der Konda, zwischen den Jermakow'schen
und Jesaul'schen jurten (KI. Kond. wol.).
kirem vetni (gabonát) sáen. C. - kirendem id. C.
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kiser játékkártya | spielkarte ( = or. K03Hpi> trumpf). C. AS. keser ; É O . kasér, kiser.
kis a fának kinövése, gumója, boga | baumknollen, auswuchs
am b a u m e . - - kis-pdype : kis-páype payéy tüp (II : 68.) mit einem
querholze (finger) aus einem b a u m k n o l l e n versehenes befingertes
ruder (epitheton eines ruders ; die früheren Irtysch-Ostjaken ruderten námlich mit einem ruder, welches a m oberen ende ein querholz [?] pay hatte). - SO. kié.
kismar (C.) = kis. — SO. kicmar.
kit ( = kat, kadn) két (összetételekben) j zwei (in z u s a m m e n setzungen): véraij %oi kit cupot totta panai (II : 30.) da wurden die
beiden hálften des blutenden m a n n e s h m g e l e g t ; kít-pui aus zwei
teilen bestehender h i n t e r e ; klt-panpe zweimal z u s a m m e n g e l e g t ;
kit-panpe pandéy ai zweimal zusammengelegte zusammenlegbare
nachricht (epitheton einer rede, n a c h r i c h t ) ; kit-taran, tarén n. pr.
zweifache t a r n (ihr volles epitheton ist ei-vetpe kit-taran
vid.
ei-vet'pe).
kitérni vid. kidem (1.).
kitmem (f. kidemdem) vlki előtt könyörögve meghajolni, ájtatosan imádkozni j sich vor j e m a n d e m bittend verneigen, andáchtig
bitten, anflehen : Sanka jigeda kidemda vetőt (II : 64.) er fing an
seinen vater Sanka anzufliehen. — kitmesem (I., C ) , K. kitmesem
einen anflehen, instándig bitten : tu kitmesöt Sorúi-sanka jigeda néy
vérat, yui vérat oudajega ( I I : 64.) er flehte seinen vater, das goldene
licht an u m einen von frauen- u n d m á n n e r b l u t e fiiessenden fluss.
kittan-vos (Dem.) landungsgerüst (?); cf. kattérj.
kittem emelni | heben, vid. noy'-kittem. — Cf. kidem-.
kittem (f. kittedem)
1. hozni | holen, b r i n g e n ; jink
kittetai
éi imejat mejajet (II : 52.) u m wasser zu holen gab m a n ihnen
eine frau; — 2. inni (?) j trinken(?). zu sich n e h m e n (poet.): éva
ömést. . . saréy ü%, magéy ü/ kittemen ( I I : 170.) es sitzt eine jungfrau, die bier u n d m e t zu sich n i m m t .
Kitvor, Kitvor-ürt
n. pr. n a m e eines b e r ü h m t e n wogulenfürsten (wog. Kitvor-otér)
aus der gegend des Satéga
flusses
(Tur. distr.).
kii (poet. kita) nyírhéjkosár j birkenrindenkorb für beeren.
Cf. jeniszei-szam. kidé trogáhnliches gefáss, osztják-szam. kieda.
kébérsa (I.) samen der einheimischen pasonie, welche von den
kindern zur verfertigung von halsbándern benutzt werden. — Cf.
zürj. kibertsa odermennig (agrimonia eupatorium).
kédet, kédöt: vid. kétöt.
kégam embercsoport j haufen (v. menschen).
kéma, kama, kuma h a m b á r ! speicher, r u m p e l k a m m e r .
Cf. zürj. kum.
kémda, Limda rozomák | vielfrass (gulo borealis).— SO. kimdek.
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Kénaném-anka n. pr. tochter des beiden Xüt-vos-iga.
kendey, kender), kéntéy haragos, j zornig, bőse. - - kéndasem
(f. kéndaétam) haragudni, bosszankodni | sich árgern, zürnen (c.
instr.); mida mokta ütta vérat kéndasten ? (II: 120.) weshalb zürnst
du umsonst (über eine vergebliche sache). — kéndasidem (frequ.). —
kénmdjem, kenmajem (mom.) haragudni [ zürnen, sich árgern; yödamet jiypogot kénmai (II : 8.) der sechste brúder wurde zornig ; uhet
kénmai der schwiegervater árgerte sich. - ként harag | zorn. —
EO. kant: kandéy, kantép ; kandaélem, kantaélem, kanmattaleni.
kéney (K.) rothadt j verwest.
Cf. EO. kuntlem anfangen zu
fanlen.
kénig könyv ! buch ( = Kunra).
kén ja (ké$a) : még \ noch mehr (dient zur bildung des comparatWs)-. tavetna atmai pét )uyna héngq kérsna ( I I : 15.) vom rosse
Avurde er böher als der hohe wald ist emporgehoben; pirna kénga
mehr als nachher, sima kénja (II : 130.) mehr als früber. - - EO.
kinéa. — Cf. zürj. kindéa ausser.
kéngem (f. kéntcem, késtem) keresni j suchen, haschen; yu,f
kenjem fisch fangen ; yid-késta-yoi (fisch-haschender-mann) fischer.
—- kéngedem (iter.). — kén jeniem (mom.).
SO. kiujem; EO. kanjlem, kanslem, kas lem.
ként: vid. kéndéy.
kéyen(í):
röy rés kéyen szeméremöv (?) j jungferngürtel (?),
schamgürtel (?). — Cf. EO. vörép, ürép (AHLQ.).
kéyet (K., Dem.) süveg j hut.
kér, kér a, téra ajtósark; csomó, karika (kulcsok számára) | türangel; bündel, ring (fúr sehlüssel); yötoy-kér, kér a türangel; tujit(e)kér bund ringé.
kéra, kérd, kera teljes nagyságú kecsege j erwachsener sterljád
(cf. karé, kar és).
kérép harkály i specht. — kérpéy adj.: kérpéy-néy nőstény
harkály | spechtweibchen. — Cf. zürj., votj. kir.
kéréi, kereémagas j hoch.-- kéréia, kérsa (lat.) a magasba j in
die höhe. — kérésna (loc.) magasban | in der höhe. — EO. karéi. —
Cf. zürj. kerös berg, anhöhe.
kérna posztókabát j rock aus tuch.
késa: vid. Icesd.
ke ja erős j stark. heftig. — Cf. kén ja.
kéja, kéca betegség | krankheit. — éne-kéja bujakór j (grosse
krankheit) siphilis. - - öyél-kéca (K.), péyél-kéca (K.; II : 48.) (namen unbekannter krankheiten).— kéjey, kécey adj. — kéjidem (f.
kéjittam) betegeskedni, betegnek lenni j krank sein; ügem kéjittet
(mein kopf ist krank) ich habé kopfweh.— héjey, kéjén beíeg j
krank. — heje, kője; köjedem; kejey, köjey C. - - SO. kice; EO.
kas, káéi; kasétlem.
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késem (f. késtam): vid. kényem. — yut'-késta-^oi halász |
fischer.
késtan gyékény j matté (UJUHOBKH).
késtek (?) I. unalmas, szomorú ; langweilig, traurig.
kééót, kédet (f. sing. 3. kétt; plur. kéttet; fut. pass. sing. 3.
kéttai) látszani, jelentkezni, mutatkozni | sichtbar sein, werden,
erscheinen : ei yatna nai kétt (II : 152.) in einem hause ist feuer zu
sehen ; yatt pat'a muyté kéttet (II : 36.) gegen die sonne (gesehen)
sind sie durchsichtig; Nank-yus-yoi vérér) ürt tör(a) kéttai (II: 50.)
der tör des blutigen helden Nank-yus-yoi wird sichtbar werden. —
Cf. k$n$a. — Cf. kedémtem. — EO. katlem.
Kon-avét, Kun-ávét n. pr.: vid. avét; Kon-(Kun- javét-pögor
n. pr. Kun-avét-insel (II : 287.).
koúar (I.) szegény, nyomorult | arm, elend. C.
AS. keúer,
FS. köner, EO. kenar, koúar. — Cf. zürj. koner (votj. kivaúer).
Kop'-iga n. pr. ( = IIpoKoniü; name eines ostjaken aus den
Siglin'schen jurten [KI. Kond. wol.], welcher im anfange dieses
jahrhunderts lebte und sich durch seine kámpfe mit den Tavdajay, wogulischen abenteuerern, in der gegend der unteren Konda
ruhm erworben hat).
kör kemencze j ofen. - SO. kor; EO. kör, kür. — Cf. zürj.
<jor (votj. gur).
kóropja szekrény | kasten. — Cf. zürj. korobja (or. KopOKÖa).
korsan válú | trog. C.
Kosarj-pügot n. pr. (ostjakischer name der Kosarew'schen
jurten am Salym).
kot'em, kut&m nyomát követni vlkinek, nyomozni, követni,
üldözni vkit folgen, verfolgen, nachspüren, den spuren nachfolgen. — koüdem (frequ.). — EO. kuslem.
koulin : vid. kovlan.
kova kakuk | kuckuk. - - üy-tei-kova kuckuk vom scheitel
des kopfes (so nannten die ostjakenhelden manchesmal ihre hüte,
welche sie in kuckuke zu verwandeln verstanden, indem sie sie in
die höhe warfen. Diese kuckuke konnten ihnen verschiedene auftráge ausrichten). — AS. kagi, kavi.
kövei, küvel csengetyű | glöckchen, schelle. — kövlay, küvlaij,
kóvlén, kőidét; adj. glöckchen-, schellen-, kövlay sai (glöckchenvorhang) mit glöckchen versehener vorhang; kövléy sümet (glöckchen-birke) mit glöckchen behángte birke.
kö$e (C): vid. kéga ; kö§edem (C.): ké~idem ; kö§ey (C.): vid.
kéjen.
kostar kétágú kapa (3acTynT>) | hacke, karst. — zürj. kustan.
kosulla suba | pelz ( = Komyjiíi). - kosul'a-rök subagallér |
pelzkragen.
kuba, kupa vajköpü j butterfass. C.
Nyelvtudományi
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kuda: vid. kut.
kudéy : vid. kutéy.
kudn : vid. kutna.
kud'ar, kutar repülő evet | tíiegendes eichhorn C. — SO. kut'ker;
ÉO. kuúar.
kugur kosár [ korb. C. — SO. kukkur.
kui mocsár, posvány j sumpf, morast.
kui-müruy : vid.
műray; kui-teger: vid. téger. — Kui müruyta sévey ürt, kui müruyta
vegey ürt (II : 2.) n. pr. gleich der moltebeere zopfiger held, gleicb
der moltebeere rüstiger held (name eines ostjakenbelden).
kujanda(l.,T)em.) vízhordó rúd (KopOMHCJio); mérleg | schulterjoch, waage. — ÉO. kujan-ju%. — Cf. tat. kujanta.
kukuk-ima kakuk J kuckuk (eig. kukuk-frau). — ÉO. kuka,
k ukuk.
kuladideiu duzzadni, telve lenni j voll sein, strotzen.
kulla könnyen mozgó, sikló (ladik) | schlüpfrig, leicht (vom
boote); kulla rit ein leichter kahn. — ÉO. kulla.
kultúk, keltük (I.) jaj! | wehe! (1:132.) — Cf. türk. qaltaq webe !
kui' ördög, vízi manó [ teuí'el, wassergeist. — pégde kui'
(schwarzer teufel) teufel (als schimpfwort). - - ÉO. kui, kut — Cf.
zürj. kut.
kuma : vid. kama.
Kun-avét n. pr.: vid. Kon-ávét.
kunem (II : 142.) beleegyezni | einwilligen, übereinstimmen.
kuné köröm, karom; marok | nagel, kralle, klaue, hohle hand,
handvoll. - potem pedar kuncedat ar at temajet (II : 92.) gleicb
einer handvoll gefrorener eberescbbeeren (wenn sie zu boden geworfen werden) zerstreuten sie sich.
kungalay (I., C.) marok
nyi | eine handvoll. - kunjey, kuncéy, kuncéy körmös, karmos |
mit nágeln, krallen, klauen versehen ; kuncéy ai (kralliges wort)
stichelei.
kun$ey ika medve | (kralliger greis) bár. C. — kunjeytuy gereblye J rechen, harke. — kuntfem (f. kuntcem) fésülni, gereblyélni kámmen, barken; ügem kuntcem ich kámme den kopf. kungimem (f. kungimedem,; mom.) megragadni, megfogni | ergreifen, fassen. — kun$ep fésű J kamm; kunfiep-penk fésűfog | kammzahn. — EO. kun$, kuné, kus ; kunglem, kunslem, kuslem; kungta-juy,
kusta-juy rechen; kungemalem ; kungép. — Cf. zürj. giZ.
kuncéy adj.: vid. kuné.
kungéy (kuncéy) könyök j ellbogen; ai kungéyem yuliva ettitagem (II: 92.) ich schaute durch den zwischenraum meines ellenbogens (bei zusammengebogenem arme).
kuydem soványodni | abmagern, faulen (?): öyet pelek tájevöje mogota yui tuia kuydem (II : 184.) gleicb dem geweihe eines
rentiers magerte ich dann ab.
kuynai könyök j ellenbogen. — SO. kunyyi.
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kupa (C.): vid. kuba.
kur láb, lábszár bein, fuss. -- kur-evedem nagy vadat űzni,
vadászni | (bein schneiden) grosswild verfolgen, jagen ; kur-evettayui vadász | jáger; vid. evedem. — kur-jattay : vid. jattay. — kurjit lábizület j fussgelenk. — kur-las: vid. las. — kur-páy lábujj j
(fuss-finger) zehe, fussspitze; kur-pede, -pete talp | fusssohle. kur-peíek sánta | (bein-hálfte) hinkend. C.
kur-pura lábikra j
wade. — kur-sögoi id. — kur-tay : vid. kur-jattay. — kur-tui láb
ujj | zehe. — kuray, karét}, knruy lábas j bein-, fuss-, auf beinen
stehend, mit (langen) beinen versehen; kuray-yui-tUis fussgángermonat (der 8-te monat), da die menschen, wenn das eis stehen
bleibt, zu fuss nach hause gehen. C. — kurép, kurup, kurpe
lábú | -füssig, -beinig; it-kurép rövidlábú j mit kurzen beinen;
vat-kurép vékony lábú | mit dünnen beinen ; yorum-kurpe (II: 24.)
mit rentier-(ochsen-)beinen; neda-kurpé négylábú | vierfüssig;
töytéy-kurpe szárnyas lábú | mit benügelten beinen; toré-kurpe
darulábú J mit kranichsbeinen.
EO. kur.
Cf. tavgyszamojéd kür.
kurai, kuvrai lék (a jégben) | wuhne, loch im eise.
S. kiuri.
kurdem dolgozni | arbeiten, sich überarbeiten. - - yöt vér
kurdem ort néy ima hausarbeiten verrichtende sklavenmagd (epitheton der sclavinnen). — Cf. zürj. ker-, votj. kar- machen.
kurek (I.) vadrécze neme j entenart (anas acuta). C. - - EO.
kurek.
kurek (I.) gőz | dampf, dunst. C.
kurek, kurük sas | adler. — kurúk-tilis (K.) adler-monat, name
des 12 monats, wenn die adler aus dem süden ankommen. — EO.
kurek.
kurém, kurum lépés I schritt. - kurémat, kurumat cugem
lépést haladni [ schritt gehen (vom pferde). — kurém-ves láb
nyom [ (schritt-loch) fussspur. — kurmadem lépni | schreiten, treten. C. - kurmay gyorslábú | schnellfüssig. C. - - EO. kurém,
kurémalem. — Cf. osztj.-szamoj. kurénnay gehen.
kuréy : vid. kuray.
kurük: vid. kur ék.
kurum: vid. kurém.
kuruy : vid. kuray.
kus felső rénbőr-suba | oberpelz aus rentierfellen mit der
haarseite nach aussen, der über der malitza getragen wird (ryct). —
EO. kus, küvés; AS. kuyus; FS. kuyas.
kuse csabakhal J plötze (ujiOTBa, ^eöaKi.). - - EO. kaseu leuciscus rutilus.
kujal (K.) tőzeg | torf.
kucűm nyírhéjkosár | korb aus birkenrinde.
kus habár ] obgleich ! obschon ( = or. prov. xouib). — kus5*
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YOÍ (-yui) valaki | irgend ein mann.
kus-metta wer es auch sei,
welcher es auch sei. — kus-metta-yoi (-yui) bárki | was für ein
mann es auch sei.— SO. kuc; EO. kus-yoi; kns-matta-yoi. — Cf.
osztj.-szamoj. kos, kos; kamaszin. kos.
kusmem égni | brennen (intr.). C. — kuimettem (caus.) égetni |
verbrennen (trans.). C.
kut vastag | dick; kuta (dat.) adv. — EO. kid. — Cf. zürj.,
votj. kyz.
kut köz í zwischenraum, zwischenzeit, mitte. — kuda, kuta
(lat.) közé j zwischenhin; in yadoy kuda jugateyen (II : 122.) sie
kamen in die mitte dieses volkes.
kutna, kudn (loc.) in dem
zwischenraume, in der zwischenzeit.' nwnat kudn tevém, kudn jdn* (/'em(II: 130.) ich werde dich in der zwischenzeit aufessen und (dein
blut) austrinken. — kudivet (abl.) közül j aus der mitte, aus dem
zwischenraum.
kut-ödém (mitte-schlaf) tiefer schlaf; kut-ödém
vaidem ich schlafe einen tiefen schlaf. — kütép, küttep, küttep,
küttup közép | mitte ; in yui küttépetivet cupa severmet (II: 122.) er
zerhieb diesen mann in der mitte in stücke. — kütteba (lat.) kö
zépre j in die mitte; küttepna (loc.) közepett | in der mitte; küttebivet (abl.) középről j aus der mitte : küttep eva középső leány | die
mittlere tochter; küttep-jiypoy der mittlere brúder. — küttep-poy
der mittlere sohn. — kütpén, küttpép középső | zur mitte gehörig:
kütpéy rot mit einer mitte versehenes boot. - EO. hitt; kütép,
kütlép ; kütlápér/. — Cf. votj. kusip; osztj.-szamoj. kodé.
kutén, kotorj (?), hűdén ellenséges | feindlich (?), zánkisch (?);
ana még tantét) tür, dna még kutéy tür veda yojet ein mann, wel
cher die kornreichen quellen des fremden landes, welcher die
feindlichen (?) quellen des fremden landes einzunehmen (gedenkt). - ÉO. hitén.
I utt'em (C.): vid. koiem.
kut részegség ] rausch.
EO. kuú; kutfém, ktdsém, betranken.
— Cf. zürj. kod, ko$- sich antrinken, votj. kn$-.
kutar (C): vid. kudar.
kutem : vid. kotem.
kut'en férges j wurmstichig.
küvel: vid. kövei; küvlan : vid. kövlan.
kuvrai (K.): vid. kurai.
K.
kavon (KK.) dörgő j dröhnend; kavoij sei (II: 24.) ein durchdringender laut.
kel sírás | weinen. — kelem (f. íceldam, keltem) sírni, jaj
gatni j weinen, jammern, heulen. - - líelenedem (inch.) zu weinen
anfangen. — kelidem (frequ.); vid. telem.
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kelmém elromlani; elhasználódni, elenyészni | verderben
(intr.); verbraucht werden, untergehen. — íoras téti jim jitet totta
kelmay (II : 54.) mögen die tausend knochen in schönen gelenken
da verderben. - kelemdem elviselődni, elnyűni, elhasználódni \
vertragén, verbraucht werden, verderben (intr.); man ugem kelem<löt meine kleidung ist vertragén.
Jcénak, Unok (I.) szemölcs | warze. C.

L.
ladek bő, tágas j breit, geráumig.
lanyajem, lanyamtem, lanyatem, lanyimem : vid. layadem.
lank: vid. layem.
lay-juy: vid. layadem.
layadem, layatem ,• lanyatem hasítani j spalten ; layadem-,
layatem-juy hasított fa, fenyőszilánk j (gespalten-holz) gespaltenes
holz (zum heizen), kienspan. — layajem, lanyajem hasadni j sich
spalten: vajét iotindem-juy kema péra layajöt (II : 70.) sein schaft
spaltete sich gleich einem spielholz der kinder in kleine stücke. —
layamdem, lanyamtem (f. layamttem, lanyamttem ; mom.) hasítani,
áttörni (egy gátat stb.) | spalten, durchbrechen (einen damm). layimem, loyimem, lanyimem (mom.) hasadni | spalten, sich spal
ten : yadoy katna layimöt (II : 56.) das volk trennte sich in zwei
(teile); pata layimem: vid. pata.
lay-juy (Dem.) = layatem-juy
kienspan, leuchtspan (jyiMHa). — layaep (C); layep hasadék,
lék I ritze, spalte, loch. — EO. loygéthm ,- loy-juy, loygém-juy ;
S. lenkep.
layem, loyem befedni; ruházni | bedecken; kleiden. —
layesem, loyesem (augm.) bedecken, sich kleiden. — layldem
(frequ.). — lank szánborító szőnyeg j (schlitten-)decke; may-lank
biberfelldecke, nögos-lank decke aus zobelfellen. - EO. layylem,
SO. linkem, lünkim; EO. layyslem, laykéúalem sich decken;
laygép deckel, schlittendecke.
lapsay (K.) széles és vékony, lapos j breit und dünn, flach,
platt; lapsay-puipe (II : 206.) mit einem breiten und dünnen (Aa
chen) hintem (z. b. von enten). — EO. toptay.
las tágas ('?), szabad (?) [ geráumig (?), frei(?); ket-las, kar-las
(II : 52.) einer, der die arme und beine frei(?) bewegt, sorglos (of.
ladek). — EO. lasel (cf. leé-kam).
lőttem (ger. latiamén), Dem. lőttem kimenni | hinausgehen;
kim-lattem : vid. kim; — lattidem (frequ.).
lau, lav (K.) takaró | decke: idiy lau, yangey narai oyteja
ötmet (II : 96.) er legte sich auf eine bunte decke (tautologisch
zweimal gebraucht).
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lauttem, lövettem . (caus.): vid. lavéptem. — noy-lauttem :
vid. no/.
lavéptem, lavéttem, lauttem (caus.) kivenni, kihúzni, há
mozni ) herausnehmen, herausziehen; schálen. C. — lavéptqjem,
lavéptajem (pass.) herausgenommen werden. — lavimem (f. lavimedem; mom.). — ÉO. lautlem.
lavum szén | kohle. C. — ÉO. laum, lavim. — Cf.
zürj. Ion.
leg (?) : leg-agerne (II : 36.).
lemak vastag, sűrű | dick, dicht. C.
lenka, leya szegény, nyomorult j armer, elender mensch ;
éva-leya armes mádchen, pay-leya armer knabe, bursche.
lep: vid. lép.
lep kéthegyü nyíl ] zweispitziger pfeil. — lep-vai kéthegyű
nyíl nyele | schaft eines zweispitzigen pfeiles. — lepéy zu einem
zweispitzigen pfeile gehörig, gegabelt; Lepéy-Sdp(-yoi) jemén jink
(II : 26.) des gegabelten Irtysch's heiliges wasser (epitheton des
Irtysch).
lepeséyedem, lepeséyetem (f. lepeséyettemj reszketni | zittern,
zappeln; in ima mért lépeséyeta kema juvöt ( I I : 136.) diese frau
zappelte kaum (vor altér). - lepéy reszkető | zittern d; lepéy na
vejájem (cf. toréyna v.) zu zittern anfangen, zittern; tidet tei lepéyna
veddjet (II : 96.) bei ihnen zittern die enden der ármel.
-li (fragepartikel) vájjon, -e? | ob (-JIH ?). • ent-li (neg.)
nem-e? j ob nicht (He-JIH'?); muyat en partten-li ney éttitta, yui
éttitta? (II : 152.) gestattest du uns nicht uns frauen und mánner
anzusehen ? nineden pa% ent-li most ? (II : 124.) braucht ihr nicht
einen sohn?
li-li vagy-vagy | oder-oder (-JIH-JIH).
libet (C.): vid. lipet.
ligép folyó öble |. flussbucht.
linda, lénda (kis madár neve) | kleiner vogel; dompfaff (C),
schneeammer (AHL.). — lindiy, léndéy (adj.); lindiy-ügop (II : 20.)
vogelköpfig (schimpfwort). — SO. lünti; ÉO. lénta, lenti.
lipa-lipa vagy-vagy | entweder-oder (JIHŐO-JIHŐO). C.
lipet, libet levél | blatt. — lipet-tilis lombhónap | laubmonat oder blatt-monat, der dritte monat bei den Ob'schen ostjaken. — ÉO. libet, lipet.
lis, lié üvegtábla | glasscheibe. — teraga lis (K., Dem.) ablak
üveg j fensterscheibe. — Cf. russ. JIHCTT. (zürj. lis blatt).
lislup (I.) hóvihar | schneegestöber. C.
lénda : vid. linda.
lép, lep közel j nahe, ganz. — lép-eytem beakasztani, odaakasztással eltakarni j zuhángen. — lép-ékéndem gyorsan gyűlni |
schnell zusammensammeln, schnell sich sammeln (II : 116.);
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türmem at lép-ékéndöt (II : 32.) mein licht verdunkelte sich (d. h.
ich fiel in ohnmaeht). - - lép-jerem, -jirem, lép-jiremdem bekötni |
festbinden, zubinden, z. b. die augen (Harjiyxo 3aBíi3aTi>). - lépjouradem betakarózni | ganz einhüllen, verhüllen; mant lépjowadem ich verhüllte mich ganz. — lép-kattemdem egészen meg
fogni, erősen fogni j fest fassen, ganz umfassen. — lép-loyumdem
egeszén befödni | ganz bedecken.
lépa menajem egészen elboritódni | ganz bedeckt, verhüllt werden: taverna pedet lépa menai
(II: 36.) ihm wurden die ohren von dem panzerhemde fest bedeckt.—
lep-tagamem auf eine sache etwas (instructiv) werfen, dass es die
selbe ganz bedeckt; (mit e.pron.person.) sich verhüllen: mant tagatat
lep tagaméra ich habé auf mich ein leinwandtuch geworfen (so dass
es mich ganz bedeckt); yanfiey narat tuat lép tagamot (II: 28.) mit
einer bunten decke hat er sich ganz bedeckt. — lép-vejem ( I I : 56.)
egészen elfoglalni | ganz einnehmen (z. b. einen weg). — lép-vérem
erősíteni | fest machen (yKplmHTL). — lép-éoémem teli tölteni | vollgiessen. — ÉO. lap, lep ; lap-jirlem ; lap-jouv értlem umzáunen. —
Cf. alt. laj) dicht bei (von oben).
lögéy: vid. löy.
lógom (I.) csendes | ruhig, still. C.
löy (II : 78.) meredek part(?) | steiles ufer(?); jega-löy folyó
part ] ui'er eines fiusses.
lb~1 szöglet, zug; folyóöböl j ecke; bucht, (fluss-)busen. —
Türum tabet tabet löy die siebenmal sieben ecken der welt.—jegalö% folyóöböl | fiussbucht. - Högol-löy tűzhely (hol a fát tartják) j
(holz-ecke) freier raum zwischen der wand und dem herde (wo
man holz aufbewahrt). — löy-peta, -pete szöglet vagy kuczkó
feneke, legbelsőjrésze | boden eines winkels, einer ecke ; löy-pet-iga
(II: 106.) igen szegény, mséges ember, koldus | (ecke-boden-mann)
ein ganz armer, elender mann, bettler; lö/-pet-lma (ecke-bodenfrau) eine ganz arme frau, bettierin. — Lb~%-pügot n. pr. buchtdorf (ostjakischer name der Kelsin'schen jurten, KI. Kond. wol.). —
lögéy (adj.). — EO. loy.
Vök (K.) karika | (grosser) ring, yat-au-lök(l., A.K.),KK. yöt-oylok kilincs helyett való ajtókarika j türring. — tav-lök (K.)
lóiga | (pferde-ring) kummet (XOMVTI.). — EO. lak.
lok, lök (Dem.) út, ösvény, nyom | weg, stég, spur. — yoi-lok
(Dem.) férfi nyoma | (mann-spur) menschen-spur. — jayta-lok
(Dem.): vid. jayta. — tav-lok (Dem.) íónyom j pferdespur.
vaysar-lok (Dem.) rókanyom [ fuchsspur. — EO. lek; AS. lek; FS.
lok; KV. liony, tony.
lök (KK.) csomó, kötés, marok (pl. kender) | haufen, bündelehen, handvoll (z. b. hanf). — vet tét lök patla véred (II: 182.) fünf
ganze bündelchen sind dazu verwendet worden. — Cf. votj. l'uk
haufen, schar.
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lonimtem, hmimtem rohanni j stürzen (von einer masse menschen). — kim-lunimtem (II : 34.) herausstürzen.
lony néptömeg zajongása | aufruhr, lárm eines volkshaufens.
löya (KK.) eb, vadászeb; farkatlan eb | hund, jagdhund,
schwanzloser hund.
loyem, loyesem befedni | bedecken: vid. layem.
löspittem (?) szétvenni, egymástól elválasztani | auseinandernehmen, losmachen. — EO. lösltlem.
löt darabka föld, gödör | fleck erde, grube. — SO. lat; EO.
lat, löt.
Cf. jen.-szám. lota.
lőttem (Bem.): vid. lattem ; kim lőttem : vid. kim.
lőttem (I.) eltemetni ! beerdigen. C. — EO. löttalem.
ludajem (KK.) torkollani (folyó) | einfallen (von flüssen): ton.%
civ pidem jeméy tör to% ludajöt (= toyta pidöt) (II : 26.) in den
heiligen tor, auf den sieh der göttliche nebel niederliess, dahin
fiel er ein.
luk fajd [ auerhuhn, birkhuhn. — Luk-jega n. pr. waldhubnfluss (südlich von den ehemaligen Schemlinschen jurten KI. K. woU.
— yanfjeíj-hik : vid. yanfiey. —ytá-luk nyirfajd | (mánnchen-waldhulin) nuerhahn, birkhahn. — néyduk, pégdeduk (pégda-luk, pigetlukj : vid. ney,pégde. — EO. l'uk tetrao tetrix. — Cf. jurák-szam. l'uk.
lúkimem (f. lukimedem), tukimem eldugni, félretolni | einstecken. verstecken, bei seite schieben; tavet ei pelega lukimet
(II : 112.) er schob sein pferd bei seite. — lukimidem (frequ.). —
EO. lukemalem, lukemilem.
lula egy vöcsökfaj | eine taucherart (colymbus auritus Pal.). —
tör-lula tavi vöcsök | see-taucher. — luley (adj.): luley-möy vöcsök
fiók | junges vom taucher. — EO. líile.
lulneij (— hda-ney?) béka J frosch; hdney-yanc békahímzés | eine art ausnaht. — Lulney-métey frosch-wasserpfuhl
(name eines ortes 1 lh werst oberhalb der Bogdanow'schen jurten
[KI. Kond. wol.l, wo die Konda eine biegung macht, russisch wird
er jmrynieMiü saBopon. genannt).
hmimtem: vid. lonimtem.
lunt langyos | warm. — EO. luúse.
L.
l'anek fekete áfonya j blaubeere, trunkelbeere (vaccinium
uliginosum, rojiyŐMKa).
L'atik-még n. pr. früherer name einer gegend des Tobolskischen (?) kreises. L'atik hiess auch ein sibirischer Dynast, welcher
um 1483 in der stadt Sibir herrschte; vid. THIIT. OCT. 6or. 6.
L'ukét'pügot n. pr. ostjakischer name der Alekin'schen jurten
Temlj. wol.).
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hittem (f. luttedem) föléledni j aufieben, auferstehen. — noyUuttem: vid.no/.— l'iittéptem(Ll'uttéptedem) föléleszteni | zum lében
bringen; noy-l'nttéptem : vid. noy.
M.
ma (L, 0.), K., Dem. man én | ich; manattem én Maya, jiga
verdém (II : 116.) ist er altér als ich, mache ich ihn zu meinen
vater; mana, mane (K>) ich, ich selbst; man-pa (K.) auch ich, was
mich anbetrifft: man-pa mane mégéy yui (II : 134.) was mich anbelangt, bin ich meines landes herr. — EO. ma.
madamdem mutatni | zeigen. C.
)nadépiem,modéptem(f.madéptedem,modéptedem) mutatni | zeigen. — madéptidem,modéptidem
(frequ.); néya, yvja (dat.) tégat madéptittet ( I I : 154.) sie zeigen
sich weibern und mánnern.
madem, matem (L, AK.), modem, motem főzni (BapnTt) | kochen, madidem, matldem (L, AK.), modidem, motitem (frequ.).
mag méz: méhsör j honig; met.—mag-jinkméhsöt | (honigwasser) met. — napa-mag nyers méz | (roh-honig) honig. —magén
mézes, méhsörrel való aus honig, met; mit honig, met; magéy
üy: saréy üy kittetet, magéy üy kittetet (II: 172.) sie trinken(?) bier
und met. — EO. mavé; mavéy. — Cf. zürj. ma, votj. mu, mii,.
magát előbbi; előbb | früher seiend; vorherig; früher;
magdtna (loc.) adv. früher, vorher.
magát (0. magatl) yatt teg
nap | gestern.
may hód; patkány biber; ratte, auch lemming, myodes
obensis (ueCTpyuiKa).
may-lank: vid. lank. -- may-teyer pat
kány j ratte (sib. prov. KpOTTb); lemming, iiecTpyniiía (myodes
obensis). — EO. moy, moyy, moyk maulwurf.*) -• - Cf. zürj. moj,
mojoi; votj. mij, möi biber.
ma^imem: vid. moyimem.
mayta (I.) fűzfa | weide (salix pentandra). C. — SO. magdi.
mayta, KK. mögat körül | herum. — mayta-éttidem körül
nézni | sich umsehen, um sich sehen; mayta-saiyem körüljárni
herumgehen, umgehen ; mayta-sajemdem id.
mdytem (f. magattem) kioldani, kikötni | losknöpfen, losbinden, ausspannen; röy vés kéyen mdytem (oder eyyem) (II : 62.)
den jungferngürtel lösen. — EO. mogétlem, mugotlem.
mai (K.), met (I., C.) mély | tief. - EO. mai, S. met.
mcdém (KK.), AK. mulém füst, gőz j rauch, dampf. — mdléméy
*) AHLQvrsTnak e fordítása valószínűleg a KpoTT. szónak félre
értésén alapúi, melyet a szibériai oroszban kulömböző fajú rágcsáló
állatra alkalmaznak.
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(KK.), AK. müléméy füstös, gőzölgő j rauchend, dampfend; málémén-onép (KK.), mülémérf-oyép (AK.) mit einer dampfenden öffnung.
inalémdöt(.i) hóvihar j schneegestöber.
man (K., Dem.): vid. ma.
maridéi: maridéi-yandél (II : 56.) : vid. yandél.
mánedem, mánejem, mánejidem: vid. menede/m, menejem, mé
né jidem.
manem, manimem (mom.), manimidem (fr.) KK.: vid. ménem,
menmem (menimem).
*
manimem (KK.) szakitni j reissen : vid. menimem.
mantál (K.) csomó, boglya | haufen, schober, packen; pümmantal szénarakás | heuhaufen (KOnna).
EO. mondai bündel,
packen, last.
manjem, mancem (KK.): vid. mengem.
mana (K.), Dem. mona, mone öcs; unokaöcs j jüngerer brú
der, jüngerer vetter, jüngerer neffe; maneka (K.) dim.; íada,
mánekem te-pégemdái (II: 1G0.) váterchen, mein (jüngeres) brüderlein wird erfrieren. — SO. moíd ; ÉO. mone.
manet ezüstpénz j silbergeld, münze ( = MOHCTH).
ma?-, mára (K., Dem.) bizonyos hossz- vagy időmérték (az a
távolság, melyet a rén pihenés nélkül megfuthat, lövésnyi távol
ság) | gewisses maass der lángé und zeit (strecke weges, welche ein
rentier ohne rast durchlaufen kann; schussweite, d. h. entfernung,
die ein schütze mit einem pfeile oder mit der kugel erreichen
kann); vöje nijay ei mar menmeu kemne, ai jiypogem aplök iont
kuteda tanöt (II : 90.) nachdem wir eme strecke, die ein rentier
ohne rast durchlaufen kann, durcheilt hatten, fiel mein jüngerer
brúder in den weichen schnee; jévdén yjd jevettai you marai
(II : 52.) wie weit ein schütze zu treffen vermag. — marat}, marén
(adj.); vöje marén ei nini menmem kemne (II: 90.) als ich die strecke
durcheilt hatte, die ein rentier bis zur rast laufen kann; mdréy
atna (II : 4.) wáhrend der langen nacht. — maranpe (K.) id. —
EO. mára; vog. maré zeit (AHLQ.). — Cf. tobolszki-tat. merej, alt.
moraj, kaz. tat. mere ziel zum schiessen. A már, mára eredeti ér
telme talán : ziel zum schiessen; cf. tib. (^Iwo, kaz. s^o, alt. möröj
7
id. (II : 52.).
^
'
[murtal:
mardadem mérni | messen. — EO. mortalalem. — Cf. zürj.
Marda-még : vid. Morda-még.
margan vadász j jáger; margan-ket mesteri kéz | meisterhand. — Cf. tat. mérgen (innen : szibériai orosz MepreHb braver
schütze).
morém, mörom ráncz, redő j falté ; ui márém yoi (II : 22.)
mann mit fett in den (körper)falten (d. h. wohlbeleibt). — SO.
máram, EO. morém.
marén halikra j rogen (MKpa).
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mása: yör neda cánc-masteja it at ömdidöt (II: 166.) der rentierochs íiel auf seine vier kniee; neda cánc-mas tinin tei coken
veinket (II : 200.) sie krochen kaum auf den teuren spitzen ihrer
vier kniee fórt. — másén (adj.).
matem, matidem (frequ.): vid. madem.
matlóyindem: vid. motloyindem.
mattay puska, fegyver | flinte, gewehr.
mattay-yér puska
tok | (flintensack) fiintenfutteral (er wird aus der haut von rentieroder kalbsfüssen verfertigt und über den kőiben gezogen, welcher
beim tragen nach oben gerichtet ist). — Cf. tat. maitok.
maiter mesteri ügyességű, mester- | meister (in irgend einer
sache, in einem handwerke oder überhaupt in einer bescháftigung)
= MacTepi>. — masterkét mesterkéz | meisterhand.
medagem, medat, medivet (C.): vid. met, metta.
medöi, medoje, metoje (pron. interr. et relat.) mi? miért?
was, zuwas, weshalb? néyna tattá jeni, man medoje togui vérattamí
(II : 120.) von einem weibe werde ich (herein)gezogen, wozu bemühe ich mich fortzukommen? - medbi-peda miért? j wes
halb ? C. — Cf. met.
meg, mey: vid. még. C.
megal: megal nink sayape tea néy ort-ima (II : 86.) epitheton
einer sclavenmagd.
megda, megde vmi előtt el, folytonosan | vorüber, vorbei C.;
immerfort, unaufhaltsam: megde ment (II : 170.) er (sie) geht unaufhaltsam ; megda it ent öméttáiyen (II: 70.) sie fallen immer nicht
zu boden.
megden dobancs-hal | döbel (art leuciscus); innen szibériai
orosz Mertein, (máskép: enen'b). — EO. meudan, meudén.
mégdép : vid. méget.
megder (C.): vid. még-ter.
mégdén : vid. meget.
méger ívalakra hajlított fa | bogén, krummholz; jümet-juyta
ár méger mdnejöi (II : 46.) er bog sich gleich vielen bogén (reifen)
aus faulbeerbaum(zweigen). •— Cf. zürj. megír.
meget mell | brust. — méget-esem: vid. ésém. — mégdép
mellű j mit einer brust; notén-mégdép mit einer spitz zulaufenden
brust (epitheton der otter; auch notéy-%onpe); cipéy-mégdép mit
einer höckerigen brust (von gánsen).— mégdéy (adj.) melles : mégdéypete (brustfláche) brust (gegensatz zu cenc rücken). — SO. maugel ;
EO. meét, mevél, megél; meéléy. — Cf. votj. méta; jurák má\
osztják-szam. miit busen; mü\
mei,. mi ? (pr. int.) mi, melyik ? | was ? welcher? pöytey
nögenat mei verdém ? (II : 90.) was mache ich mit deinem kotigen
fleische? mei (oder metta) most nuyení was brauchst du? (was ist
dir nöthig ?).
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meinjag, meinay, minjay (KK.; poet.)?: jemjüm édem jümép
urtu einja% édöt ( I I : 192.) schöne faulbeeren erzeugender faulbeerbaumhügel erhob sich (hier).
mejem (f. medem) adni | gebén. — Két szerkezettel: 1. mari
nuyat kejeat medem ich werde dir ein messer gebén; 2. sémen
naja meimen ömastan (II : 172.) du sitzest dein auge in's feuer gerichtet (tkp. dem feuer gebend). •— mejidem (frequ.); ji%poy, taim&n
matiem mejide (II : 146.) brúder, gib mir dein beil. — EO. malem,
miiem. — Cf. jur.-szam. mi'idm,• tavgi miji'éma; osztj.-szam.
migam.
mélek meleg; melegség | warm, wárme, tauwetter. C. — F 8 .
mellek; AS. mellénk ; EO. mélék.
mendem,, menedem, manedem hajlítani | biegen. — sapet (üy)
menedem köszönni; főt, nyakat hajtani | den hals (das haupt) ver
beugen, sich zum grusse verbeugen, vor jemandem aus hochnchtung das haupt senken. — ménejem, manejem meghajolni | sich
biegen, sich verbeugen. - menijidem, manejidem (frequ.). — mendot
főhajtás (köszöntésül) | gruss (mit dem kopfe); mendot panem einen
gruss (mit dem kopfe) abstatten, sich verbeugen. — ménét) sich
biegend, neigend, nickend; ü/ tabet jirn ménét) mendot panem
(II : 96.) ich machte sieben gute (verbeugende) kopfbeugungen. —
EO. mentlem, menetiem; menelem, minlalem. •— Cf. osztj.-szam.
menam, rnénap.
ménem (f. mendam) menni j gehen, fortgehen, fahrem fortfahren. - /uja ménem férjhez menni | an den mann kommen,
heiraten (von frauen). — kátna-menem: vid. katna. — mojat ménem
lakodalmi népséggel menni J mit einem hochzeitszuge schreiten
(von dem brautigam, welcher freien geht). — togoi ménem elmenni j
fortgehen (imp. mena togoi scheere didi!). — cuba-menajem (pass.)
darabokra oszolni, szétmenni | in stücke zerfallen, brechen (intr.).—
menekedem (inch.). — menimem, menmem, KK. manimem (mom.). —
KK. manimidem (fr.). — mentéy gehend: űrt cutca sei, mentét) sei
(II: 44.) der larm von dem schreitenden, gehenden helden. — EO.
manlem, mandlem. - Cf. zürj. mun-; votj. min-; tavgí-szamoj.
mendem ; osztj.-szam. mandak vorbeigehen.
menimem (AK.), KK. manimem tépni, le-, kitépni | reissen,
abreissen, herausreissen. — menimidem (AK.), KK. manimidem (fr.);
vid. mennem. — EO. menémlem herausreissen, abreissen.
ménk manó, erdei szellem | waldgeist (jiímiíi, JIIÍCOBHK'L),
böser geist, teufel. — ménk-iga (waldgeist-mann, greis) waldgeist,
teufel.
ménk-ima boszorkány j (waldgeist-frau, -alté) teufelin,
hexe. — Ménkei-pügot n. pr. waldgeist-dorf (ostjakischer name der
Altaischen jurten (KI. Kond. wol.). - - Ménket-tör n. pr. waldgeistsee (kleiner see unweit der Altaischen jurten). — ménkét), méyét)
zum waldgeiste gehörig, teuíiisch ; Ménkét) jagam n. pr. waldgeist-
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forst (name eines kiefernforstes unweit der Tschilikanow'sohen
jurten; KI. Kond. wol.); Ménkéy pai tor n. pr. waldgeist-hügelsee (name eines sees nördlich von den Jesaul'schen jurten; KI.
K. wol.). — ÉO. meyk; meyk-ima.
mencem, mengern (I., AK., f. mentcem), KK. inancem, mangetn
(f. mantcem) szakítni, tépni | reissen, zupfen; reiben C. —jöroyeya
mennem: vid. jöroy. — Cf. manimem. — EO. mangalem, manfjilem.
men meny, sógorné ) schwiegertochter, schwágerin (so wird
hauptsáchlieh die frau des jüngeren bruders von der des álteren
genannt). — men-néy menyasszony | braut.
EO. men; men
ne. — Cf. zürj. men ; jur.-szam. méjea.
meney (= men-néy ?) meny | schwiegertochter. C.
mey (C.): vid. mtiy.
meyéy : vid. menk.
meredem merülni, alámerülni | tauchen, untertauchen. C. meredldem, merdidem (freq.) C. — EO. martlem, maremilem.
merek (pl. mérget) szárny; felkar | flügel, schwinge; vorderarm. — mérgey, mérgéy szárnyas | beflügelt; mérgéy-vöje madár
(beflügelt-tier) vogel. — mergép : neda-mérgép mit vier schwingen ;
nedajoy mergép tau ross mit 40 schwingen. — EO. marék.
merem: vid. mérem.
meridem mennydörögni J donnern. C.—pai meridet menny
dörög | es donnert. C. - EO. maratlem ; marilem.
mért manócska | kobold. - kakéy-ügop mért krátzkopfiger
kobold. — Cf. zürj. mórt mann, mensch; pers. mard.
mesiy tenyér j handfláche, handbreite; mesiyat (instr.,
II : 104.) auf eine handbreite.
messir, mecir, mecirat (C): vid. metsir.
mec, rnecet (KK.; poet.) íz(?) j gelenk(?): tarém kur meceda
yojem vörmöt? (II : 22.) was für ein (mann) mit starken beingelenken ist mir aufgewachsen ?
megek ököl | faust. C. — AS. mecek, EO. masék. — Cf. votj.
mizik.
met, metta (magánhangzós kezdetű szavak előtt | vor worten
mit anlautenden vocalen: mettab, mettap: mettap ürt ? was für ein
held? I I : 4.), mét, métta, médda 1. (pron. interr. et relat.): melyik;
a melyik | welcher (e, es), was für ein, was, wie; 2. (conj.) hogy;
vagy | dass, damit (C); oder, ob (EO. mala; SO. muguli) ; süttat
met ottet (II : 36.) wie seine eíngeweide liegen; at sevranttemen-na,
metta at poytavittemen? ( I I : 124.) werden wir fechten oder uns
stossen? metta en voden 1 (II : 92.) weisst du denn nicht? - - met
(metta) ent ob nicht; metta y ajadat ent ndidayen (II : 128.) ob du
nicht mit einem manne gelebt hast. — mettena (locat.): nuy kak
mendan, man mettena te-jidajem (II: 146.) sobald du nur weggehen
wirst, werde ich von jemandem besuch erhalten. - - medivet (abl.)
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weshalb C. — ei-met, i-met valamely, valami | irgend ein, irgend
was; ei met (metta) ent senki j keiner, nichts. — metta yot(a)
az . . . a mit; hogyan | das was, wie : metta yoteu tégna patld vejdi
(II : 162.) alles was wir hatten wurde von ihnen genommen; metta
yota attan ? (II : 38.) wie ist dir zu liegen ? — metta énda ? avagy
nem? | oder nicht? eva tait-ta, metta énda? hat er eine tochter
oder nicht? — metta-kem (medagem C.) a mennyi | wie viel: metta
kem nai süttem keryet (II : 122.) jedesmal, wenn ein feuerfunke
fiel; — metta-kes egyszer [ irgend einmal. — medoi, medoje, metoje
(=z met-yoi C ) : vid. medoi. — met-omat hogyan | wie, auf welche
art (tkp. was für eine möglichkeit). — met-sagat, metta-sagdt ho
gyan ? ! wie ? -— met-sir, metta-sir, messir (mecir C. = met-sir)
minő; valaminő | (welcher art brauch), wie beschaffen? was für
ein ? irgend ein (S. mugusirj : mena metta-sir jara tagivet kénceda
(II: 108.) gehe in irgend einem anderen orte zu suchen. — metsira
mikép | auf welche art? wie? — ei metsir valaminő | irgend ein;
ei metsir ent semminő j keiner: ei metsir severmem juy ent ujöt
(II : 164.) keinen gefállten baum hat er gesehen.
tam metsir
(dieser was für ein) was ist das für ein? tam metsir tau? adem tau
(II : 14.) was ist das für ein ross, ein máhre ist das. — mettesirat
(mecirat C.) minő j wie beschaffen, irgend was; ei mettesirat id.;
ei mettesirat-ent semmi j nichts. -—• met-(metta-) tag aj a (vid. taga)
hova ? [ wohin ? (eig. nach welchem orte ?), irgend wohin; met( metta-) tag and hol ? valahol | wo? (an welchen orte ?); irgendwo (II:
44.); met-tagajivet honnan? j woher? (von welchem orte?); ei mettag<tjaYR\üho\á irgend wohin; ei-met-tagana valahol | irgendwo; ei
met-tagana-ent sehol | nirgends (eig. in keinem orte): eimet-tagand
éndam ist nirgends; ei met-tagand éndamet sie sind nirgends.—
met-tatna ( = vid. tat) mikor? zu welcher zeit? wann? ei-met-tatna
valamikor | irgend einmal, einst; ei met-tatna ent soha | niemals.
—-mettat (medat C.) valami | irgend was; '/un mettat najivet ent
aimen togúi vankmot (II : 128.) wenn irgend was (von ihnen) ungesehen aus dem feuer fortgekrochen ist; ei-mettat egy-valami
irgendwas; ei mettat-ent semmi | nichts: ei-mettat ent /eiáöt
( I I : 166.) nichts ist übrig geblieben. - - mettatna (C.): vid. mettatna. - mettida (=• metta-ida) mintha valaki, valami | als ob
wer, als ob was; irgend ein; mettida, yajdt intam menímöt (II: 112.)
als ob (hier) irgend ein mann eben fortgeritten sei; öténet, pedet
jügutta voc üdöt mettida nübotna (II: 104.) eine end- und bodenlos
grosse stadt befand sich (hier) in irgend einem jahrhunderte.
met (C.) mély | tief: vid. mai.
metay KK. (? = méte'n-see): metan-tant (II : 90.).
metoje : vid. medoi.
•metta, mettat, mettatna, mettida: vid. met.
mettena (II : 34.) íme | siehe, sieh da, in der tat: jüytöt,
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metteua: menk-ima ömést (II : 126.) er kam und siehe : eine hexe
sitzt d a ; mettena, iga ar kamet najat panet (II : 102.) siehe da, ein
altér legte an seine zahlreichen speicher feuer.
mi (pron.) mi, mely | welcher (es, e)? was? — mi ai, mi ket?
(II: 92.) was für ein wort, welche rede? mijastet? was sagte er? —
Cf. mei. — EO. mui.
mida (K.), Dem. mija miért? j warum? weshalb? — EO. muja.
midadem : vid. mit.
mija (Dem.): vid. mida.
Mikul-iga n. pr. Sz. Miklós | Nikolaus-greis (bei den Kondawogulen Mikul-ancé/ id.); ostjakischer name des im ostjakischen
norden weitgepriesenen Nikolaus, des wundertáters.
mii (I., 0.) sapka, kalap j mütze, hut. — mil-ta, mil-te ohne
Imt. — miley sapkás, kalapos j zu einem hute gehörig, mit einem
hute versehen; miley-üype mit einem hute auf dem haupte. —
8 0 . rniil; EO. mii. — Cf. osztj.-szam., kam. mola sommermütze.
mm (pr. pers. dual.) mi ketten j wir beidé.
mir község, kerületközség | gémein de, wolostgemeinde ( =
MÍp'b).

mis tehén | kuh. C. — mis-sayse vaj | (kuh-fett) butter. kar-mis (C.): vid. kar. — EO. mis. — Cf. zürj. muös, mös ;
votj. mös.
mit bér, jutalom | lohn, preis. — mit-yui bérmunkás [ lohnarbeiter. C. — mit-ney bérmunkásnő | lohnarbeiterin. — midadem
bérelni | mieten C. — midasem (C.) vermieten. — EO. mitathm ;
S. mitelem; EO. mitaélem sich vermieten; mit, mit-yo. — Cf. zürj.
medala ,• zürj., votj. med.
médda, métta (Dem.): vid. metta.
még föld; ország [ erde; land, besitztum. - - még yui (-yoi)
helyben lakó ; földes gazda j (land-mann) einheimischer; eigentümer eines besitztums (in der poesie); varé?) még-yoi besitzer
eines landes, wo fischwehren aufgestellt sind; in der poesie auch:
jáger (mit vorhergehenden adjectiven der tier- und vogelnamen):
tuntéy még-yui gánsejáger; vaséy még-yui entenjáger). — Ár-mégyoi: vid. ar. — még-/oránt' földi eper, szeder j erdbeere (fragaria
vesca, seMJiíiHMKa); nordische himbeere (rubus arcticus, KHAJKMHMKa). — még-ybt földkunyhó | (erde-haus) erdhütte. - még-oy
(poet. méget-oy) a föld nyílása | öffnung der erde (cf. jink-oy). —
még-80/ földfelület | (erde-haut, feli) oberfláche der erde (die bewaldete erdoberfláche erinnert den ostjaken das mit haar bedeckte
feli). — még-ter (megder C.) földi giliszta | (erde-wurzel [?]) regenwurm.
Még-cenc-pélka (K.) n. pr. erde-rücken-gegend (name
eines hügeligen ortes im N. W. von den Weifc-Sogonischen jurten
[ki. Kond. wol.j, wo einst helden gelebt habén sollten). ~ megdatyni, -yoi (pl. mégdat-jay) egyszerű ember, közharczos | einfacher
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mann, einfacher krieger (in den heldensagen, als gegensatz zum
helden; cf. még-yui). — méget-puipe : vid. puipe. — megida (—
még-ida) földszerű, porszerű | erdartig, staubartig; tu jöroda
éttidet-na, pégde megida edemidet (II : 14.) als er nach seiner seite
hinblickte, etwas wie dunkler staub stieg empor. — mégéy földi,
földes | aus erde, vom lande; mégéy-pá (-%oi) földes gazda, mann
des landes, eigentümer des landes; mane mégéij yui (II : 134.) ich
bin herr meines landes; Mégéij jinket iga n. pr. erde-wasser-greis
(ein geist, der als beschützer cler erde und^des wassers angesehen
wird). — ÉO. me, mér, mu, mü; vog. may, EO. mi-le?'; méy adj.
ménem : vid. ménem.
mér bizonyos mérték (melyet pl. vki megehet, fölemelhet
stb.) | ein gewisses mass (z. b. wie viel einer aufessen, aufheben
u. s. w. kann); cf. mar. - mérérj (adj.): méréy put méret otrake
(II : 40.) zögere nicht bis der langwierige (?) késsel fertig wird. —
mérem (f. mértem), merem képesnek lenni (vaiaminek tevésére);
elkészülni j im standé sein etwas zu tun; fertig werden; mérem
kem a mennyit csak tudtam j so viel ich vermochte; mérem kem
jángem ich trank, so viel ich vermochte; ima mért janyát (II: 136.)
die alté geht kaum (tkp. so wie sie kann); ima mért jdyta-kema
juvöt (II : 136.) die frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum gehen
kann.
mét, métta : vid. met, metta.
méter) (K.) kis tó, posvány, mély hely a folyóban j kleiner
see, wasserpfuh', tiefe stelle eines flusses, wo es wasserwirbeln
giebt (cf. met). — Lidnéw-méten: vid. Lidnéy. — EO. malay, maléy.
méseli, mesék, möiek macska | katze. — Cf. tat. ?nisak.
modem, motem (f. mottém) : vid. madem.
modéptem, nmdéptidem (fr.): vid. madéptem.
mogat (KK.) körül | herum : vid. mayta.
mögo kárász | karausche (cyprinus carassius). — mögoy,
mökoT) (adj.): Mögoy-teu n. pr. Karauschen-see (name eines see's
südlich von den Njurkojew'schen jurten, KI. Kond. wol.).
Mögoy-tör n. pr. Karauschen-see (name vieler kleiner seen in der
KI. Kond. wolost).
ÉO. mugi; S. mügi.
mogoda, mogota (muoyota) módjára, -kép (postp.) | in der
art, in der weise, wie, gleich wie: ydyrajey néy mogota (II : 22.)
gleich einem kreuzschnabelweibchen.
•mogot nyele, fogója vmely tárgynak | stiel, griff: mogot lanyatem ta.jem (II : 160,) ein beil mit einem gespaltenem stiele.
mogüt (Dem.) csomó ! haufen (z. b. heu). — Cf. tat. mogöl.
möy fiók, kölyök; gyermek | junges; kind. — ám-möy (=
dmp-möy) : vid. amp. — kar-möy (C.), pai-möy, sagar-möy, os-mo%,
cuka-möy : vid. kar, pai, ságar, os, cuka. — mögoy viselős, terhes
tráchtig. C. — 8. mök; möky.
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mo%imem, ma%imem megmenekülni, kifutni (vmely szűk hely
ről, veszedelemből) J durchkommen, entscblüpfen (aus einem
engen orte, aus einer gefahr).
m'oyléy ferde, görbe | schief, krumm; möyléy pént (II : 98.)
krummer weg.
moyjay, moysey, muysay mokszunlazacz | muksún, eine
coregonus art (salmo muksun); innen: or. MyiícyHi.. - - muysaytjlis muksún-monat, name des 6. monats am Ob (Temlj. wol.),
ÉO. muysay, muysey.
moyta, muyta át, keresztül | durch, hindurch; tüet moyta
tüet kétt (II : 102.) durch seine knochen sieht man das mark;
teray vet moyta tüköt (II : 118.) sie kam durch's fenster heréin.
moyta pedem átszűrődni | durchgestochen werden; moyta pettem
átszúrni | durchstechen. — SO. mugda, EO. moyta, miiyti.
moytesem gyülekezni | sich an einem ort versammeln (von
einer masse menschen).
moi lakodalom, lakodalmi népség, lakodalmi menet, vendég
ség [ hochzeit, hochzeitsteilnehmer, hochzeitszug, gastmahl; moi
jit es náhert sich ein hochzeitszug; tabet sat-yojep moi (II : 96.)
hochzeitszug aus 700 mann. — moi (iaí) tankta öne yot (II : 42.)
vendégségnek való nagy ház | grosses haus für hochzeits- (krieger-)
versammlungen (wohin die hochzeitsteilnehmer od. die krieger hineingehen); grosse gemeindegebáude der früheren ostjaken, welche
für gastmábler und kriegsversammlungen bestimmt waren. —
moi-yoi, -yui nászoló vőfély; vendég j (hochzeits-mann) freiwerber
(für andere, CBaTt); gast. — moi-üy násznagy | (hochzeit-haupt)
urheber und anführer des hochzeitszuges. - - moi-yui tilis gastoder freier-monat, name des 9-ten monats am Ob (Temlj. wol.). •—moiy (adj.) lakodalmi, vendégi | hochzeitlich, gastlich: inoiy-^oi
(;*yui) vendég J gast; moiya jöytem (jüytem) zu gast kommen. —
EO. moi; moi-yo ; moiy.
moiteg (C.); moitek szappan j seife. — EO. moitek; SO. maitek. — Cf. zürj. maitöc/, votj. maital.
mojem ütni | schlagen: váy tankét váy sayébat moimen
(II: 84.), als der eisenkeil mit dem eisenstabe geschlagen wurde. naurimeyen t'ey mojaiyen die beiden kinder wurden zu tode ge
schlagen.
möjep, müjep, müjip találós mese [ rátsel. — möjeptem, müjiptem találós mesét föladni | rátsel aufgeben. — EO. muijipta;
muijiptalem.
mokta hiába, ok nélkül | umsonst. — mokta-ütta (umsonstseiend) umsonst, ohne ursache; mida mokta ütta verat kéndasten?
(II : 120.) weshalb zürnest du ohne ursache (tkp. wegen einer um
sonst seienden sache)?
moi: nuypa te-not mole notat ei-i'u-pa téviden (II : 148.)
Nyelvtudományi

Közlemények.
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hast du nicht wirklieh mit diesem stumpfen(?) náschen gegessen?
mölekna maliczasuba | malitza (vid. kue). - EO. molsay,
molepsa. — Cf. jurák-szam. maliié, malicea pelz.
raönt márchen, erzáhlung; mbní-yui márchenhafter mann. —
mond'em elbeszélni, mesélni | erzáhlen, marchen sagen; pass. mönd'ájem von mir erzáhlte man márchen. — ÉO. moús, mos; SO. marii";
ÉO. monslem, moslem, montlem; SO. münd'em. — Cf. zürj. mod'au,
moid ; votj. mad'em, mad'on.
moni éhség, szükség | hunger, not. — mond'em, mosem szük
séget szenvedni, szükségleni | not leiden, bedürfen; mond'em (part.
prset.) inséges,'szükségben levő | dürftig; mond'em türum suy (II: 46.)
die dürftige weltecke (d. h. die not im fremden lande). - - ÉO.
moslem.
monyotmem : vid. moyotmem.
mona, mone (Dem.): vid. marla.
moyasem dörgölni, simítani | reiben, glátten. C.
möyotmem, mörr/otmem (mom.) letörölni, lesöpörni, lesimítani j abwischen, wegfegen, abstreifen (mit der hand, z. b. den schnee oder
staub vom kleide). — EO. muygaslem, muyylem ; SO. muydem.
moynidem (fr.) szenderegni | schlummern C. - moynJdájem
mörajem: vid. morém.
[(pass.).
morasta (K.) magától (?) j von selbst('?): morasta yateyen
(II : 80.) sie starben von selbst.
Morda-még, Morta-még (Marda-még, Marté-meg) a költöző
madarak déli vidéke j südliche lander, wohin im herbst die enten
und gánse fortziehen (szibériai orosz Tenjiwa BO;I;EI ; II : 284.).
Morda-(Morta-)még-yoi délvidéki | südlánder. — Morda-még-yoi
sorúi-sém yuimet (v. yut'may) nai (II : 30.) des südlánders goldáugige tochter mit (schönen) augenbrauen (epitbeton der ostjakikiscben fürstentöchter). — SO. morti-mey.
mörem, mörájem törni, széttörni (intr.) | brechen, zerbreohen
(intr.). — möret unda yore (II : 118.) schlage (mit ihnen) bis sie
brechen; vajét íoíindem jiry-kema morajét (II: 70.) dein schaft brach
gleich einem spielholze der kinder in stücke. — mörimem (f. mörimedem, mörimetem; mom.); müremem (C.) le-, széttörni | brechen,
abbrechen, zerbrechen. — mörtem (f. mörtedem) törni, eltörni
(trans.) | brechen (tr.). — cuba-mörtem in stücke brechen; pérd
mörtem : vid. péra. — mörtidem (frequ.). - - mürtem (C). — EO.
moritlem, moritéalem sich zerstückeln.
möroy: vid. müray.
mórom (C): vid. mdrém.
Mort-jega (v. Morda) n. pr. (name des linken beiflusses
der Konda, Morda): Mort-oy-pügot n. pr. Morda-mündung-dorf
(ostjakischer name der Siglin'schen jurten; KI. Kond. wol.).
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niörtem: vid. mörem.
mosem (f. mostem) szeretni, ölelkezni, csókolni | lieben, liebkosen, küssen. - mosem t'apal vejem egymást átölelni, csókolni
sich umarmen, sich küssen; cf. evem t'apal vejem. — mosta
(part. prset.) kedves, szeretett j lieb; mosta-nén kedvelt nő | liebli ngsfrau (früher hielten reiche ostjaken mehrere frauen). - mostem
(f. mostedem) szeretni, ölelni, csókolni j lieben, liebkosen, um
armen, küssen ; man mostedem nuyat ich liebe dich. — mosüdem
(f. mostittam) frequ.
EO. mostlem lieben; mosltalem küssen ;
mosta, masta.
mosem (f. mostem) szükségleni vmit, rászorulni vlmire | nötig
habén, bedürftig sein; cf. mondem. — mosót (imperf. sing. 3.) war
möglich; war nötig; most (prass. sing. 8.) ist möglich (C.) ist nötig ;
ömésta most man muss sich setzen. — EO. nwslem ; SO. mo$i, moci.
mosenlc kén j schwefel. C. — Cf. tob.-tat. musi.
Mösém n. pr. Nasym, nebenfluss des Ob von der rechten
seite (sein unterer lauf gehört dem Tobolskischen district an). —
Mősém-pügot n. pr. Nasym-dorf (Tschutschelin'sche jurten in der
Temljatschew'schen wolost).
mosta; mostedem, mostem, mostidem: vid. mosem.
motem: vid. madem.
motlem sereg, csoport | haufen, masse. — tara motlem kasé
motlem eine masse von kaulbarschen und barben. — motloyindem,
matloyindem seregleni, egybegyűlni j sich anháufen, sich zusammenháufen; yu( motloyindot die fische habén sich angeháuft (so sagt
man wenn an einem orte sich viele fische gesammelt habén, die
blasen aufsteigen lassen und das wasser bewegen). — EO. moltas
überschuss, überflüssig. — Cf. votj. multás überfluss.
moca (K.) kis bogár (hangya ?) | kleiner insekt (ameise ?). cék ai moca (II : 208.), cék ai naurem ein sehr kleines winziges
insect, ein sehr kleines kind. — EO. musi ameise. — Cf. kirg. mása
culex pipiens (mücke).
mösek (C.): vid. mések.
mudem kérni, könyörögni | bitten, flehen; it-mudem: vid.
it. — EO. multlem schwören, fluchen.
műdén (AK.); műdén (KK.): vid. müt.
mügot máj | leber. C. — SO. mügol ,• EO. mogol, mügol. —
Cf. zürj., votj. mu8; jurák mued, műid, tavgy. rnita, osztj.-szam.
midé, mit; kamasz, mit, jenisz. mudo.
mu%san : vid. mo/san.
mu/ta: vid. mo%ta.
müjep, müjip : vid. möjép ; müjeptem : vid. möjeptem.
mukér púp | buckel. C. — mukrén (C.) adj. mit einem buckel
versehen. •— EO. makér.
mülem, mülém (AK., I.) füst, gőz | rauch, dampf; cf. málém
6*
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(KK.). - - müladem (AK.) füstölni, gőzölni | rauchen, dampfen,
langsam emporsteigen (vom rauche, dampf). — müleméy (L, AK.)
füstölgő, gőzölgő j rauchend, dampfend: mtdéméy-oyép mit einer
rauchenden, dampfenden öffnung.
mun/léjem: vid. muy^léjem.
munkla (KK.) fejsze foka, kalapács | axtrücken, hammer, axthammer. - - tdjem-munkla (KK.) axtrücken, axthammer. — EO.
muy%, lajem-muy%. — Cf. osztj.-szam. makká hammer; mokal rücken, axtrücken.
muy mi | wir; mtiya mi magunk | wir selbst.
muygol, muyyol, muyol csomó, bog, kötés | knoten, bündel. —
muygolgem, muyoljem bogozni, csomóba kötni, gombolyítani, össze
bonyolítani | zu knoten zusammenwickeln, knüpfen, binden. —
muy/lejem, muylejem bonyolúlni, gombolyaggá válni | sich zu
knoten zusammenwickeln. — EO. muygél bündel, büschel; moygol
knoten; AS. munylodem; FS. manyla/tim. — Cf. osztj.-szam.
mükol.
muogoda, muogota (KK.): vid. mogoda.
mura/, müréy (= mü-rey) földi eper | erdbeere. — EO.
müruy, möro/ moltebeere (Moponma); AS. rnörak; FS. morénk;
EO. müro%, müréy ; moray (AHLQ.). - - Cf. jur. maraya ,• jenisz.
molagga, tavgi murá'ka, tob. tat. vt*./o.
müremem (mom.), mürUm (L, C.): vid. mörtém.
murt (poet. muret) dér (HHCM) ] reif. — saiteu, murtea tattedeu
(II : 52.) woilen wir unseren reif auftauen lassen. - - murtdjem
dérrel beborítódni | mit reif bedeckt werden, sich mit reif be
dé cken.
müt (AK.), KK. müt a lakóhely (ház, szoba) előrésze | vorderteil eines hauses, eines zimmers oder einer burg; vorderseite oder
facade eines hauses (gegensatz zu: %atav-ödéy oder yötoy-ödéy
hinterteil des hauses oder des zimmers, wo sich die tür befindet). —
yot-müt a ház előrésze | vorderteil eines hauses. — müt-(müt-)suy
a ház előszöglete | eine der vorderecken des hauses oder zimmers;
müdéy, müdéy zur vorderseite des hauses (der stadt) gehörig:
müdéy yöt müdeda (II : 96.) zur vorderseite des mit einer vorder
seite versehenen hauses.
musnd zacskó | beutel. C. ( = MOIIIHH), — SO. mosni.
PATKANOV SZERAFIM.

Az Érdy- és a Jordánszky-ködex kétbetűs magán
hangzói.
(Első közlemény.)

Az Érdy- és a Jordánszky-kódexet nyelvészeti irodalmunk rendesen
•együtt szokta említeni, részint azért, mert egy vidéken, sőt lehetséges,
hogy egy helyen is keletkeztek, részint pedig azért, mert írásmódjuk a
magánhangzók jelölésében megegyezik. Ezen írásmódot illetőleg általá
nosan meggyökerezett az a nézet, hogy a magánhangzók hosszúságát
meglehetős következetességgel jelöli e két kódex; nem ékezettel vagy
más mellékjegygyel, hanem a betűk megkettőzésével, s a kódex-írónak
ezen jelölésmódja különösen az e, azután az a, o betűkre terjed ki, ámbár
az utóbbiaknál a jelölést igen sokszor elhanyagolja, úgyhogy a kettős
betűvel való írás, különösen az o-nál majdnem a kivételek közé tartozik.
Ha a dolog csakugyan így áll, akkor e két kódex megbecsülhetetlen
segítséget nyújt a nyelvésznek, mert míg a Bécsi- és a Müncheni-kódex
ből a mai e-féle hangok egykori megelőzőinek zártsági fokát ismer
hetjük meg, addig az Érdy- ós a Jordánszky-kódex ugyanazoknak az idő
mórtékét tünteti föl. Ezért e két kódex pontos földolgozása múlhatatlan
szükség volna. De igen sajnos dolog, hogy kódex-irodalmunk eddigelé
nincsen még kellőképen méltatva, hogy alig van egy-két számbavehető
nyelvemléktanulmányunk, s az Érdy- és a Jordánszky-kódex-szel is csak
kevesen foglalkoztak eddigelé behatóbban.
Ezen kevesek közé tartozik SZIGETHY ISTVÁN, a ki a NyK. XV. kö

tetében (55—73. 11.) értekezett Az Erdy-kódex némely hangtani sajátsáfiai-völ. Mint a czímből is látható, csupán az Érdy-kódex kettős betű
vel jelölt magánhangzóival foglalkozik, s arra az eredményre jut, hogy
ez a kódex a magánhangzók hosszúságát meglehetős következetességgel
jelöli, még pedig úgy, hogy a hosszú magánhangzókat kettős betűvel
írja; hogy számos, a mainál testesebb, eredetibb alakot tartott fenn,
mert a kódexben igen sok hosszú, illetőleg kettős magánhangzóval irott
szó van, mely ma rövid magánhangzó]ú. Ezeknek eredetibb voltát azután
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a rokon finn-ugor nyelvek adataival is bizonyítja, a mely adatok szerinte
csakugyan arra vallanak, hogy a vocalis-nyújtás még az illető szók haj
dani teljesebb alakjából maradt meg. Azonban az adatok nagy számá
hoz képest csak igen kevés az, a mit ekkép magyaráz, s maga is meg
vallja, hogy «nem az a baja ezen kísérletnek, hogy keveset tudott meg
fejteni, hanem, hogy azt a keveset sem tudta kellő világosságba hozni».
Az etymologia szerinte is sokat hagy homályban, sok helyütt pedig csak
tapogatódzik.
A hol az etymologia nem nyújt semmi magyarázatot, ott egy másik
segédeszközhöz, a hangsúlyhoz folyamodik, a melylyel szintén meg lehet
magyarázni a vocalis nyújtást, s lehetségesnek tartja, hogy az Erdykódex azon hosszú alapvocalissal való tövei, a melyek ma röviden hang
zanak, ilyen úton nyújtották meg a többi finn-ugor nyelvekben is talál
ható rövid magánhangzójukat. Tanulmányának második részében a szó
végi feltűnő hosszú vocalisokkal foglalkozik. E dolgozatot MUNKÁCSI
BERNÁT ismertette Nyr. 8 : 553—556. 11., etymologiai magyarázatait ittott kibővítve.
Már a Jordánszky-kódex egynéhány hosszú, illetőleg kettős magán
hangzóval irott szavával is foglalkozik SIMONYI ZSIGMOND : A régi magyar
nyelvemiekek olvasásáról. II. A hosszú magánhangzók czímű dolgozatá
ban (Nyr. 9 : 4.). Szintén igen tanulságosnak tartja e két kódexet, mert
legtöbb gondot fordítanak a hosszúság megjelölésére, s így oly szavakat
is, a melyekben ma sehol semmi nyoma a hosszú hangnak, hosszú vocalissal jelölnek. így gondolkozik ebben a dologban BALASSA JÓZSEF is
A magyar hangzók törtenete czímű tanulmányában (NyK. 24: 257, 869.).
Kételkedve fogadja el ezt az elméletet IMRE SÁNDOR A magyar
nyelv és nyelvtudomány rövid története czímű munkájában. «Lehetséges,
— úgy mond — hogy az Erdy- és a Jordánszky-kódexben jelölt hangokat
itt röviden, ott hosszabban ejtették, de a kettős leírásból se eredeti tör
vényes hosszúságot következtetni, se ebből a származásra nézve valamely
nézetet lehozni nem mernénk. Mert ez az írásmód az utóbbi nyelv
szokásban nem lelhető és általán véve semmit sem jelent.» iMRÉ-nek
tehát már feltűnt, hogy e kódexek igen sok szót írnak kettős magán
hangzóval, a hol már a következő korban, a kódex íratása után 20—30
évvel rövid magánhangzót használtak; hogy sokszor sem a hangsúly, sem
az etymologia, sem más nyelvészeti segédeszköz számbavételével sem
lehet megmagyarázni a hang hosszúságát, s hogy viszont vannak azután
más szavak, melyeket ma hosszú hangzóval írunk és ejtünk, s a melyek
nek hosszúsága a finn-ugor nyelvek közös alakjaiban is megvan (pl. kéz oo
vog. kát, osztj. két, osztjS. köt, lpE. kiét, kieta, lpF. giet, gietta stb.), s
ezeket a kódex következetesen egyszerű magánhangzóval írja. Ha tehát

AZ ÉRDY- ÉS A JORD.-KODEX KÉTBETŰS MAGÁNHANGZÓI.

87

a két kódexnek, bár csak megközelítőleg pontos liosszúságbeli jelölését
elfogadjuk, akkor egy úgyszólván lehetetlen dologgal állunk szemben, a
mennyiben az eredmény az, hogy kódexeink korában röviden ejtettek
oly hangokat, a melyek a rokon nyelvek bizonysága szerint már a törté
nelem előtti korban is hosszúk voltak, úgy szintén a kódexek kora ntán
is ; s viszont hosszan ejtettek oly hangokat, a melyeknek hosszúsága sem
a rokon nyelvekből, sem a későbbi korból nem mutatható ki.
Semmi esetre sem fogadható el azonban iMRÉ-nek azon állítása,
hogy a két kódex hangzóinak kettős betűvel való jelölése semmit sem
jelent. Igaz, hogy kódexeink helyesírása bizonyára eredetileg is tökéletlen
volt, s a tökéletlenséget még inkább fokozta a másolók figyelmetlensége,
vigyázatlansága. YOLF GYÖRGY bizonyítókai szerint pedig az Erdy- és a
Jordánszky-kódex (az előbbi csak nagy részben) másolatok. A kódex
leírója vagy betűről-betűre másolta le az eredetit, vagy nem ragaszko
dott nagyon az eredeti szöveghez, hanem, ha figyelt, lemásolta betűről betűre, ha pedig látása fáradt, ha gondolatai a hosszú másolás alatt más
felé kalandoztak, elolvasta az előtte fekvő kézirat néhány szavát s azután
leírta a maga helyesírása szerint. Kódexeink helyesírásának szempontjá
ból azonban teljesen mindegy, akármelyik esetet veszszük fel; mert ha
betűről-betűre másolja a kéziratot, akkor a hangok jelölésben' különb
ségének már az eredeti kéziratban is meg kellett lennie, vagyis a másoló
előtt fekvő kézirat írója kétféle e, a, o hangot különböztetett meg; mert
lehetetlenség, hogy a másoló csak bizonyos szavakban követte volna el
a hibát, még pedig elég következetesen; ha pedig a helyesírás az övé,
akkor megint érthetetlen, hogy a szavak bizonyos csoportját miért vá
lasztja el a szavak egy másik csoportjától az e kétféle jelölése által ott. a
hol ma mindkét esetben hosszú hangzót találunk. Természetes, hogy a
két csoport igen sokszor átnyúlik egymásba, s ez itt már valósággal a
másoló hibája; de az adatok nagy sokasága egyfelől, másfelől csekély
számuk mutatja, hogyan kellett írva lennie az eredetiben, vagy hogy a
másoló csakugyan valami különbséget akart tenni a két hang között.
Ezt a kétféleséget tehát nem a leírók ügyetlenségének kell felrónunk,
mert míg a helyesírás tekintetében a legnagyobb változatossággal hal
moznak hibát hibára, ebben az esetben a jelölésben bizonyos rendszer
van, t. i. az ee és e meglehetősen szabályos váltakozása bizonyos szavak
ban. Másrészt az adatok ily nagy tömegével szemben lehetetlenség is
feltennünk, hogy ez a jelölés itt egyáltalában semmit sem jelent.
IMEE művének bírálója, ALBERT JÁNOS (Nyr. 2 2 : 314.) szintén nem

fogadja el ezen állítást. A kódexek behatóbb megvizsgálása őt is az
ellenkezőről győzte meg. ígéri, hogy nemsokára alkalmat vesz magának
a dolog részletes kifejtésére s az igazság kiderítésére; átlátja, hogy az
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eddigi munkálatokkal ez a kérdés még egyáltalában nincsen tisztázva;
azonban Ígérete csak igéret maradt.
Azok sorában, kik a két kódex-szel foglalkoztak vagy feltűnőbb
hosszú magánhangzóiról véleményt mondtak, nem érdektelen SZILASI
MÓRICZ (A szótövek elmélete a magyarban, Nyr. 11 : 68.) nézete, mely
szerint kódexeink azon hosszúmagánhangzós szavai, a melyek ma röviden
hangzanak (pl. lieeg, cheep, vaas stb.), rövid tó'végi hangzójuk elvesztését
olyformán pótolták, hogy a megelőző szótag rövid magánhangzóját meg
nyújtották a nyilt szótagban (azaz midőn a ragtalan névszó e g y mással
hangzón végződik), s az így meghosszabbodott a, e régebben nyilt a, é
volt. Ez a szabály tehát az Erdy- és a Jordánszky-kódex hosszú magán
hangzóinak zártsági fokára nézve is adhat felvilágosítást, azon csekély kör
ben legalább, a melyre vonatkozik, vagyis ezen szabály szerint kódexeink
ilyen szavainak: cheep, eeb, heegy, heely, meen (coelum), meen (nurus), zeeg
(clavus, angulus), zeer, baal, haat ( = 6), kaar, naap, vaas stb. régebben
é-vel, illetőleg cí-val kellett hangzaniuk. Ezt a meghosszabbodási folya
matot azonban, ha csakugyan végbe ment valaha, igen messzire kell
visszahelyeznünk, jóval messzebbre nyelvemlékeinknek és okleveleinknek
— mint a melyek szintén szános nyelvemlékben" adatot tartottak fenn —
keletkezése elé. Az a hangra nézve a zártság vagy a nyíltság fokát meg
állapítani nem tudjuk, mert nincs nyelvemlékünk, a melyik ezt jelölné.
A mi az e hangot illeti, már a Bécsi- és a Müncheni-kódex is éb, heg, mén,
zér-t ír, okleveleink némelyikében pedig a hegy szó Idg alakban fordul
elő, a mely, ámbár csak mint nyelvjárási mellékalak is, de a hangzó zárt
volta mellett bizonyít. Sőt MUNKÁCSI feltevése szerint {A magyar magán
hangzók történetéhez, NyK. 25 : 262—263. 1.) a mai é'-k tetemes része
kezdettől fogva ilyen hangfokú volt vagy pedig a magyarság egyes részei
ben az g hang mellett a még zártabb é hang fejlődött, mely azután
könnyen csaphatott át i-he, mint a hig szóban látjuk. SZILASI feltevése
tehát kódexeink fentemlített hosszú vocalisú szavaira nem vonatkozhatik, mivelhogy azok nyelvemlékeink korában már zárt magánhangzójúak; de ráillik mindazon szavakra, melyek tővégi magánhangzójukat
elvesztvén, csakugyan nyilt é-vel jelöltetnek a Bécsi- és a Müncheni
kódexben, valamint első gondosabb helyesírása nyomtatványainkban,
tehát kéz, mész, név, két (ketten), tél, jég, egyéb stb. Ezek azonban az
Érdy- és a Jordánszky-kódexben, mindamellett, hogy hosszan hangzot
tak s hosszan kellett hangzaniuk, egyszerű e-vel vannak jelölve.
A két kódex hangtani sajátságainak kifejtésében szintén csak az
ígéretnél maradt VEINSTEIN-HEVESS KORNÉL A Jordánszky- és Erdykódex czímű dolgozatában (Nyr. 23 : 220. 1.), de már kimondja, hogy a
hosszúságot bizony meglehetős pontatlansággal jelölik, hogy az ú. n.
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hosszú hangzókban nem bizakodhatunk, mert igen gyakran cserben
hagynak. A hosszúság elméleténél marad ő is, de már azon megszorí
tással, hogy a kettős betűk igen gyakran rövid, széles ejtésű hangokat is
jelölnek, tehát sok helyütt a, e, e, o-t kell olvasnunk aa, ee, oo helyett.
Hogy mily alapon, azt dolgozatának egy következő részében szándékozik
kifejteni, a melyben a két nyelvemlék kéziratát össze akarja hasonlítani;
ez a rész azonban, sajnálatunkra, mindeddig nem jelent meg. De hogy
ez a magánhangzó-kettőztetés valami graphikai sajátság volna, hogy
pl. sorvég-töltelékül szolgálna, arról szó sem lehet. Előfordul ugyan
igen sok esetben a sor végén is a kettős magánhangzó, de sokszor
olyan esetben is, a mikor már alig fér oda, másrészt pedig ugyan
azon szó, ugyanazon alakjában a sor közepén is kettős vocalissal van
írva. A két kódex hangtana tekintetében tehát VEINSTEIN-HEVESS KORNÉL,
semmivel sem vitte előbbre a dolgot, mindamellett már kételkedik abban,
hogy a kettőzés kizárólagos hosszúság-jelölés volna. (E helyen akarom
egyúttal helyre igazítani azon állítását, hogy az Erdy- és a Jordánszkykódexben az ö betű egyetlen egy esetben sincs kettőztetve, mert bizony
van rá néhány eset; ilyenek az Erdy-kódexből: eléét 320s8, elsoőt 8664,
erőSth II. 29012, ydSSt 257*7, 479i9, II. 2997, ydSSklI. 269so, yewendoot
312ie, mezéén 195e; a Jordánszky-kódexből: zéléohnék bora 275ai,
őőz ember 10Ö23.)
A közelmúltban végül egy tekintélyes hang is kétségbe vonta a
két kódex hosszúság-jelölésbeli pontosságát. SZINNYEI JÓZSEF Hogy hang
zott a magyar nyelv az Árpádok kordban czímű dolgozatában (Nyr. 24:
149) azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a két kódex hosszú ma
gánhangzóinak szigorú vizsgálat alá vétele az eddigi nézetet megdöntő
eredményre fog vezetni, t. i. hogy az a sokat emlegetett hosszúság-jelölés
beli következetesség bizony igen fogyatékos és ingatag, mert nemcsak
hogy számtalan esetben el van hanyagolva a hosszúság megjelölése, hanem
arra is akárhány példa van, hogy hosszúnak van jelölve olyan hang, a
mely hosszú nem lehetett; az állítólagos hosszúság-jelölés helyes meg
ítélése szempontjából különösen számba veendőnek tartja azt a körül
ményt, hogy a szó végén előforduló ee-k számához képest az aa-k száma
aránytalanul csekély. «Egy szóval — folytatja — a két kódex gondosabb
átvizsgálása után arra az eredményre kell jutnunk, hogy tévedtünk,
mikor helyesírásukból azt következtettük, hogy bizonyos szóvégi ma
gánhangzók abban a korban vagy akárcsak abban a nyelvjárásban
is még hosszúk voltak.»
Tehát két nézettel állunk szemben. Az egyik a betűkettőzésben
hosszúság-jelölést lát, a másik csak bizonyos megszorítással és kritikával
vagy pedig egyáltalában nem fogadja el ezt a föltevést, de új elméletet
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nem állít fel, ámbár meg van győződve róla, hogy az eddigi felfogás csak
balhiedelem.
A hosszúság-elmélet biztos alapjául tűnik fel a betűkettőztetés.
Hiszen semmi sem látszik természetesebbnek, mint hogy azt a hangot,
mely kettős betűvel van írva, hosszan ejtették, annál inkább, mert a
későbbi korban is sokszor találunk kettőztetést hosszúság jelölésére, kü
lönösen a tulajdonnevekben: Gaal, Poos, Soos stb. De előfordul ez a
kettőztetés más kódexekben is, így pl. a Peer- és a Sándor-kódexben, s
itt valóban a hosszúság jelölésére szolgál. Továbbá a feltevés támogatá
sára szolgál az a körülmény, hogy a kettőztetett betűnek igen sok eset
ben a mai nyelvben is hosszú magánhangzó felel meg, s még inkább az,
hogy hosszú magánhangzót találunk oly esetekben is, a hol ma rövidet
ejtünk ugyan, de a nyelvtudományi vizsgálódások kiderítették, hogy
egykor hosszúnak kellett lennie, vagy ha nem volt is hosszú, minden
esetre bővebb volt az alak a mainál.
Csakhogy mindezen igen természetesnek mondható feltevések
mellett más körülményeket is tekintetbe kell venni. Nem szabad figyel
men kívül hagynunk először azt a fontos körülményt, hogy kódexeink
ben a szavaknak csak bizonyos csoportja van az esetek túlnyomó több
ségében ee-vel írva, s van egy más csoport, a mely — nem számítva ide a
másoló ügyetlenségének és figyelmetlenségének betudható igen csekély
számú eltérést — egyszerű e-vel van írva, noha annak a hangnak mai
képviselője hosszan hangzik. Sőt a mi még feltűnőbb, ugyanazon szóban
a mai, rövid magánhangzó megelőzője kettős, a hosszúé pedig egyszerű
e-vel van jelölve, pl. eersebet JordC. 51619; Helt. Kr. 122 Erseltet; eegyel =
egyél JordC. 48&IÍ, 348, 242» stb. BC. égel °2%*, MC. 345 égel; eegyeb =
egyéb JordC. 108ai», 404™, 76832 stb, Helt. Kr. egyé, BC. 3T égel, MC.
238Ü5 egeb; felee = féle, mindenféle JordC. 266is, 485io stb. Helt. Kr.
fele; peeczet = pecsét JordC. 450i; 893m, 923o stb. Helt. pecsét stb.
Azt a feltevést, hogy ezen szavaknak egyszerű e-vel jelölt hangja
a szóbanforgó kódexek korában röviden hangzott, egyáltalában nem
lehet elfogadni. Először is azért nem, mert épen a másoló hibái, a kettős
ee-vel írott kevés számú példák mutatják, hogy hosszan kellett hangzaniuk, s csak a leíró tévesztette el a jelölést. De nem lehet elfogadni má
sodszor azért sem, mert ezen egyszerű e-vel irott szavak közt vannak
olyanok is, a melyeknek megfelelőit a legközelebbi rokon nyelvekben
hosszú magánhangzóval ejtik, pl. kez JordC. 3624, 257a, 50731 stb. Helt.
Kr. 18 kez, MC. kézzel co vog. kat, osztj. ket, osztjS. köt stb.
Figyelemre méltó dolog továbbá az is, hogy a többi magánhangzók,
nevezetesen az a, 0, 0 kettőzése az ee mellett elenyésző csekély, a miből
kitűnik, hogy a kódex-író vagy másoló csakis az e-féle hangok között akart
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valami különbséget tenni. Mert hiszen, ha már egyszer az e-féle hangok
idó'mértékbeli különbségét észreveszi és jelöli, miért ne tenné meg ugyan
ezt oly terjedelemben az a és az o nál is, a hol a nyújtás csak olyan fel
tűnő jelenség, mint amazoknál. Es hogyha a mellett adatok bizonyíta
nak, hogy ezen utóbbi magánhangzók hosszúságának jelölését elhanya
golja ott, a hol azoknak csakugyan hosszúknak kellett lenniük, nem
lehet másra gondolnunk, mint hogy az e-féle hangoknak ezen kétféle
jelölése által nem időmértékbeli különbséget, hanem az illető hangoknak
valami más sajátságát akarta feltüntetni.
A mint vannak példák arra, hogy hosszú magánhangzókat, külö
nösen ^-féléket, egyes betűvel jelöl, úgy vannak arra is, hogy betűkettőzóssel (g£-vel) jelöl oly magánhangzókat, melyek ma röviden hangzanak
s a melyekről nem tarthatjuk valószínűnek, hogy abban a korban hosszan
hangzottak (nem értve ide minden esetet, hanem főleg toszótagbeli fel
tűnő kettőzést).
Pl. haad (had) ÉrdC. 386s, II. 90M ; haat (— 6) ÉrdC. 348ia, 353 22
stb. JordC. 124io, IIO29 stb.; haab, az hajoczka kedeg az tengher közepet
hanyattatyk vala ah haab miat. JordC. 39926, tenghernek kegyethlen
haaba JordC. 88110; haad el mastan mert ig kell leenny ÉrdC. II. 2O30;
erek elettre meegyen hol soha megh nem haal ErdC. II. 288n, es ymaran
soha meg nem haal, de orzagol mynd erekkewl erekkee ErdC. II. 223s«
stb; a' myt zemeewel laat ynkaab zokta zeretny, honnem mynt a' myt
haal (hall) ErdC. 5Ö9, I6810, 30117, nem haal nem laat nem erez ErdC. II.
314-88 stb.; baal kezeetErdC. 4237, II. 37420,^45018; zent angyalok nem voltá
nak kaar zerent el valaztwan eegy mastwlErdC. II. 347s, 349a stb.; ?;aa.slancz
ErdC. 336IÖ stb.; nagy cheendesseeggel hozaak zent palnak testéét ErdC. II.
463i8. JordC. 347so, 89820; Es cheenghetween meg mosaak kezöketh ErdC.
45134, JordC. 4229; eeb ÉrdC. 251 2 , 444io, JordC. 30B, 331 28 stb.; eegy ÉrdC.
7e, 24i8 stb.; eegheez ÉrdC. II. 35423, 2388* stb.; eeleg ÉrdC. 9 2i , II. 442sa;
nemes es eekees allapattyokban ErdC. 28ie; eeledeltl1 ai-wlnak JordC. 82ais,
ÉrdC. 23is; eerseéef/?(Erzsébet)ÉrdC.II.65i5,4602ostb.;háborgató homály
wfeelhS J9rdC. 85926; tamada nagy feergheteg es nagy essew ÉrdC. 470io;
jeelseeges ÉrdC. 72s stb., JordC. 51819 stb.; heericad ÉrdC. II. IO622; reegliel JordC. 302?; zeerda ÉrdC. II. 326™; stb., stb. igen sok példa.
SZIGETHÍ fentebb említett tanulmányában ezen feltűnőbb esetek
nek csak igen kis részét (a melyek közül egynéhány, így pl. vészek, teszek,
lélek (találok), észen, mégyen, lészen a későbbi korban, a XVI. század
íróinál, sőt később is hosszúnak van jelölve), igyekszik a rokon nyelvek
segítségével magyarázni. Ezek csakugyan hosszú magánhangzójúak lehet
tek, azonban találunk egynéhány esetet, a melyben a rokon nyelvek a
magánhangzó eredetibb hosszúsága ellen vallanak. Pl. meny-: meenyekzey
JordC. 423s2, ÉrdC. 11822 00 vog. maii, mán, min, osztj. men, zürj. moú,
votj. men j kell: JordC. kel, keel, ÉrdC. keel.00 vog. kaim kellő, votj.
kid-: k'ida, zürj. kol-: kolö, cser. kid-, cserM. keV-: kelés \ mén-: meegyekt
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meent, meenween stb. oo vog. min-, mén-, min-, osztj. man-, mm-, votj.
min-, zürj. mun-, f. méné-, észt. mine-, mordv. inene-, mimé-, cser. mi- \
szer: Jord.-ErdyC. zeer cvo vog. sir, sér, osztj. sir stb.
Természetes, hogy az ilyen szavakra nézve legkétségtelenebb bizo
nyíték egyazErdy- és a Jordánszky-kódexnél régibb magyar nyelvemlék
tanúsága volna, azonban ilyen bizonyítékunk nincs, mert a magánhangzók
hosszúságát és rövidségét egy sem különbözteti meg. A rokon nyelvek
pedig csak ritkán szolgáltatnak kétségtelen bizonyítékot a hosszúság mel
lett, mert még a legközelebbiekben is igen közönségesek az időmérték
tekintetében való váltakozások a különféle nyelvjárásokban, vagyis az
időmérték nem egységes. (V. ö. NyK. 25 : 168., 257. s kov. 11.)
Nem látszik valószínűnek azon magyarázat sem, melyet TÖMLŐ
GYULA vet fei (Nyr. 12 : 328.), a mely szerint ezen kódexek számos oly
magánhangzójának a hosszúsága, a melyre nézve a nyelvhasonlítás kellő
felvilágosítást nem adhat, talán a liquidák hatásának tulajdonítandó,
így gondolja megmagyarázhatni a cheergheteg, heely, zeer, zeerzeth stb.
szavakat, a hólt, hóid, főit analógiájára. A liquidák nyújtó hatása, mint
tudjuk, aránylag csak kis nyelvterületen mutatkozik, s nem lehet bebi
zonyítani, hogy valamikor általános vagy legalább általánosabb volt.
S még ha beválik is, csak igen kicsiny csoportra terjeszthető ki, míg a
többi megoldatlan marad.
Szóval a két kódexben sok oly szóban van betűkettőzés, a mely
ben a magánhangzó hosszúsága bizonytalan, vagy legalább egykori idő
mértéke a magyar nyelv fennmaradt emlékeiből pontosan meg nem álla
pítható. Ezzel azonban korántsem akarom azt mondani, hogy az ee nem
áll sehol sem a mai hosszú é hang helyén, csak oda akarok jutni, hogy
mivel az egyszerű e betű is igen sokszor áll a mai hosszú magánhangzó
helyén, az ee pedig gyakran a mai rövid e hang helyén, ezen zavarosság
és összevisszaság miatt az a feltevés, hogy a betűkettőzés hosszúságot
jelöl, tarthatatlan. Nem marad tehát egyéb hátra, mint a kódexek e
hangú szavait átvizsgálni, a jelölés szerint bizonyos csoportokba rendezni
s így levonni a következtetést az e, s ha lehet, a többi hang jelölésére
nézve is. A mint már többször említettem, és a két kódex bármelyiké
ből, ha néhány lapot olvasunk belőle, rögtön kitűnik, a kettős betűvel
való jelölés különösen az e-re terjed ki, annyira, hogy a többi magán
hangzónak két betűvel való jelölése elenyésző csekély ehhez képest. Em
lítettem továbbá azt is, hogy az egyes szavak következetesen (már a
milyen következetességet és pontosságot egy könyvmásolótól várni lehet)
«e-vel, mások g-vel vannak jelölve. Már maga ez a körülmény is arra
indít, hogy vizsgálódásainkat legelőször az e-re és az ee-ve terjeszszük ki.
Minthogy pedig az idó'mértékbeli jelölés kétségesnek bizonyult, nem
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tévedünk talán, ha vizsgálódásainkat az g-vel és az ee-vel jelölt hangok
zártsági vagy nyiltsági fokára fordítjuk.
Ha azonban kódexeinket a többi nyelvemléktől különválasztva
tárgyalnék, talán ebben a tekintetben sem tudnánk soha megállapodásra
jutni; de elérhetjük a valószínűségnek legmagasabb fokát, ha őket külö
nösen a tökéletesebb írású kódexekkel és a nem messzire eső tökéletesebb
helyesírási! nyomtatványokkal egybevetjük. A nyelvemlékek keletkezése
között ugyanis oly csekély időköz van, hogy az egyiknek keletkezésétői
a másikéig terjedő időben nem változhatott annyira nyelvünk hangalakja,
hogy a pontosabban írt kódexekből az utánuk következőkre ne következ
tethetnénk, vagy pedig első nyomtatványainkból a kódexekre. Igaz, hogy
itt megakaszthatják a kutatót a kódexek tájnyelvi sajátságai, de ezt az
akadályt is, legalább részben elháríthatjuk nyelvjárásaink tekintetbe
vételével.
Ismeretes dolog, hogy nyelvünk egykori hangjai közül több kive
szett ; így a % és a y hang, a magánhangzók közül a mai köznyelvből az
á, e, ide nem számítva a nyelvjárásokban élő diphthongusokat, a melyek
közül némelyek egykor talán az egész magyar nyelvterületen megvoltak.
Ezen elveszett hangzók közül első sorban az e, hang érdekel bennünket,
a melynek maradványait a Bécsi- és a Müncheni-kódexben megtaláljuk.
Mint tudjuk, ez a két kódex legtöbbnyire megjelöli az e-féle hangok
minőségót, mégpedig a zárt e-t ponttal: é, a nyilt e-t pedig tompa éke
zettel : é. Bár ez a megkülönböztetés nincsen teljes következetességgel
keresztülvive, nagy részben mégis megvan, úgyhogy határozott következ
tetést lehet belőle levonni.
Már csak kétféle hosszú e hang jelölésére szorítkozik egynéhány
XVI. századbeli nyomtatvány. Nem helyesírási szeszély ez, hanem érde_
kes bizonyítéka annak, hogy a XVI. században volt még a magyar nyelv
nek egy a hosszú zárt e-től különböző hosszú e-je, a melynek hangzása
nem lehetett más, mint é.
Az első, a ki nyomtatványaink ezen sajátságát észrevette, BUDENZ
JÓZSEF volt (A magyar nyelvben hajdan megvolt kétféle hosszú é, azaz é
és é-röl, MNy. V.); ő különösen a HELTAI munkáiban határozott követ
kezetességgel végrehajtott kétféle e-jelölésre támaszkodva bebizonyította,
hogy a magyar nyelvnek hajdan két hosszú e-je volt. HELTAI ugyanis ott,
a hol ma e-t ejtünk, majd e-t, majd egy alul farkos £-t használ, mely utóbbi
a hosszú nyilt é hang jele. Minőségót azonban csupán csak HELTAI írás
módja alapján nem határozhatnék meg, ha nem volnának más adataink.
De EKDŐSI SYLVESTER JÁNOS újtestamentom-fordításában

a mai e-nek

megfelelő hangra szintén kétféle jegyet használ: é és e (ékezetes é nála
nincs). Nem tekintve azt, hogy EHDŐSI a zárt hosszú é-k nagy része he-
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lyett t-t ír, könnyű észrevenni, hogy csak oly helyen ír e-t, a hol HELTAI
e-t, a miből világos, hogy az ERDÖsi-féle ecvoHELTAi-féle g; ERnősi-fóle í
és e oo HELTAi-féle é.
Az e-féle hangok ilyetén hangszínbeli különbségére nézve még
több bizonyítékunk is van a XYI. századból. így KOMJÁTHI BENEDEK-nél
is Sz. Pál leveleinek fordításában e, e_ és t, SZTÁRAI MIHÁLY-nál e_ és é,

TELEGDI MiKLÓs-nál e, ee és e_, a Kolozsvárott 1569-ben megjelent Váradi
Disputatio-ban is é és e_ jelölés van; az Orthographia Craeoviensis-ben
és ERDŐSI nyelvtanában is megvan ez a megkülönböztetés. Megemlíti a
kétféle e hang különbségét GELEJI KATONA ISTVÁN is Magyar Gramatikatska-yÁb&n. (Corpus Gramm. 304.1)
De az e hang ezen eredeti kétfélesógét észreveszszük nyelvjárá
saink némelyikében is, sőt azokban is, a melyekben egyformává lett,
néhány szón vagy alakon meglátszik a két hang eredeti különfélesóge.
Nem marad tehát egyéb hátra, mint hogy az e-féle hangok zárt
vagy nyilt volta szempontjából próbáljuk vizsgálat alá venni az Erdy- és
a Jordánszky-kódex szavait, közben bizonyságul az említett művekben
előforduló jelölésre hivatkozva, azután pedig a rokon nyelvek terén tett
ebbeli kutatások eredményeit is, a mennyire lehetséges, felhasználva.
A példákat két főcsoportra oszthatjuk. Az elsőben azokat soroljuk
fel, a melyekben a mai hosszú é hang helyén kettős ee jelölést, a máso
dikban azokat, a melyekben ugyancsak a mai hosszú é hang helyén egy
szerű e-vel való jelölést találunk. Mind a két főcsoportot feloszthatjuk
ismét kisebb csoportokra a szerint, a mint a kérdéses hang a tő első vagy
többi szótagjában van. Azon esetekről, a melyekben ee áll a mai rövid
hang helyén, később lesz szó.
L»)
66 & m a i é h e l y é n .
1. A t ő e l s ő

tagjában.

beér (salarium, praemium). beér zerent ErdyC. 12226, beerbe fogat
talak JordC. 55a4. 662e (béres JordC. 582i2, 19). A BécsiC. nem jelöli az e
hangzót: ber 311. MünchC. bér. Sylv. UT. bíres. Horpács (Sopron m.)
híréi Nyr. 10 : 265. (4 : 3).8)
1
) G. KATONA borsodmegyei származású volt, s az ottani nyelvjárás
ban máig is megvan az egykori *é és *é megfelelői között a külömbség
(é, e — é, í).
A szerk.
a
) A példákat VOLF GÖRGY, illetőleg a Jordánszky-kódexből valókat

VOLF és TOLDY FERENCZ kiadásának lapszámozása szerint közöljük.
3

) A rekeszbe tett számok a kétféle írásmód közötti arányt tüntetik
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deel. deel zyweeben ErdyC. II. 265s. 27324 stb. deel felee JordC.
313is. 57627. 926n stb. {del JordC. 1466. 2077. 5 7 3 K ) . — Sylv. ÜT. díl 19.
101.— Helt. Kr. dél.— Horpács : dű Nyr. 10 : 265. — Mátyusföld : díl
Nyr. 20 : 27. (23 : 3).
eedes. eedes zent paal apostol ErdyC. 43ra. 44u. 6O7 stb. II. 7s0 stb.
eedes lezen mvntli ah meez. JordC. 90224 stb. (édesErdyC. II. 46Ö4. JordC.
838s, 12, 27. 84224. 90227). — BécsiC. édes. — Sylv. ÜT. ides 146. — Helt.
Kr. idesden. — Horpács : ides, édes Nyr. 10 : 265. — Mátyusföld : ides,
édes Nyr. 20 : 27. (83 : 34).
eeg (ardet, flagrat). eeggew gyertya ErdyC. lllse. eeggew kemencze
ÉrdyC. II. 7u stb. eeghetny JordC. 395 9 stb. - • BécsiC. ég. — MünchC.
ég, égeti. — Sylv. UT. ighís, ígő, ighet. — Helt. Kr. égete. — Horpács:
ig Nyr. 20: 265. — Debreczen:'t#. (51 : 18).
ee, eeh, eey (nox). es vala ott három eeh nappaa ErdyC. 311ie. —
negywen ee nappaa ErdyC. 206i9, 20. 218ir); — ee es nappaa JordC. 3622-.
75io. 62is stb. — eey ErdyC. 78*. — eeyel ErdyC. 64so. 103.<n stb. — eefí'ely
koron JordC. 343Q. 76428 stb. ÉrdyC. 212io. DL 523? stb. —eethzaka JordC,
534.8 stb. — BécsiC. éyiél. — MünchC. éfel koron. — Sylv. UT. ijel,
icczáka. — Helt. Kr. éyel, étzaka. — H o r p á c s : íeczaka Nyr. 1 0 : 2 6 5 ,
ifel u. o. — Mátyf. ijjel Nyr. 20 : 27.—Göcsej: ijel Nyr. 9 : 479. (112:17).
eeh (venter, stomachus, lunibus). oldalokbol awagy eehokbol zyleteek . . . ErdyC. II. 14a. — fíel ewetzee erősseeggel ew eehayt ErdyC. II.
IO825 stb. — meeglen wgyan ennen attyanak eehaban vala JordC. 810o.
845i2. 712i3 stb. — A legtöbb kódexben inh, yonh, yonJi alakban fordul
elő. PeerC. 332: arwaknak nyomorolth yliai. — Dráva mell. éhom Nyr.
6 : 373, Székelyföld: ihom, Szentes : iha. Nyr. 6 : 178. (8 : 1).
eekes, eekees. nemes es eekees allapattyokban meg wywlnak ErdyC.
28is, eekösewl ÉrdvC. 53e. II. 2621. 189i<> stb. — eektelenseg JordC. 431?
{ekés JordC. 434 í8 . 832i2 stb.). — BécsiC. ekés. — MünchC. 235is ékes. —
Sylv. UT. íkesen. — Helt. Kr. ékeség. — Horpács: ikes Nyr. 10 : 265.
eel, eelet. kyben eelnek az poganok ErdyC. 40s4. Ha kyk kedeeg
bynben eelnek . . . ErdyC. 4824. 51s5 stb., egynéhány eset kivételével
mindig így. — pogaczawal eeltők JordC. 32i9. 8413 stb. — BécsiC. él. —
MünchC. élő, élet. — Sylv. UT. ilet. — Helt. Kr. 17 élsz. — Horpács:
il Nyr. 10 : 265 (608 : 41),
eenek, eenekel. eenekly anyazent egyhaaz ErdyC. 44-35. 58t9 stb. —
eeneketh mond JordC. 428<>. 41929. 8942 stb. {ének JordC. 58ai2. 38Ö2i.
369s stb. — BécsiC. énécle. — Sylv. UT. ineklís. —• Helt. Kr. ének. —
Horpács i. h . : inek. (23 : 7).
eertli,eerétiden, yo eerth wgorkaak JordC. 13922.—eerethlen JordC.
896io. 91 la, — Sylv. UT. iretlen. — Helt. Kr. éretlen. — Horpács^ írétt.
eer, eerkezny (pervenio, tangó), az vyz őzön ffeel nem eertte ErdyC.
25s8, hogyr mynekewnk enny yot enghedöt eernewnk ErdyC. H i t i . —
eerközyk ErdyC. II. 50429. - - mykoron az faat le vaghyaak kyt az nap
feene eer . . . ErdvC. 2842B. — az mas tanoythwan eleb eere oda peternel
JordC. 697i9. 721 u stb. — eerkezny JordC. 466:). 86O13 stb. — Sylv. UT.
I I . 137 ír. — Helt. Kr. érkezek. — Horpács: írlcezik.
fel; az első mindig a czimszoban lévő Írásmód előfordulási számát adja,
s, másik az evvel ellenkező Írásmódét.
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eezak. ky zeelőzwlz . . . deerre és eezakra JordC. 51&i. — eezak
feelol JordC. 1245. 926n stb. (ezak JordC. 191aa. 313u. 576a?). Bendesen
így írva az ErdyC.-ben is. Helt. Kr. 9. északról hozta elő az ő kemény és
nagy ostorit. — Szolnok-Doboka m. iszek Nyr. 1 1 : 93.
eetek, eetel. embery elméének eetke ÉrdyC. 1453 stb. — az en eethkem az . . . JordC. 635ig. 807Í. 758S stb. (ethkem JordC. 635i»)«— BécsiC.
étkek. — MünchC. étkem. — Sylv. UT. ítek, ítkem. —• Debreczen it Nyr.
9 : 477. — mykoron eetelt nem vehet ErdyC. 145*, hord vala eetelt
ErdyC. II. 637 stb. — ne nehezwllyenek ty zywetek sok eetellel JordC.
604s3. 646ia stb. mindig így. — MünchC. étel — Sylv. UT. ítél. — Horpács: ítél. — Szilágy m. ítél Nyr. 9 : 478.
eetet. eetety az ollyan embert erek eelethnek kynyereewel ErdyC.
272ie. — zegheenyeket eetet ytat vala ErdyC. II. 370s stb.— Kecskemét
Nyr. 10 : 3 8 1 : mög-ötet. — TelC. itet.
feen,feenes.feenes cyllag ErdyC. 103i stb.; rendesen így. — zemeynek feeneeth JordC. 273ai. 522i 8 stb. [Jenes JordC. 80«. 350I 9 . 901 iastb.). — BécsiC. fénlie. — MünchC. Jenes. — Sylv. VT.fines.— Helt.Kr.
Jenes. — Horpács: fines. — Eépce m. Nyr. 20 : 363 Jimlic. — Bihar m.
Nyr. 6 : 140 fímlik stb. (65 : 31).
ffeel (timet, pavet). ne akaryatok feelny ErdyC. 6Í12. — tyztőletes
ffeelelem ErdyC. 5325 stb., nagyon kevés kivétellel mindig így. — BécsiC.
félelmes. — MünchC. féléim*, felemenéc. — Komj. Sz. Pál. fyl. — Sylv. UT.
filnek, fiielem. — Helt. Kr. fittyed. — Horpács: ftl (237 : 29).
feer. az ew zent malazttyawal nem feer ErdyC. 5s byzon eelethnek
belyhőz feerhetne ErdyC. II. 35524. — feerkőzny ErdyC. 75i». — JordC.
I6621. 817s3 stb. — MünehC. férnénec. — Sylv. VT.fir, fminek. — Helt.
Kr. egybeférne.
feereg. lelky ysmeretöknek morgó feerghe meg nem haal ErdyC.
3735. — lata egy Skarablya feerghet feel mazny az laban ErdyC. II.
4042Ü. — hw feerghek meg nem haal JordC. 487s. — scarablya feerghet
ad ee hwneky JordC. 564i5 stb. — MnnohC. férgec. — Sylv. UT. firgheket.
— Horpács: fíreg. — Nyelvjárásaink nagy részé ben fíreg.
feerjfy. Ty megh azonképpen ffeerffyak.. .JordC. 849so. — MünchC.
férfiú. — Sylv. UT. firjiak. — Horpács: fírfi. — Moldv. csáng. Nyr. 9:
482/ar/ÍM.
feezek. lee vetteteek feezkebőlErdyC. II. 347i7. — madaraknak feezkök JordC. 558se. 577is s t b . — Horpács: físzég. — Göcsej MNy. V.
IQ.fécék.
gyeek. Kyk ez főiden yarnak, mint vakondagh, pathkan, sáska,
gyeek, mynd wtalatosok JordC. 95is. — Hogy egykor csakugyan zártabb
hangzóval ejtették, annak bizonyítéka a mai is kiejtés.
heey, heeyazat (tectum). Yala myth^ffyl heegyen zoltatok ty haza
tokban azt a haaz heean predicallyaak ErdyC. II. 29is. — Teréének az
rozzass heeyazatw zeenben ErdyC. 77ia. — meene ffel hozyayok raab
ázzon az haz heeyara JordC. 2873. 431ia. 501s (az haaz heyara JordC.
5352*). — Kár. Bibi. I. 194. hy, az ház Idjára. — Háromszékben hijj,
hi. — Göcsej M. Nyelv. III. 411. Ivi. — Sopron m. Nyr. 14 : 277 hí. —
Molv. csáng. Nyr. 9 : 486 hijjú. — Palóczság Nyr. 21 : 506 hiú. •— Hor
pács : lii — pallás stb.
heey (squama). Valamynek zarnyaskaya vagyon es heeya JordC.
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942*. — Es azonnal el hwllanak h\v zemeyről mykeppen az hal heey
JordC. 73732. — hal heey ÉrdyC. 31 In. — Sylv. UT. az halnak hiai.
heeyan. Sara tyz heeyan zaz eztendey zyl. JordC. 27ai7. llais. —
egy heeyan zaz eztendőre ErdyC. 267?. 389e. — templomok mynd heeyaba
valók ErdyC. 304-is, i». 134-33 stb. (egy heyan zaz eztendey vala JordC.
28a2). — Ma általában i-vel ejtik.
lieed (pons). le zakada az heed alattok ErdyC. II. 1393*. 525so. —
Ma híd.
heet (septem). Alig egynéhány eset kivételével mindig így (JordC
163 : 20), a mi annál feltűnőbb, mert a lobbi nyelvemlékek nyilt hang
zóval jelölik. Pl. MünchC. Két. — Sylv. UT. hét. — Helt. Kr. hét. —
Horpács: hét.
heeui {nriíl, üresedik, evacuor). orzaga nagyobb reezre meg heewlt
wala az gonoz angyaloknak le hwllasokeert ErdyC. 56is. — mykoron az
yewendő látások el heewlnak ErdyC. 15Ű29 stb. — Bécsi- és MünchC.
hív, hiu = üres.
heezelkudees. az Cristosnak zyz zolgalo leánya sem heezelkődeesnek
myatta el nem haytatyk ErdyC. 30038. — zolgallyatok ty wraytokat ygazan hywőn ne chak zemők latasaara, mynt az heezölkődök ErdyC. 120«o.
II. I8834. 19221.
keegyistádium,
curriculum, méta), kynek harczolasara Nagy^ mesterseeggel wgyan keegyet alkottatot vala kyben az bayt vvnaak ErdyC.
II. 404-4. — keegben fwtnak ÉrdyC. J37i 2 . — Sylv. UT. I. 123. Mg.
keench. Jesusnak keenches haza ErdyC. 38s. — Ez vylaghy keench
azoknak zykseeg kyk ez vylaghyakat keresyk ErdyC. II. 26O30. 4-6Ö7 stb.
Nagyob keencznek aloythwan Cristusnak zydalmassagat JordC. 82222 stb.
— kyncz JordC. 813ie. — BécsiC. kéné. — MünchC. kéné. — Sylv. ÜT.
kinéz. — Helt. Kr. kéncz. — Göcsejben kénes ma is. Nyr. 5 : 175.
keenkő. vettetee ewket eegy vyazzal es keenkeewel egyeleytőt forró
kaad feredőben ErdyC. II. 33828. — keenköwes JordC. 33ai2. 901ie, 19. —
vettetenek tyzzel es keenkwel eggew tóban JordC. 922so stb. —MünchC.
kénesőt. — K.-K.-Halas Nyr. 15 : 45 kingyértya. — Mátyusföld Nyr. 20 :
27 kínyesé).
keen, leeenoz. keen zenwedees ErdyC. 8929. 122s2 stb. JordC. 163a.
7833. 85428 stb. {ken JordC. 58625. 792u. 858s stb.). — Sylv. UT. II. 14-7.
kín. — Helt. Kr. kényok. Ma már általában kín. (Udvarhely Nyr. 3 : 512
kénlódik). (38 : 7).
keep. hamys keepwtalo ErdyC. 4622. I6630. 205e stb. (kep is sokszor:
8029. II. 466i8. 48112 stb.). — az ew keepőketh el zaggassatok JordC.
19028. — kve ez keep, es a" kerwl való yras? JordC. 424ai. 910« stb.
{kep 6729. 220i3. 768i* stb.). — MünchC. kép. — Sylv.UT. láp. — Helt.Kr.
76. kép. — Szék. Krón. lép. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27 kíp. — Hajdúm.
Nyr. 7 : 235 kíp. — Csáng. képmutató Nyr. 9 : 530.
keer. keery az ott való wy kerezttyenöket ErdyC. 4335. 80is stb., stb.
mindig így, kivéve II. 4-7Se. 495i7. 4-987. A Jordánszky-kódexben kissé
nagyobb az eltérés. — BécsiC. kérlee. — MünchC. kér. — Sylv. UT. 13.
kír. — Helt. Kr. 18. kér. — Horpács: lár stb. (223 : 69).
keesalkod-; keesalkodas (certo, pugno ; certamen). nagy keesalkodüs ez vylagon eelny ErdyC. 64n. — keesalkodny ErdyC. 113s. — My
koron keesalkodneek erről ennen magában JordC. 742o. — megh nyerNyelvtudományi
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ween amyeert keesalkodanak ErdyC. II. 204u stb. — MünchC. 278ai
késasocka'l. — Sylv. UT. I. 121. kisdlkodds. — Komárom Nyr. 23 : 79
kisdl = boszant, ingerel. —kisdlkodik = ingerkedik, veszekszik, Dunán
túl igen sok helyen. (14 : 1).
keesyk, keeso. ne keessel ternőd wr istenhez ErdyC. 35529. — kyket
wr isten eet keesöbben el waar ErdyC. 136n. — az gonozoknak keesöbbyk
való eeletökböl ErdyC. 136is stb. — Oh heyth es keesedelmes zywk hynnye
myndeneketJordC. 618«. 861iastb. (kesrly JoviC. 7741.781a?). — MünchC.
238i5 kémen. — Sylv. UT. I. 80. kisnek, kísedelem. — Horpács: kisik. —
Mátyusföld Nyr. 20 : 27 elkistem. (17 : 2).
keez (pára tus), keez mynden allatokat megh vylagosoytany ErdyC.
176R. — myndenek keezen vannak (omnia parata) JordC. 423io. 789i».
90024 stb. rendesen így. — BécsiC. kézeitétni 819. — MünchC. 232i. kéz. —
Sylv. UT. kísz. — Helt. Kr. kész. — Horpács: ktsz. (41 : 11).
keewe (manipulus). ymadny az en keeweemeth JordC. 71a2<>, so
(kewe 71807). — BécsiC. 329 kéue. — Helt. Kr. kéve. — Horpács: kivé. —
Mátyusföld: kivibe. — Palóczság Nyr. 22 : 76 kivé.
leeh (anhelo, spiro). mykoron meeg ees leehne gherelyekkel atal
vereek ÉrdyC. II. 327ao. — KÓmj. Sz. Pál 177. lyhellys.
t leellah (velum, liuteamen). az templom leellahanak meg fesleeseeben ErdyC. 273.so. — lataa edeenth oly mynth egy leellahot neg zeghenel foghwan JordC. 74120. — lataa az leellahokat oth le vethween JordC.
697 2 i. — MünchC. léllah. — lellah JordC. 745ar. 813aT.
leélek. Azonképpen myndden leeleknek kel leenny ErdyC. 177s4.
402s4. I I . 449io stb. — leélek zemet veen JordC. 34229. 63425. 706is stb.
{lelek ÉrdyC. 114n>. 168ao stb. JordC. 31&a. 283a stb.). —BécsiC. lélée. —
MünchC. lélec. — Sylv. UT. 129 lilék. — Horpács: lűek. — Debreczen :
Klek. (321 : 145).
lecpees. kewrwle ezer leepeesre való zeelesseghek legyen. JordC.
1934. — BécsiC. és MünchC. vépik.
meeh (vulva, mátrix, uter). Istennek zent ygheeyeet meehehen
fogadaa. ErdyC. 177a7. 168ao stb. — ky meehet nyt yzraelnek fvay közöth.
JordC. 3523. 517s stb. (meh ÉrdyC. 8937. 683, JordC. 44aat. 523a8. 519a stb.).
— meehedben fogatz. JordC. 338a. 905i8 stb. — BécsiC. méh, méhemben.
- MünchC. 28is méhében. — Sylv. UT. míhit, mih. — Dunántúl M.
Nyelv. V. 99 rnihe.— Göcsej: míhe, mihije. — Veszprém m. mihe MTsz.
1422. 1. — Horpács : mihe.
mgg£ (profundus). vetee hwket égnek meelsegheere. JordC. 72. 393i.
427i7 stb. — meegh nem valanak az meelseeghek. JordC. 238i2, 19.—
meelsseeghes értelméében vagyon. ErdyC. 176i7. — Jeronimus meenyneel
magassab az meelseegnel meellyeb. ErdyC. II. 306g. 507i9 stb. mindig
így. (mel JordC. 464i. 5502i). — BécsiC. mélség 18is. — Sylv. UT. milsig, milV.
meer. vyzeknek kwthffeyt meery vala. ErdyC. 23820. —ymez három
dolgokat keel meg meerteekleny. ErdyC. 127io. II. 280n stb. — mynemw
meertekben meerendőtők azonnal meeryk hattra tynektek. JordC. 372is.
— meerd megh az Istennek templomaath. JordC. 9034, e. 926is stb. —
BécsiC. mértek. — MünchC. mel' mértéckel mérendétéc, meg mértetie tft
nektec. — Sylv. UT. mirtildetes, mirtik. — Helt. Kr. mérték.
meeregh. zeep zonak alatta meergőt gondola. ÉrdyC. 103i2. — meer-
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gös feereg. ErdyC. 95io.— meeregghel ytatot. ErdyC. 28Isi.— adanak én
nekem meergnet eennem. ErdyC. 2824. 285e. 396a (JordC. meregh 27Ö2B.
429IO. 83729). — Sylv. UT. mirghe, mireg. — Horpács: míreg. •— Mátyusföld Nyr. 20 : 27 mírgembe.
meez. hogy be mehess az meezzel es teyel folyó feldre. JordC.
254-14. — eedes lezen mynth ah meez. JordC. 90224. 36112 stb. (mez JordC.
252i9. 4546). — Münch'C. méz. — Sylv. UT. miz. — Lozsád T. Sz. 1449
mízes. •— Horpács: míz. A palóczoknál nvilt e-vel: Édes mézem. MTsz.
1449. (14 : 2).
neegy. Cristws zyletetynek wtanna neeg zaaz eztendőben. ErdyC.
II. 36ii. — neegyzer walo neegy vytezők. ErdyC. I I . 374 stb. — BécsiC.
nég. — MünchC. négzer. — Sylv. ÜT. nig, nigy. — Helt. Kr. 20 négy. —
Horpács: nígy. (113 : 33).
neema. neemaknak zolast aad. ErdyC. 9437. — neemwllanak megh
azeerta' beekaak. EdvC. II. 37528 stb. — hozanak hw neky eg neema em
bert. JordC. 381 2 . 484i6. 517o {néma 424i. 5642o. 85922 stb.). — MünchC.
264ss néma. — Sylv. UT. nima, nimul. — Horpács: níma. — Gömöri
tájszólás: niéma.
neep. kerezttyen neepek. ErdyC. 42s.48i5.— hytetlen neep. ErdyC.
15325. lOöis stb. — mykoron ky boczatta vona ffaraho az neepet. JordC.
3631. 33728 stb. — BécsiC. nép. — MünchC. népek. — Sylv. UT. I. 42.
nyp. — Helt. Kr. nép. — Horpács: níp. (648 : 331).
neez. Az idwesseeg kedeeg senkyt nem neez. ErdyC. 585. 6135. 155s
stb. — Myt neezed az zalkat te atyadffyanak zemeben. JordC. 372is>. —
myndeneket meg neezelwen. JordC. 493? stb. nagy többséggel mindig
így írva. — BécsiC. néz. — MünchC. nézi. — Sylv. UT. I. 116. nyz. —
Komj. Sz. Pál 74. nyzSye.— Helt. Kr. 193. égbe nézők. — Horpács:
níz. — Szlavónia: nyíz MTsz. 1523. — Veszprém m. nizgeló'dik. (72 :14).
peentek. halállal tellyeseyte be nagy peenteken. ErdyC. 20Ö34. —
Pozsl C. pyntek. — Veszprém m. pintek.
reeg, reegen. reegtwl foghwan meg volt igyertetween. ErdyC. 59i».
92s. — ezenrőí meg reeghen proffetalt vala zent Dauid. ÉrdyC. II. 14w.
468IB stb. — mondwan vagyon reeghen. JordC. 324-4. 36621. — reeghy.
JordC. 324i4. 826so stb. Az Érdy kódexben alig egynéhány kivétellel
mindig így (137as. II. 488s». JordC. 217i6. 284u. 797« stb.). — BéosiC.
régi. — Sylv. UT. I. 141. righen, rigtül. — Horpács: rigen. — Ellenben
Szilágy m . : régi. — Szlavónia: rég.
reemeyt,reemwl. Az sydook haraghra reemeyteetteek vona ew zent
feelseegheet. ErdyC. 193ai. — haraghra reemöyteed the wradat. JordC.
219i. 325i4.
reemwlteteth haraghra. JordC. 326s. — MünchC. rémoleth'J291i&. — Horpács: rímsiges. —Dunántúl általában: rímísztő. MTsz.
II. 271.
rees (scissura, rima), nagyob reesset tezen. JordC. 45932.—MünchC.
rés. — Göcsej rös MTsz. II. 296.
reezr (pars). reezesök volnátok. ErdyC. 8823. 137s. — reezth aad
ewneky. ErdyC. 165e stb. — ewtöd reezet. JordC. 80a23. — ad ky az en
reezemet. JordC. 581so. 603i. 930i U stb. [rez JordC. 56ai2. 89Ö2i stb. arány
lag elég gyakran). — BécsiC. réz. — MünchC. réz. — Sylv. UT. rísz. —
Helt. Kr. rész. — Horpács: rhz. (246 : 121).
1*
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reev. el foghlalaak az Jordán vyzeenek reeweeth. JordC. 335s. —
Kunság: rí. Borsod m. rív. — Palóczság: rí. MTsz. II. 281.
reeiíi (mente capior). zyzesseegeenek fogadásában el reewölteteek.
ErdyC. 40226. — Byzon halandó testhe volna mynth eegyeb embernek,
es nem reewlees zerent. ErdyC. 180u. — kywe futának mert reewlees
nem vagyok. ErdyC. II. 467i7. — aloytaak az pogan neepek közzöl hogy
isten azzonya reewtetöt volna. ErdyC. 4437. —EhrC. ryueiultettek NySz.
II. 1431.
ree, reead, reewas. myg halhataak sywasaat reewasaat. ErdyC. 148s*.
215n. II. 46O25 stb. eleybe tamada egy orozlan kölyök nagy reewassal.
JordC. 33923. 15622. — En reám reenak = flent contra me. JordC. I4O20.
— Ottan ffel reeada. ÉrdyC. II. 9334 stb. — BecsiC. reio. — Helt. Kr.
riv. — Dunántúl általában ré, réás, Dráva mell. rév, révás. — Fehér m.
rijj. — Őrség: riás. MTsz. II. 285 és 300. — Horpács: rívás.
seer (tumulus). asoot nem vyt kywel seerth ásna. ErdyC. 291s.
365i2. 37124. •— Ew seerökben nywgoznak. ErdyC. II. 42924. —MünchC.
ser.— Ma csak Borsodban : sérék MTsz. II. 401. — Különben mindig i-vel.
zeel, zeeles (margó, latus). Sathan mynd ez zeeles vylagot meg haboroyttya v ErdyC. 472o. 55i9. — zent zyz ky ez zeeles vylagot meg vylagosoytaa. ErdyC. II. 488s6 stb.— mynd az sok nep az tengher zeelen vala.
JordC. 46324. — BecsiC. zélés. — MünchC. zéles. — Sylv. UT. szil, szíles.
— Helt. Kr. széles. — Horpács: szil.
zeen. teréének ez rozzass heeyazatw zeenben. ErdyC. 77is. — nem
vala eegyeb helye az zeenben. ErdyC. 169s. — nem vala egyéb helye a'
zeenben. JordC. 522i*. — Pápa : színy. — Palóczság: szSn.
zeena. eleegh zeena zalma vagyon. JordC. 41au, 26. 5713. — Vala
kedegh sok zeenasy az helyen = erat autem foonum multum in lóca.
JordC. 6i2i7. — BecsiC. zéna. — r MünchC. zénan. — Sylv. UT. szína.
zeep. zeep yllatw vyragok. ErdyC. 43is. 53«. 452s3 stb. (zep II. 48924);
rendesen így a Jordánszky-kódexben is. — BecsiC. zép. — Helt. Kr. szép.
— Sylv. UT. szip. — Horpács: szip. (108 : 27).
teeged. meel íghen zeretöt teegödet az te wrad istened. ErdyC.
7ie, in. 5635. 327n stb. (teghed. ÉrdyC. 256i9. 26727. 325s). — BecsiC. tége
det. - - Svlv. UT. tighedet. — Helt. Kr. tériedet. — Horpács: tíged.
(222 : 64)."
teeglya. vesswnk teeglyakath. JordC. löaui. — hozyak vala hw lelkőketh kemeen saar uyomasnak es teeglya veteesnek dolgaywal . . .
JordC. 108a9 (teglya JordC. 163.12). — BecsiC. tégla. — Horpács: tégla.
teenta. nem akaram lewelnek es teentanak atala. JordC. 875is.
87 Is. — papyrossat teentaat keere. ErdyC. II. 10325.
teetel. Harmad eeleeg teetel. ErdyC. 54-2i stb. — czoda teetelyth.
JordC. 223i9. 282s. 7074 stb. mindig 'így. — Sylv. UT. títel. — Helt.
Kr. tétel.
teetemeeny. teetemeenyekkel ellene mondanak. ErdyC. 42i«. —
teetemeenye ygaz. ErdyC. 4115 stb. — teetemeennyel be tellyeseyczeetek. JordC. 3192o. 56725. 835M stb. — Sylv. UT. Vál.'titemin — Helt. Kr.
tétemény. (76 : 16).
teetowa. nem yllyk teetowa költözny. ErdvC. 49s. 10724 stb. (tetoiva
ÉrdyC. 1346. 372t»). — teetowa yarnak. JordC. 47528. 489u, 853i. stb.
(tetowa. JordC. 549a.. 73229 stb.). ( 1 7 : 7 ) .
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teezta. az nep ween ffel tagaztot teeztath. JordC. 34s, ai. — Sylv. UT.
tiszta. — Horpács: tészta.
teewed. netalantan teewedesben leth. JordC. 86aa». — el teewedween az mezőn. JordC. 5826. 12726. 859is stb. (tewed. JordC. 842»). —
Horpács: tíved. (12 : 1).
teeivolgheny. Heted lelkyysmeret mondatyk teewőlgő. ErdyC. 4034.
— ky soha nem teewőlyőghet. ErdyC. 244i9 stb. •— teewólghö eeletőkböl.
JordC. 790n. — senky közzőletők keth ffelee ne santallyon teewőlyőghween. JordC. 82523. 842ae (tewelghes. JordC. 803e. 823*> stb.). — BécsiC.
téuélgo. — Komj. Sz. Pál. ne tyuelwgyetek. —Syly. UT. tivelghís. (10:5)veeg. veegre ew zent oldalaat nyttataa meg. ErdyC. 43n.—ez vylagh.
nak ew weegheen zyletyk. ErdyC. 197i9. IOO35 stb. (veg. ErdyC. 62*. 12625.
H. 45Ö36 stb.). — czak az en yarasomat zerewel veeghezhessem el. JordC.
775s stb. — MünchC. végezte. — Sylv. UT. vígre, vígbe. — Helt. Kr.
vég. — Horpács: víg. (152 : 52).
veel (arbitror). ystennek ayandekat veelted pénzel byrnya. JordC.
734n. 805i. 8682 s t b . — Sylv. UT. II. 113. vüik — Helt. Kr. véld. Horpács: vűemín. ( 8 : 1 ) .
veen (senex). towab vonzya veenseegeet. ErdyC. 6131. 62e. 198i9 stb.
(wen II. 5022i), rendesen így a Jordánszky-kódexben is. — BécsiC. vén. —
MünchC. vén. — Sylv. UT. vin. — Helt. Kr. vén, vénhedik. — Horpács:
vín. — Debreczen: vín. (140 : 9).
veer (sanguis). myndenwtweer ontaas. ErdyC. 623. 121s8. 337nstb.,
egynéhány kivétellel a Jordánszky-kódexben is. — BécsiC. vér. — MünchC.
vér. — Syiv. UT. II. 106. vir. — Helt. Kr. vér. — Horpács: vír. (134: 30).
veetek, veetlikozny. mykoron ember veetkőzeek. ErdyC. 57ie. 9835.
II. 459n. — Mi legyen ez veetek. JordC. 320i«. 70is. 2462<,. 91724 stb.
(vethkozny Jord. 130is. 80330 stb.). — Sylv. UT. vítkeztem. — Komj. Sz.
Pál. vyt. — Helt. Kr. vétettec, vétkét. — Horpács: vítek. (64 : 31).
2. A t ő t ö b b i

tagjában.

ameelkodyk. ember el ameelkodhatyk raytta. ErdyC. 55i8. — ameelkodas. ÉrdyC. II. 272n. — ameelkodanak raytta. JordC. 52Ö3o. 744s3.
9072i stb. (amelkod- JordC. 617«). — TihC. amilkodo. — Sylv. UT. amil
kodnak. (14 : 3).
bezeed. három reeze leezen bezeedewnknek. ErdyC. II. 462is, 22.
4722* stb. — Maria ezeeben tartt'a vala mynd ez bezeedöket. JordC.
523i3. 67i3 stb. — BécsiC. bezéd. — MünchC. bézéd. — Sylv. UT. beszíd.
Helt. Kr. beszédét. — Horpács: beszíd. (238 : 119).
bezeel. nagy fohazkodassal bezeellween. ErdyC. II. 272s5. — Myko
ron eellyen nemew choda dolgokat zolt bezeellet volna. . . ErdyC. 273i«
stb. — bezeellyed megh azon napon the fyadnak. JordC. 36g stb.
BécsiC. bezéll, bézéllenem. — MünchC. bézél. — Sylv. UT. bezil. — Helt.
Kr. beszélte. — Horpács: beszíl. (113 : 9).
dereek, deereek. mynt az deereek yarth wt mondatyk orzaag wtanak. ÉrdyC. 54u, 14. — dereek iras. ÉrdyC. II. 408s. — Helt. Kr. derék.
— Sopron m. derík. — Horpács: derík. — Debreczen: derikra. — Szatmár m. dérika stb.
dycheer, dyeheeret. dycheeretes leezen. ErdyC. 4523. 58ie stb. — meg
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felel akkoron ewneky ez dyczeeret byzonaaghwl. JordC. 27Ír, stb. MünchC. dicéret. — Sylv. UT. diczir. — Helt. Kr. diczér. (65 : 27).
ebeed. ebeed elöt megh nem mosodot vona. JordC. 06628. 826i.
(ebed. JordC. 578ao). — MünchC. ebéd, ebéllo. — Helt. Kr. ebéllék baráti
val. — Sylv. UT. I. 101. ebíd, ebűleni. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27. ebíd.
— Horpács: ebid.
edeeny. wr istennek hyw edeenye. ÉrdyC. 1122. — nemynemw
edeenth. JordC. 741ÍS. 892. 396si stb. — BécsiC. edény. — Sylv. UT. I.
22. edin, I. 19. eldín. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27. edíny. — Horpács:
edíny. (20 : 6).
egheez. az egheez embery nemnek. ÉrdyC. 57ss. 98is. II. 46627 stb.
— mynd eegheez alfföldet hodoltattya vala. ÉrdyC. II. 239i. 283B*. 354a&
stb. — MünchC. egéz. — Sylv. UT. eghísz, eghíssíg. — Helt. Kr. egész.
(81 : 23).
emeezt. nyersen meg emeeznek. ÉrdyC. 48s. — eleyben akarwnk
yarwlny meg emeeztő tyznek. ÉrdyC. 60ie stb.
mynd megh emeeztettwnk. JordC. 159.. 329 29 . 750» 'stb. — BécsiC. emezti. — Sylv. ÜT.
emiszte. — Helt. Kr. emészteni. — Horpács: emíszt. (22 : 6).
erzeeny. Semyt ne vygetek az wttra, se ystapot, se erzeent. JordC.
553i4. 608 8 . 67622 (erzen. JováG. 471 28 . 5S9-». 6O812). —Sylv. UT.
erszin.
feyeer. mynt ha ky egy feeyeer rwhaat lathna. ÉrdyC. II. I829. —
zeep feeyeer öltözetben. ÉrdyC. 365ae. — egy feyeer lo yewe ky. JordC.
92126. lOla.32 stb. — MünchC. feiér. — Sylv. XJT.feijr. — Helt. Kv.feyr.
— Pázm. Pród./etV. — Mátyusf. Nyr. 20 : Vl.fejír. (32 : 10).
fekeely. — ondoksagos fekeelyek eseenek emberekre. JordC. 9133.
— Debreczen Nyr. 5 : 141. fekí. — Szilágy m. Nyr. 14 : blQ.feMjj.
fesweenseey. felette yghen el beewöl ez vylagon az gonoz gylkossaag . . . fesweenseeg . . . ÉrdyC. 4522. 323ss stb. — kyk fesweenyek valanak. JordC. 585io. 8582. 859ie (festvén. JordC. 569so). — MünchC. fősuenseg. — Komj. Sz. Pál. fesuynsyg. — Helt. Kr. fémén. — Horpács:
fösfín. - Mátyusf. Nyr. 20 : 'il.föscíny.
galleer. el zeleseytyk hew galleerokat. JordC. 42Ö26.
liosweet. zent hosweet napyanak előtte.^ ÉrdyC. 50a?. 137»2. 205si.—
valaanak kedeeg hosweethnak ynnepyben. ÉrdyC. II. 37s. — aldozyatok
ffaseeth, az az hosweetot. JordC. 3228. 5132. 641 sí stb. — MünchC. hús
vét. — Sylv. UT. husit. — Göcsej Nyr. 13 : 307. husit,
ygyeer, ygyeeret. bodogsaag ygyeertetyk mynekewnk. ÉrdyC. 71 ie.
16Ö25. í í . 30229 stb. — ygyeerethek feldeere. JordC. 285ia. 283i9. — ky yob
ygyeeretókben erösswltetöt megh. JordC. 812is stb. — BécsiC. igér. —
Sylv. UT. ighir. — Helt. Kr. megigérée. — Székelyföld, igyír. — Má
tyusf. igír.
yreegy. yreegy vala az zent hythnek ffyayra. ÉrdyC. II. 5328. — az
yreegők kezdeeg nagy erössen vadolny. ÉrdyC. II. 48Isi. 484s. 503i3. —
MünchC. irégség. — ÉrdyC. II. IOO31. yrygsseeg. — II. 363s. yrygly.
yteel. kemeen yteelet. ÉrdyC. 42is. 62i9 stb. — tyztanak yteely az.
embert. JordC. 9728. 910* stb. (ytel, JordC. 918u. 44627 stb.). — BécsiC.
itél. — MünchC. itél. — Sylv. ÚT. itil. — Helt. Kr. ítél. — Pázm. Préd.
itil. — Csáng. Nyr. 9 : 488. ityílet. — Komj. Sz. Pál. ytylys. (188 : 18).
kemeen. kemeen yteelet. ÉrdyC. 42is. 542o stb. A Jordánszky-kódex-
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ben is kevés kivétellel mindig így. — MünchC. kémén. — Sylv. UT. kemin. — Helt. Kr. kémén. — Horpács: kemin. (47 : 12).
keweel. el beewől ez vylagon az gonoz gylkossa^g, ragadozaas, fesweenseeg keweelseeg. ErdyC. 45&s. — keweel luciper. ErdyC. 139i7 stb. —
keweelseeghnek myatta veethkezendyk. JordC. 15Sis. 238so. 840i9 stb. —
BécsiC. keuél. — Komj. Sz. Pál. — keuyl. — Sylv. UT. keuil. —Helt. Kr.
kouély. — Horpács: kevíl. (19 : 4).
legheeny. kyben wew legheen Cristvis Jesus. ErdyC. 113is. — kychoda volt ez meenyekzóben való aldot wőlegheen. ErdyC. 1154 stb. —
veen tyz legeent ew attyanak zolgay kezzöl. JordC. 330i3. 9207 stb. —
MünchC. 23Si5 legén. — Sylv. UT. voleghín. — Mátyusf. legíny. — Hor
pács: legín. (17 : 8).
lepeeny. Eweenek másod napon azon ezdendey lepeent. JordC.
294e. — Veszprém m. Nyr. 4 : 140. lepín.
mereez. senkyoltary zentsseeghnel kyl ne mereezleek halálára keezwlny. ErdyC. II. 2844. — az egyhazy neepek elöt nem mereezlenek le
vetközny. ErdyC. II. 456e stb. — senky sem mereezlek . . . JordC. 426io.
— mereessegh. JordC. 71728. — nem mereezlyeek yteeletet vethny. JordC.
880x7 stb. — BécsiC. meréz. — Sylv. UT. merísz. — Helt. Kr. merész. —
A mai nyelvjárások inkább nyiltabb hanggal ejtik. Palóczság: merész
Nyr. 21 : 217.
panceel. keenkw byzw panceel vala ew raytok. JordC. 90117. —
pancyl. JordC. 900-28. — Sylv. UT. panczil.
remeeny. nagyobbakat remeelewnk venny. ErdyC. II. 30422. 14is.
314i7 stb. — hogy istenben vetnee remeensegeet. ErdyC. 109™. 202i4.
II. 486is stb. •— az ollyan remeentelen kába emberrel . . . ErdyC. II.
430i2. I. 49s7 stb. — kyben ty vetetteetök remeenseghtóket. JordC. G41i7.
784.s. 8202 stb. — BécsiC. reméllie. — Sylv. UT. remimig, reminli. —
Helt. Kr. reménség. — Dunántúl: reminkedik. MTsz. II. 270. ,(27 : 6).
seteet, seteetseeg. seteetsegben laata nagy vylagossagot. Erdy C. 65b.
2432S. II. 2OI10. 5IÍ20 stb. — seteetsegh. JordC. 5o. 89929 stb.'— írása
ingadozó s az arány az ee és e-vel való írás között körülbelül egyforma.
Különösen a Jordánszky-kódex szereti egyszerű e-vel írni. — BécsiC.
setét. — MünchC. setét. — Sylv. UT. sőtít, sotítes. — Helt. Kr. satut. —•
Dráva mell. sitét. — Palóczság: sitit, site% sutét. — Arad m. sitit.
MTsz. II. 3 8 0 - 3 8 1 .
zegeeny. kyben nagy byzodalma az zegeen bynes embernek. ErdyC.
127r>. 274so. 46O22. — zyle az zeegheen byneseknek bochanattra való remeenseegeet. ErdyC. II. 70s. 512io stb. — MünchC. zegén. — Sylv. UT.
szegkin. — Helt. Kr. szegény. — Horpács: szegin. — Mátyusf. szegínyek.—
Veszprém m. szegin. — Zala m. szegin. — Csáng. szigín stb. MTsz. II.
507—508.(240:110).
zekreeny. istennek aranyas zekreenye elettek meegyen. JordC.
13825. — hogy az ysten zekreenyet es satoraat hordoznaa. JordC. 22125.
28922. 2987. 905s {zekreny 445a. 499u). — szekrín. NySz. III. 135. —
Sopron m. szökrön.
zemeely. ember zemeelyenek hasonlatosságára. ErdyC. II. 408i4.
476i5 stb. — az zemeelyek kezdeenek neezny. JordC. 29a23. 105f4, 2O831
stb. — BécsiC. zéméléd. — MünchC. zemél. — Sylv. UT. szemű. — Du
nántúl s általában széméj, szemű, szeműi. MTsz. II. 527. (48 : 22).
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zemeerem. zemeermős mywelkődet. ÉrdyC. fm. — Ez eellyen nagy
zemeeremseeghnek akarnook okaat hallany. ÉrdC. 284si. 38030. II. 433s8
stb. - zemeeremseeg. JordC. 144si. 258a. 478a stb. — Bécsi- ós MünchC.
zemérmétlen. — Sylv. UT. szemérme. — Helt. Kr. szomérem. — Göcsej
Nyr. 14 : 254. szemírem.
zeweethnek. zeweethnököketh. JordC. 63a». 109io. 927u stb. — Te
testednek zeweethnőke mondatyk te zemed. JordC. 3712. — Bécsi- és
MünchC. zouétnek. — Sylv. UT. szovidnek, szővindek.
talnyeer. egy nagy aranyas talnyeeron az zenthseeget eleyben vyzik
ÉrdyC. 255*. — hogy neky hoznaa az feyet egy tanyeeron. ÉrdyC. 287n>
— aggyad énnekem egy talnyeeron János feyeet. JordC. 473is (talner
JordC. 473i8, 20). — tanir. NySz. III. 433.
tekeenl. tekeenchen az táblára. ÉrdyC. 57n, 56s2 stb. alig egy
néhány kivétellel mindig így van írva a Jordánszky-kódexben is. —
BécsiC. tekéntetté. — MünchC. tekéntette. — Sylv. UT. tekintet. — Helt.
Kr. teként. — Ma általában: tekint. (63 : 6).
termeezet. akara halandó embernek termeezetyben ez vylagra
yewny. ÉrdyC. 55aa. 5632 stb. — Adam kedegh termeezethzerent ysmeree
hw felessegheet. JordC. 142. 249». 83725 stb. (termezet. JordC. 5u. 81 Iss.
803so stb. —- BécsiC. termezet. — Sylv. UT. termíszet. — Helt. Kr. ter
mészet. (39 : 7).
torteen-. ha tőrteenyk oda esnőm. ÉrdyC. 13s. 49so. II. Su. 280.-,
stb.). — kyk terteentenek vona ez wton. JordC. 619«. 7399. 78Ű2S stb. —
BécsiC. történ. — Komj. Sz. Pál. tihrtynnek, Uvrtynet. — Sylv. UT. tér
tim. — Horpács: törtínik. (30 : 21).
tőrweeny. az hatalmasságot törweennek twggyaak az ygassaag
helyőt. ÉrdyC. 40 8 . 6227 stb. — Ky ne tawozzeek ez terweennek kenywe
the zadbol. JordC. 285i. 726s stb. — MünchC. toruén. — Komj. Sz. Pál.
twrwín. — Sylv. UT. torrín. — Helt. Kr. tőrvény.
vendeeg. wy wendeeg kyral. ErdyC. 6610. II. 48229 stb. — bel teleek
az menyekzö vendeegekkel. JordC. 4232?. 78au. 582i. stb. (vendég. JordC.
42328. 536^0. 473a stb.) — BécsiC. vendég. — Sylv. UT. vendig. — Helt.
Kr. vendég, vendégség. — Horpács: vendig. (11 : 7).
II.

6 a mai é helyén.
1. A tó' e l s ő

tagjában.

béka. megh verőm tartomanydat békákkal. JordC. 20», 1, 9, 15, 17.
21a. 914n (beeka. JordC. 20u). — neemwllanak megh azeert a' beekaak.
ÉrdyC. II. 375as. Pontosabb helyesírása nyelvemlékeinkből nem mutat
ható ki, mily hangzóval ejtették. A nyelvjárásokban ingadozik : Horpács
Nyr. 10 : 264: béka, Sopron ós Vas m. békaNyr. 10 : 331; de Komárom m.
és Mátyusföldén bíka-nak ejtik. Nyr. 4 : 283. 20 : 26. (9 : 2).
beké, bekesseeg. Minden esetre feltűnő, hogy ezt a szót is, mely nyelv
emlékeink taniisága szerint zárt magánhangzóval ejtetett ki az első szó
tagban, egyszerű ö-vel írja; a nyelvjárásokban ma is rendesen zárt hang,
zóval vagy annak megfelelő i-vel találjuk. Tekintetbe véve azonban azt-
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hogy következetesen (csak egy eltérést találtam. JordC. 835ai) így írja,
azt kell sejtenünk, hogy a kódex-író nyelvjárásában nyíltan hangzott.
Ez legalább valószínűbbnek tetszik, mint hogy röviden ejtették volna.—
semy nemew bekeseeg nem leezen ez vylagon. ErdyC. 45»s. 4725 stb.,
JordC. 248i3. 382». 411a stb. — MünchC. bekéseg. - - Sylv. UT. bíkil,
bikesig. — Helt. Kr. békeség. (60 : 1).
beko. keressed meg az ew bekoyt. ÉrdyC. II. 15537. — semynemew
bekowal meg nem tarthattyak vala. JordC. 467n. 550is stb. A Bécsi- és
a Münch.-kódex nem jelöli a magánhangzó színezetét.
bel (intestina, interanea). mynd az belywel es hwraywal éghesse
megh az oltáron. JordC. 84-23. — enneek az bakokat búzának belywel.
JordC. 274i. — zerzee ysten Ádámnak es hw feleseegheenek swbawal
bellőt kőntős. JordC. 13. — Helt. Kr. beles.
dezma. keppwtalok kyk megh dezmallyatok az kerbely vetemeenveket. ErdyC. 26025. — keppwtalok, kyk dezmallyatok az meentaath.
JordC. 428n. 809s6. 8IO2 stb. — MünchC. dezma. — Helt. Kr. dezma.
(9 : 1).
ébred, penitencia tartok ff el ébrednek. ErdyC. II. 11222. — Ez zoo
wtan ffel ebrede% ErdyC. I. 30Ö7. — fel ebredween azért Constantinos
czazar almából. ErdyC. 279n. — fel ebredwen. JordC. 76Ö3. — Székely
föld: éber. — Dráva m., Yas m. öbred. MTsz. 452. — Horpács: íbred.
eg (coelum). az felssew tyzes egh hol az zentök lakoznak. ErdyC.
26i. 159i9. 103i. — zeep feenes cyllagh lattateek az eghen. ErdyC. II.
9428. — eghygh ffel magaztatol.ee? JordC. 387w. — kyk eghnek alatta
vannak. JordC. 709ss stb. — Helt. Kr. e_gbSl, qgecken által. — Vár. Disp.
e_g Nyr. 1 : 32. — Sylv. UT. eghi, eg. (96 : 3).
eh, ehezyk, ehsseeg. ne hannaa ehel meg halny. ErdyC. II. &3u, —
ehseegnek ydeyn. ErdyC. 46n. — ehözyk ErdyC. II. 353u. 41638 stb. —
meg ehözek. JordC. 493u. 500ie. 748i. stb. — BócsiC. éhség. — MünchC.
éhezni. — Sylv. UT. éheznek, éhezik, éh. — Palóczság Nyr. 22 : 33. éh. —
Horpács: éhes. (30 : 2).
el, éles (acies, acutus). mynt az előss es meg sykarlot tör. ErdyC.
II. 14io. — elmeyeenek elöss volthaert mondhatatlan nagy értelmes em
ber leen. ÉrdyC. II. 282i. stb. — eless kep. JordC. 524a». 88527. 9112 stb.
— Sylv. UT. éles. — Helt. UT. Az istennek beszéde kefc elő törnél hathattosb. — Dévai Orth. Hung. éles. — Horpács: éles.
en. en atyámnak aldottay. ErdyC. 432. — en nem teeylöm. ErdyC.
50i. 596stb. (csak egy eltérést találtam: Megh ees ygyaal az een oldalam
ból. ErdyC. 405ie). A Jordánszky-kódexben is mindig így. — Bécsi- és
MünchC. en. — Palóczság Nyr. 21 : 423. én. — Horpács: én. — Somogy
m. engem. MTsz. I. 489.
erez. Erczböl zerzet edeenyek. JordC. 476ia. 280s. 182is. — erez
tablaat. JordC. 8885 stb. — chonfcot vasat erczök faat fywetes heegyeket el
emeeznek. ErdyC. 25s. —az te^ Istenyd awagy erezek . . . ErdyC. 302i7.—
Sem rézben awagy erezben. ErdyC. 30220. — Bécsi- és MünchC. érc.—
Helt. Kr. erez. — Sylv. UT. érez. — Born. Ének. ertz. — Mindig így.
érdem, erdemei, nagy erdemeketh gyöythefc. ErdyC. 55i. 90s2 stb.
A Jordánszky-kódexben rendesen így. Itt ugyanazt kell megjegyeznünk,
a mit a béke szónál. Pontosabb helyesírása nyelvemlékeink ugyanis zárthanggal jelölik ezt a szót, a mai nyelvjárásokban azonban már nyíltabb
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alakjával is találkozunk. - - Bécsi- és MünchC. érdem. — Helt. Kr.,
érdemli. — Sylv. UT. irdeml. -- Horpács: érdem. — Moldv. esáng.
érdelmes. Nyr. 3 : 5, 9 : 491. (60 : 32).
erez. leelkeeben es myndden erzeekőnseegeben zenwedőt. ErdyC.
57io. 6728 stb.— Ehseghet zomeehsagot hydeghseghet erözwe. JordC. 79423.
210i9. — semy serelmet nem erzee. ÉrdyC. 44422. — BécsiC. erzic,
erzhstne. — Sylv. UT. érezui/n. — Helt. Kr. e_rzi. — Palóczság Nyr.
21 : 505. érez. — Eszék Nyr. 7 : 267. eröz. — Horpács : érez. — Mindig így.
ert (intelligo). Megh erthween zerelmes atyamffyay. ErdyC. 13129.
- meg hallook az zent írásnak értelméét. ÉrdyC. 82u. 6O34 stb. —
azonnal meg ertőkőzwnk róla. ErdyC. 41s4. 41iestb. (csak egyszer 00-vei:
eertelmes. ErdyC. II. 490*). — Ty es meeg értelemnél kvl vattok ee ?
JordC. 401s2. 393i9 stb. — Bécsi- és MünchC. ert. — Sylv. ÜT. értelme,
éreze meg, érti. — Helt. Kr. ertekozic, értelem. — Helt. UT. értelem. —
Vár. Disp^ Nyr. 1 : 32. ert. (120 : 1).
es (et). ErdyC. 5s. 72*. 9i2 stb. néhány kivétellel mind a két kódex
ben mindig így (a mai is = ees). — MünchC. es. — Sylv. Ut. es. —
Horpács: és.
ez (mens, sapientia) éghez ezzel. JordC. 468is. — hogy meg erthetneethek, es ezeth hogy megh foghatnátok. JordC. 263ie. 832s stb. —
mene few anne ezz. ErdyC. 108s stb. mindig így kivétel nélkül. — Helt.
Kr. ez. — Veszprém m. esz. — Somogy m. észbe vesz. — Horpács: ész.
ffel (valaminek a fele). Annak wtanna harmad ffel eztendö. ErdyC.
4817. — almában Cristus Jesus wran lataa az ffel palástot. ErdyC. I I .
454u. — ötöd ffel páter noster. ErdyC. II. 46728 stb. mindig így. — ffel
reeze. JordC. 304i4, 15. 903 32 stb. —felygh. JordC. 144«. — Qfed. ÉrdyC.
429. JordC. 316a). — eeffely koron. JordC. 343 9 . 7649B. 773I* stb. —
BécsiC. efél koron. — MünchC. fel. — Sylv. UT. fél. — Helt. Kr. fel. Vár. Disp. Nyr. 1 : 32. fel. — Horpács: fél.
felee, Jele (féle). Ez eellyen felee kwlcchokat enghedöt Cristus az
papoknak. ÉrdyC. II. 4821. — az zent írásban neeg felee zozatot talalwnk.
ÉrdyC. 16728. 171io. — három fele. ErdyC. 102s. II. 51732. — ez nemes
pohárban myndden felee orwossaagh vagyon. ÉrdyC. II. 137i2. JordC.
266is. 39628. 485io stb. mindig így. — Sylv. Ut. féle, efféle. — Helt. Kr.
minden fele. — Vár. Disp. fele. — Horpács: féle. — Heves m. ki-feli,
mi-feli. MTsz. I. 567.
heya (milvus). oda gywlekőznek az heyak ees. JordC. 590*. — Sza
bolcs m. hejja. — Palóczság: heélya. MTsz. I. 833.
yeg. veegre az lean ees mykoron az yeghen fwtosna alaa zakada.
ÉrdyC. II. 291ie. — Helt. Kr. gye^g. — Kár. Bibi. iqgh. — Zala m. gyeg.
- Sopron m. és Göcsej: gyég. — Képcze vid. gyiég. MTsz. I. 985. —
Horpács: jég.
Jesus. Kivétel nélkül mindig így van írva a két kódexben.
kep (venabulum, jaculum, telum). eless kep thy oldalatokban.
JordC. 1912. — hethwen lowagokat, es keth zaz kepösoketh. JordC.
785u. — Helt. Kr. ke_p, kipeckel. — Helt. Bibi. ke_p. NySz.
kérd. yob kerdeesneel az tanwsagh. ÉrdyC. 41so. — idwesseeges
kerdees. ÉrdyC. 48au stb. rendesen így a Jordánszky-kódexben is. —
BécsiC. kérd. — MünchC. kérdi. ----- Sylv. UT. kérd. — Helt. Kr. kerde. —
Helt. VT.kiirdgye, kérdezés.--Vár. Disp. kqrd. — Horpács: kérd. (181 : 3).
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keth (kettő), keth gonoz teewő tolwayokat. ErdyC. 426. 9328. I862T
stb. (keet ygaznak veereen erdtetyk myndden ygazaknak veerek. ErdyC.
262*). — de senky azért kethseeghben ne esseek. ErdyC. 19127. 19737. —
ketsseegnel kyl. ErdyC. II. 4-514 stb. — semyfc benne ne ketőlkőggyel.
ÉrdyC. II. 772s stb. — kethsegnel kyl yettem ede. JordC. 743i2. 746is.
790is stb. mindig így. — BócsiC. két. — MünchC. két, kételkedél. —
Sylv. UT. két. — Helt. Kr. ket, kétség, kétséges. — Vár. Disp. ket. Gömör m. kétes. MTsz. I. 118—119. - - Horpács: két. (378 : 2).
kez (manus). nagy eröss kézzel. JordC. 36:*. — kezy mwka. JordC.
2572. 402s>. 507si. 814is stb. egy-két, eset kivételével (angyaly keez
myath nem volt vona zerezny azth. ErdyC. 303a) mindig így az Érdykódexben is. — MünchC. kez. — Sylv. UT. kéz. — Helt. Kr. kez. — Horpács: kéz.
melto. írása nagyon ingadozik s körülbelül ugyanoly számban
fordul elő a meelto-ívás, mint a melto. Nyelvemlékeink zártnak jelölik a
hangzót, ma azonban inkább nyiltan hangzik. — ez zent Innepnek
méltóságára. ErdyC. 73ss. 6G10 stb. — méltósággal, JordC. I882S. 256i7.
432ie stb. — BécsiC. méltó. — MünchC. méltó. — Sylv. UT. milto. —
Helt. Kr. méltóság. — Csik m. méltat. MTsz. 1426.
nev (nomen). lata eegy koporsoot kyt martyr newön tyztölnek„
ErdyC. II. 455ie stb. — ky vezeteek newen hyvattatyk vala ygaznak.
JordC. 7097. 717sB. 723* stb. — BócsiC. nev. —- MünchC. néuuél — Helt.
Kr. ne}'. — Vár. Disp. nev. — Horpács: név. Mindig így írva.
példa, erek átoknak peldazattyara. ErdyC. 4238. — tekelletes példa.
ÉrdyC. 422i. 4O2 stb. — hasonlatos példa zerenth. JordC. 63so. 169i«.
88O10 stb. (peelda. ÉrdyC. I8O27. JordC. 81 4T). — BécsiC. példa. —
MünchC. példáz. — Csik m. példa. — Göcsej: példa. MTsz. — Horpács :
példa. (134 : 2).
pénz. pénzt adanak neky. JordC. 4-2420. — pénzt hannaanak az
ysten zekrenyeeben. JordC. 499is. 4367 stb.; rendesen így írva az Érdykódexben is. (peenz. JordC. 89ai7. 49328. 489is stb.) — Nyelvemlékeink
ben s nyelvjárásainkban inkább zárt hangzóval találjuk. De azért a
Münch. kódexben előfordul nyilt hangzóval is: pénz. — Vas m. penca.—
Szlavónia : pés. — Losoncz vid. péz. (64 : 14).
rez (aes, cuprum). de az istenseeg nem lakozyk sem rézben awagy
erczben, de az felssew zent orzagban wralkodyk. ÉrdyC. 30220.
ser, sert. serelem. sérelemnél kyl. ÉrdyC. 6122. — semyth serelmet
nem zenwed. ÉrdyC. 284-26. — mygh embernek tyztab ew eelety, annewal
hamarab meg serzyk ellenzew vezedelemtewl. ÉrdyC. 226io. - - senkyt
nem twd megh serteny. ErdyC. 7523 stb. — meg sertee az papy feyedelemnek hw zolgáyat. JordC. 5073. 53Ű20. 887ts. 900is stb. — BécsiC. sérélmecnéc. — MünchC. sérélmec, sérzik. — Sylv. UT. sértett. — Helt. Kr.
serelem, sérteni. — Csallóköz : sert.
zek. Allywnk meg wr isten ffyanak yteelő zekynek elette. ÉrdyC.
42*. 46is. -7- aranyas zekben helheztetyk. ÉrdyC. 2553. II. 457io. 4592T
stb. (zeek. ÉrdyC. 239is. 241is. II. 183s). — az galamb arwloknak zekőket
fel forgataa. JordC. 4192i. 426is. 79032. 892i8 stb. — BécsiC. zek.—
MünchC. zékit. — Sylv. UT. zék. — Helt. Kr. zqk. — Vár. Disp. zeji. —
Horpács: szék. (64 : 3).
zel (ventus). Nagy zellel leelekkel chak alyg zalada be az barlangba
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az zarwas. ÉrdyC. II. 296s. — forgó zel. JordC. 276i?. — az zel kedyg
ellenseghes vala. JordC. 399s«. 400«. 85926 stb. (ml JordC. 142i9. 881 is.
ÉrdyC. 16329. 249» stb.). — BécsiC. zel — MünchC. zel — Sylv. ÜT.
szél — Helt. Zsolt, forgószél. — Kár. Bibi. zel. — Horpács: szél —
Heves m. ami. MTsz. (16 : 6).
zen. fytezyg vala a zennel. JordC. 5072i. — Sokzor esyk az zeni
ben, gyakorta az vyzben. JordC. 4085. — álnak vala az vytezek az zennel.
JordC. 690i8. 701 u. 844*. — MünchC. zen. — Syh. UT. uén. — Vér.
Disp. zeii. — Horpács: szén. — Göcsej, Baranya m., Szlavónia: szén.
tel. fwtastok ne leegyen télben. ErdyC. 494. — költőzeestök ez
vylagbol ne leegyen télben. ÉrdyC. 4929. — télben nyárban hydeg hóval
tellyes. ÉrdyC. II. 38615. — tel vala. JordC. 663s. — MünchC. félbe. —
Sylv. UT. tél — Helt. Kr. tel. — Horpács: tél.
ter (venio etc). meg tért tolway. ÉrdyC. 4226. — hozyaa teryen el
hagywan gonossagaat. ÉrdyC. 7Ö32. 13431 stb. (teer. ÉrdyC. 703i. 7Ö3s).—
hamar el tértének az vttrol. JordC. 68s. — almában teree galileanak
tartományban. JordC. 3602a. — es megh megh teree azon herre. JordC.
20au. 520Ö. 553i stb., mindig így írva. — MünchC. téreitic, tértének. •—
Sylv. UT. tériének, térni. — Helt. Kr. terének. — Vár. Disp. ter. — Hor
pács: tér. (197 : 3).
térd. egy ember eletthe térdéére esween. JordC. 408s. — térden
hayolwan. JordC. 33129, m. — térdéére le esween. JordC. 776io. 82Ö2i stb.,
mindig így írva a két kódexben. — BécsiC. térd. — MünchC. térdre. —
Sylv. UT. térdre. — Helt. Kr. térd. — Vár. Disp. térd. — Horpács: térd.
vele, velee. az oltáron megh tyztwllyatok hw velee. JordC. 102s. —
eellyen hw velee. JordC. 35u. 259s. 562a4 stb. — megh haborodeek es
mynd tellyes Jerusalembelyek ew velee. ÉrdyC. I8I20. 28O21. II. I613.
25323 stb., mindig így írva. — MünchC. véle. — Sylv. UT. véle. — Helt.
Kr. vek. — Helt. UT. velle.
véka. három véka lyzthben. JordC. 5763. — Horpács Nyr. 10 : 265.
véka. — Bába vid. vléka.
vesz (tempestas). mikoron azért megh zent vona az yzvez. JordC.
7732. — zel vez myath háborgató homály es feelhö. JordC. 85926. — es
leen nagy yz vezz az neep kőzöth. ÉrdyC. 304x3. — Sylv. UT. vész. —
Vár. Disp. ve_sz. — Helt. Zsolt. ve_sz.
SUHAJDA LAJOS.

Könyvészet 1900.
(Első közlemény.)

1. Magyar nyelv.
Akadémiai Értesítő. 1900. (Megemlítendő: Halász Ignácz. A ma
gyar szófejtés története a legrégibb időktől Hunfalvy Pál fölléptóig.)
Bárdossy Géza. A nyelvrokonságról. Rozsnyói kath. főgymn. ért.
3—17.1.
Bihari Károly. Gyakorlati hangtan, különös tekintettel a siket
némák oktatására. Vácz, 1900. (8-r. 85 1.) 1 kor. — Ism. Balassa József.
Nyelvőr 260—263. 1.
Budapesti Szemle. 1900. (Megemlítendő 102. kötetben: Madarász
F^óris. Verseghy és a nyelyvújítás.)
Czimmermann
János. Nyelvújítók és nyelvművelők Barczafalvi
Szabó Dávid fellépéséig. (8-r. 20 1.) 1 kor.
Czimmermann János. Barczafalvi Szabó Dávid. (Tatai algymn.
értés.) Önállóan is megjelent. (8-r. 24- 1.) 1 kor.
Dénes Miklós. A Winkler kódeksz hangtana és alaktana. Buda
pest. (8-r. 56 1.)
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1900. (Megemlítendők : Bartal A.
Lineamenta latinitatis regni Hungáriáé mediae et infimaa. — Bódiss Jusz
tin. Az infinitivus historicus magyarázata. - - Kelemen Béla. Német
szótáraink és az osztrák helyesírás. — Király Pál. A magyar névragok
csoportjai. —• Krausz Sámuel: Vergilius Maró Grammatikus nyelvössze
hasonlítása. — Melich János: A szláv irodalmi nyelvekről. — MelicJiJ.:
Az erdélyi szászok nyelvészeti munkásságának legújabb termékei. — Petz
Gedeon: Van-e nyelvtani alany és állítmány '? — Simonyi
Zsigmond:
Egy középkori jogi műszó. — Szilasi Móricz: Különös képzések ós rago
zások. — Szinnyei József: Az -n személyrag eredete. — Sehmidt József:
A verbum infinitivum az ó-persában, morphologiai ós syntaktikai szem
pontból.)
Frecskay János. Mesterségek szótára. Budapest, 1900. Hornyánszky V. (8-r.) Egy füzet 20 fül. 18. füz. Könyvkötőmesterség (24 l.j. —
19.füz.Kárpitosmesterség (151.). — 20. füz. Kosárkötőmesterség (121.). —
21. füz. Kötólgyártómesterség (19 1.). — 22. füz. Mázoló-, lakkozó- és
szobafestőmesterség (17 1.). — 23. füz. Kefekötőmesterség (19 1.).
Gaal Mózes. A magyar helyesírás törvényei. Gyakorlati példák
kal és a helyesírás rövid szótárával. (Tudományos zsebkönvvtár. 45. füz.)
Pozsony, 1900. Stampfel. (8-r. 59 1.) 60 fill.
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Haeker Kálmán. A szóképzés és szó-összetétel Faludinál. Böl
cseletdoktori értekezés. Budapest, 1900. (8-r. 93 1.) Ism. Simonyi Zs.
M. Nyelvőr 322 1.
Hoffmann Frigyes dr. Magyar-német és német-magyar zsebszó
tár. II. magyar-német rész. Lipcse, 1900. Holtze 0 . utóda. (8-r. 396 1.)
Ism. Kemény F. Tanáregyl. Közi. 34. évf. 258 1.
Hollósy Kálmán. Az ó, ö, é hango kat helyettesítő magánhangzók
mai nyelvjárásainkban. Felsőlövői ág. tanint. értés. 3—16. 1.
Imets János. Néhány szó a helvesírás tanításáról. Gyergyó-Szt.Miklós. 1900. (8-r. 13 1.) 20 fill.
Jacobi, Dr. Jidius. Kurze Anleitung zur richtigen Aussprache des
Magyarischen. Vorfcrag. Hermannstadt, 1900. W. Krafft. (8-r. 20 1.) 30 fill.
Ism. Balassa József. Nyelvőr 369. 1.
Jakab Ferencz. A magyar nyelvtan szabályai röviden összefog
lalva. Különös tekintettel a helyesírás szabályaira, a szó- és mondat
tani elemzés módjára nézve. Kézirat gyanánt. Győr, 1900. Szerző.
(8-r. 241.)
Katholikus Szemle. 1900. (Megemlítendő: Giessivein S. Hogyan
beszéltek eleink.)
Katonai szótár. Magyar-horvát rósz. Szerkesztették Tóth Tivadar,
Schweitzer Károly, Pandic Sándor, Spicer Mór. Budapest, 1900. Pallas
ny. (8-r. 517 1.) 5 kor. 46 fill.
Keleti Szemle. Kevue ^ Orientale. I. évfolyam. 1900. Budapest.
(Megemlítendők : Vámbéry, A. Der Wortschatz des Alt-Osmanischen. —
Bacher, W. : Osttürkisches a. e. hebráisch-persischen Wörterbuche. —
Munkácsi, B.: Kaukasischer Einfluss in den
fínnisch-magyarischen
Sprachen. — Winkler, H.: Die ural-altaischen Sprachen.)
Kemény K. Kolumbán. Geleji Katona István «Grammatikátská»jának bírálatos ismertetése. Győr, 1900. (8-r. 54 1.)
Kereskedelmi Szakoktatás. VIII. évf. Budapest. 1899/1900. —
(Megemlítendők : Kunos Ign. dr. Keleti elemek a kereskedelmi magyar
nyelvben. — Sassi Nagy Lajos. Kereskedelmi helyes magyarság.)
Kovács Vidor. A magyar nyelvnek jogaiba iktatása. 1790—1843.
(Esztergomi főgymn. értés. 12—55. 1.)
Lumtzer, V. u. Melich, Joh. Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter
des ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck, Wagner. (8-r.) 7 Mk 60. —
Ism. Andree E. Glóbus 78. köt. 17. 1. — Balassa József. M. Nyelvőr
412—420. 462—468. 1. — Bleyer Jakab. Századok 744—746. 1.
Madarász Flóris. Verseghy és a nyelvújítás. Budapest, 1900. (8-r.
40 1.) Különnyomat a Bud. Szemle 280. 281. számaiból.
Magyar Nyelvőr. 1900. (Megemlítendők: Bárdos Bemig. Adatok
nyelvújítóink jelentéstanához. — Gombocz Zoltán. Adalékok a magyar
nyelv török elemeihez. — Jenő Sándor. Az érmelléki nyelvjárás. —
Joannovics György. Tagadás, kétkedés, tiltás stb. — Kallós Zsigmond.
A tagadás nyelvünkben. — Kalmár Flek. A nyelvtisztaságról. — Kardos
Albert: Hányadán is vagyunk a határozókkal ? — Kiss Ernő: Vörös
marty mint nyelvmtívész. — Melich János. A baskir magyar rokon
ság. - Munkácsi Bernát. Kaukázusi hatás a finn-magyar nyelvekben. •—
ScJiuchardt H. Halászati műszók. — Simonyi Zsigmond. Alany és állít
mány. Hajlítás a finn-ugor nyelvekben. — Thurzó Fer. Nyitravidéki pa-
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lócz nyelvjárás. — Tolnai Vilmos. Kalmár György nyelvújító törekvé
sei. — Varga Károly. A szám szerinti egyeztetés Arany Jánosnál.)
Magyar Paedagogia. 1900. (Megemlítendő: Gombocz Zoltán. A kisérleti plionetika és a nyelvtanítás.)
Máthé György. A'mondat elemzése. Lúgos, 1900. (9-r. 94 1.)
Matolcsy László. A magyar szórend elméletének története. Kolozs
vár, 1900. Gámán ny. (8-r. 101. 1.)
Melich János. Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi
német jövevényszavai? (Értekezések a nyelv-és széptudományok köré
ből. XVII. köt. 4. sz.) Budapest, 1900. Akadémia. (8-r. 50 1.) 1 kor. 20
fill. —Ism. Balassa József. M. Nyelvőr 412—420., 462—468.1. — Bleyer
Jakab. Századok 744—746. 1.
Molecz Béla. A magyar szórend történeti fejlődése. A m. t. aka
démiától Marczibányi-díjjal jutalmazott pálvamű. Budapest, 1900. (8-r.
194 1.) 4 kor.
Pálfi Márton. Az Okszerű Vezér s Brassai nyelvtaniró munkás
sága. Kolozsvári unit. collég, értés. 3—39. 1.
Pongráez Sándor dr. Turáni nyelv- és néptanulmányok. A széke
lyekről. A baszkok nyelve. A finnek nyelvrokonai Indiában, Sitán-paraszt.
Bzobartoi-aszpbaloi. A személyes névmás a turáni nyelvekben. Buda
pest, 1900. Pfeifer F . (8-r. 96 1.) 3 kor.
Szinnyei József. Magyar tájszótár. A m. t. akadémia megbízásá
ból szerk. —. II. köt. 6. füz. Tőzeg—Vérnyákol. Budapest, 1900. Hor
nyánszky V. (4-r. 801—960.) 1 írt.
Tolnai Vilmos. Magyarító szótár a szükségtelen idegen szavak
elkerülésére. A magy. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának
megbízásából és közreműködésével szerkesztette —. Budapest. 1900.
Hornyánszky V. (8-r. 296 1.) — Ism. Pap Illés. Tanáregyl. Közi. 34. évf.
274—278. 1. — Teveli Mihály. Zólyomvárm. Hirl. 40. sz. — Zolnai Gyula.
Ethnogr. 427. 1.
Vutkovich, Sándor. Magyarosan. Pozsonv. 1900. (Budapest, Eggenberger.) (8-r. 90 1.) 2 kor.

2. Finn-ugor és más urál-altáji nyelvek.
Budenz József. Finn nyelvtan. (Hang- és szótan). Átdolgozta
Szinnyei József. 5. javított kiadás. Budapest, 1900. Hornyánszky V. (8-r.
69 1.) 2 kor.
Fáik, Omer. Deutsch-türkisches Wörterbuch. Constantinopel.
(8-r. VII, 731, és 19 1.) 24 Mk. 70.
Pipping, Hugó. Zur Phonetik der finnischen Sprache. Helsingfors,
Bociété íinno-ougrienne. (8-r.) 7 Fmk, 50.
Sami-Bey, Ch. Dictionnaire francais-turc. 2. édit. Constantinople.
Fraschery. (8-r. 1920 1.) 16 fr.
Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja. Journal de la société
íinno-ougrienne. Helsingissá XVII. (Tartalma : Karjalainen, K. F. Ostjakkeja oppimassa. •— Sirelius, U- T.: Ostjakkilaiseltamatkaltani v. 1898.
Paasonen, H. Matkakertomus mordvalaisten maalta. — Setálá, E. N.
Smirnow's Untersncliungen üb. die Ostfinnen.) — XVIII. (Tartalma :
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Karjalainén, K. F. Ostjakkeja oppimassa. Matkakirjeita. IV. — Sirelius,
U. T. Kertomus ostjakkien ja vogulien luo tekemastani kansatieteeilisestá
tutkimusmatkasta v. 1899—1900. — Jürgens, Erwin : Ein weiterer Beitrag znm Tönniscnltus der Esten.)

3. Szláv nyelvek.
Abramov, N. Slovar russkich synonimov i schodnich po smislu
vyrazenií. St. Peterb. (8-r. VI, 220 1.) 1 rub.
Berneker, E. Die Wortfolge in den slavischen Sprachen. Berlin,
B. Bebr. (8-r. XI, 161 1.) 6 Mk.
Bjeljavszki, i.Etimologija drevnago cerkovnoslavjansk. i russkago
jazyka, sblizennaja s etimologieí jazykov greoeskago i latinskago. Izd.
5-e. B. Dumnov. (8-r. 212 1.) 1 rub.
DjatseJtenko, G. Polnyí cerkovno slavjanskií slovar. Moskva. (8-r.
1158 1.).'
Hanacek, Wlacl. Lehrbuch der böhmisclien Sprache. II. Theil.
Wien, A. Hölder. (8-r. VII, 330 1.) 3 Mk. 60.
Hoffmann, Louise. Die Sprache und Literatur der Wenden. Hamburg. (8-r. 39 1.) 80 Pf.
Jogié, Vratislav. Zur Entstehungsgeschichte derkirchenslavischen
Sprache. 1. 2. Halfte. Wien, 1900. C. Gerold. (4-r. 96, 88 1.)
Karlowitz, Jan. Slownik gwar polskich. Tom. I. A— E . Krakow,
1900. Akad. (8-r. 6,453, 41.)
Kolosov, M. Staro-slavjanskaja grammatika. Izd. 25-e. Kiew. (8-r.
95 1.) 75 kop.
Kozmin, K. Grammatika cerkovno-slavjanskago jazyka novago
perioda. Izd. 10-e. Moskva. Tip. sinodaln. (8-r. 111 1.)
Maretic, T. Grammatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika. Zagreb, Hartmann. (8-r. VI, 700 1.) Ism. Hirt. H. Liter.
Centralbl. 29. sz.
Nalivkin, V. I. Rukovodstvo k prakticeskomu izutcheniju Sartovskago jazika. Samarkand, Eedorov. (8-r. 333 1.)
lirrs. Kussische Sprachlehre. I. Theil. Leipzig, E. Wöpke. (8-r.)
3 Mk. 60.
Popoiviez, Emílián, Euthenisches Sprachbucb. II. Tbeil. Czernowitz, H. Pardini. (8-r. VIII, 219 és Wörterbuch 44 1.) 3 Mk. 50.
Schiepek, Jos. Beitrage zur Kenntniss deutsch-böhmischer Mundart. I. Prsg. Calve. (8-r. XXVII, 206 1.)
Slovar russkago jazyka. II. 3. (Za—Zgracit). St. Petersburg.
Akadémia Nauk. (8-r. 326 1.)
Slovar inostrannych slov, vosedsich v sostav russkago jazyki.
St. Peterburg. F . F. Pavlenkov. (8-r. 714 1.)
Soerensen, Dr. Asmus. Polnische Grammatik mit grammatischalphabetischen Verbalverzeichniss in Theilen. I. Th. 2. H. II. Th. Leipzig, E. Haberland. (8-r. VII, 257—352 ; IV, 207 1.) 9 Mk.
Soerensen, Asmus. Grammatisch-alphabetisches Verzeichniss der
polnischen Verba mit Bedeutungsangabe, Beispieien und Nominalableitungen. Leipzig, Haberland. (8-r. IV, 207 1.) 6 Mk. — Ism. Liter.
Centralbl. 41. sz.
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Tschulinov, A. N. Sprovotcnyí slovar, ortograficeskil etimologiceskij i tolkovyí russkago literaturnago jazika, I I . St. Peterbnrg. Coldberg. (8-r. 356 1.)
Vondrák, W. Altkirchenslavisclie Grammatik. Berlin, Weidmann.
(8-r. XI, 395 1.) 9 mk.

4. Germán nyelvek.
Andresen, Kari Gustaf. Deutsche Volksetymologie. 6. Aufl. Leip
zig, Eeisland. (8-r.) 6 Mk. 4-0.
Anglia. 1897—98... Suppl.Heft. Halle. M. Niemeyer, (8-r. III, 1511.)
Tartalma : Petri, Alb. Ubersicht über die im Jahre 1895 auf dem Gebiete der englischen Philologie erschienenen Bücher, Sohriften u. Aufsátze. 3 Mk.
Belják Bernát. A német módbeli segédige. Eperjesi kath. főgymn.
értés. 1 — 12. 1.
Bemer, Nicolaus. Die mit der Partikel -ge- gebildeten Wörter im
Heliand. Lund. (8-r. 98 1.) 1 Mk. 75.
Björkman, Dr. Erik. Scandinavian loanwords in middle English.
I. part. (Studien z. engl. Philologie. VII.) Halle. M. Niemeyer. (8-r. VI,
191 1.) 5 Mk.
Boswortti8 Anglo-Saxon Dictionary. Supplement by T. N. Toller,
London, Frowde. (8-r.)
Brandstetten, Dr. Renward. Drei Abbandlungen über das Lehnwort. 1. Das Lehnwort in der Liizerner Mundart. 2. Das Lehnwort iu
der bug. Sprache. 3. Die Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und
der bug. Sprache gemeinsam angehören. Luzern. (4-r. 68 1.) Progr.
1 Mk.
Brauné, Wilh. Gotische Grammatik mit einigen Lesestücken und
Wortverzeichniss. 5. Aufl. (Sammlung kunser Grammatiken germán. Dialekte. I.) Halle, M. Niemeyer. (8-r. VIII, 163 1.) 2 Mk. 80.
Brauné, Wilh. Abriss der althochdeutschen Grammatik. Mit Berücksichtig. des Altsáchsischen. 3. Aufl. (Sammlung kurzer Grammatiken.
Nr. 1.) Halle, M. Niemeyer. (8-r. 64 1.) 1 Mk. 50.
Brynildsen, J. Deutsch-norwegisches (dánisches) Wörterbuch. 24—
26. (Schluss-Heft.) Christiania A. Cammermeyer. (8-r. 1105—1232.1.)
á 40 Pf.
Dieter, Férd. Laut- u. Formenlehre der altgermanischen Dialekte.
Zum Gebrauch f. Studierende. II. Halbbd.: Formenlehre des Urgermanischen und Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Altsáchsischea
u. Althochdeutschen. Leipzig, O. E. Eeisland. (8-r. VIII, 345—790 1.)
9 Mk. — Ism. Henry V. Eev. crit. 45. sz.
Duden, Dr. Konr. Vollstandiges orthographisches Wörterbuch der
deutschen Sprache, mit zahlreichen kurzen Wort- u. Sacherklárungen
und Verdeutschungen der Fremdwörter. 6. verb. u. verm. Aufl. Leipzig,
Bibliogr. Institut. (8-r. XX, 384 L) 1 Mk. 60.
Eastman Clarence Willis. Die Syntax des Dativs bei Notker. Leip
zig. (8-r. 70 1.) Diss.
Ebrard, Wilhelm. Allitterierende Wortverbindungen bei Goethe.
I. Theil. Nürnbergi gym. progr. (8-r. 42 1.)
Nyelvtudományi
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Eckart, Jlnd. Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung
von Sprichwörtern und spriclrwörtl. Redensarten. Göttigen, F . Wunder.
(n-t. 2491.) 2 Mk.
Fehr, Bernh. Die formelhaften Elemente in den altén englischen
Báliadén. I. TI. Wortformeln. Zossen. (8 r. XX, 89 1.) 34 Tab. Diss.
3 Mk.
Förstemann, Ernst. Altdeutsches Namenbuch. I. Bd. Personennamen. 2. völlig umgearb. Auflage. 1. 2. Lí'r. Bonn, P. Hanstein. (4-r.
XII, 1. 1—304 hasáb.) á 5 Mk.
Franz, W. Shakespeare-Grammatik. 2. Hálfte. Halle, M. Niemeyer.
(8-r. 273—427 1.) 4 Mk. 60.
Gliese, Wilh. Kurze Einführung in das Stúdium des Gotischen.
Heidelberg C. Winter. (8-r. IV, 103 1.) 2 Mk. — Ism. Hirt M. Liter.
Centr. Bl. 27. sz,
Götze, Alfr. Zur Gescbichte der Adjectiva auf -isch. Leipzig, (8-r.
52 1.) Diss.
Greyerz, Dr. Ottó. Die Mundart als Grundlage des Deutschunterrichts. Vortrag. Bern, Schmidt & Francke. (8-r. 29 1.) 80 Pf.
Grimberger, Theod. v. Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
Wien. C. Geroíd's Solm (8-r. 272 1.) 5 Mk. 80.
Grimm, Jac.u. Wilh. Deutsches Wörterbuch. Fortgeeetzt von Mor.
Heyne, Bud. Hildebrand, Mathias Lexer, Kari Weigand, Ernst Wülcker
u. Herm. Wunderlicb.X. Bd. 3. Liefr. Bearbeitet v. Dr. M. Heyne. Leipzig, S. Herzel. (8-r. 353—528 hasáb.) 2 Mk.
Heiderich, Alb. Einführung in das Stúdium der gotischen Sprache.
10 praktische Lektionen mit e. etymolog. Wortverzeichniss u. e. Anhang
zur «Geschichte der deutschen Sprache». München, Th. Ackermann.
(8-r. VIII, 56 1.) 1 Mk. 20.
Heintze, Alb. Deutscher Sprachhort. Ein Stilwörterbuch 4—6. Lfrg.
Leipzig, Benger. (8-r. IV, 369—694 1.) 2 Mk. — Ism. Liter. Centralbl.
22. sz.
Hildner, Jonathan. Untersuchungen über die Syntax der Konditionalsátze bei Burcbard Waldis. Ein Beitrag zur Grammatik des Frühniederhochdeutsch. Leipzig. (8-r. 98 1.) Diss.
Hoffmann, Hugó. Die schlesische Mundart (unter Zugrundelegung
der Mundart v. Haynau-Liegnitz.) Mit besonderer Berücksicbtigung
ihrer Lautverháltnisse dargestellt. Marburg. N. G. Elwert. (8-r. V, 70 1.)
1 Mk. 20.
Irsik József. A német szórend elmélete. M.-óvári kegyesr. gymn.
értés. 15—36. 1.
Jákob, Th. Das práfix er in der Transitiven mittel- und neuhoehdeutscben Verbalcomposition. Döbelni reálgymn. progr. (4-r. 48 1.)
Kaluza, Max. Historische Grammatik der englischen Sprache. I.
Th. Geschichte der englischen Spracbe. Grundzüge der Phonetik, Laut- u.
Formenlebre des Altenglischen. Berlin, Felber. (8-r. XVI, 300 1.) 6 Mk.
Ism. Henry V. Rev. crit. 27. sz.
Kares, Dr. Ottó. Kurzer Lehrgang der englischen Sprache. I. Teil :
Grundlegende Einführung in die Sprache. 6. AufL, besorgt von Dr.
Gust. Tanger. Leipzig, Dresden, Berlin. L. Ehlermann. (8-r. 260 1.)
1 Mk. 80. — Ism. Caro J. Die Neviere Spr. 440. 1.
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Karsten, T. E. Studier öfver de nordiska sprákens prímára norninalbildning, II. Helsingfors. (8-r. VII, 283 1.)
Kisch, dr. Gust. Nöáner Wörter u. Wendungen. Ein Beitrag zum
siebenbürgisch-sáchs. Wörterbuch. Bistritz. (8-r. 178 1.)
Kleinpaul, Dr. Rud. Das Fremdwortim Deutschen. 2 Aufl.(Sammlung Göschen. 55.) Leipzig. G. J. Göschen. (12-r. 270 1.) 80 Pf.
Klem, HeinricJi. Die deutsche Druckersprache. Strassburg, Trübner. (8-r. XXV, 128 1.) 2 Mk. 50.
Kluge, F. and Lutz, F. English etymology. Select glossary serving of introduct. to historv of english language. London, Blackis. (8-r.
242 1.)
Krey, Johannes. Die dánische Sprache im Herzogtum Schleswig.
Sonderburgi reálisk. progr. (4-r. 18 1.)
Kriebitsch, Paul. Beitráge zur deutschen Etymologie. (Spandaui
gymn. progr.) (8-r. 53 1.)
Kurrelmeyer, William. The historical development of the types
of the first person plural imperative in Germán. Strassburg, K. J. Trübner. (8-r. 80 1.) 2 Mk.
Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte. Dargestellt
von B. Bethge, 0. Bremer, F . Dieter, F . Hartmann u. W. Schlüter. Herausg. v. Fd. Dieter. II. Halbbd. Formenlehre d. TJrgermanischen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Altsáchsischenu. Althochdeutschen.
Leipzig. (8-r. VIII, 345—7901.) 9 Mk.
Lehmann, Dr. Rud. Übersicht über die Entwickelung der deutschen Sprache und Litteratur. 3. Aufl. Berlin. Weidmann. (8-r. VIII,
124 1.) 1 Mk. 40.
Leviticus, F. Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs v. Veldeke, nach dem Leidener Ms. mit Heranziehung der übrigen handschriftlichen Fragmente Haarlem, F. Bohn.
(8-r. VIII, 135 1.)
Maerkisch, Rob. Die altenglische Bearbeitung der Erzáhlung von
Apollonius von Tyrus. Grammatik und latéin. Text. (Palaestra. Untersuchg. u. Texte a. d. deutschen u. engl. Philologie. VI.) Berlin. Mayer
u. Müller. (8-r. 62 1.)
Matzner, Ed. u. Bieling, Hugó. Altenglische Sprachproben, nebst
e. Wörterbuche. II. Bd.: Wörterbuch. 13. Lfr. Berlin, Weidmann. (8-r.
2. Abth. 465—624 1.) 8 Mk.
Mennicken, Dr. Frz. Versbau u. Sprache in Huchowns Morte Arthure. (Bonner Beitráge zur Anglistik. V.) Bonn, P. Hanstein. (8-r.)
4 Mk. 80.
Mickeh, V. MittelhochdeutschesElementaTbuch. Heidelberg 1900.
Wierter. (8-r. XI, 272 1.) 5 Mk. — Ism. nn. Liter. Centralbl. 21. sz.
Müller, Jos. Untersuchungen zur Lautlehre der Mundart von Aegidienberg. Bonn, P. Hanstein. (8-r. V, 62 1.) 1 Mk. 50.
Murray, James, A. H. The evolution of english lexicography. Oxford. Frowde (8-r. 51 1.) 2 sh. — Ism. B. Oh. Bev. crit. 39. sz.
Murray, J. A. H. A new english dictionary on historical principles. Vol. IV. (Gradely—Greement.) —Vol. V. (Inferable—Inpushing.)
Oxford, Clarendon Press. (4-r.) 2 sh. 6 d. füzetje. — Vol. V. (Input — Invalid) 5 sh.
8*
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Neckel, Gust. Über die altgermanischen Belativsatze. (Palaestra.
Untersuchungen u. Texte a. d. deutschen u. engl. Philologie. V.) Berlin,
Mayer u. Müller. (8-r. VII, 96. 1.) 2 Mk. 60,
Ordbok öfver svenska spráket. Utgifven af svenska akademien.
Haft. 14. Lund, Heerup. (1713-1872 has.) 1 Kr. 50. ö.
Paul, Herm. Mittelhochdeutsche Grammatik 5. Aufl. (Sammlung
kurzer Grammatiken germán. Dialekte. II.) Halle, M. Niemeyer. (8-r.
XII, 183 1.) 3 Mk.
Price, E. D. British empire dictionary of english language. Selected lists of proper names with phonetic pronunciation and abbreviations in common use, with meanings. London, Newnes. (8-r. 834 1.)
Piischel, Herm. Der syntaktische Gebrauch der Conjunctionen in
den Adverbialsatzen bei Hans Sachs. Ein Beitrag zur deutschen Grammatik des 16. Jahrhunderts. Leigzig. (8-r. 120 1.) Diss.
Sarauw, C. Irske Studier. Kjöbenhavn. (8-r. 152 1.) 4 Mk. 50.
Scarpa, Vinc. Gior. La lingua tedesca e i snoi dialetti. Cenni storici e filologici. Torino, C. Clausen. (8-r. 71 1.)
Schmeding, Dr. Ottó. Über Wortbildung bei Carlyle. (Studien
z. engl. Philologie. V.) Halle, M. Niemeyer. (8-r. XIII, 352 1.) 10 Mk.
Schmidt, Fredrik. Studies in the language of Pecock. Inaugurál
dissertation. Upsala, 1900. (8-r. VIII, 140 1.)
Schmidt, Gustav. Über Sprache und Heimat der «Vices and Virtues.» Ein Beitrag zur mittelenglischen Dialektkunde. Leipzig. (8-r. 71 1.)
Schumm, Ant. Unterfránkisches Orts-Namen-Buch. 2. Aufl. Würzburg. A. Goebel. (8-r. 109 1.) 1 Mk.
Seiler, Friedr. Die Entwickelung der deutschen Cultur im Spiegel des deutschen Lehnworts. II. Halle. (8-r.) 2 Mk. 50.
Simons, Richárd. Cynewulfs Wortschatz oder vollstandiges Wörterbuch zu den Schriften Cynewulfs. Bonn, Haustein. (8-r. IV, 163 1.) 6 Mk.
Sievers. Dr. Ed. Zum angelsixchsischen Vocalismus. Leipzig, (4-r.
60 1.) Progr. 2 Mk. 40.
Singer, Dr. S. Die mittelhochdeutsche Schriftsprache. Vortrag.
Zürich. E. Speidel. (8-r. 23 1.) 80 Pf.
Skeat, W. W. English Etymologies. Litt. D. London, Frowde.
(8-r.)
Soames, Laura. Introduction to English, French and Germán
Phonetics. With reading lessons and exercises. New Edition. Bevised and
edited by Wilhelm Vietor. London. Bövid ism. Athenaeum. 58. köt. 55.1.
Stein, Fridr. Germanische Volks- und Sprachzweige. Erlangen. F .
Junge. (8-r. VIII, 64 1.) 1 Mk. 50.
Sütterlin, Ludw. Die deutsche Sprache der Gegenwart. Ein Handbuch für Lehrer, Studierende u. Lehrerbildungsanstalten. Leipzig. Voigtlander. (8-r. XXIII, 381 1.) 5 Mk. 40. — I s m . Petz Gedeon. Nyelvt. Közlem. 117—121. 1.
Tárbeli, Horace S. Lessons in language and grammar. I I . Boston,
Ginn&Co. (8-r. XVI, 431.1.)
Uhlenbeck, Dr. C. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch
der gotischen Sprache. 2. Aufl. Amsterdam. J. Müller. (8-r. VI,
179 1.) 5 Mk.
Vemaleken, Theod. Deutsche Sprachrichtigkeiten und Spracher-

KÖNYVÉSZET.

117

kenntnisse, zweifelhafte Fálle, unsichere Begriffe, deutsche Personennamen u. brauchbare Fremdwörter, in e. alfabetisch geordneten Auswahl nach zuverlass. Forsclign. erláutert. Wien, A. Pichler's Wittwe.
(8-r. VIII, 317 1.) 2 Mk. 50.
Wadstein, Elis. Kleinere altsáchsische Sprachdenkmáler, mit Anmerkungen u. Glossar. (Niederdeutsche Denkmáler. VI.) Norden, D. Soltau. (8-r. XV, 250 1.) 7 Mk. 20.
Walde, Dr. Alois. Die germanischen Auslauteesetze. Eine Sprachwissenschaftl. Untersuchung mit vornehml. Berücksichtigung der Zeitfolge der Auslautsveránderungen Halle. M. Niemeyer. (8-r. V, 198 1.)
5 Mk. 40.
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Beküldött művek.
ASBÓTH, OSKAR. Die Anfange der ungarisch-slavischen

ethnischen

Berührung. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv íur slavische Philologie.
Bd. XXII. S. 433--487.),
DUNAY FERENCZ. Átíró hangrajz. (Phonetica transscriptoria.) Kü

lönös tekintettel a magyar nyelvhangok kifejlődésére szóban és írásban.
Budapest, Lampel Róbert. 8r. 524 1.
MÁTHÉ GYÖRGY. A mondat elemzése. Lúgos. 94 1.

Ismertetések és bírálatok.
A magyar szórend t ö r t é n e t e .
MOLECZ BÉLA. A magyar szórend történeti fejlődése. A M. T. Akadémiától
Marczibányi-dijjal jutalmazott p á l y a m u n k a . (A M. T. Akadémia támoga
tásával kiadja a szerző.) Budapest 1900. Ára 4 kor.

Igen hasznos munkára vállalkozott MOLECZ BÉLA, midőn átkutatta
a régi magyar irodalom fontosabb termékeit a szórendi sajátságok szem
pontjából. E munka elvégzésére szüksége volt nyelvtudományunknak,
hogy biztosabban haladhasson szórendünk mai törvényeinek megállapí
tásában s hogy a félhomályban, mely még ma is körülvesz bennünket,
mielőbb világosságot gyújthassunk. MOLECZ nagy szorgalommal s elisme
rést érdemlő aprólékos gonddal fogott munkájához, igen értékes anyagot
gyűjtött össze a régi irodalomból, s ez anyagot helyes szempontból cso
portosította s igyekezett kifejteni a különböző tanulságot is, mely az így
csoportosított anyagból következik. Ha következtetéseivel és eredmé
nyeivel nem értünk is minden tekintetben egyet, mindenesetre hálával
ismerjük el, hogy megtette az első lépést, a legnehezebbet s hogy a szó
rend néhány kényesebb kérdésében valóban meglátta a helyeset.
A könyv feladata a magyar szórend történeti fejlődésének meg
világítása ; tehát a szerző a kódexek irodalmát vette alapul, példáit első
sorban ezekből veszi. Feldolgozta továbbá a XVI—XVIII. század irodal
mának fontosabb képviselőit, mint pl. PÁZMÁNYÍ, BORNEMISZA^ KÁLDYt
ÜALLEKt, FALUDIG MiKEst stb. s a Levelestár két kötetének adatait is
felhasználta. Azonban MOLECZ nem elégedett meg a múlt kutatásá
val, hanem összevetésül felhasználta a népnyelv adatait s gyakran utal
a mai irók nyelvhasználatára is. Ez az eljárás belesodorja néhol a mai
szórendi helytelenségek bírálatába, a hibáknak néha hosszadalmas korholásába, pedig ez nem a múlt kutatójának feladata.
A könyv első fejezete mintegy bevezetésül a magyar hangsúlyról
szól általában. E helyt kellett volna a szerzőnek megmagyarázni a hang
súly és a szórend összefüggését s a hanghordozás physiologiai termesze-
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tét. Csakhogy nincs elég tiszta fogalma magáról a hangsúlyról, mint a
beszéd physiologiai eleméről. Ezt bizonyítja az a nemcsak «kissó durva»,
hanem rossz hasonlat is, melylyel beszélő szervünket valami géphez ha
sonlítja, mely szerinte, midőn megindul, sajátságos zökkenést, pattanást
hallat s ez ismétlődik aztán időnkónt. (11. 1.) Ép ily helytelen, midőn
azt hiszi, hogy beszélő szerveink szükségszerű feszültséget, rugalmas
erőt nyernek a következő szólam kimondásához s ez valami pattanó
hangnyomással jár (12. 1.). Beszélő szerveink physiologiai természete
csak az időnkénti szüneteket követeli meg; a hanghordozás változatos
sága nem szükségszerű követelmény, hisz a süketnémák, kiknek beszélő
szerve ugyanolyan, mint az ópfülü emberé, ha megtanulnak is beszélni,
egyhangúan, hangsúlyozás nélkül ejtik mondataikat. A kölcsönös érint
kezésben fejlődött ki az emberiségnek tökéletes beszéde, s a természetes
szünetek s a fülre kellemesen ható hanghordozást beszédünk felhasz
nálta a gondolatok könnyebb megértetésére s kapcsolatba hozta a szavak
elrendezése módjával is. A hangsúly physiologiai természete minden
nyelvben egyforma, csak minősége, fokozatai s elhelyezkedése a szó vagy
szólam egyes részein más meg más. Ezért helytelen az is, a mit MOLKCZ
a magyar és a német hangsúly különbözőségéről mond. A szórend múlt
jának kutatását különben is nehéz lett volna összekapcsolni a hangsúly
változásának vizsgálatával, mert hisz az irás és nyomtatás semmit sem
őrzött meg a múlt idők hanghordozásának módjáról. Azt azonban még
som állíthatjuk, hogy aleJietetlen, hogy hangsúlyozásunk a történeti idő
folyamán valami gyökeresebb átalakuláson ment volna keresztül'). (15.1.)
Előttünk van a német és a franczia nyelv példája ; az indogermán nyel
vek változatos hangsúlyozása helyébe lépett a germán nyelvekben az a
szabály, hogy a legerősebb nyomaték a tő első tagján van, a franczia
nyelvben pedig a latin nyelvnek szintén változó hangsúlya a szólam
utolsó vagy utolsóelőtti tagjára ment át. A magyarban is kimutatható
egyes esetekben a nyomatékos szótag megváltozása, (v. ö. pl. a hanem,
csaknem, majdnem stb. szók hangsúlyára nézve KALLÓS értekezését:
A tagadás nyelvünkben. Nyr. 29 : 399.)
A könyv főrésze (II—X. fejezet) a szórend kérdéseivel foglalkozik,
még pedig első sorban az ige és a mellette kiemelt mondatrész (MOLECZ
szerint: meghatározó) helyét tárgyalja jelentő és feltételes módú ige
mellett. A régi irodalomból gyűjtött számos példát csoportosít különböző
szempontból s összeveti e példákat a mai nyelvhasználattal.*) E vizsgá) A 28. lapon néhány székely példát idéz M., melyben a meghatá
rozó az ige után áll: Ugy nevettünk, hogy pukkadtunk ni e g. S hozzá
teszi: «Nyomatékos-e ez esetben a «meg», nem sikerült megtudnom*. Az
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lódása folyamán M. arra az eredményre jut, hogy az «ige a régi ma
gyar nyelv en sokkal gyakrabban állott meghatározó nélkül, mint ma
napság és szórendünk fejlődése az idők folyamán épen oda irányult,
hogy az igét — a mennyire csak lehet — meghatározzák*). 165. 1.
MOLECZ nem tér ki az elől' sem, hogy keresse, mennyiben lehet e szó
rendi különbségben latin hatást látnunk s úgy véli, hogy «általában a
mondásokban (ez KICSKA műszava) nem idegen eredetű sajátság az igé
nek meghatározó nélkül hagyása, nyomatékos kiemelése. Olyan ellen
mondásokban azonban, melyekben a közlésnek legismeretlenebb része
nem maga az ige, latin hatás eredményének tarthatjuk.» (77. 1.)
MOLECZ több izben elismeri, hogy a régi nyelv szórendjének vizs
gálatában figyelemmel kell lennünk a latin hatás lehetőségére is ; feltűnő
még az is, hogy gyakran ugyanegy nyelvemlék különböző szórendet hasz
nál. Erre nézve MOLECZ igen helyesen látja e következetlenségek okait
abban, hogy nyelvemlékeink másolatok, melyekben a szórendet a másoló
néha a maga nyelvérzéke szerint változtatta. (75—76.1.) Bármely kor szó
rendi sajátságait tárgyalva, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem,
hogy igen sok függ az iró vagy fordító egyéni stilus-érzékétől. Ha valaki a
mai hírlapirodalmat feldolgozná a szórendi sajátságok szempontjából, s ez
adatok alapján akarná megállapítani a mai magyar nyelv szórendjének
törvényeit, mennyi furcsaság gyűlne össze, mennyi hiba válna törvenynyé. A gyenge stilus-érzékű iró nem tudja gondolatait elég szabatosan
kifejezni, s a mit ma lépten-nyomon tapasztalunk, még inkább meg volt
a kódexek Íróiban és másolóiban, a kik szintén nem voltak iróművésze k
s e mellett mindig csak fordítottak. Már pedig mindennap tapasztalhat
juk az iskolában, hogy a különben elég jó nyelvérzékű tanuló mindjárt
botlik és téved, mihelyt idegen nyelvű szöveg van előtte. Az eredetinek
szórendje mintegy vonzza az övét s e hatás alól csak akkor szabadul, ha
igen nagy az eltérés a két nyelv szórendje között. Erre mindig tekintet
tel kell lennünk, ha régibb korok vagy fordított művek nyelvét vizsgál
juk szórend szempontjából. S MOLECZ példáiban is sokkal több helyt
látom a latin eredeti hatását, mint a szerző. Figyelembe veendő még az
is, hogy a népnyelvi közlemények adatai sem feltétlenül megbízhatók,
midőn a szórend sajátságairól van szó. I t t is sok függ a beszélő stilusérzékétől. .Ügyetlen beszélő lépten-nyomon botlik ; néha szebben akar

ilyen mondatok gyakoriak a székely beszédben, a nyomaték mindig az
állítmány első tagján van, s a m e g minden nyomaték nélkül csatlakozik
az előbbi szólamhoz. így ejtik M. többi példáját is: A derekát j úgy ésszeszoritotta, hogy | szakad ketté. — Ajan hideg vót, hogy | /aítak meg.
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beszélni, mint rendesen szokott, e ezért tér el a rendes szórendtől. Mind
ezt figyelembe kell vennünk, midőn a szórend törvényeit kutatjuk.
A következő fejezet a felszólító mondat igéjét és ennek meghatá
rozóját vizsgálja, s a példákból MOLECZ azt következteti, hogy «régente
gyakran tették az igekötőt — meg más meghatározókat is — az ige elé
olyan esetekben is, melyekben semmiféle szigorúbb parancs nincs».
Csakhogy e szabály ismét torvénynyó teszi azt, a mi a régi nyelvben
valószinüleg idegen hatás vagy pongyolaság volt. Ezután a tagadó mon
dat szórendi sajátságait vizsgálja s : úgy tér át MOLECZ a másodrendű
meghatározók és a kiegészítő részek helyére a mondatban. Ezekre nézve
már nehéz általános szabályt találni, mert a másodrendű meghatározók
s a többi nem nyomatékos mondatrész helyes elrendezése nagyon is függ
az iró vagy a beszélő nyelv- és stilus-érzékétől, s mindig összefügg az
egyes részek nyomatékával. Legerősebb nyomatéka mindig az igéhez
tartozó meghatározónak van, s MOLECZ téved, midó'n azt állítja, hogy a
másodrendű meghatározó mellett az elsőnek hangsúlya gyakran elenyé
szik. Ellenben igen fontos az a körülmény, hogy minden kiemelendő
mondatrész új szólamot kezd.
Az utolsó szakaszokban a jelző s a kötőszók helyéről van szó, s e
tárgyalás közben ismét gyakran kitér a szerző a mai szórendi vétségek
tárgyalására. Végre röviden szól a szólamok és mondatok sorrendjéről is.
Összefoglalva a szórend minden egyes kérdésére kiterjedő vizsgá
lódásait, arra a végső (eredményre jut a szerző, «hogy bár elég szabadság
van ma is a magyar szók és szólamok elhelyezésében, de szórendünk
régente szabadabb volt. Szórendünk — úgy látszik — mind szigorúbb és
szigorúbb lett az idők folyamán*). (194. 1.) Bennem, mint már előbb is
említettem, MOLECZ példái és fejtegetései nem ezt a meggyőződést kel
tették. Szórendünknek fősajátságai a kódexek korában is ugyanazok vol
tak, mint ma. Az író a mondatrészek gondos elhelyezésével fejezte ki
akkor is gondolatainak finomságát, csakhogy mivel az irók mind fordí
tók voltak, a kik rendesen szolgailag ragaszkodnak az eredetihez, gyakran
eltérnek a magyar nyelv szokott szórendjétől s ez a pongyolaság s a
stilus művészetének hiánya látszik nagyobb szabadságnak. E mellett
azonban egyes szócskák (pl. kötőszók) helyére nézve valóban volt eltérés
a régi és a n u i nyelv között.
BALASSA JÓZSEF.

Komán

nyelvtudomány.

ADOLF ZAUNEE. Romanische Sprachwissenschaft. (Sammlung Göschen.)
Leipzig. 1900. 167 1. Ára 80 Pf.
A czímbe írt munka a Göschen-féle gyűjteménynek már második
füzete, a mely az összehasonlító nyelvészet egyes ágainak főbb eredmé-
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nyét foglalja össze kompendiumszerű kis kötetben. MERINGBB könyvéről
annak idején sok jót mondtak; azt hiszem, ZAUNEB könyvét sem fogják
kevésbbé kedvezően fogadni.
Újat természetesen mit sem nyújt e füzet. Nem szemrehányáskép
említem ezt; hiszen senki sem fog egy másfélszáz lapra terjedő kom
pendiumban új eredményeket keresni; forrásai legnagyobb részt, majd
nem azt merném mondani, kizárólagosan GRÖBEB Grundriss-e

és MEYEB-

LÜBKE Vergl. Gramm.-j& ; de már az anyag kiválasztása, áttekinthető
elrendezése és világos előadása ZAUNER érdeme. Azt hiszem, ez a leg
nagyobb dicséret, a melyet egy ilyen nem nagy igényekkel fellépő köny
vecskéről el lehet mondani.
ZAUNEB könyve inkább kezdőknek van szánva, és így csak helye
selhetjük, hogy a bevezetésben felemlíti azokat a tudnivalókat, és értel
mez néhány olyan fogalmat, a melyeknek az ismerete a következők
megértéséhez feltótlenül szükséges. A könyv két részre oszlik; az első
rész (21—38.) a latin népnyelvvel (vulgarlatem) foglalkozik, a második
(39—167.) a tulajdonképeni román nyelvekkel. Szerencsés gondolatnak
tartom, különösen a kezdő igényeit tartva szem előtt, hogy ZAUNEB bő
vebben és külön részben foglalkozik a latin népnyelv hangtanával, alak
tanával és szóképzésével, a mennyiben az a klasszikus latinságtól eltér.
Igaz ugyan, hogy ez az eljárás sok tekintetben anticipatio, a mennyiben
a latin népnyelvről közvetlen emlék, néhány föliraton s a grammatiku
sok megjegyzésein kívül nem igen maradt, s a mit róla tudunk, azt nagy
részt a román nyelvekből való visszakövetkeztetések révén tudjuk, *) de
hogy az efféle rendszeresebb összeállítás a megértés munkáját rendkívül
megkönnyíti, azt nem kell bizonyítani.
Nem ártott volna azt a pár odavetett, de találó megjegyzést a (37.
1.) román szókészlet jelentésváltozásairól kissé bővebben kifejteni. A ro
mán nyelvek szavainak legnagyobb része (éhez <C easa irod. lat. domus ;
eheval <£ cabaüus: irod. lat. equus stb.) igen érdekesen tükrözteti a
jelentéstan szempontjából is az irodalmi és a népnyelvi használat közötti külömbséget.
A könyv főrészét a hangtan és alaktan teszi, a mely a már emlí
tett forrásoknak lelkiismeretes, könnyen érthető, de tudományos köve-

*) Pl. a lat. irodalmi cádere-nelí megfelelő alakok a román nyelvek
ben ; oláh eddeá, cadére, ol. cadére, prov. eazer, ír. chedeir < cheoir <
chuir, sp. caer; mindezek az alakok egy cadére alapalakra utalnak, s mivel
azt hiem gondolhatjuk, hogy az összes r o m á n nyelvek egymástól függet
lenül hajtották volna végre a cádere <C cadére változást, fel kell tennünk,
hogy az m á r az alapnyelvben, t. i a latin népnyelvben m e g t ö r t é n t .
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telményeknek is megfelelő kivonata. Értelemzavaró sajtóhiba csak egy
tűnt szemembe : 29 1. 18 s. Abl. Pl. c. h . : Acc. Pl.
ZAUNEE könyve épen pontossága, józansága ós világossága miatt
rendkívül alkalmas nem csak kezdők számára kézikönyvül, hanem arra
is, hogy a nyelvészet más ágával foglalkozók belőle a román nyelvészet
mai állásáról általános képet szerezzenek.
GOMBOCZ ZOLTÁN.

Kisebb közlések.
A h a t á r o z ó r a g o k és a birtokos személyragok sorrendje tudva
levőleg nem mindig ugyanaz a magyarban. Nevezetesen, ha összevetjük
a következőket: alattam, belőled, melléje ezekkel: házamban, kertemből,
lovamon, azt látjuk, hogy míg az előbbiekben a névszótőhöz közvetlenül
a helyrag (-tt, -öl, -é) csatlakozott s csak azután a személyrag, addig az
utóbbiakban a névszótőhöz a személyrag járult előbb s csak azután
a határozórag.
Hasonló különbség észlelhető a votjákban is, a hol például'azt
találjuk, hogy uroboaniz ,szekerével' (finnül: vaunullansá), inmistiz jegé
ből' (finnül: taivaastansa), kisnoaniz,feleségével'
(finnül: vaimoinensa)
féle kifejezések ellenében, melyekben a határozórag ép úgy megelőzi a
személyragot, mint a finnben, ezeknek a megfordítottja is előfordul,
például: surmumizleé ,mostohaanyjától',
kisnoezli ,feleségének', hol a
ragok sorrendje ugyanaz, mint a megfelelő magyar kifejezésekben,
Ha az eseteket összevetjük, kevés eltéréssel arra az eredményre
jutunk, hogy a következő sorrend: névszótő-határozórag-személyrag
akkor áll, ha a határozórag már a finn-ugor alapnyelvben kimutatható,
míg a másik sorrend : névszótő-személyrag-határozórag azon esetben, ha
a . határozórag a magyarnak (illetve votjáknak) különfejlődése korában
keletkezett.
A vogulban csak az utóbbi sorrend járja : aúé-m-né ,atyá-m-nak',
ampayé-m-nél ,kót ebe-m-től'; ezt azonban pusztán analógiás alakulás
nak tekinthetjük, mely szerint a régi határozóragok a később kialakult
névutók módjára helyezkedtek el. Ha a birtokos személyragokat már a
finn-ugor alapnyelvben megvoltaknak teszszük fel, ott csakis a követ
kező sorrend állhatott: névszótő-határozórag-személyrag, úgy a hogy a
finn, a lapp, a mordvin stb. általában (a magyar és a votják pedig leg
régibb határozóragjainál) meg is őrizte.
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Ebből pedig az következik, hogy volt a finn-ugor nyelvek alapnyel
vének fejlődésében egy korszak, a mikor a személynévmás genitivusa
mint birtokosjelző a már határozóraggal ellátott főnév után állott órtelmezőképen, míg a főnévi birtokos jelző megtartotta mindig a maga
jelzői helyét a birtokszó előtt, a mint ezt az összes altáji nyelvekben ki
lehet mutatni.
A mongol nyelv történetében ugyanez az eset. a lehető legtisztáb
ban észlelhető. A mongol irodalmi nyelvben ugyanis mind a főnévi,
mind a névmási birtokosjelző genitivusban áll, a főnév genitivusa min
dig a birtokszó előtt, a névmásé pedig előtte vagy utána : yayanu, cikin
inu dpjigenii cikindür adali bülüge: ,a király füle szamár füléhez vala
hasonló' (hol yayanu = finn : kuninkaan, elgigenii — finn: aasin, cikin
finn = korva); ellenben minu aya vagy aya minu: , báty ám' (minu =
finn : minun).
A mongol irodalmi nyelv birtokos személyragokat még nem is
mer, míg a mai burjét-mongol nyelvjárásban már ily alakokat találunk:
naidayadamni ~[ finn toivoskellessani reménykedésemben' (naida=
toivoskele-, naidayada = toivoskellessa; mni, teljes alakjában : mini =
irod. mong. minu, finn minun).
Visszatérve a magyar nyelvre, a felvetett kérdésre vonatkozólag
röviden a következőket mondhatjuk :
Míg azok a közös finn-ugor forrásból eredő határozóragok, melyek
a személyragokkal való találkozásukkor az utóbbiakat megelőzik, sokkal
régibbek a személyragoknál, adig a -be, -ben, -bői (belől), -hoz, -tői, -ra
(reá), -ról, -vei stb. féle ragok ezeknél sokkal későbbi keletűek, s mint
már rég ki van mutatva, eredetileg főnevek voltak, ellátva a primitiv
határozóragokkal, s személyragos formáik (bennem stb.) teljesen kiszorí
tották a személynévmásoknak ragos alakjait; mert bátran feltehetjük,
hogy valamikor a magyar személynévmásoknak is voltak olyanforma
ragos alakjaik, mint a finn-ugor nyelvekben általában.
Használatuk eredetileg a névutókéhoz lehetett hasonló, s eredeti
leg főnevek lévén, genitivussal állottak. A mai házből-íéle alak eredetije
tehát ilyenformán képzelhető : ház (genitivusban) + bele (inneres) +
ablativus-rag.
A genitivusnak eredeti -n ragja már igen korán elveszett, s a főnév
tiszta töve helyettesítette (v. ö. IpS. pavve parne ,nap fia', e h. paiven
parne). A genitivust helyettesítő és eredetileg magánhangzón végződő
fŐnévtő azután megérte ugyanazt a változást, melyet a szintén ragtalanul nominativus gyanánt használt teljes tő megért: végső magánhang
zója elveszett s a köre-, káva-, háza-, itala-, álmo-íé\e alakok helyébe
hő, hó, ház, hal, álom lépett az idők folyamán.
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Ez magyarázza meg nyilván azt is, hogy miért találjuk a primitív
határozóragok előtt a teljes tövet: köve-t, kövö-n, közö-tt, míg az újabbkeletű ragok előtt a rövidebbik tő áll: ko-ből, ház-ban, köz-be.
Hogy miért veszem fel az utóbbi ragok előtt eredetileg a genitivust, annak elég magyarázata van eme ragok főnévi alaprészében,
továbbá abban, hogy személynévmással való viszonyításukkor személy
ragot kapnak.
Valószínűnek tartom azt is, hogy az olyan személy- és határozóragos alakokat mint lovamra szintén rigy kell felfognunk, hogy lovam
eredetileg genitivus volt, még pedig olyformán, hogy a genitivus -n
ragja az -m személyragot megelőzte (v. ö. finn hevoseni mint genitivus
ebből: hevosen-ni).
Maga a viszonyítás módja szabta tehát meg az újkópzésű viszony
ragok helyét oly egymásutánban, mint a lovamra példájából látjuk.
Hogy az -n rag a tárgyraggal együtt idővel szintén a személyrag
után került (házamon, házamat), az tisztán az analógia hatásának tulaj
donítható, mint a vogul nyelv példája is mutatja.
PRÖHLE VILMOS

Szószármaztatások.
Keselyű (késelő, kesel'o, keselyem, kesselő, kessellő NySz.); kesej,
Jsese (későt Heves vm.): 1. , sárgásfehér, fakó (ló, ökör)'; 2. ,fehórfoltos
(májszínű és fehér, vörhenyeges, fehér-fekete — ló, ökör stb.)'; 3. ,fehérkörmű, alul fehér lábú' (MTsz.) — v. ö. csag. v^fLa.«.j' (kucalak) ,der
geier' (BADL. Wb. II.">009.) ^!^la».»a (kubaiak) ,milan ; Weihe, Taubenstösser' (JZENK. 712 c. II.). A hangrendi eltérés mindenesetre figyelemre
méltó, de a különben való pontos alaki egyezés és a jelentés azonossága
mellett nem teszi kétessé a megfelelést. Az s co c megfelelésre v. ö. Icos,
bors, stb. szavainkat.
BUDENZ, úgy látszik, a keselyűt és kesely-t (kesej) nem tartja egy
ugyanazon szónak ; legalább alaktanában (NyK. XX. 291.) a kesely vég
hangjában a deverbalis -l névszóképző egy mellékalakjáfc látja.
Szerintem ebben az esetben egyszerűen metaphorás átvitellel van
dolgunk. Feltevésünket csak megerősíti PAAL GYULA (Nyr. V. 515.) köz
lése, a ki KÖEÉSZ székelységi tájszavait rostálva megjegyzi, hogy kesely
(KÖRÉSZ értelmezése szerint = ,feketés szőrű'), ,az olyan ló, szarvas
marha, sertés, mely sárga, fekete, pej, barna szőrű lévén egy vagy mind
a négy lába végén fehér szőrrel födött'. Yilágos, hogy bizonyos sasfajok
fehér tollal fedett csűdje volt az átvitel alapja, s eredetileg a kesely szó
nem vonatkozott az állat színére. Később általában a fehérfoltos lovat
stb. nevezték kesely-nek.
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Hasonló jelentósátvételeket minden nyelvből idézhetnénk, pl.
ráró, ném. rappe ( = rabé) stb.
A MTsz.-ban is a kesely czikkben a 8. pontot tenném az első helyre.
Kortuj : sövényház (Szolnok-Doboka m. MTsz.) < oláh. cort
,tente' (DÁMÉ. II. 292.) < tat. kirtá ,karó- v. sövény-kerítés.' (BÁL. 58.)
P i h l a j a . F i n n S . pihlaja [pildaa, pildava, pihjala] r ö n n | pihlajalintu
sidensvans (bombycilla garrula) | pihlajanmarja
rönnbár j pildajatar
(myth.) andenymf, som hadé várd om rönntrádet | pildajikko, pildajisto samling af r ö n n a r , rönnskog (LÖNNROT) I karj. pihlaja | ólon. pihUu tő : pihla- | vepsz pihti t b . pihlöd j
vót pihkaga pihlajanmarja | észt pihlaka, pihlak, pihlik;
észtE.
pihl, g. pihla (WIED.) pihla-puu | lív pl'l&g pihlaja (SETALA, A H .
253.). Az olyan hangmegfeleléseket tekintve, m i n t pl. íinnS.
kihla | vepsz líehl, kihX | vót cihla | észt kihl, g. kihla < ó-skand.
gisl; finnS. kaihla, kaihila, kaidia / kaisila, kaisla | karj. kazla |
ólon. kaélú < ó-sk. geisl, geisli, gisli, — finn alapalakul *pisla-ga-t
t e h e t ü n k fel, a melynek végzete közös több fanév végzetével, pl.
íinnS. hala-ja, hala-va fűzfa; finnS. kataja gyalogfenyő.
A kifejtett közös finn *pisla alapalakkal p o n t o s a n egyezik
mordvM. pizel, pizal, E. pizet fojtós b e r k e n y e ; — M. pizelks, E .
pizel-undo berkenye fa (NyK. 5 : 216.). A képzésre nézve v. ö. páitá
mogyoró : M. pdiks, E. pesks mogyoró-bokor, éivgá kányafa-bogyó :
civgiks kányafa.
A megfelelő cseremisz alakok : pizle, pizle, kőrisfa, eberesche
[helytelen fordítás]; pizle fojtós berkenye; vogelkirschbaum;^).-A;ai/j
paÖHHOBKa (nTHiia) | pisiima (m.) pézélmé id. pezle, pezlé id. W .
Kétségkívül idetartozik osztjE. paúar beere der eberesche;
pasar-ju/ eberesche (A.), pedar eberesche (NyK. 26 : 23.) j vogE.
padár id., pdsér- = pdser-, pasar-jiv eberesche (A.) j T. pisar berkenyefa (M.). Az l ~ r hangmegfelelésre v. ö. or. noxMeJib > v o g T .
po/jngr \ kaz. tat. kirtdla- bekeríteni > vogL. (la%-) Lültérti. Nem
lehet elválasztani az idézett alakoktól az egyező votják és zűrjén
alakokat s e m : votj. pa>le$, Kaz. palez vörös berkenye, barkócza;
pale$án-nan
vörös berkenyével töltött p á s t é t o m ; palej-pu
Jel.,
Kaz. palez-pu vörös berkenyefa (sorbus aucuparia) j zürj. pelys,
p.-pu eberesche, vogelbeerbaum; pelysa von Eberesche, | pelyéa-in
mit ebereschen bestandener (W.).
Szorosan a zürj.és votj. alakokhoz csatlakoznak a török nyel
vek a d a t a i : csuv. piles paŐHHa (Z.) | kaz. tat. milás id. (BOCK.),
milaslek pflÖHHHHKT. (OSTE.) j tob. tat. y*JLu9 y^Lyo milas B U D .
2 : 744. paÖHHa | kirg. milás id. | alt. pele id. (Alt. gr. 100, 236.).
Valószínűleg ide tartozik még mong. moil die wilde kirsche, traubelkirsche, aalkirsche (SCHMIDT 217. a.).
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H a az idézett alakok összetartozását elfogadjuk, m á r pedig a
szoros hangalaki, s még szorosabb jelentésbeli egyezés mellett
lehetetlen el n e m fogadnunk, az egyes nyelvek alakjainak egymás
hoz való viszonya szinte megfejthetetlen. Ősrokonságra ilyen jelen
tésű szónál n e m gondolhatunk, átvételi viszonyt sem vehetünk fel;
ennek ellentmond egyrészt a finn, másrészt az altáji török (s a
mongol?), a melyekben m a i t u d á s u n k szerint török, illetve finn
ugor jövevényszavak nincsenek. H á t r a volna még az a lehetőség,
hogy m i n d a török, mind a finn-ugor nyelvek egy h a r m a d i k nyelv
ből vették át a «berkenye*) elnevezését, azonban m i n d e n u t á n a 
j á r á s o m h i á b a volt, n e m t u d t a m n y o m r a j u t n i . Az idézett alakok
mindenesetre érdekesen bizonyítják, hogy egy ilyen egészen spe
ciális jelentésű szó milyen óriási területen élhet, csaknem egyező
jelentéssel és hangalakkal.
GOMBOCZ ZOLTÁN.

Keleti műveltségszók.
Maszlag. CzF. meghatározása szerint ,akármiféle étel vagy ital,
mely bódulást, részegséget, kábulást okoz'. Az európai nyelvek közül
megvan az olaszban, hol maslocco-nak hangzik; az európai gyógyszeré
szeiben pedig massac, masloe, masasc nevek alatt ismeretes. Még a mi
nyelvünkbeli alak áll legközelebb az arab maslak szóhoz, mely valószínű
leg a spanyol nyelv közvetítésével terjedt el a többi európai nyelvek
ben is.*)
Alkermes (álkörmös) : ,festőtzőlő, vérfürt' (CzF.) az európai
nyelvekben, hol kermes alakban is előfordul, szintén ilyen jelentéssel
ismeretes. A szó eredete az arab al kirmiz-re vezethető vissza, mely ki
fejezés előrészében az al arab névelő van meg. A kirmiz szó i képzővel
ellátva, kirmizi, kirmizi, a török nyelvekben pirosat jelent. Ez a képzős
alak van meg egyébként az európai cramoisi, cannesi, cannezin, cJtermisi
szókban, nemkülönben a magyar karmazsin-hun. is, mely az olasz (carmosina, earmesino) vagy a német nyelv révén (carmoisin)
került
hozzánk.
Razzia, vagy helyesebben razia, a portugál nyelvben gazia,
gaziva-nak hangzik. E kifejezés újabbkori átvétele az algiri arab ghazia
szónak, mely az algiri tájszólásban razia-nak hangzik. A szó katonai

) A főbb adatokat a következő forrásokból merítettem : LlTTBÍ : Dictionnaire de la langue francaise. Supplément par DEVIC ; GRÖBER : Grundriss der romanisclien Pliilologie I.; Glosario etimologico de las pálabras
espanolas ; LOUBENS : Recueil de mots fran9ais tirés des langues étrangéres.

128

KISEBB KÖZLÉSEK.

kirándulást, kirohanást jelent és alapalakja a gazt ,dicsőt, hőst' jelentő
szóval azonos.
Ismeretlen (x). A mathematikában a;-szel szokták az ismeret
lent jelölni. Ennek eredete szintén az arab nyelvre vezethető vissza,
melynek az algebra, zero, stb. szókat is köszönhetjük. Az arab nyelvben
sej, illetve mj ,dolgot' (res) jelent. Ez a szó spanyol átirásban xei-nek
hangzik, melynek x megrövidülése ment át az európai nyelvhasználatba.
Gyülep. A NySz. tanúsága szerint szirupot, nádmózzel összefőtt
édességet jelent, v. ö. rózsa-gyülep, viola-gyülep.*) E szó azonosítható a
spanyol julepe, olasz giulebbe, latin julapium szókkal, melyek viszont
az arab-perzsa gulab vagygulab alakokból fejthetó'k meg. A perzsa gulab
a gulÁ(rózsa) 'és ab (víz) összetételéből való, ebből az arab kiejtés julab-ot
csinált, mely az európai nyelvekben ismét a fentebbi alakokat öltötte.
Miseder (misider, misidor, mizseder MTsz.). A gyógyszeré
szeti műnyelvben előfordul még : misador, mizsepor, misépor, mixere
alakokban is (Nyr. XVII. 130). Jelent szalmiáksót (sal ammoniacum,
amm. chloratum). A miseder-pw termés vérkő porát jelenti. E szó ere
dete az arab an-nosadir alakra vezethető vissza, melynek an előrésze
az arab al névelő hasonulása {al nosadir helyett). Az európai (spanyol,
portugál, olasz) nyelvekben al misadre, al misadir, amizadir,
anotasier,
misadir, nestudar alakokban van meg. A magyar alak a törökből is ered
het, a hol e szó nisadir-n&k hangzik és a névelő nélküli arab szónak az
átvétele.**)
Puncs. Az európai nyelvekbe az angol pimeh révén jutott. Ere
detének a perzsa pang (öt) szót tartják, mely angolos kiejtéssel jutott az
európai nyelvekbe. E nevéhez, az ötöt jelentő pang szóhoz, a benne levő
ötféle elem (tea, czukor, pálinka, czitrom, fahéj) folytán jutott.
KUNOS IGNÁCZ.

*) Erdélyben m a is él ez a szó : vö. a MTsz.-ban jülep,
**) KRAUS (Etym.
XVII. 131).

med. Lexicon) misadir

málna-jülep.
A szerk.
arab alakot említ (1. N y r
A szerk.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlókbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- ós folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Trlampel József.
Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és mű.történelmi mozzanatokat- a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi ozikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

A t h e i i a e u m . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Tizedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Tizenegyedik évfolyam.
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.
E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
XIX, kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémiá
i n , osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az 'elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik
m e g ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
kötetnek 10 kor.

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczegyedik kötet.
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának
megbízásából szerkeszti Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s
udományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek,
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901.11.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András.
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, h a n e m jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg,
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
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A déli lapp nyelv rövid alaktana,
(Első közlemény.)

A déli lapp nyelv az összes lapp nyelvjárások között a legrégiesebb színezetű és épen azért a legérdekesebb és legtanulságo
sabb is. Altalános, főleg hangtani sajátságait a NyK. XXII. kötetében
«A svédországi lapp nyelvjárások)) ez. értekezésem 227—255. lapjain
tárgyaltam, ezúttal pedig e nyelvterület alaktanának leírását kisér
tem meg részint közölt szövegeim (Ugor füzetek 8—10. szám), ré
szint azon nyelvtani adatok alapján, melyeket a helyszínén és két
ízben (1888-ban s 1894-ben) Budapesten tartózkodott lappoktól föl
jegyeztem. Az idő, melyet a déli lappság egyes nyelvjárásainak tanul
mányozására fordíthattam, sokkal csekélyebb volt, mintsem hogy
teljes munkát nyújthatnék. Alaktani szempontból legbővebben a
skalstugani, undersákeri és stenselei nyelvjárásokkal foglalkoztam,
a többiekről csak töredékes adatok vannak rendelkezésemre.
Az egyes szók és alakok jelen vázlatomban kissé eltérő át
írásban jelennek meg, mint a hogyan az Ugor füzeteidben közöltem
őket. Ott az egyes hangoknak minden változatát föltüntettem úgy,
a hogyan hallottam és lejegyeztem, itt e változatokra lehetőleg
egységes jelet használok. E nagyolt átirás jelölésére a következő
betűk szolgálnak:
e = ugyanazon szótagbeli a, d, e helyett; pl. tatna, tatná>
tatne «te» helyett: tatne. Általában = északibb lapp a-val.
o = ugyanazon szótagbeli a, o, u, e helyett; pl. acc. náitam,
náitom, náitttm, náitem «leányt» helyett: naitom.
e = 'e ('áj, ie; pl. feleke helyett jeleké «láb»; k'etté, kietté h.
ketté ((bekerített hely, állás rénszarvasok számára»; kiéréké, kieréké
«kő» helyett kereké.
Nyelvtudományi
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a = ea, iii, la helyett; pl. eátnems, 'átnems, 'atnsms «föld»
helyett atnemE.
a = *q,t o*. helyett; pl. °qleke «váll»; koásse, kuásse, kopásé,
ko^sse, kösse, kösse helyett kaiéi, kasse «mikor stb.».
ü = u°, u' helyett; pl. St. kuelépe «palló», jueléke «láb» helyett
kidepe, juliké.
h = St. °Ő helyett; pl. aoccip «kaptam» == éccip.
e = első szótagban le, e, % (le) helyett; pl. fme, jénd, jlne,
jlena stb. helyett jéne «sok»; a következő szótagokban ie, iá, íd, le
stb. helyett; pl. köatie helyett: köate «bátor»; wattiejim, watt'ejim
helyett wattéjim adtam.
d = ea-ve\ váltakozó ed, lei, íd, ea, lé, 'a helyett; pl. jedea,
jedéd, jiáca, jided, féca stb. helyett jded, jdce «más».
ű = szó végén levő no, u*, ue helyett; pl. St. mákeuó, U.
mdkstfi, maksuz «fizetés»: máksű.
Az le (helyesebben la), 8d, öa, üo (üu>) diphthongusokat,
melyeknek szintén több változatát jegyeztem föl, ebben az alakban
tartottam meg. A változatot csak akkor emlitem meg külön is, ha
alaktani szempontból jellemző.
' ékezettel a félig hosszú egyszerű magánhangzókat jelölöm
(á, a stb.); pl. dksii v. áksd «fejsze».
[ ]-be teszem azokat a kétes alakokat, melyeket egyes közlők
től nem beszélgetés vagy szövegföljegyzés közben, hanem akkor
kaptam, mikor egyes alakokra kérdeztem.
A déli lapp nyelv több nyelvjárásra oszlik. Alaktanomban a
következő rövidítéssel jelelem őket: 1. St. = a norvég Helgeland
tartománynak Hatíjelddal egyházkerületi nyelvjárása, mely a
svéd Ume-lappmark Stensele egyházkerületi dialektusával egyezik
meg. — 2. F. = Jemtlandnak Fölinge lappmarki (grostvikeni)
nyelvjárása. — 3. Sk. = Undersáker lappmark Skalstugan hegy
ségi nyelvjárása. — 4. U. — Undersáker lappmark Anaris, Tranris
(Undersáker), Oviken hegységeiben és a norvég Dovre-fjeld s Eöraas
vidékén élő nyelvjárás. - 5. H. = Herjedalnak Tánnes hegység
ben beszelt dialektusa.
Valamely alak elé tett Dlp. ( = déli lapp) vagy St. J. azt
jelenti, hogy az illető alak az egész déli lappságban előfordul;
valamely alak előtti J. rövidítés pedig azt, hogy Stenselét kivéve
egész Jemtlandban vagyis a többi déli lappságban használatos.
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alaktan.

Névragozás.
Hangváltozások a névragozásban.
A déli lapp névszók egyenlő vagy egyenlőtlen tagúak.
Az egyenlő tagú töveknél a végmagánhangzó szerint meg
különböztetünk: 1. -é (-ie) végzetü töveket; pl. ivaré hegy; 2. -e
(eredeti -a) végűeket; pl. küuss tehén ( — \-pF.gussa); 3. -a végűeket:
pl. mana gyermek; 4. -ű végűeket, melyeknek legnagyobb része
Jemtlandban az -a végűekkel egybeesett; pl. stenselei stalü mesebeli^óriás = jemtlandi lapp stalá ; stenselei áksü fejsze = jemtlandi áksa.
Az egyenlőtlen tagú névszók egy- és többtagúak. Egytagú
csak néhány névmástő van, mint tihte (tő: ta-) ez, az; taté (tő ; ta-)
ez, emez; tuhte (tő: tu-) az, amaz; tuote (tő : tuo) amaz; kie (tő :
kie-) ki; ml (tő : ma-) mi, ki; hűlte (tő: ka-) ki, mi, melyik; jihte,
ihte (tő : ja-, a-) aki, ami, amely.
A többtagú egyenlőtlen tövek, még a továbbképzettek leg
nagyobb része is, a déli lapp nyelvben szintén magánhangzóra
végződnek és két csoportra oszlanak: 1. olyanokra, melyek a
nominativusban e (e) végzetűek, mint alámucs ember; ciccei>s
anya, kalteje forrás; — 2. olyanokra, melyek a nominativusban
két- s a többi esetekben többtagúak, mint máksú (inessivus : máksunisné) fizetés.
Mind az egyenlő-, mind az egyenlőtlen tagú tövek csoport
jainál a tő magánhangzója rendszeresen változik. E változásnak
kétféle magánhangzó van alávetve: a) a tő belsejében levő, b) a
tővégi magánhangzó.
I. Hangváltozások a tő belsejében.

A) Egyenlő tagú töveknél.
Az egyenlő tagú tövek belsejében a névragozásnál egész sor
rövid és hosszú magánhangzó, valamint diphthongus változhatik.
A változást mindig a rájuk következő szótagban levő a (a), i és u
magánhangzók okozzák.
9*
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1. Az a (a) hatása.
Az egész déli lappságban általános az a (a) hatása a meg
előző szótag magánhangzójára az é tővégű névszóknak egyes számú
allativusában. Az a (a) hatása alatt itt a következő változások
történnek:
a) Az á (a) tőhangzó a-ra változik; pl. Dlp. calemé szem;
állat. s. caláman • Sk. ndlmé száj : íialman, nalman ; jaivre tóijaivran; F. hanté gödör: hautan. Ez a változás az egész déli lappság
ban általánosan csak egy-két szónál fordul elő (mint: etilemé),
rendszeresen azonban csak Skalstuganban és ezen kívül WIKLUND
szerint (Entwurf einer urlappischen Lautlehre 159.) az offerdáli
nyelvjárásterületen található. Ez utóbbiakban ugyanis általános
szabály, hogy az é hatása alatt a megelőző szótag a-ja d, a-re vál
tozik, akár a, akár a, akár o felel meg neki a többi északibb lapp
nyelvjárásokban ; pl. Sk. jáwré = Arj. ja'wré tó ; calemé = Arj.
é&l'bmé szem; létté = Arj. leddé madár. Az egyes sz. allativusban
aztán az a (a) hatása alatt az eredetibb a-t találjuk.
b) Az a, a és félig hosszú d, a tőhangzó a, d-ra változik, de
szintén csak Skalstuganban és az offerdáli nyelvjárásterületen;
pl. dhéé, ahcé atya: állat. s. dJicán, ahean ; cácé, edeé víz: cacan;
kdtté part: kattan ; j)udrné, p_udmé legény, fiu : pdrnan.
c) Az le, ie tőhangzó ed (ed, ed, edj-ie, az e (= le) tőhangzó
pedig a (= ed)-re változik; pl. kieéé vég: állat. s. keácdn; etrié
anya: atnan (Herjedal: Véné: állat. s. ednanj; séipé fark: saipdn.
d) Rövid i tőmagánhangzó, melylyel szemben az északi lapp
nyelvjárások a (a)-t tüntetnek föl, az egész déli lappságban d,d-ve,
Stenselében a-ra is változik; pl. St. F. Sk. sijje, U. H. sijje ( = Arj.
s&d'd'é) hely.: állat. s. sdjjan, sdjjan. Ugyanez a változás éri az
eredeti rövid i-t is néhány szóban, de csak Frostvikenből és Stenseléből jegyeztem föl rá adatokat; pl. ciccé anya: állat. s. F. cdccdnr
edeedn, St. édeedn, caccan ; St. tikké törvényszék: takkan.
e) Rövid u (u) tőhangzó Sk. U. H.-ban a-ra, St. F.-ben
inkább o (a)-Tf& változik; pl. Sk. U. H. nuppé, nuppé, St. F. muppé,
muppé más, második: állat. s. Sk. U. H. nappdn, St. F. moppdn;
Sk. U. H. prutné kút: pratnan; kuhké-s hosszú, messze : állat. s. J.
kahkse, St. kohkse ; munné tojás: St. monndn.
f) Hosszú ü (üu) tőhangzó az egész déli lappságban au-YSL
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változik; pl. i>üuré czölöpökön nyugvó kis faépület: ailat. s.
paurán.
g) Hosszú i (V, le) töhangzó St.-ben ai, üi-m változik; pl.
nipé, nilpé kés : állat. s. ndipán; svlné, sviené disznó: sváiénan.
li) Az üe (ered. üo) diphthongus Stenselében üq-ia, az ü (ne,
u = ered. uo) pedig ugyanitt uá-m változik; pl. küelé hal: állat. s.
Lüqlan ; phlevé mocsár, láp ; plüqwán \ hidegé, kulépé palló : kuálqpán; juléké láb : juálqkán ,• pürété, purété asztal: jmdrqtán, knssé,
kuissé vendég: koussán. — A jemtlandi déli lappságban (Frostvikent talán kivéve) az eredeti ilo-ból lett üe az egyes sz. allativusában részint ea (ed, éa)-ra>, részint itéi-Ye, az uo-ból lett c (é)
pedig 6 a-ra változik; pl. U. H. sküeké erdő: állat. s. skéákan (skedkan) \ Sk. U. H. wüemé, wuémé (= Lule : vuopmé) erdő: állat. s.
wuaman \\ Sk. U. H. jélké, jélké (= lpF. juolgge) láb: állat. s.
falkán (Sk-ban 1891-ben jalkan alakban is följegyeztem).
f. Az i hatása.
A ragbeli * hatása alatt a tőbeli magánhangzók rendszeresen
csupán Stenselében változnak, még pedig az egyes szám comitativusában s atöbbes számnak, a nominativust és essivust kivéve,
minden esetében. A változás következő magánhangzóknál történik :
a) Az a töhangzó a, (e)-ve változik; pl. sámé lapp ember:
sing. com. sdmins, plur. gen. sdmi, acc. samite stb.; dhcé atya:
sing. com. ahcine, plur. gen. ahci, acc. dhcite stb. — Félig hosszú
á rövid a (e)-re változik; pl. láttc paraszt: sing. com. Idttins, plur.
acc. lattite stb.; kdpté kabát, felső r u h a : sing. com. kdptim, plur.
gen. kápti stb.; páréné legény: sing. com. pdrenine, plur. acc.
pdrénite stb.
b) Az d, á töhangzó néhány szóban é (i, e)-ie változik; pl.
cdlémé ( = Arj. cvdfbmé) szem: sing. com. éélémine, plur. acc.
célémite stb.; tárévé (== Arj. terévé) kátrány: sing. com. teréviné,
plur. acc. terevite stb. [ látté ( = Arj. löddé) madár: sing. com.
léttine, plur. acc. Jéttite stb.
c) Az é (= 'e, ie) töhangzó i-re változik; pl. ketté karám :
sing. com. kittine, plur. acc. kittite stb.
d) Az öq töhangzó ö° (helyesebben ©°, oó-re)-ra változik; pl.
köqté lapp sátor: sing. com. kö°tins (köHhie), plur. acc. keHite stb.
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e) Az üe tőhangzó wtt-ra változik; pl. küele hal: sing. eofia,
küHine, plur. acc. küwlite stb.
Mind ezek a változások az -e végű töveknél történnek. A ragbeli i hatása ezen kívül még az -e végű töveknél is jelentkezik;
itt azonban csak néhány szónak tőbeli a hangjára szorítkozik,
mely a ragbeli i előtt a fölsorolt esetekben a (e)-re változik; pl.
páhce fiú : sing. com. pahőine, plur. acc. paketté, elat. pahéiste stb.
Megjegyzendő azonban, hogy különösen az a), d) és e)
pontok alatt fölemlítetteknél, valamint az -s végű töveknél rit
kábban az umlaut nélküli alakok is használatosak, mint plur. acc.
siimite mellett samite, kőetite mellett köatete, pahcite mellett
pahcite stb.
3. Az u hatása.
A rövid u hatását a megelőző szótag magánhangzójára szin
tén csak a stenselei nyelvjárásban tapasztaljuk, még pedig az
egyes szám allativusában. Az u hatása alatt a következő magán
hangzók változnak:
a) Az a tőhangzó a-ra (= o*); pl. kallü homlok : sing. állat.
hallese.
b) Az a tőhangzó ü-ie; pl. kárhkű templom: sing. all.
k'ürh]<se v. k'ürlikiije. Előfordul azonban kárlikuse is.
c) Az ti (= iá) tőhangzó ű (= uo, u°)-ra; pl. sankú ágy:
sing. all. sűnkse, sünkuje. Előfordul azonban sankuse is.

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél.
Az egyenlőtlen többtagú tövek általában háromtagúak. Mi
kor ezek közül némelyikhez a ragozás alkalmával olyan ragok
járulnak, hogy a szó ezáltal négytagúvá válik, a nominativusi alak
második szótagjában levő rövid e (v. a) hang ezekben a négytagú
alakokban a-ra (v. csak félig hosszú a-ra?), az epedigé-re változik;
pl. U. ankane (v. anketie ?) fiú, kölyök : sing. comitativusa és essivusa ankánlne, inessivusa ankanisne, elativusa ankanisté; plur.
acc. és állat, ankanlte stb.; F. nahkare álom: sing. elat. nahkáristé;
St. taktsre lány: sing. ess., com. taktarlne, állat, taktaresss v. taktarese stb. — é : é változásra példák: U. kártene telek: sing. iness.
kdrténisne, edlat. kártenase?i; plur. accus., állat, kártenité, iness.
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kárténíne stb., déli lapp kuöutele magas hegy: sing. iness. kuöutelisné, állat, kitöutélassn v. -láss, plur. iness. kiiöateUné stb. A négy
tagú alakokban föllépő a, e tulajdonképen az eredeti magánhangzó,
mely a háromtagúakban e, illetőleg e-vé gyöngült. A hosszú é
meglehetős szabályossággal lép föl a négytagú szavakban az
egész déli lapp területen, az a (á) helyett azonban, úgylátszik, a
nominativus hatása alatt rövid a-t, sőt e-t találunk; pl. Stensele,
Sk. plur. acc. taktarite v. taktarite, Sk. sing. com., plur. iness.
taktarine stb. U. és H.-ban az a helyett mindig rövid a van a sing.
allativusában: taktarasen, ankanassn valószinüleg a következő
szótag hosszú a-ja miatt.
Magánhangzóváltozások a névszótők vegén.
A szótő végén következő hangváltozások történnek:
a) Az -é tövűeknél az é tő végi magánhangzó kiesik : 1. ragbeli i (jemtlandi lapp é, e) előtt; pl. sing. com. St. warins, Jemtl.
waréne, ivarén-e, plur. gen. St. warij (de ivaréi is van), Jemtl. csak
warei, acc. St. warite, Jemtl. ivaréte, ivarete stb.: waré hegy. — 2.
Kiesik /,, p, t, s, .<?, c, c mássalhangzók után s fsj-sel kezdődő ragok
előtt az egyes szám inessivusában, elativusában és allativusában ;
pl. aiké idő; sing. iness. aiksne, aiksne elat. aikste, aikxte; alice
atya : iness. ahcsne, elat. ahcste, all. ahcse ; koqte sátor : sing. iness.
kgatsne, elat. kogtste, all. koqtse; laipé kenyér: ling. iness. laipsne,
elat. laipste, (állat, laipse). — 3. Eövid e lesz belőle a sing essivusban, inessivusban, e]ativusban és állativusban egyéb mással
hangzók után; pl. ware hegy: ess. warens, iness. ivaresne, ivaresn,
elat. ivareste, wareste, (állat, ivarese).
b) Az -e tövűeknél az e tő végi magánhangzó következő vál
tozásoknak van alávetve :
1. Kiesik a ragbeli i (ée) előtt az egyes sz. comitativusában
s a többes számban; pl. pdhcs fiú: com. sing. St. pahcins, Jemtland pahcem, plur. gen. St. pahcij, Jemtl. pahcij, acc. St. pahcite
v. pahcite, Jemtl. pahcéte, pahcete stb., megjegyzendő azonban,
hogy Stenselében az e véghangzó p és m mássalhangzók után az
i előtt rendszerint nem esik ki, hanem ?x-ra változik; pl. lahpe
lapp ember: sing. com. lahpuine, plur. acc. lahpuite, su°rme ujj:
sing. com. su,0nnui>i£ v. surmim. — Kiesik az e véghangzó a sing.
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ace.-ban egész Jemtlandban p és legtöbbször l, r után is; pl. cuhps
lapp sapka: acc. őukpnt; niáre férfi : acc. níárm v. niárom, kálle
házas ember: acc. hallem v. H. kaim ; — kiesik a sing. genitivusban az egész déli lappságban t, s, $ s legtöbbször l, r után, Herjedálban p után is ; pl. Mets kéz : gen. kietn; káse lúd : kasn; Jemtl.
kasse mély völgy: kaién; sünre juh : söum ; jaule karácsony:
janin; Herj. kuppe házas ember, férj: kupn; — kiesik az £ végmagánhangzó még az s-sel kezdődő ragok előtt, vagyis az egyes
szám inessivusában, elativusában és allativusában k, t, p, s, éf c, c
után az egész déli lappságban és S k . - b a n / u t á n is; pl. juhkefolyó:
sing. iness. juhksne, juhksne, elat. juhkste, all. juhkse ; kiete kéz:
iness. kietsne, kleMn, elat. kietste, all. kietse ; [>aJice : pahcsne, pahcste, pahcse; vaisse zsák; iness. vuissne, Sk. soafe rét: elat. soafste
stb. — Elmarad a vég e az egész déli lappságban azonkivül ,bármilyen végzetű, a többes szám nominativusában a többes h, ' előtt ;
pl. ul'se ajtó : plur. nom. uks\ . muors fa : muorli; nahcs : pahc
stb. — Herjedálban az egyes sz. comitativusában és a vele egyező
essivusban sokszor a raghoz tartozó e is elmarad, különösen l, r, t
és y után, mint: kálle : com., ess. kdllns v. kdlPne, jüre vadállat:
jürne, akté egy: aktne.
c
2. A szóvégi £ zárt é (i, e)-re változik az egyes szám nominativusán kívül minden esetben j után az egész déli lappságban;
\A.jejjs éj: sing. acc. St. jéjjéy, J. jéjjém, gen. jéjjen; ivüoje vaj:
sing. acc. wüojém, iness. wuojésne, wüojesn, •—• Stenselében a sing.
-je ragos allativusa előtt é van minden mássalhangzó után, de p,
w, m ós ritkábban k után é helyett inkább u lép föl; pl.palica:
sing. állat, pahcéje, neits lány: all. natéje ; — láhps : láhpuje (de
láhpéje is), skihpe hajó: skilipuje; füows nép : füowuje; heiems
ház, otthon: heiémuje ; skö°ke erdő : skö°kuje v. skö°kéje.
3. Az egész déli lappságban u-ra változik a szóvégi s az egyes
szám nom. com. és essivusán kívül minden esetben w és m után,
St.-ben az acc. és genitivusbanp után is; pl. tieme lé: sing. acc.
Ijemum, St. liemup, iness. Uemusne, liemusn, állat. Uemuse stb. St.
juoive csapat: acc. füowup, gen. füoivud, iness. füoivusne stb.,
3. rieivs róka: acc. rlezvum, gen. newun, all. ríewuse stb.; St. láhps:
s. acc. lahpnp, gen. lakpun. — Jemtlandban nemcsak w és m,
hanem a sing. acc. és genitivusban, néha az allativusban majd
minden mássalhangzó után, a hol a szóvégi £ nem tűnik el, majd
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megmarad az e, majd a, o, ?t-féle hang lesz belőle. Ezt a többféle
hangot, melyet lehet hogy rosszul is hallottam, közös 9-val jelölöm;
pl. naite lány: acc. náitam v. naitom, niiitum = naitom ; juhke
folyó: acc. juhkom, gen. juhkon, all. juhkose v. julikse.
c) Az -a tövűeknél az a véghangzó következőleg változik:
1. Kiesik az a véghangzó a ragbeli i (é) előtt a sing. comitativusában és a plur. nom. és genitivusát kivéve minden esetben ;
pl. mana gyermek: sing. com. St. manins, Jemtl. manens, plur.
acc. St. mánite, Jemtl. manéte, iness. St. manine, Jemtl. manéne,
elat. maniste, továbbá k, t, p, s, i, c, é után a sing. iness., elat. és
allativusában, míg más mássalhangzók után rövid e-re változik;
pl. ahka asszony: iness. ahksne, elat. ahkste, all. ahkse ; — mana:
iness. mánesne, mánem, manese. — Az essivus az a tövűeknél
St.-ben mindig meg van különböztetve a comitativustól s rövid e-t
tüntet föl a comitativusi í'-vel szemben; pl. mana: com. manine,
ess. manens. Jemtlandban a com. és essivus ennél a tőnél is
egyenlő.
2. A vég a megrövidül a többes genitivusi i előtt, mint ahka:
ahkai; mana : mánai. A hosszú a csak a sing. nominativusban,
accusativusban és genitivusban marad meg, de csak Stenselében,
míg a többi déli lappságban ugyanitt félig hosszú á-ra változik
vagy egészen megrövidül; pl. mana: mánam, Jemtl. manám. manam,
gen. mánán, Jemtl. manán, manan.
d) Az ü tövűek. — Az ü tövüek csoportjában már nagyobb
eltérések vannak a déli lapp nyelvjárásokban. Az ü véghangzó
csak Stenselében van meg majd minden e csoportba tartozó szón,
míg a jemtlandi lapp nyelvterületen, a frostvikeni dialektus ki
vételével, az ü véghangzó a-ra változott és így aztán e csoportnak
a ragozása a rendes a tövűek ragozásával egybeesett. Frostvikenben a szók egy része megtartotta az ű végzetet; pl. stalű óriás,
míg másik része szintén a-ra változtatta; pl. moara csont ( = St.
moqrü). Van a déli Jemtlandban is több u végű szó, mint máksú
fizetés, makksü étel, alku kezdet, de ezeknek a tőváltozása eltérő
a többi ű végűekétől és a többtagú tövek alatt tárgyaljuk.
Az ű véghangzó Stenselében következőleg változik:
1. Kiesik v. rövid u-m változik a ragbeli i előtt; pl. lastü láda:
sing. com. kastins, plur. acc. kástite, gen. kíistni; stalú: sing. com.
stáluine, plur. acc. staluite v. stalite, gen. stalui. Rendesebb azon-
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ban, hogy az u megmarad s a többes sz. genitivusában sohasem
esik ki. — Kiesik továbbá az ű a sing. inessivusában, elativusában
és allativusában k, t, p, s, s, c, c mássalhangzók után, v. igen rövid
•u-nak hangzik, pl. kárhkü templom: sing. iness. karhkusne v.
khárksne, elat. k<irhkuste v. karhkste, állat, karhkuse v. kjürhkuse v.
kjürhkse; — hattsü ólomolvasztó kanál: iness. hattssne, elat.
hattsste, all. hattsse; mássü édes sajt: elat. mdsste.
2. Az ú véghangzó nemcsak ragbeli i előtt, hanem egyéb
ragok előtt is megrövidül az egyes szám essivusában, inessivusában, elativusában s allativusában; pl. stalu: sing. essivus stáluns,
iness. stalusne, elat. stalvste, all. stáluse v. ataluje. A sing. állativusban azonkivül l és r után ti-re is változik, mint kallü homlok:
kallese; toarű háború: toarese.
e) A többtagú tövek. — A többtagú tövek a sing. nominativusban rendszerint e v. e-re végződnek. Ez az e (e) véghangzó
1. kiesik ragbeli i (%) előtt az egész déli lappságban; pl. alámuce ember: sing. com. alámucíne, -ciné, plur. acc. alámucité. —
Kiesik továbbá az egész déli lappságban a plur. nominativusában:
alamuc emberek ; jenébe több : jeneU többek. — Kieshetik az egész
déli lappságban az egyes sz. genitivusában t, s, s, l, r mássalhang
zók után; pl. ehkete este: sing. gen. ehketn; cejeluse hórakás:
cejelusn; taktere lány: taktern v. takteren ; kantele v. kijöntele ma
gas hegy: kantéin v. -telén. — Kieshetik az egyes szám acc.-ban ]>
után, mint áhcej>e atya: ahcepm s Stenselében az egyes sz. állat.
-se ragja előtt k, t, c mássalhangzók után; pl. Sereké vén asszony:
sing. all. cerekse v. cerekesse; Askalate: Askalatse; alámuée em
ber : alámucse v. alámucesse. — NB. Prostviken : matteke v. matke
medve: állat, mattakse.
2. i (é)-xe változik az s véghangzó az egyes sz. inessivusában
és elativusában; pl. alámuce: iness. alámucésnc, elat. alamucisté.
3. Hosszú v. félig hosszú a, a-ra változik a vég e a frostvikeni
nyelvjárást kivéve Jemtland többi nyelvterületeiben az egyes sz.
allativusában ; pl. ehkete este: ehketasen.
A névragok áttekintése.
1. Eendes ragok:
A déli lapp nyelv a névszói viszonyragokat a legteljesebb
alakjukban őrizte meg s a következők:
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1. Nominativus. — Ez az egyes számban maga a tő, melyhez
a többes számban h, ' többes jel járul; pl. sing. nom. ahéé, plur.
nom. ahceli v. ahéé*; ukse ajtó: uksh, uW; St., F. stalú, Sk., U., H.
stala v. stala óriás: stalü', stala ; mana gyermek: mancúi, mana;
alámuce ember: alámuc\ A többes számban az e és többtagú tövek
nél a h előtt a magánhangzó kiesik, h helyett he többest is hallha
tunk, pl. nirre nyél: plur. nom. nirrhe (sőt nirr'he is); pene kutya:
pénh, pénhe ; pakké szél: pakkh, pakkhz.
2. Accusativus. == Az egyes számú acc. ragja Stenselében p,
Jemtlandban pedig m. — A többes acc. ragja St.-ben kéttagú
töveknél ite, egyenlőtlen többtagú töveknél -ite, -itte, Jemtlandban
kéttagú töveknél ete, éte, U. H.-ban -ere, -ere, F.-ban a tövüeknél
-te is, egyenlőtlen többtagú töveknél pedig -ite: -ite, F.-ben -ete,
-ete is. — Még gyakoribb az egész déli lappságban, hogy a többes
accusativus megegyezik a többes nominativussal.
3. Grenitivus. — Az egyes számú genitivusnak ragja az egész
déli lappságban -n, a többes genitivusé pedig i, % (ij).
4. Oomitativus. — A comit. ragja az egyes számban St.-ben
ine, az e tövüeknél ritkábban ine is, egyenlőtlen többtagú töveknél
-ine, -ine és -inne, Jemtlandban kéttagúaknái -ene, ritkábban -ine,
H.-ban e tövüeknél -ine (helyesebben -inje) is, e és a tövüeknél
-ene, -ene v. ritk, -ne; egyenlőtlen többtagú töveknél Fr.-ban -ene,
Sk., U., H.-ban -ine (-ilne), -ine. •— A comitativusnak a többes
számban nincs külön ragja s úgy képezik, hogy a többes genitivushoz St.-ben kuime, F.-ben és Sk.-ban kuime, U. és H.-ban pedig
ki'me névutó járul.
5. Essivus.
Az essivus St.-ben különbözik a comitativustól
s ragja a kéttagú töveknél -ne. Az egyenlőtlen többtagú töveknél
azonban megegyezik vele s ragja -ine, -ine, -inne. Jemtlandban az
essivus alakja többnyire ugyanaz, mint a comitativusé. Csak F.-ban
és Sk.-ban tapasztaltam különbséget az a (ül. ú) tövüeknél. F.-ben
az a (s ered. ü) töveknél a com. ragja -ine, -ene, Sk.-ban -ene, az
essivusé ellenben csak -ne. — A többes számban nem jegyeztem
föl külön essivust, hanem az egyes számú alakot használták itt is.
6. Inessivus. — Az inessivus ragja a kéttagú töveknél St.-ben
és Fr.-ben -sne, ritkábban -sn, Sk., U. és H.-ban pedig legáltalá
nosabban -sn alakban használatos. A rövidült -sn mellett azonban
egyéb változatos alakok is előfordulnak, így: -sne, ritk. -sne, to-
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vábbá -sn, -sn. — U. (Anaris)-ban azonkívül -ién, -sén, -sén, H.-ban
-e tövüeknél -súe alakban is találjuk. — Az egyenlőtlen többtagú
tövek St.-ben és Fr.-ben -(i)-sné, Sk., U., H.-ban pedig (-é)-sné,
ritkábban (-é)-sné v. csak -éne, -sn, -sn ragot vesznek föl. — A töb
bes szám inessivusának ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben
-ine, F.-ben ritkábban az e végű töveknél -ine is, Sk., U., H.-ban
-ene, -éne , a többtagúaknái pedig az egész déli lappságban -ine,
-iné, s St.-ben ezenkívül -inné is.
7. Elativus. — Ragja kéttagú töveknél St.-ben és F.-ben -ste,
a többi déli lappságban -ste, -ste, ritkábban -ste, H.-ban, különö
sen e végű töveknél, gyakran -ste (= stjej is; a többtagú töveknél
pedig St.-ben és F.-ben (-i)-sté, ritkábban (-i)-ste, a többi déli
lappságban (-é)-sté, (-i)-sté, ritkábban (-i)-sté. — A többes szám
ban az elativus ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben -iste, a
többi déli lappságban -iste, az egyenlőtlen többtagúaknái pedig
ugyanaz mint az egyes számban. Csak St.-ben jegyeztem föl -iste
alakot is.
8. Allativus-illativus. — Ennek ragja az é végű kéttagú tövek
nél az egész déli lappságban < Sn. mely azonban félig hosszú v.
egészen rövid a, a-val is hallható < an, < an alakban. A többi
kéttagú töveknél az állat, ragja az egész déli lappságban -se, mely
nagyon ritkán az é tövű szókhoz is járulhat. St.-ben a -se helyett
ép oly gyakran a -je rag használatos. — A többtagú töveknél St.ben (-e)-sse v. -se, ritkábban -je, F.-ben -se, a többi déli lappság
ban < ase (<: asa), ritk. < ass, Sk.-ban, Rörásban és H.-ban
ezenkívül <.assn (<asan), ritk. <Casen, <Lasen (<. asan, <C asan)
az all.-ill. ragja. •— A többes szám all.-ill. alakja egészen megegyez
a többes szám accusativusáéval.
9. Abessivus. — Az abessivus ragjául az egyes számban az
egész déli lappságban -t-t jegyeztem föl. E mellett Sk.-ban még
-pt, U.-ban pedig -typot alakban is találtam. St.-ben ú végű és
többtagú töveknél -ht. — A többesben tudtommal az abessivusnak
nincs külön ragja. St.-ben a többes abessivust úgy fejezik ki, hogy
a plur. genitivusát v. elativusát a namhtá szóval kötik össze; pl.
namhta küHij v. n. küHiste = halak nélkül. — U.-ban a svédből
vett ütan «nélkül» előszót a comitativussal összekötve is följegyez
tem az egyes és többes sz. abessivus kifejezésére; pl. ütan lattem
a madár nélkül', ütan latiéi Wmé ,madarak nélkül'.
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A rendes ragok áttekintése.

A) Egyenlő tagú töveknél.
Egyes szám :
Nom.—
acc. St. -# (-w), J. -m

Többes szám:
-h,-'(-hz)
St. -ite, J. -ete, -éte, U. H. -ere,
-ere, (F. -te is) és — nomin.
-i, i, ij
= plur. gen. + St. kuime, F.,.
Sk. kuime, U., H. Zc^mé
= singularis

gen. -n
com. St. -ine (-ine), J. -ené
f-iw£,),H. -iríe, -e?i£,-ene^-ne^
ess. St. -ne, J. = com., F., Sk.
(a, ü töveknél) -ne
iness. St., F. -sne, Sk.,U.,H. -én, St., F. -ine (me), Sk., U., H.
éne (-én, -sn, -sne, U. [a.] sen, -ene, -éne
s'n, H. -sne).
elat. St., F. -ete, Sk., U., H. -éte, . St., F. -iste, Sk., U., H. -iste, -este
-ste (ste, H. éte)
allat.-illat. -an, -an, -an; -se(-s),
= plur. accus.
St. .j«*)
abess. -í (pí, -tqpet; St. -/lí)
nincs.

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél.
Egyes szám :
Nom. —
acc. St. -}>, J. -m
gen. -n
com. -ine (ijné), -iné, St. -inné,
F. -éné (Sk. -ne, U, [u.j -ingj.
ess. = comitativus
iness. St., F. -i-sné, Sk., U., H.
-é-sné (-é-sné, -sne, -sn, -sn,
H. -isne).
elat. St., F. -i-sté (-i-ste), Sk.,
U., H. -é-sté, -i-sté (-i-sté)

Többes szám :
-h, '
-ite, -ite, St. -itté, F. -ete, -ste;.
2. többes nom.
-% (-ij), -i
plur. gen. -j- St. kuime, F., Sk,
kuime, U., H. fei*má
= sing.
-Iné, -iné (-ine), St. -inné
= elat. sing. (St. isié)

*) Az iness. -sne, elat. -ste, állat, -se, többes acc. és állat, -te,
-re, iness. -ine, elat. -iste ragjainak e végmagánhangzóját szórvá
nyosan (leggyakrabban Frostvikenben) a v. a-féle hangnak is hal
lottam és jegyeztem föl és azért £-vel is jelölhettem volna. Az £-t
csak a com. és essivusban tartottam meg, mert ez a rag az északibb
lapp nyelvjárásokban -na végzettel is található.
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Egyes szám :
allat.-ilJat. St. -esse, -se (-je) ;
F. -e-se, Sk.,U.,H. -áse (-ase),
Sk., R., H. -dsen (ül. -dsanj,
asen, -asen (ül. asan, asan)
abess. -t (-pt), St. -Itt.

Többes szám
= plur. acc.

nincs.

Paradigmák a névragozásra.*)

Egyenlő tövűek.
1. -é végű tövek.
Egyes szám:
Többes szám:
nom. Dlp. ware, Sk. ivaré, ivaré**) Dlp. waré
hegy
acc. St. ivar ép, J. warém
St. ivárits, I. warete, F. iváréte
gen. Dlp. warém
Dlp. ivaréi, St. wany
com. St. warins, J. tvárens, F. = gen. + St. kuime, J. kaimé,
U., H. A.'Pwá
ess. Dlp. warem
= sing.
iness. St., F. wáresne, Sk., U., H. St. wdrine, J. ivarene
waresn, waresne
elat. St., F. wareste, Sk., U., H. St. ívciriste, F. wariste, Sk., U.,
wareste
H. wariste
állat. Dlp. warau, J. waran, St. St. wéirite, J. warete, F. ivaréte
warije
abess. Dlp. íöüreí
—
nom. St. F. muppé, Sk., U., H.
nuppé más, második
acc. St. muppé)), F. muppem, Sk.,
U., H. nuppém
gen. St., F. muppén, Sk., U., H.
nuppén
com. St. muppim, F. muppem,
Sk., U., H. nuppens
ess. St., F. muppem, Sk., U., H.

St., F. muppé', Sk., U., H. nuppe
St. muppite, F. muppéte, Sk., TL,
H. nuppete
St., F. muppéi, St. muppij, Sk.,
U., H. nuppéi
= gen. + St. kuime, J. kaimé,
U., H. /íPmé
= sing.

*) A paradigmákban a névszók csak a legszokottabb ragok
kal vannak föltüntetve.
**) Sk. «?<Jrg (ivaré), az egyes szám allativusát kivéve, min
denütt a fű^ hangzót tüntet föl a többi nyelvjárások a tőhangzójával szemben.
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Egyes szám:
iness. St., F. muppsne, Sk., U.,
H. nuppsn
elat. St., F. muppste, Sk., U., H.
nuppsts
állat. St., F. moppdn, St. muppije,
Sk., U., H. nappdn
abess. St., F. muppet, Sk., U., H.
nuppet
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Többes szám:
St. muppine, F. muppéne, Sk., U.,
H. nuppene
St., F. muppiste, Sk., U v H. nuppiste
St. muppite, F. muppéte, Sk., U.,
H. nuppete

Hangváltozások az egyes szám allativusában: Dlp. cdlemé
szem : állat. s. calámán; Dlp. Jatté madár : lattan ; Dlp. kiscé vég:
keacan : Dlp. etné anya : atnan ; Dlp. s<?ipé fark : saipan ; Dlp. syjr,
si;je hely: sájjan; J. prutné kút: p r atnan; D\]). püuré éléstár:
paurán ;
St., F. íidcl anya: állat. s. cáccan ; St. íifcfce törvényszék:
takkán;
St. m n é disznó : sváicnan; — St. nlpé kés; ndipán; —
St. küelé hal: küqlán; - St. juléké láb : juqlákdn ; — St. kussé,
huissé vendég : kuossan ; — St. munné tojás : monndn.
Sk. jawré tó (sing. gen. jdwrén, elat. jdivreste stb.): állat. sing.
jawran; — Sk. japé év, esztendő (gen. s. japén, gen. plur. japli
stb.), állat. s. japán ; — Sk. kireké kő : állat. s. karékan; — jilké
íáh:jalkan (jalkan); — Sk., U.,H. wuémé erdő: állat. s. ívudman.
A többi esetekben a nominativus tőmagánhangzója szerepel.
Paradigmák a stenselei nyelvjárás némely -é végű tövei hang
változásának bemutatására : samé lapp ember: hitté madár; cdlemé
szem; sciepé fark; küelé hal; Köq,té sátor.
Egyes szám:
Nom. samé
látté
acc. samép
láttép
gen. srimén
láttén
com. sdmins
léttins
ess. sámens
láttens
iness. samesne láttsne
elat. sámeste latesté
állat. sámán
lattan
abess. samet
Idttet

cdlemé
cálémép
cdiémén
célemins
cdlémens
cdiemesne
cdiemeste
calámdn
cdlemet

séiépé
séiépép
sciépén
silpins
séiepens
séiépsne
sciepste
saiépdn
séiépet

küelé
küelép
küelén
küuline
küelene
küelesne
küeleste
küqlan
küelet

köqté
koqtép
keqtén
l,e0tins
köqtens
köqtsne
köqtste
köqtán
köqtet

Többes szám:
Nom. saméh
láttéh
acc. sdmite
léttite

cdlemé'1
célcmite

sciépé'
sV'pite

kuelé'
küHite

köqté'
kohite
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Többes s z á m :
gen. sdmij v. léttij v.
saráéi
Idttéi
com. sdmij
léttij
kuime
kuime
ess. — sing. — sing.
mess. samine
léttine
elat. sdmiste
léttiste
állat, samite
léttite
abess. namhta sdmiste
v. nam lila sdmij

cilemij

si'pij

cilemij

kuime silpij

— sing.
célemine
célemiste
célémite

küHij

köHij

k. küHij k. kő°tij k.

— sing.
silpine
sV-piste
silpite

= sing.
küHine
küHiste
kiiHite

= sing
kfíetine
köHiste
keHite

2. -* végű tövek.
Egyes szám:
Többes szám:
Nom. Dlp. pdhcs fiú
Dlp. pahc
acc. St. pahéep, J. pdhcem
Dlp. pdhcéte, St. pdhcite
gen. Dlp. jHŰicen
Dlp. pdhcij, St. pdhcij
com. St. palicine v. pahcine, J. St. j/ahcij v. pahcij kuime, F., Sk.,
pdhcene, H. pdhcene
U. j?. hűimé, H. feftné
ess. Dlp. pdhcene
ss sing.
iness. Dlp. pahcsne, Sk., U., H. St. pahcine v. pahcine, J. pdhcene
pdhcsne, pahcsn
elat. Dlp. jidhcste, Sk., U., H. Dlp. pdhciste, St. pdhciste, Sk.,
pdhcéte
U., H. pdhciste
állat. Dlp. pdhcse, St. pdhcij e
Dlp. pdhcéte, St. pdhcite
abess. Dlp. pdhcet
St. ui.mlítd pdhciste v. fi. pdhcij
Nom.
acc.
gen.
com.
ess.
iness.
elat.
állat.
abess.

St. Zá^pfi ember
Idhjnip
lahpun
Idhpuine
lahpune, Idhpene
lahpsne
lahpste
Idhpse v. lahpuje
lahpet

lahp'
lahpuite
lahpui
lahpui kuime
= sing.
Idhpuine
lahpuiste
lahpuite
namhta lahpuiste v. ». lahpui

Egyes szám:
Nom. St. F. íoWe, Sk., U., H. ía$e v. íwZfe tűz
acc. St. tollop, F. tollom, Sk., V., H. tallem v. tullum
gen. St., F. tollon, Sk., U., H. ía/few v. tullun
com. St. tolline, F. tollone, Sk., U. tallene v. tullune, H. tullune
ess. St., F. tollone, Sk., U., H. = com.
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Egyes szám :
iness. St., F. toüosne, Sk., U., H. tallesn v. tullusn
elat. St., F. tolloste, Sk., U., H. talleste v. tulluste
állat. St., F. tollose, F. tollosse, Sk., U., H. tallese v. tulluse
abess. St., F. tollat, Sk., U., H. tallet v. tullut
3. -a végű tövek.
Egyes szám :
Többes szám :
Nom. Dlp. máná gyermek
Dlp. manáh
acc. St. mana,}), J. mánám, -am St. manite, J. manete, IL, Pl. wa'/!£?" 0

gen. Dlp. marian, J. manan
com. Dlp. manene, St. manine
essiv. Dlp. manene
iness. St., F. manesne, U., H.
manesn
elat. St., F. maneste, U., H.
maneste
állat. St. inanese, manije, J. mííabess. Dlp. manet

Dlp. mánai
id. + St. kuime, F., U. kuimé,
H. fcí*má
= sing.
St. manine, J. manene
St., F. mániste, Sk., U., H. ma%,iste
St. manite, J. manete, U., H. maSt. namhta maniste v. manai

4. -w végű tövek.
Egyes szám :
Nom. St., F. síaiw, Sk., TL, H. Itölá, síató
óriás
acc. St. stalug, F. stalüm, Sk., U., H. síalám, -am
gen. St., F. stalün, Sk., U., H. stalan, -an
com. St., F. stáluine, Sk., IL, H. stálene,
Haléne
essiv. St. stalune, F. stáluine, stálune, Sk.,
IL, H. stálene, staléne
iness. St., F. stalusne, Sk., H., H. stálesne,
stalesn
elat. St., F. stáluste, Sk., U., H. staleste,
stáleste
állat. St. stáluse, stálese, -uje, -ije, J. stáluse,
Sk., U., H. stalese
abess. St. stálüht
Nyelvtudományi Közlemények. XXXI.

St. alama ember,férfi
St. alámay
St. alámán
St. alámuine
St. alámune, -munne
St. alámusne
St. alámuste
St. alámuse, -osse,
-uje

10
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Többes szám:
Nom. St., F. stalüh, Sk., U., H. staláh
St. alama
acc. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite
stálete, -éte
gen. St., F. stálui, Sk., U., H. stálai
St. alamai
com. id. + St. kuims, F., U. kuimé, H. kllmé St. alamai kuims
essiv. = sing.
= sing.
iness. St. stáhtine, F. stáline, Sk., U., H. St. alámuine
stáléne
elat. St. stáluiste, St., F. stáliste, Sk., U., H. St. alámiiiste
stáliste
állat. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite
stálete, -éte
5. Egyenlőtlen tagú tövek.
Többes szám:
Egyes szám:
Nom. Dlp. alámuce ember
Dlp. aHkrmé%
acc. St. alámuce}), J. alámucem
Dlp. alámucité, J. -üe,
gen. Dlp. alámucen
Dlp. alámucij, -i
com. Dlp. alámuciné, St. alámucinué, Sk., Dlp.gen.+fc/fimsstb.
U., H. alámuciné
== sing.
essiv. Dlp. = comit.
== comit. sing.
iness. Dlp. alámucésné, Sk., U., H. -esni
Dlp. (ilámucisté
elat. Dlp. alámucésté, Sk., U., H. -éáíe
állat. Dlp. alámucse, St. alámucésse, -ije, = acc. plur.
Sk.,U.,H.alámucese, alámucáss, -ásen
II.
Nom.
acc.
gen.
com.
ess.
iness.
elat.
állat,

U., H. máksú fizetés
maksum
máksun
máksuiviné
id.
máksuivisné
máksuivisté
máksuwsse

mákmh
máksuwitB
máksui
gen. + kuimé
= sing.
máksuiviné
máksuwisté
máksuivite

Ritkább ragok.
A határozószókon, névutókon és egyes elszigetelt alakokon
az eddig tárgyaltakon kívül más ragok is előfordulnak. Ezek közül
néhány az eredetibb alakokat tünteti föl.
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A helyhatározó szókon és névutókon a h o l ? kérdésre -ne,
ritk. -né, a h o n n a n ? kérdésre pedig -te, ritk. -te alakot találunk.
A h o v á ? kérdésre ezeken is rendszerint ugyanazok a ragok for
dulnak elő, mint a többi névszókon, pl. kuhke-ne messze; kuhkéte
messziről; kahk-se messzire; wuíl-né lent, alant, wuíl-te, St. vülh-té
alulról; wuole-se le, alá. — Ugyanezek a -ne, -né, -te, té helyragok
találhatók a rendes névragok inessivusában és elativusában is,
csakhogy itt ezek az eredeti helyviszonyt jelölő ragok egy belsősé
get jelentő -s tőhöz járulnak.
Sok határozószónál és névutónál az eredeti helyragok egy
külsőséget jelentő l (le-) tőhöz járulnak, csakhogy ebben az eset
ben a hol? kérdésre -ne helyett rövidült -n rag szerepel; pl. jille-l-n
nyugati oldalon, jille-l-te nyugatról. A hová? kérdésre az les tő
nincs használatban; pl. jállose nyugatra. Különben a legtöbb hatá
rozószónál az l-es és l nélküli alakok vegyesen használatosak, még
pedig az l-es alakok leginkább az elativusban; pl. jille-ne nyuga
ton, jille-l-te nyugatról, jdlh-se nyugatra; kuhke-ne messze;
kuhke-l-te messziről; kahk-se messzire.
Az l-es határozószói alakokhoz rendesen az egyenlőtlen több
tagú szók ragjai járulnak az inessivusban és elativusban; pl. lülé-lisné keleten, lülé-l-isté keletről. — Comparativusi vagy egyéb képző
után az illativusban -sen is használatos; pl. kuhkéb-isné messzebb,
kuhkéb-isté messzebbről, kuhkéb-a-sen messzebbre; orjab-isné job
ban délen, orjab-isté jobban délről, orjabá-sen v. orjaba-ss job
ban délre.
Egyes határozószókon prolativusi rag tűnik föl St. -«, J. -á,
St. -kii, J. -ka alakban ; pl. St. kappü, U., H. khppa merre, hová (két
irány közül); St. tahkű, táhkü, J. tahka oda, ide; St. tahkű, J. takka,
U. takka ott, arra, itt, erre; St, kukku, Sk., U., H. kukká merre,
hová, hol.
Az időhatározószók általában ugyanazokat a ragokat tünte
tik föl, mint a helyhatározószók. Ezeken kívül szerepel az accusativus -m ragja, pl. St. kuhkép, J. kuhkém sokáig, s még gyakrabban
a genitivusi -n ; pl. aretn reggel; éhketn este stb. Egyes szókon a
prolativus ragját ismerhetjük fel; pl. St. piejjeki, St., Sk. yiejjeká
nappal: piejjé nap ; jejjeká é}]e\:jéjjs éj stb.; J. talevé tél: taleveka
télen; J. kiére tavasz: kiereka tavaszszal; J. kiesé nyár: kiexeka
nyáron; J. éakcs ősz : cakceka őszszel.
10*
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A módhatározószókhoz járuló ragok közül csak azokat említ
jük fel, melyeket egyes névmástövek vesznek föl. A ku- kérdő névmási tőtől származnak ku-k-té, ku-k-te, ku-m-té ;.a ta- mutató névmási tőtől: ti-mé-té, tá-me-te; & na- tőtől: na-me-te, na-me-te; a
nu-tőtől: nn-me-te; a, nus- tőtől: nus-mé-te. Mind ezekben a -te
ugyanaz mint helyhatározó szóknak -te ablativusi ragja, a k és m
pedig úgy látszik csak nyomósító elemek.
Határozószók.
a)

Helyhatározók.

ta- és ta- névmási tőtől: inessivus: S t , F. tasne, J. tasne,
St., J. tasne, J. tasne, U. tásné itt, ott; St., J. tasne, J. tasne, U.
tasne, Sk., U. tasne, Sk. tasne, tasn itt; — ekltivus: St., J. tásté,
J. tásté, U. tásté, St. tasté onnan; St. tásté, U., H. tásté innen; —
állat. St., J. tésss ide, oda; U., H. tasss ide, erre; St., J. táass ide ;
prolativus: St. tahkü, táhkű, J. tahká, U., H. tahka oda, ide; St.
takkü, J. takká, U. tákká ott, arra, itt, erre.
tu- névmási tőtől: iness.: St., F. tusné, J. tusné, U. tusné ott,
amott; elat.: J. tusté, tusté onnan, amonnan; állat.: J. tusss oda,
amoda; prolat.: St. ttihkű, tuhku, J. tahká, tuhka oda, el; U. titkha,
tukka ott, arra.
tappe- és táppe- comparativusi tőtől: locativus: St., J. tappene, U. táppene, St. táppene itt, St., Sk. táppene ott; ablativus:
St. táppete, táppete innen, St., F. táppete onnan.
tuppe- comp. tőtől: loc: St., J". tuppene, J. táppene, táppene
ott; ablat. St. tuppete, U. tapte, tüpte onnan.
tapp el- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U.
tappolon, tappoln innen, diesseits; ablat.: Sk. tappelte, U. taplte,
taplte, tappol, tappl innen, von hier; Sk. tappelte onnan.
tuppel- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U.
tappolon -n túl, jenseits; ablat.: U. tuppelte, tappelte, tupplte onnan.
St., J. ti eke, St. tihke ide; F. tálé amott.
ku- névmási tőtől: iness.: St. knsné, kusné, J. kusné, F. kusne
hol, ahol; U. kusnés hol?; G., H. kusn-akt valahol; St. i. .kusnek
sehol; elat. St. kusté, J. kusté, St. kuste, H. kuste honnan, ahon
nan, U. kustés honnan? Sk. kustem honnan?; állat. St., J. kussz
hová, a hová, U. kasses hová? Sk., U. i kasss kenná sehová sem,
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•sehol; prolat. St. kukku, kuhku, Sk., U., H. kukká, kukká merre,
hová, hol, ahová, ahol (NB. St. kukk-acep uluks waccet merre men
jek ki?); U. kukkus (ritka) merre? hová?
kuppe- comparativusi tőtől: locat. F. koppene, Sk., U. kuppene,H. kuppéne h o l ? ; ablat. St. kuppete, F. koppete h o n n a n ? ;
prolat. St. kappü, U., H. kappa, H. kappa hová, merre ? (két irány
közül); St., F., Sk. kapp hová, merre, hol; i . . kapp sehová se.
kuppel- (-1 helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: ablat.
U. kuppélte, U., H. kupprte honnan (két hely közül), honnan.
F. kalle (kall-ihte karenes hol a holló?), U. kulle hol, Sk.
kuelles hol van ?
ma- névmási tőtől: inessiv. Ü. mosni' hol; elat. St. ma.stc, Sk.,
U. mqste, U. mgste honnan.
Egyéb névszótövektől:
pijje felső, felül levő: locat. St., J. pijjene fönt; ablat. St.
pijjéte fölülről; állat. J., St, pdjjese adv. és pp. föl, fölé; — St., J.
pijjeln adv. ós pp. fölött, át, keresztül, -ra, fölé; U, pijjélte fölül
ről ; St. pijjelisné pp. -n (an, on, en, ön), fölött, felső részen; H.
pijjeliste pp. -ra, fölé (abre poata mü p. ein regen kommt über
mich).
wuole- : St. vülné, U. wuílne lent, alant; St. vulhte, U. wuílte
alulról; St., J. ivoulgse le, alá; — F. wuolesne, H. ivoulusné pp.
alatt, U. wueletisne pp. alatt.
St., J. aiva (= dws?) le (igekötő: capkit a. letörni).
St., J. nallne, J. nálene adv. és pn. rajta, rá; -n (on, en); St.,
J. nallté, St. nallhté pp. -ról, -ről; St., J. nille adv. és pp. rá, rája:
-ra, -re.
aute elő, elől levő : St., J. autens adv. és pp. elő, elől, elül;
előtt; U. autóm pp. előtt; üute, W. üHe pp. elé; St. autsne, U. autsn
pp. előtt; St., J. autste, J. autste, autste, H. autste pp. elől, -tői,
elé : St., J. autse, H. auts adv. ós pp. előre, elő, elé; — F. autelen,
U. autln adv. és pp. elől, előtt; előre, elé; F. autehte, Sk., U., H.
autelistP adv. és pp. előtt; elölről, elé; -tői.
U. muéite, U., Sk. muéitse, Sk. moitse adv. és pp. elé, entgegen.
St. murrote útjába, elé (?): mi m. poata a mi útjába jön.
St., F. minne, St. miíhe, Sk. mi'y'ya hátsó, utána levő, követ
kező: St., F. minnesne, St. minúesn, Sk., U., H. minnesn, U. min-
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nesne adv. és pp. után; J., St. minneln után, mögött, mögé, hátra;;
U. minnelte adv. és pp. után, mögött, hátul; U. minnelisné pp. mö
gött ; J. minnelisté, -liste, H. minnelisté adv. és pp. után, mögött.
U. kamcémisné adv. és pp. hátul, mögött; U. kamcémisté,
-misté adv. és pp. hátulról, mögől: U. kamcémcise adv. és pp.
hátra; mögé; — H. kancemen pp. mögött.
F. pionnose, püoynose adv. hátrafelé.
St. poqstéte, pöstéte, pöstit, F., Sk., U. poqstéte, F. pöstete,.
Sk. pöstete adv. vissza; — F. postaién, pösteln, U., H. poqstln, Sk.
poqstln, U. pöstln adv. vissza.
Sk. wuístete, H. wuéittre, ívuwstre adv. vissza; St. vuiste, F.
wuéste, Sk. ívuésté, U. vuiste adv. és pp. felé, iránt, ellen, -nek.
St., F.. sisné, Sk., U., H. sisné adv. és pp. bent, belül; -ban r
-ben, közt; — St., F. sisté, Sk., U., H. siste adv. és pp. belülről;
-ból, -bői; — St., J. stfse, U. si'se adv. és pp. bele, be; -ba, -be,
közé; — F. sisnelte belül.
St. nlökgns, olókgm, F. olökane, J. alákans, U. alekem, H.
aJákHs adv. künn; St. alókute adv. kívülről; St., J. ulukse, uluks
adv. ki; — H. alákaln adv. és pp. kívül; U. alákelte kívülről.
St., J. pi're, plere, píré, St., F., Sk. petére adv. és pp. körül,
köré; -ról, -ről; - - St. pilre-jarákan, U. plr-jarkan adv. és pp.
körül, köröskörül.
kasks közép : St., F. kasksne, F., Sk. kasksn, Sk., U. kaikén
adv. és pp. között; St. kaskije, U. kaskan, kaskse adv. és pp. közé ;.
U. kaska adv. és pp. közepén, közepére, közepéig; St. kaskop adv..
és pp. között.
St. kuöutélisne, U. kuöutélisne, kautelisne közepén (jauren k. a
tó közepén); U. kuöutélisté, kautelisté közepéről; St. kuöutéleste, U.
kuöutélase, -lase, -lasen, kautelase közepére.
kuliké, kulikés hosszú, messze : St., J. kuhkene adv. messze; -—
St., U. kuhkéte adv. messziről; U. kuhkéte mleté adv. id.; — St., J.
kahkse, H. kahkan adv. messzire; — Sk., U. kuhkelte adv. messzi
ről ; — comparativusi tőtől: kuhkebm adv. tovább, messzebb ; —
Sk., U. kuhkébisné, -isné adv. messzebb; kuhkébisté adv. messzebb
ről; Sk. kuhképasen, Sk., U. kuhképáse adv. tovább, messzebbre; —
superlativus: Ü. kuhkémusné legmesszebb; U. kuhkémusté legmesszebbről; U. kuhkémdse legmesszebbre ; - U. kuhkemu-st leg
tovább.
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F. miehcete adv. messziről; miehcete táppete oldalról; U.
miehcse adv. messzire; — U. miehcébisné adv. messzebb; miehcébisté adv. messzebbről; miehcébase messzebbre.
F. mohcne adv. oldalt, félre; kuhkene m. adv. messze, félre
eső; — F. mohce adv. oldalt, félre (ivaccéjim m. félre mentem). —
Y. ö. mielicete stb.
St. tauiüus adv. messzire a parttól.
St., J. porté, St. poq,rhte adv. el, oda.
J. lihke adv. és pp. közel; egészen mellett; — U. lihkste adv.
közelről; - U. lihkubisné adv. közelebb.
St. kieské, kieskés közel: Sk. kiékcisné adv. közel; — comp.
tőtől: St. kieskebisné adv. közelebb ; St. kieskébasse, F. kiecképse, Sk.
kiekcépasen adv. közelebb, közelebbre.
U., H. kahtés közel: U., H. kahUn adv. közel; U. kahtste kö
zelről ; — U. kalitébisné adv. közelebb; H. kahtéhásen adv. köze
lebb, közelebbre; — U. kahtemus adv. legközelebb.
J., St. piele, Sk. péále part, oldal: inessivus: St. inslesne,
pielesn, pealesne, TJ., Sk. pieleén, i>eálesn, H. pielsn, ]>eelsn adv. és
pp. mellette, -nál; — elat. F. }>ielesté, TJ. piáleste pp. -tői, mellől;
— állat. St., U., Sk. jnelese, pealess. pp. mellé, -hoz.
Sk. luowut sdieran adv. egymás mellé.
TJ. kvéktHn, kuéktln adv. és pp. két oldalt, két felől; kuéktélisté adv. és pp. két oldalról, két felől.
St. pajenoln, pajuyuln adv. ós pp. kívül, félre, mögött.
Sk. törés félre eső: t.-lahkan adv. félre.
St., J. köaté, J. kúoté sátor: iness. F. koqtsne, U- koatsn,
kuotsn,TJ., H. kuotsneadv. otthon; — elat. J. koatste, kuotste, kuotste
adv. hazulról: —állat, (sing.) St., J. koatan, Sk., TJ., H. köatan,
TJ., H. kuatan, H. kbatse ; állat, (plur.) F. kbatete, U., H. koatere,
koatre, H. kuotere, kuotre adv. haza.
F. heime, TJ. fiaimé, St. heiema ház, otthon : iness. St. heiémusn, TJ. haimosn, héinisn adv. otthon; — elat. St. heiemuste, F.
heimoste, TJ. heintiste adv. hazulról; — állat. [sing-) St. heiemuse,
F. hemse, TJ. heimuse; állat, (plur.) F. hémete, Skjtáiméts, háimere
adv. haza.
TJ., Sk. iness. örjene adv. délen; — elat. U. örjéste, U., Sk.
orjélte délről; — állat. TJ., H. orjise, H. brjis adv. délre; — iness.
TJ. örjalisné, örjalisné pp. délen; elat. U. orjalisté pp. délről; —
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comp. iness. U. brjabisné adv. messzebb délen, jobban délen; —
elat. U. örjabisté adv. messzebb délről, jobban délről; •— állat. U.
örjabise, brjabase, drjabass, brjabasen adv. jobban délre.
U. nuorhts, nu0rhte északi: iness. F . nurhtene, Sk. miorhtene,
w
U. n orhtene adv. északon; — elat. Sk., U. nuorhtelte, U. nw(nrhtelte, nuorhtlte, nu wrhtelisté, nuorhtsté adv. északról; Sk., U. nurhtse
adv. északra; — comp. iness. U. nuorhtebisné adv. jobban északon;
elat. U. nuorhtebisté jobban északról; állat, nuorhtebise, nuorhtebasen jobban északra; — superl. iness. U. nuorhtemisné legmeszszebb északon; elat. nuorhtemisté legmesszebb északról.
lüule, lüelé keleti: iness. J., St. lülene, lüulene, lüelene adv. keléten; — elat. J., St. lülelte, U. lüelelte, luilte adv. keletről; — állat.
J., St. laulose keletre; J., St. luks keletre, kelet felé; — Sk., U.
lülelisne adv. keleten; elat. U. lüléliité keletről; — comp. állat. U.
lülébase adv. jobban keletre.
jille nyugati: iness. Sk., U. jillene, jilleln adv. nyugaton; —
elat. Sk., U. jillelte, H. jallite nyugatról; — állat. Sk., U., H.
jallose, Ü. jdllose, jáüose adv. nyugatra; — elat. U. jillclisté nyu
gatról.
Csupán post-, ül. praepositiókként szerepelve jegyeztem föl a
következőket:
iness. F . nywlesne, St. nuúíésne, nüölesne, nuelisne, nuelisn,
nuqlen, Sk., U. nuwlem, Ü. noalesne, noalesn, H. noalém, nuolem
pp. alatt; — elat. St. nuoleste, nueleste, U. noaléste pp. alól; — állat.
St. nuqlán, F. nualan, Sk. uuqlán, St., J. nealan pp. alá.
H. ovru pp. fölött, -ról.
St., F. tűeksne, F. tnoksne, U. tuxpksn pp. mögött; — elat.
F., U. tywkste mögől; — állat. St. tuakan, F. tuokan, U. teakan
mögé.
U., H. mihté közepén, közepére, közepéig; közé; — U.
m. mumte monnom épen velem szemközt.
St., F., U. cirre, St. cerre, St. cérr, H. citt át, által, keresztül.
F. tuq,rest, U., H. toarest, Sk., H. toq,rest át, által, keresztül
(vmi fölületen; pl. t. jaurém v. jaurén t. tavon keresztül).
St. paktu, Sk. jwkta át, által, keresztül; mellette el, men
tében.
U. rasta át, keresztül (acc.-sal: r. viélmam a folyón keresztül).
F., U. iialts, Sk. palt mellett, mellé; U. paltsn mellett; Ur
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paltste mellől; U. palts mellé ; — St. paltelen, U. paltln mellett el,
St. nélkül.
St. lüwné, J. luiné -nál, -nél; St. lüuhté, F. luihté, U., H. luité
-tói, -tői; U. lüuse -hoz, -hez.
St. kaiéku, J. kaiáká -hoz, -hez.
St. acgln -ra, -re, -nek, fölé, át.
J., St. mieté után, szerint; -ért; mentében; -n (-an, -on), -ra,
-re; kuhkite mieté messziről.
Sk., U. suntáre- -hoz, felé.
U. raján -ig.
St. tappélecsne -n innen (starn t. a városon innen); U.
tappolon, tappoln id. (t. pérjem, a hegyen innen); — U. tuppulnn
-n túl (t. perjem a hegyen túl).
b) I d ő h a t á r o z ó k .
ku- névmási tőtől: koasse St., kassé, kösse, kusse, kusse St.,
F., Sk., koasxé, kösse IL, H., F. 1. adv. és conj. midőn, mikor; —
i. . . k., U. I... kösse kih sohasem; — U. kossé ih kösse hébekorba, néha-néha; — U., H. koass-akt (koassie akt) valamikor; —
2. St. koasse, F., Sk. hosse, kusse, kusse, U. kösse, U., H. koasxe
adv., pp. és conj. mig; -ig; — Sk. kusse-tarhk míg, -ig.
ta- (ta-) névmási tőtől: Sk. tannohk náleue arra rá, mind
járt ; — H., U. tiste, üsté, Sk. testé adv. többé; — St., F., Sk. tallé,
tle, J. tille, tille, tHje, tlje, St., F. telle, teli, tele, tel, tle, F. tle, teliele
adv. ekkor, akkor, aztán, most, tehát, hát; — St. tallé, tall, Sk.
tdllé, talle, H., U. tállá, H. tzlle, F. táll adv. most, ekkor, ime; —
St., J. tálé adv. most; — Sk. tammtálá adv. mai napig.
J. tallah, IL, H. tallak adv. azonnal, mindjárt.
.St. tie (magánhangzók előtt: ti, ti), F. te = tallé.
nágen: U. i . . . nágen kih sohasem.
kuhké ,messzec tőtől: J. kuhkém, St. kuhkép adv. sokáig;
man k. meddig, a meddig; tann k. nagyon sokáig, olyan sokáig; —
comp. J. kuhkebm tovább; F. án kuhkebm még tovább; superl. U.
kuhkemust legtovább.
Sk. kasksn: tanné k, aközben, azalatt.
aute tőtől: J., St. autse, St. auőtse mielőtt, St. előbb, azelőtt;
— U. autsn, St. autsne, auötsne azelőtt, előbb; — au. kuh conj.
mielőtt; — U. autsukse előre, im vorhinein, im voraus.
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minne tőtől: Sk. minnete: tahié m. azután; — U. minúelte
után, múlva (jápén m. egy év múlva, után); J. minnelisté: tan m.
vagy iahté m. azután; — U., H. mayyan után (m. kaska-pejjem
délután; tan m. azután); — St. minneln kvh, H. mayyan kuh conj.
miután; — Sk. miúnets kedcan végre, utóvégre; — J., St. minnemvs utoljára; Sk. állom minnemus, St. kaiKkt m. legutoljára; H.
miyyemusn utoljára.
J., St. wuóstak először, előbb; •— F. sBng, U. sen, Sk. san,
sann adv., pp. és conj. aztán; miután; óta, mióta; — J. dska,
askd, St. enka aztán.
J. tdiemdn, tdiman tavai; — U. tan pej jen, tam pejjem ma; —
F. tunn pej jen tegnapelőtt; — J., St. dretn, F. artn reggel; — St.
jiiejjeki, St., Sk. piejjeka nappal; — U. mayán kaska-pejjen dél
u t á n ; — J., St. ijiketn este; - - U. jciieká éjjel; U., Sk, jirrste, St.,
F., Sk. jirrstn holnap ; — St. joktán, J. joktan tegnap ; —• F. muppén piejjm holnapután.
Ü. dineken, H. ainign. ainik mindig, folyton ; H. tüun jape
mindig; —Sk. Ultin mindig; — F . alua mindig, folyton; — J . aktn
egyre, folyton; F. tann aktn id.; — St. éktst egyre, folyton, mindig,
gyakran ; — U. iktegas örökre ; — F. I... altere, U. i . . aldri T
%. . . altriki, H. i . . aldre, i . . . aldr soha.
H. útundum egy darabig; kuhkém étuncktm jó darab ideig; —
St, ahcici egy kis vártatra; -— St., F., U. énarhte, snarhis nem
sokára, már; — St., J.jü már.
St. accek, U., H. accen, H. aécen, dcén nem rég, a minap, az
imént; — St. lank°k régóta, sokáig.
F. sento, U. sente, y'énte, sdine későn.
St. taivai gyakran; — F. urrusest újra; — J., St. vilit, St..
vitt i s m é t ; - St., J. víele többé; még; ismét, még egyszer; to
vább; — St., J. ai, St. ai ismét, megint; •—• J., St. anne, dnne,
ánne, Sk. hanne, H. anne, dnne, St., F. dyye, dye, F., U. dnnii
még; még most; Sk. előbb.
St. éhth egyszer; —: J., St. aiken, aiken -kor, -szer: autece aiken
azelőtt, az előbb; kaikén ai. mindig;
St. farhtn aikén id.;
muppen ai. máskor; Sk. jedé-ai. máskor; tan ai. ekkor, akkor; —
aktn aiken egyszer; kuoktn ai. kétszer; wúosts ai. először; cécetn
ai. hetedszer stb.;
U. nappadest másodszor, újra; U. kalmedest, St. koqlmdtést harmadszor; >— F. pdlen -szer: aktn pdlen
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egyszer; — Sk. níjpp máskor; U. nuppost, H. nuppést má
sodszor.
Sk. tarhk ekkor.
Csupán névutókként szerepelve jegyeztem föl a következőket:
U. kivéste, Sk. klecste óta, -tói fogva (élce jápien ki'cste hét év
óta; tahté kiecste azóta, attól fogva). Alapszó : kiece vég.
St., J. páleste óta, körül: U. mü máná-páleste gyermekkorom
óta; St. luhké o kuokten japij páleste 12 év körül.
H. mieran : tan m. eddig.
c) M ó d h a t á r o z ó k.
ku- tőtől: St., J. kukte, St. kokte, St., Sk. kukte, St., F. kukt
(magánhangzóval kezdődő szó előtt), H. kukte adv. és conj. hogyan,
ahogyan ; mint, amint; mikor, midőn ; ha; hogy, úgy hogy; mivel,
minthogy; — St. Ijne kukté sehogyan ; ij ... kuktek sehogyan se,
semmikép se;
St. kukte, kukti-ü]; kokte, kokte-te m i é r t ; — S k .
kuktem v. kuktem-tálle hogyan'?; F. kuktem-té, kuktem-te miért, a
miért; ahogyan ; Sk. kuktems-likks hogyan ? miképen ? mi módon ?
TL, H. kumte, kumete, H. kuiut'e adv. és conj. hogyan, ahogyan,
amint; midőn; mihelyt; ámbár; bárhogyan; hogy; miért?
ma- tőtől: St., J. mainé, mqine miért?; St. mqiné-te id.; St.
mqste, Sk., U. maste miért?; F. mqssqse (tagadó mondatban):
ÉV. . mqssqse kann hiába; — Sk., U. mannasine, mannasine miért;
Sk. mqnne id.
ta- tőtől: Sk., H. limete, H. dimete, diméte így, úgy; Sk.
táinete úgy.
na- tőtől: St., J. namete, St. namte, ü . riiinte, n'ómte így; St.
uáméte, námhté úgy; — F. nqmtá, St. namhta 1. nélkül (St. namhtá
küHiste halak nélkül); 2. F. tittnáh mátéh kan nügüte arrat nqmtá
ti ketten nem lehettek megelégedve semmivel se.
mi~ tőtől: St., J. numeté, nümete, St. nümhté úgy; F. nomtet
semmi nélkül; F. numtah, numta nélkül (abessivus, gen. és ácc
sal : numtah pennát toll nélkül; n, toi azok nélkül; numta' heptom
lélekzet nélkül).
nuo- tőtől: St. nuomsté úgy.
tuo- tőtől (?): St., F. tuoU ime, bizonyára.
Melléknevekből módhatározókat St., J. lákan, J. likke, likke
(St., J. cáppes-lákan, J. cáppés-likke szépen; wqstes-l'. csúnyán)
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hozzájárulásával képeznek; melléknévi névmásokhoz pedig ezen
kívül H., U. lejin, Sk. lejine, U. Iáim járulnak ,-ként, -kép, módon'
jelentéssel (samma lejin hasonlókép, ugyanoly módon; jfic-láins
máskép). Megjegyzendő, hogy a melléknév gyakran minden rag
hozzájárulása nélkül is szolgálhat módhatározóúl; pl. nunnahks
erős és erősen; stélle csöndes és csöndesen. Több névszóhoz -l (-i,
-ij), -t, -sti, másokhoz egyéb rendes névragok járulnak módhatá
rozói jelentéssel. A legtöbb módhatározón azonban semmi ragot
sem ismerhetünk föl.
St., Sk. sö, F. so így, úgy; akkor, aztán, hát; — U. likávne
szintúgy.
St. éaráki, F. carráka, cárská, cereká, Sk. caráka, carráka,
carráka, cárréka, U. carreká, cérrsks, H. cirreks, cirréki igen, na
gyon, erősen; comp. St. carrskejn. Sk. cárrékeps, U. cirrékeps erő
sebben, jobban, inkább; superl. U. carrkumust leginkább; - J.
alavás igen, nagyon; — J. jenem nagyon; sup. F. jénems leg
inkább : — St. sakhi igen, nagyon; tann s. olyan nagyon; — St.
apmari'hken, apműrílhken, apmari'hketi igen, nagyon, fölötte; —
St. őmmgc, ömmoci igen, nagyon; — F. altéin és altéin fór nagyon;
St, fór ömmoci igen nagyon; — Sk. aimam igen nagyon, meglehe
tősen ; — Sk. öpare igen, nagyon, sokkal (o. kluekyákappa sokkal
okosabb); — U. haile igen, nagyon ; — H. pö°de nagyon.
F. caukstie, U. cauksti erősen, szorosan; — St., F. faste id.;
—- Sk. nunnahks erősen.
U. rente, rent egészen, tejesen; — F. avöre id.; — ühts: u.
taréjet elvégezni, véghezvinni, teljesíteni; — H. hauk: h. lakik
agyonütni.
F. áln, Sk. állom, U. allén, álén leges-, leg- (a. ívuostokumus
leges legelső); — J. án : an ráihksps még gazdagabb; — U. layks
sokkal, jóval (l. hievésappe sokkal jobb).
St. suojémucci lassan, balkán, titkon; •— St. stélle csönde
sen ; — U. ümorote lassan; — H. seine, sein id.
St. smuohte egy kicsit: smuohte jeh smuohte lassanként, nach
und nach; — J. áhcéce, Sk. annece, St. anneci, ánneci egy kissé,
kevéssé; — H. lágoms meglehetősen.
U. puoraku jól; comp. U. puarebu, puársbst, St. puerepu,
puorsps jobban, inkább ; sup. St. parsmust, paremus leginkább; —
F., H. vele jól; — St. varrejm rosszabbul; — U. helle, liille in^
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kább; — P. hellste, H. hel'l'ste id.; — F. mestá leginkább; - - F.
dn ; an reihksge még gazdagabb.
U. pliehcet o l d a l t ; — Sk. kuínté hanyatt; — St. juohkelte
félre, félre eső, külön; — J. luowus, luous szabadon, szabaddá, ki(luóitV 1. szabadon bocsátani); — St. karvust készen, késszé.
St. uktek, J. uktgk, oktok, oktak, aktok, akttyk, H., U. aktuk,
aktek egyedül; — St. okteképse magában, für sich; — coanksne
együtt; coankán együvé, össze; — J., St. aktene, St. akt*ne, aktne,
alctine, U. aktn együtt; St., F . aktsne, U., H. aktsn, aktsn együtt,
össze; — St., f. minnesn, U. minnesn -vei, -vei együtt (ille dóé
kanna minnesn atyám nincs velem; éh maté' tüun kaik walté ni.
nem tudnak mindent magukkal vinni); St., F. mistan vele, magá
val, magukkal, egyúttal; — U. kuéktá ketten; — U. karre : akté
k. együtt; — Sk. comp po comp vagy : cuompi-cuompi csapatonkint; — F. aimons, St. aimwntie hátra, übrig: mánne ai. suttem
tasné itt maradok ( = svéd : jag blir qvar hár);
U. kqutá ketté; — F. kértén, U. kartan -szer, -szeresen, -szór,
-szorosan; aktn k. egyszer, egyszeresen, einfach; kektén k. kétsze
resen, duplán.
St., F., Sk. ja, F., U. hdaja, Sk. oaja igen, j a ; — Sk. tüV,
ijje' nem, nein; U. (ov) ikke id.; — St. riektu, J. riektá, rakta
igazán ; St. riekte egyenesen ; - - St., F. raJttst bizonyosan; — F.,
U. sátnan, satnan ; Sk. satnan, H. sa'anan igazán, valóban; —- St.
uihte, Sk. hűit, Sk., U. huiUkOp valóban, csakugyan; — St. tarhke
(1. Sk. tarhk) bizony, biz, hát; — St., J. patt, U. patt id.; — Sk.
som id.; — St., U. kuit, St. kuiht id.; — St. alt bizony; — Sk.
cáim, éPne bizony, ugyan; — St., Sk. maje biz, ugyan; — St. nakk
bizony, pedig; — St. no, nü, F. no, nu biz, ugyan, hát (1. még
nyomósító particulák).
Sk. vie, vl\ vi talán, lehet; St. kanne, U. kanna, kanna (ma
gánhangzók előtt kann) talán; — St., Sk., U. jallan alig, kaum; —
St. mahta, F. mata majdnem, alig; U. rinan majdnem; — Sk.
mörhtsi, mohé majdnem, alig. — U. fö'jjan id.; — Sk. kapsum persze,
természetesen; — St. altér sehogyan sem; — Tj.forjaves hiába.
St. menter különben ; — St. faltest id.; — St. ammai: ijje
ammai kuh lí's tap paihpap uástet sehogysem használt azt a sípot
megvenni.
Névutókúl használt módhatározó szók:
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St. kuime, F., Sk. hűimé, U., H. kí'me adv. és pp. -val, -vei.
U. pitin, pijeln, pielleln nélkül (accus. és abessivussal: p.
tatnom nélküled; p. kulikept kés nélkül); — F. numtah id. (accus.
és abessivussal); — H . tamta1 id.; — U. ütan id.; — U. wana
(ritka) id.; — St. paltelen id.
St., J. plre, pVre -ról, -ről.
St., J. pijjeln U. azonfölül, F. tan />. azért.
St. péti, U. tiete, H. tiet -ért, miatt (mami t, miért); — F.
kelte -ért.
Számnevek.
T ő s z á m n e v e k : 1. akté; 2. St. kuokte, F . ku<nkte, Sk., ü.,
H. kdktz, i\l<ckU; 3. kiilüms, 4. neleje, neleje, 5. St. vihte, í". vlHe
(véihté), Sk., ü., H. viHe ; 6. St. kühte, F . kouhte, Sk., U., H.tó w fs:
7. St. cice. F. éPhőe, Sk., ü., H. cilce; 8. St. bajtól, F., Sk., U., H.
kakce, kakce; 9. St. ukce, F., Sk., U., H. ukce, ukce; 10. luhke és
ói eh ke ; 100. St. cüoíe, Sk., U., H. cüwte, F. stüore luhke v. cJehke,
Sk., U., H. stüore luhke v. numme v. numme is; 1000. St. thüuhseu,
F. thüsene és iwMI stüore luhke, Sk., U., H. stüore numme v.
numme. -- Szerkesztett tőszámok: 11. St. F. luhke jah akté, F.,
Sk., U., H. íwMé a/,i£, 12. St., F. fe&j» faA &»<*&*«, F., Sk., U., H.
k M é fcV&fe stb. — 20. St. kuokte luhke, F., Sk., ü., H. küvkte
luhke, Sk., U., H. kekte luhke stb.; — 30. kidüme luhke; 31. /.-. I.
akté v. k. I. ih akté v. akté pijjeln k. I.
S o r s z á m n e v e k -te képzővel: első St. vuosts, P., Sk., U.,
w
H. v (DSts, H., U. vu0ss, 2-dik St., F. muppe, Sk., U. nuppe, muppe,
H. nuppe; 3-ik St., F. koalamote, Sk., U., H. koalémete; 4-ik wai?jete; 5-ik St. víhtete, F. véihtete, Sk., U., H. viHete; 6-ik St. /CM//tete, F. kouhtete, Sk., U., H. küutete; 7-ik St. ciéete, F. cthéete,
Sk., U., H. cVcete; 8-ik St., F. kakcete, F., Sk., U., H. kakcete;
9-ik St., F. okcete, F., Sk., U., H. ákcete, H. tikcete; 10-ik St., F.
lohkete, F., Sk., ü., H. Idhkete (St., J. luhkete is?).
Gyűjtő számnevek -s képzővel: St., F . kuokts, ku°kts, F., Sk.,
TL, H. ka(ckts, Sk., U., H. /íá/cís ketten; kulúmus hárman; nelejes
négyen; St. vlhtes, F. véihts, F., Sk., Ü., H. vits öten; St. kühtes,
F. kouhts, kö°ts, U., H. küuts hatan; St. cices, J. <fi*d# heten ; St.
okces, J. o/ccs kilenczen ; St. lohkes, J. /oM's tízen.
HALÁSZ IGNÁCZ.

Irtisi-osztják szójegyzék.
(Harmadik közlemény.)

N.
-na (conj. enclyt.) midőn, miután I als, nachdem, wenn,
wann : teradwa kimet yíidéndidet-na (II: 6.) als sie durch's fenster
in's freie lauschte; te yulen uimem-na (II : 130.) wenn ich die
sache gewusst hátte.
nag (II : 6.) meztelen | kahl (— Hari>).
nagar, nagér czirbolyamogyoró | cedernuss. — nágar-ju/
czirbolyafenyő | sibirische ceder (pinus cembra). — EO. nögor;
nögor-juy.
nai tűz | feuer. — nai panem tüzet rakni, gyújtani | feuer
anlegen, anzünden; najat panem (II : 102.) etwas mit feuer (instr.)
umlegen, d. h. um etwas herum feuer anzünden. - - nai-süttem
szikra j (feuer-funke) funke. — nai tét a tűz ég (eszik) j (das feuer
frisst) es brennt! (cf. tütna tevém). — nai iakem tüzet csiholni |
feuer anschlagen (mit hilfe des feuerzeugs). - - nain, najin tüzes l
feurig. — EO. nai sonne.
nai előkelő nő (leány, asszony); fejedelemnő; szép nő | frau,
jungfrau, edelfráulein; frau oder tochter eines helden, fürsten
oder beamten; eine schöne, schönheit. — ai-nai: vid. ái; naianka: vid. anka. — nai-éva hajadon leány; kisasszony; előkelő
leány; szépség | jungfrau, edelfráulein, fürstin, schönheit. — naiürt asszony-fejedelem | (frau-held) herrschaften, adel. — Nai n. pr.
edeljungfrau, fürstin (name vieler weiblicher götzen bei den Irtyschund Konda-ostjaken (z. b. in den Zingalin'schen, Urman'schen und
anderen jurten). — nain (adj.): nain még frauen-erde, d. h. von
frauen bewohnte erde. — EO. nai; KV. noi; EO. nai-ürt; nain.
namas, només elme, ész, emlékezet | sinn, verstand, gedáchtniss. - nuna namasena medoje ? was hast du im sinne ? namasem
(nam8em)/ocet bei mir reichte der verstand aus, u m . . . — namasa,
kedayojem (II : 120.) átgondolni, megfontolni | (sinn-wort-bewegen) nachdenken, überlegen. •— namas ömdem (ömsem: II : 208.)
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den sinn auf etwas richten, bedenken, überlegen. — namas panem
(o. dat.) id.; metta még sor-suyeda namas panden ? (II : 42.) auf
welches entlegene weltende habt ihr euren sinn gerichtet?
namas tdjem (c. infin.) vmire gondolni, szándékozni | im sinne
habén (etwas zu tun): /uja menda namas tait (II : 140.) sie hat im
sinne an den mann zu kommen.
namasna vejájem szándékba
venni [ die absicht habén, sich entschliessen (eig. von dem sinne
genommen werden). — namas verem meggondolni vmit | beden
ken, überlegen. — namasem (f. namastem) gondolkozni vmiről;
emlékezni | denken, sich erinnern. — namasldem (fr.). — namattem
emlékezni vmire; meggondolni J erinnern; überlegen; tam möjep
namatte löse dieses rátsel. — namsey okos, eszes j klug, verstándig. — EO. nömés; nöméslem, SO. namaysem; EO. nöméslilem,
nomaltalem; nömséy.
namet nemez | filz. — ndmet-kéyet (K.) nemezkalap j íilzhut. —
ndmet-nir nemezcsizma | filzstiefel. — ndmat C. — EO. namél. —
Cf. perzsa nabad, afghán namd.
nank, ndy vörösfenyő
lárchenbaum (larix sibirica). —
Ndnk-yus-yoi véréy ürt iga (II : 42.) n. pr. blutiger heldengreis
Nank-%uiyoi (name des fürsten der festung Nank-yus-dvét od.voí&m
unteren Ob; cf. die alté ostjakische burg: KynieBaTCKifl ropo^OKi>
und unweit davon das jetzige Kuschewat'sche dorf an der mündung des Kunovát flusses [Bérez. bez. Tob. gouv.j). — ndnk(é)vöje, %üt(é)-vöje vad állatok j (lárchenbaum-tier, tannenbaum-tier)
waldtiere (in der poesie). — EO. nayk, nayk-ju/.
nar (nara ?) takaró, szőnyeg | decke, teppich. — yan^éy
narat tuat lép-tagamöt (II : 28.) er bedeckte sich ganz mit einer
bunten decke ; idiy lau, yancey narai oyteja ütmet yoi (II: 96.): vid.
lau. — Cf. zürj. nar dünnes ledér, jenisz. nari feiner pelz.
naré, nara (neara poet.) E . kard, szablya j schwert, sábel;
narep mit einem schwerte versében: Pus-teipe narep ton-y (II : 24.)
vid. pus). — Cf. jur. narea speer.
naram (C.): vid. norém.
narep (I.) tiló j fiachsbreche. C. — EO. narep schabeisen. —
Cf. zürj. úarjan flachsbreche.
narep: vid. nara.
ndres zenejáték J spiel, musik. — nares-juy osztják hárfa
(spiel-holz) dombra, ein ostjakisches saiteninstrument, das der
fmnischen kantele gleicht; es hat die form eines fisches und besitzt fünf saiten aus rentiersehnen ( = KV. sayul'tep); vid. Irt.
Ostj. 1: 47 ; II : 275. — naresem hárfázni, hárfán játszani | spielen (auf einem saiteninstrumente : ndres-juy (törop-juy) naresem
(II : 144.) auf der dombra oder auf dem schwan spielen). — EO.
naras ; naras-juy; naraslem, AS. nareksem, FS. nerim.
naresem : vetta kema naresem (II : 20.) = tetta kema verajem
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man tödtete mich fást, ich war dem tode nahe. — Cf. zürjP. naraskámpfen, narat- überwáltigen.
narpay-vos KK. Landungsbrücke, cf. nart.
nart híd | brücke. — nartay (adj.): nartay-vos (KK.) kikötő
híd ) gerüst zum landen der boote, landungsbrücke. — nartep ajd.
zur brücke gehörig. - EO. nör; nortlem einen morast mit hölzern
belegen.
naurem, navrem ugrani | springen. — naurmem, navérmem
(mom.) fölugrani, felszökni | aufspringen. - naurmldem, navérmidem (fr.). — EO. navérlem, AS. niurem, EO. navérmalem (mom.).
ne-li nem-e | ob nicht ( = He . . . JIH) : ne tat li jit? (II : 2.)
náhert sich nicht eine kriegsschaar ?
nébak, nébiik papir | papier. — nébek C. — nébak-vay (-vöy)
papírpénz | papiergeld. — SO. nipek; ÉO. nepak, népek, népük. —
Cf. zürj. nebög.
néga a csapdának támasztó fácskája j hölzchen, das zum
aufstellen einer falle dient (HacTopoiKita). — negep adj. (II : 24.).
nem név j name, beiname; néma (dat.) valóban, igazán |
wahrlich, im wahren sinne; néma pajet (II: 168.) sie sindin wahrem
sinne des wortes reich. •—• nemat rnejern elnevezni | einen namen
gebén. -— nemta névtelen | ohne namen, namenlos; jig-nemta
(II : 32.) ohne vaternamen. — neman (KK.) neves, nevű j zum
namen gehörig, nambaft, benannt. — nemasa (dat. nemaseja)
valóban [ wahrlich, im wahren sinne des wortes: nemaseja paja
jidet (II : 168.) die werden in der tat reich werden. — EO. nem ;
nemla ohne namen.
nemet német | deutscher, deutsch (HfjMeirii); nemet-vd/ pléh |
(deutsch-eisen) blech. — nemis-tener egér j maus (gegensatz zu
uia%-tener ratte).
nemis tőrök, ár | pfrieme (IUHJIO). — Cf. nemet.
ney (I.) te | du C.; vid. nun ; ti | ihr : vid. nép,
nep nő, feleség; nőstény | frau, weib, gemahlin; weibchen.—
néy vejem nősülni j eine frau nehmen, heiraten; nen-vejem-%ui
(-yoi) nős ember | verheirateter mann; néya vejem nőül venni |
jemanden zur frau nehmen. — di-néy : vid. ái. — néy-yajat nő
személy | (frau-mensch) frau, frauenzimmer. foiuen; mun néyyajat (II : 112.) wir frauen. — ney-luk süketfajd | (wTeibchenauerhuhn) auerhenne; cf. yanf,ey-luk ney-semape mit einem weiberherzen, feige (gegensatz zu jig-semape mit einem bárenherzen). •—
néy-cuka nőstény kutya vagy farkas J (weibchen-hündin) hündin, hofhündin. — néyéy nős, női | frauen-, weiblich ; — neype :
joy-neype éva kégam (II : 98.) ein aus zehn jungfrauen bestehender mádchenhaufen.
AS. ne, FS. ni; EO. né, ney;
néyéy.
Cf. jurák-szam. nie, ne; jenisz., tavgy., osztjákszam. né.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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nép (KK.) temető, sír | friedhof, grab; Ar-jay-nép vid. Ar-jay.
nerem (f. nerdam) 1. vkivel bajlódni, viaskodni; 2. készülni,
akarni | 1. mit einem zu tun habén, sich balgen; 2. sich béreit
machen, wollen : teda nerdam ich will essen ; pds jevetta nerdet
tabet ürt (II : 10.) ins ziel zu schiessen bereiten sich die 7-e helden. — neridem {ír.).
nermem (mom.). —nerkem (I.) közösülni |
sich begatten. C. — neryem (f. nerdam) viaskodni j sich balgen;
neryettem (caus.) fortführen, fortbringen: yot seraka néryettai
(II : 70.) er wurde zur wand geschleudert. — EO. nerilem.
nerem futni | laufen.
nereyedem (inch.). — neridem (fr.).
neryem (f. nerdam) mondani | sagen.
neryem : vid. nerem.
neu (C.): vid. nég.
Neu-vit'-jega n. pr. weiss(?)-wasser-fluss (nebenfluss derKonda,
der sich unweit der Jesaul'schen jurten an der grenze des wogulenlandes in einen seitenarm derselben ergiesst).
neusto, nevika, neito lehetséges-e? | ist es möglich ? ( = szi
bériai orosz: HeyatTO, Heinro).
niay, nijay adj.: vöje niay ei mar (II : 90.) eine strecke, die
ein rentier bis znr rast durcheilen kann. — Cf. nini.
nlda. nit nyolcz | acht. - nidamet nyolczadik j der achte. —
SO. nigelay; EO. nil; SO. nigelayrnet.
nieda: vid. neda.
nigéi, négéf: vid. nil:.
nik, nék (adv.) lefelé, a szárazföldtől a part felé, a parttól,
a víz felé, magától el j nach untén, vom lande dem ufer zu, vom
ufer dem wasser zu, tőrt, von sich: nik-youtem a parttól eltaszí
tani | vom ufer stossen ; nií;-yovimem magát (a ladikkal) a parttól
eltaszítani | sich (mit dem boote) vom lande stossen. — nik-jerem
a ladikot benn a vízben, távol a parttól megkötni | (das boot) weit
vom landungsplatz oder vom ufer anbinden (um die darin liegende
waare vor hunden zu bewahren). — nik-juvem a folyóhoz le
menni | zum fiusse hinuntersteigen.
nik-kidem a parthoz leküldeni j (vom lande aus) aus ufer schicken. — nik-nikem a part
tól a vízbe taszítani | vom ufer in's wasser stossen, wegstossen.
nik-neremem, nik-neresem a parttól a víz felé húzni; az ablakból a
szobába húzni | vom lande dem wasser zu ziehen, vom fenster
in's zimmer hereinziehen. - nik-íapkem a parthoz lefutni j (vom
lande aus) zum strandé hinunterlaufen. - nik-tüvem a parthoz
levinni | (vom lande) an den strand bringen. — nik-vagattem (vom
lande) zum ufer hinunterbringen; nik-vaytem a parthoz leszállani |
(vom lande aus) zum strandé hinuntersteigen. - nik-vasetem a
folyó tisztására kijutni j auf einen freien platz (im fiusse) hinausfahren. — nik-vortem a parttól eltaszítani a vízbe J vom ufer stos
sen. — nik-conysem id.
nik-cugem lemenni a folyóhoz | zum

163

IRTI8I-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK.

flusse hinuntersteigen. — niget', néget' (adv.). - ÉO. nék; négéú
nacb untén.
nikem, nékem (f. niktem, néktem) taszítani (lassan) j stossen
(leise): Kün-avétpögora mendemen, nik-niktemen (11:80.) wollen
wir zu der Kunavét insel gehen und sie in's wasser stossen; evena
niktajet, yögottajet (II : 170.) von der jungfrau werden sie weggestossen. — SO. nikibem.
Nimel kut jágam (II : 190.) n. pr. (name eines kiefernhaines
in dem westlichen teile der KI. Konda'schen wolost).
nimes adj. (poet.): vid. jimes. — nimes yorem nürém sav söy
(II : 90.) gut abgezogene haut einer hainelster.
nin (pr. pers. 2. dual.) ti ketten [ ihr beidé.
nind'em (imper. nind'a) nyugodni, alunni j ruhen, schlafen.
nini nyugalom | rast, ruhe; vöje marén ei nini menmem-kemne
(II: 90.) nachdem ich eine strecke^ die ein rentier ohne rast durchlaufen kann, durcheilt hatte. — ÉO. ninslem.
nink nyű J wurm, made; nink kem nyüzsgő j so zahlreicb,
wie würmer oder maden. — EO. néyk. — Cf. osztj.-szam. nenka,
nanaka.
nincem, nincem szétnyújtani, kinyújtani | auseinanderziehen,
ausrecken; iuvat nin$öt er streckte sich aus. — at-nin^em: vid.
at. — ninjimem (mom.) ausrecken, sich ausstrecken. — nistem
széthúzni, szétnyújtani | auseinanderziehen.
nistulem (fr.). ÉO. nislem.
nlnt: vid. nindem.
nistem, nisüdem : vid. nincem.
nici (I.) talán [ vielleicht. C.
nir, nér K. harag, düh | groll, zorn (cf. nur). --• met éne ként
tüdai, met éne nir tüdai (II: 78.) was für einen starken (eig. grossen)
zorn, was für einen starken groll führen sie mit sich. — nir érj,
néréy haragos, dühös [ boshaft, tückisch, zornig: mettida néréna,
párén a juvöt (II : 84, 102.) als ob (da) was aus unwillen und
zorn (?) geschehen ist.
rdt nyolcz | acht: vid. nlda. —nit-yüs (C.) tizennyolcz | achtzehn. — nit-söt nyolczvan | achtzig; nyolczszáz | achthundert.
nég, név (K.), KK. növ ág | zweig, ast. — neu (C). - - AS.
nou/, FS. no%, ÉO. nü, nuv.
néget, nék: vid. nik.
nékem: vid. nikem.
néy (pr. pers. 2. plur.) ti | ihr; néya ti magatok j ihr, ihr
selbst.
nér, nir bot, rúd, buzogány, gerenda [ stock, stange, keule,
balken. — nér-nank vörösfenyő-rúd, -gerenda | lárchenstange,
lárchenbalken. —nér-%üt lúczfenyő-rúd, -gerenda | tannenstange,
tannenbalken. — néréy, niréy rudas | stangen-, aus stangen; néréy
11*
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kattéy rudas kikötőhíd | aus stangen bestehende landungsfiossbrücke (epitheton einer landungsbrücke).
nérpe rudú | stangig ;
ar-nérpe sokrudú ] vielstangig: ar-nérpe néréy kattéy vielstangige,
aus stangen bestehende landungsbrücke (volles epitheton einer
landungsbrücke). — EO. nér. — Cf. zürj. nör; votj. ner zweig, rute.
nér jó, tisztességes, becsületes | gut, ehrbar, rechtschaffen:
muy jim néyet, muy nér néyet (II : 170.) wir sind gute frauen, wir
sind ehrbare frauen.
nér, néréy : vid. nir.
nét (K.) nyél, fogantyú j schaft, griff, stiel. — átta-ké^e-nét
kard fogója | schwertgriff.
- kéf,e-nét kés nyele I messergriff. —
nétéy nyeles j mit einem griff, stiel versében. — SO. vül, EO. nal. —
Cf. zürj. nud; votj. nid; jenisz.-szam. nV.
név (K.): vid. neg.
névdem (f. nevettem) : vid. novdem.
nodem segíteni ! helfen. C. - EO. úotlem zulegen, helfen. —
Cf. jurák naddu, naddu.
nogem, nogom orrával szedegélni (mint a madár) | picken,
mit dem schnabel klopfen. — EO. noylem, noylem.
nogek (Dem.): vid. no/ (nogbí).
nögoljem támasztani | stützen. C.
nbgol^ep támasz | sfcütze
C. •— Cf. osztj.-szam. nokolbam, nugudap.
nogbí, nugní, Dem. nogék: vid. noy.
noy (nuy ) fölfelé | nach oben, hinauf. — noy-ddimem föl
emelni, kivenni j aufheben, herausnehmen.
noy-ankermem föl
tekinteni | hinaufblicken.
noy-atmem fölemelni | aufheben,
emporheben. - noy-edem fölemelkedni j aufsteigen. — noy-ektem,
noy-öktem összegyűjteni | zusammensammeln. — noy-enyem
(eyyem), noy-enyvesein föloldani | losbinden, abnehmen. — noyénmettem felnövelni j gross ziehen, erziehen. - noy-éttldem föl
nézni, odanézni | hinschauen. — noy-eudem, evedern fölvágni [ zerschneiden.
noy-yattem fölfelé mozdítani | nach oben bewegen. —
noy-yerem fölásni j ausgraben. — noy-yoyam fölhágni, fölmászni
hinaufklettern, hinaufsteigen. — noy-yorem fölszakítani (bőrt), ki
szakítani J abstreifen (z. b. eine haut), ausreissen. — noy-youtem
(yovotem) fölmerülni, a fölszínre hozni j auf die oberfláche bringen, hervortauchen. — noy-yovimem előmerülni, a fölszínre ke
rülni | auf die oberfláche herauskommen, hervortauchen. —
noy-yursadem nyúzni | abstreifen, schinden. - noy-%ürupedem
nach oben abstehen. — noy-jigem fölszerelni (a lovat) | anspannen.
noy-joytéptem felhozni J heraufbringen. — noykattimem fölemelni (?); ugrani | auf einmal heben(?); aufspringen. •— noy-kidem fölkelni j aufstehen, sich erheben: klda noy!
stehe auf! noy-kiddjem (pass. v. noy-kidem) fölébreszteni | aufgeweckt werden. — noy-kittem fölemelni, fölkelteni | aufheben, auf-
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wecken. — noy-líunamdem, (Dem.) fölugrani ] hinaufspringen. —
noy-lavimem kihúzni, kivenni | herausnehmen, herausziehen; noylüvéptem, 4áuttem(cSbXis.). — noy-Huttem föléledni | aufleben, wieder
zuni lében kommen; noy-tuttéptem (caus.) föléleszteni | auferwecken, zum lében bringen, wiederherstellen.
úo%*madé'ptem :
vid. madéptem. — noy-menem fölmenni, emelkedni I nach oben
gehen, sich erheben. - - noy-ndvrem fölugrani | hinaufspringen;
noy-navérmem (mom.). - noy-ningimem fölfelé nyúlni | sich nach
oben strecken. — noy-nacimem, noy-nocimem fölhúzni | heraufziehen. — noy-neresem fölfelé húzni, fölemelni, elvenni j nach
oben ziehen, aufheben, wegnehmen; noy-nerimem (mom.). — noyíioytem. fölfelé mozgatni | nach oben bewegen. — noy-nocimem:
vid. noy-úacimem. •— noy-öktem : vid. noy-ektem.
noy-omdem
fölemelni j aufheben, emporheben. -— noy-ömsem fölülni j aus
einer liegenden stellung in eine sitzende übergehen, sich setzen. —
voy-oumem fölfelé folyni | nach oben
fliessen.
noy-ouvadem:
vid. ouvadem. — noy-panem, noy-panumdem föltenni | aufiegen. —
noy-pöydesem, noy-pöymesem fölkerekedni, fölszerelni magát | sich
aufmachen, sich ausrüsten. — noy-punjem fölnyitni | aufmachen,
öffnen. - noy-reknem fölébredni j erwachen, aufwachen. — noysotagem besózni J einsalzen. — noy-tddemfölfelé húzni j nach (oben)
ziehen, herausziehen, aufheben. — noy-tagamem földobni j heraufwerfen. — noy-tetémdem, tetumdem fölülni [ sich setzen (cf. noyomsem).
noy-tamplattem fölfordítani [ nach oben drehen, be
wegen. - noy-t'od'em fölállani | aufstehen; togol, rekénda tuedm
noy-fotüijen (II: 78.) ihre abfallenden knochen setzen sich (wieder)
auf ihren platz. — noy-t'odumdem : vid. noy-íoturndem. - noyiogotem kimosni ! auswaschen. - noy-íoíamdem fölállani, fölegye
nesedni, fölmerülni | aufstehen, sich emporrichten, vor einem auftauchen. — noy-vejem fölvenni, ki-, elvenni | herausnehmen, weg
nehmen. — noy-v erdemem, fölébredni | erwachen; noy-véredem föl
ébreszteni ! aufwecken, aufwachen; noy-veredájem (pass.)fölébresztődni | aufgeweckt werden. — noy-v erekéndem fölébredni | erwa
chen. - nogöt', nogni • Dem. nogélí nach oben, hinauf, zum oberen laufe der Üüsse, zum síiden (in Sibirien). — SO. nok, EO. nogés.
noyiarata (?) Dem. hiába j umsonst.
Munkácsi szerint:
tatár s o (Jj^b umsonst, unverdient (By^aroB'L II, 276.).
noylan adj. sich erhebend, hervorragend, hoch : Tabet-cippe
•noylaij avét die siebenhügelige sich erhebende burg (T'apar-vo*).
noytem himbálni | schaukeln. — EO. úokatlem.
nojesem himbálni, lógatni | schaukeln. C. — EO. noitlem.
tiomés : vid. namas.
nőptem a folyóban aláfelé úszni,- úsztatni, haladni (hajón),
aláfolyni j den fluss hinabschwimmen (z. b. von fischen), stromfibwárts fahren (von fahrzeugen); fliessen. C. — AS. rwplöjevi,
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FS. nüplujem; ÉO. nöpetlajem schwimmen, noptallem flössen;
noptém-juy treibholz.
nörém deszkaállvány, széles pad j gestell aus brettern, pritsche
(Hapn). — naram schwitzbank. C. — EO. nora, nori, nörém.
noséy (L, AK.) = notéy orros, hegyes j nasig, zugespitzt ;
noséy kur-pay zugespitzte fussspitze (eig. zehe; epitheton der
zehen, kur-pay). — Cf. HOCI..
nouva, nova, vocalis szókezdet előtt: nouv, nov fehér | weiss.
nouv unt ( I I : 216.) weisse (d. h. mit schnee bedeckte) erhöhung. — nou-naréi a fűznek egy neme j eine weidenart mit
hellem stamme und weisser rückseite der blátter.
- nov-oyttp
fehéres | weisslich. C. — nouva-(nova-)röy jeges róka j (weisskragen) eisfuchs (canis lagopus).— nouva-(nova-)vay ezüst j (weissmetall) silber. — AS. nevi, FS. nogi; EO. navé, nővé, nouvé, nouva ;
AS. nevi-rok eisfuchs; EO. navé-voy silber.
növ (KK.): vid. nég, név.
noc evezőnyél | schaft eines ruders (d. h. das ganze ruder
ohne der schaufel).
nocéy evezőnyeles | zum schafte eines ruders
gehörig, mit einem ruderschaft versében.
nübét, nübot kor, életidő | zeitalter, lebenszeit. - m-nnbét,
paga-nübét leány-életkor, fiú-életkor | mádchenalter, burschenalter (so wird in der ostjakischen poesie gewöhnlich der ausdruck
«menschenalter» wiedergegeben).
EO. nübét, nüpét.
nwjüí: vid. nogöi.
nuy (adv.): vid. noy.
nui posztó, posztóruha, posztókaftán | tuch, tuchkleidung,
tuchrock (kaftan). — ÉO. noi, nui. — Cf. zürj. noi: jurák nöi, nui.
nuigem elfáradni | ermüden (v. tieren). C.
nüm, num felső, a folyók felső folyása; ég j das obere, der
ojjere teil der flüsse (gegensatz zu avas); himmel; oberer. - nümÁs-jay felvidéki osztják nép | obere ostjaken, ostjaken, welche am
oberen (eig. am mittleren) laufe des Ob, d. h. im Surgut'schen
kreise, lében. — Nüm-iga n. pr. oberer greis (name eines für heilig
angesehenen heldengreises, der in den Nachratschin'schen jurten,
am oberen laufe der Konda, gelebt habén soll. Einige meinen, er
sei identisch mit Ai-ürt). — nüm-kurép magasszárú j hochbeinig.
— nüm-pélek, pélka felvidék; dél [ obere seite, gegend; süden (da
diese himmelsgegend in der richtung des oberen laufes des Ob
sich befindet; gegensatz zu avas-pélek).
Nüm-Sanka Felső-fény,
isten | Oberes-licht, gott. - - Nüm-Türum Felső isten; felső világ
( = föld) | Oberer gott, der allerhöchste, gott, himmel, die obere
welt, d. h. die ^erde (im gegensatze zu der unteren it-türum). —
nüm-vot felszél, deli szél [ (oberer wind) südwind (welcher vom
oberen laufe des Ob weht). — nümen (loc.) fönn | oben; auf den
füssen ; kart séger tinén tei nümen yönym (II: 202.) an dem teueren
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ende der eisenkette bin ich nacb oben emporgestiegen; nümen
ömsem fönn lenni, ülni j aufsitzen, wachen (gegensatz zu adem
liegen); nümen éugem fönn járni, lábon járni | auf den füssen
gehen; nümen cugidem (fr.). — nürnétta, nümta; nümatta (C.) felülről |
von oben; itta, numta kus éttíttesen (II : 36.) obgleich sie (ihn) von
untén und von oben auch betracbten.
nümpe fönn levő, magas,
nagy j hoch, gross: mane nampem ürdat ütta en yotcam (II : 134.)
ich verstehe nicht mit einem helden zu lében, der mir überlegen
ist. — nümta (adv.) 1. = nürnétta,; 2. dicht bei; nümta canc ötéyeta
ömdémdai (II: 110.) sie setzte sich dicht an seine knie. — SO. nőm,
nom ; ÉO. num ; num-törém, türum himmel; num-vat; SO. nömen ;
nomelta; ÉO. numpa, numpi. - Cf. szamojéd-jurák num himmel,
luft, gott, osztják-szam., kamasz, num donner.
numem emlékezni | sich erinnern. C. - SO. nomem, ÉO.
nomémlem, nomlem.
nümen, nürnétta, nümpe, nümta: vid. nürn.
nuij te | du; nwna, nuije te magad | du, du selbst; nuyeda!
nunet'a! (pr. dimin.) du.
nur erdős | magaslat kleiner bewaldeter landrücken zwischen niederungen. — nurérj adj.
nur bot; fogó, nyél | stock; griff. -— nuréy nyeles | zum stiele
gehörig, mit einem stiele. —- mirpe nyelű | mit einem griffe versehen; kart-nurpe mit einem eisernen griffe; kart-?iurpe miréij put
eisengriffiger, mit einem griffe versehener, késsel (epitheton eines
kessels, cf. TMIIT, OCT. 6or. 36.). — ÉO. nur (aave^a-nur).
nur, nér,nir(L,ÁK.)t nür,nur (KK.) harag | bosszúság | missvergnügen, bosheit; groll.
nuréy, néréy (I.,^AK.), nüréy, nuréy
(KK.) haragos, gonosz j boshaft, tückisch.
ÉO. nuréy.
nur ankét geld(?): kám-vayta nnra/nhet t'od'ái wurde silbergeld hingelegt.
nuvdem, nvvedem (f. nuvettem): vid. úovdem.

N'.
nadajem nyalni | leckén. C.
SO. nalem; ÉO. nollem. —
Cf. zürj. nül-; votj. úul-; szamojéd, kamasz, nülam.
nadem, natem (pl. nátmet) ; nádam (C.) nyelv | zunge. úatmap, natmape nyelves, nyelvű | züngig; ar-natmap (-ndtmape)
vielzvingig: Ár-úatmape Tarén tüt: vid. ar. •— nátméy zungen-:
man pad'agem tütéy, nátméy a totta juvot (II: 24.) zu mir (gewendet)
sprach er so.
SO. nalem, ÉO. nalém.
naditem, nadiiem (part. praet.) berozsdásodott, rég használt
mit rost bedeckt, lange gebraucht (von fischgeráten); vid. nata.
úagam, úogam nevetni j lachen. — nagetmem, úögetmem
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(mom.). - nagidem, nagidem (fr.). - - na'/, nay nevetés, nevetség |
lachen, geláchter; nd% verem lachen. — EO. naylem; údv.
nagasem : vid. naysem.
nagat alacsony, mélyen járó | niedrig, tiefgehend.
nagat
röt tiefgebendes boot. — riadta (dat.) niedrig.
naget, iidgit ösvény, gyalogjáró | fusssteg, pfad. C.
nagidem: vid. nagam.
úa%, nay: vid. nagam.
naysem, úagasem lehámozni j abschálen. C. — EO. nagas{em
íische reinigen.
naysem, nanysem kopoltyú ! kiefer, kiemen. C. EO. úoysém.
na/ta: vid. nagat.
naytesem tüsszögni | niessen. C.
EO. naytenlem, naysemalem.
úáksek himlőhelyes, ripacsos genarbt(?), blatternarbig (?), mit
prickeln(?).
Sot tau yoytem in úaksek not (II : 210.) als wáren
da 100 pferde gelaufen, solch' eine genarbte nase (hat sie).
nal'a kanál | löffel. •— nála-peta kanálfenék | boden eines
löffels; nala-peta-kem so viel (flüssigkeit) am boden eines löffels
(platz findet), tröpfchen; úál'a-peta-kemvér-semet it entpösyémttem
(II: 116.) kein tröpfchen seines blutes, das den boden eines löffels
kaum decken würde, werde ich vergiessen; ndl'a-verda-yui kanálkészitő J löffler. — EO. nali.
nalay nyál, köp | speichel, schleim. •—• Cf. magy. nyál schleim,
mordvM. nolga, E. nolgo, észt nőig rotz.
nalpem (f. nalpadem) előtörni, rögtön megjelenni (tűzről, v.
más erős fényről) herausbrechen, plötzlich erscheinen (vom feuer
oder starkem lichte), ndlpat (prses. 3.) flamme oder licht ist hervorgebrochen (z. b. wenn die flamme aus dem ofen plötzlich hervorbricht).
ndlpehindem elősugárzani j plötzlich ausbrechen (vom
lichtstrahle). - EO. nalép glanz, nalyüem glánzen.
nalcemtem keresztülcsúszni | durchgleiten, durchschlüpfen;
nalco/ csúszós hely | schlüpfrige stelle.
natmk, namék lágy; langyos | weich; warm (vom tauwetter).
— EO. namék. — Cf. osztj.-szam. námagel.
nambal iszap | schlamm. — namplay iszapos | schlammig;
namplay-sempe mit schlamm(farbigen) augen: N'amplan-sémpe yör
jarén nai n. pr. Schlammáugige rentier-samojedenfrau, name einer
frau (II : 86.).
namroyindem, cf. namro^inttem ( I I : 114.) megtelni (zsák) [
sich füllen (z. b. von einem sacke).
nanysem (C): vid. naysem.
nan kenyér | brod.
EO. nan. — Cf. zürj., votj. nan; jurák
nan, osztj.-szam. nan, nai; pers. nan.
napem bekapni a horgot j anbeissen (v. fischen). C.
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nara kopasz, tar; nyers | kahl; roh (cf. nura). — úára-juy
rohes holz.
nara-mag méz j (roh-honig) honig.— nara-még iszap;
agyag | (roh-erde) schlamm, lehm. — nara-nögo-téda Dem. rohesfleisch-essender (epitheton der samojeden; volles epitheton: naranögo-teda yör jaran rohes fleisch essender rentier samojede). nara-tümét(ta) kopasz; meztelen | kahl; ohne kleider. — EO. na/r,
nara; nar-tömétla.
narét fűzfa weide, weidenbaum (HBa, TaafeftHKl») (cf. narsa).
— nou-úarét: vid. nou.
narsa, narsa-juy fűzfa | weide, weidenbaum. - SO. narse,
EO. norsa, norsi.
nasamdem csúszni, kicsúszni j gleiten, ausgleiten. C. — EO.
nesamlem, úosémlem.
náciméin, nocimem (mom.): vid. úocem (cf. natimem, notimem).
nat: vid* nat.
íiata rozsda, illetőleg a halászó szerszámokra télen rakodó
üledék | rost oder niedersatz, der sich im winter auf die fischfangsgeráte setzt. — naditem mit rost bedeckt.
natép rostig,
schmutzig. — EO. nöta rentiermoos. — Cf. zürj. nu£, nuz rost
oder algen auf dem wasser; úadé, nat schmutz, kot.
natem (K.): vid. úddem.
na,tya jegenyefenyő | silbertanne (abies picea). C. — SO.
natkai, EO. nolya, úolyi.
natimem, notimem megkapni, húzni, ránczigálni I fassen,
idehen, zupfen ; cf. nacimem, nocimem.
natéy : vid. úata.
nátmap, natrnape, údtméij : vid. úddem.
naar, naurén : vid. navér.
naurern {!.), K. naurim, navrim gyermek, ifjú | kind, jung. C.
— ai-naurem kis gyermek | kleines kind; yiii-naurem fiú j (mannkind) knabe. — nétj-naurem leány | (weib-kind) mádchen. — po%naurem fiú I (knabe-kind) knabe.
SO. nenrem ,< EO. nauram,
rlaurém; yo-úaurém ; ne-naurém.
navér, údur hab | schaum. •— údaréy, ndvrétj habzó | scháumend: údurép-onép (-oype) mit einer scháumenden öffnung. SO. nérer ; EO. naar, naver.
navrim ('K.): vid. naurem.
navrén : vid. navér.
neda, neta, net, nieda négy j vier; neda kédet, neda kurodivet
ara seye (II : 158.) kreuzige sie an ihren vier armen und beinen
(vier: arme + beine). — úeda-joy negyven | vierzig. — neda-kurpe
négylábú | vierfüssig. - neda-teta négyéves (ló) | (vier-jahr) vierjáhriges pferd. — net-ügop négyfejű | vierköpfig.
netmet negye
dik | der vierte. — SO. úela, nela; EO. net, nel; SO. nelmet.
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nedéy (KK.) éhes, faló | hungrig, gefrássig. — Cf. nettem verschlucken. C. — EO. netéy, nellem.
neya unqkahúg, húg | hasé, nichte ; auch jüngere schwester.
— AS. néni; EO. úayya. — Cf. jur. nena, osztj.-szam. neya.
nevelem elhúzni, összehúzni (pl. kötelet) | wegziehen, zusammenziehen (z. b. e. seil). C. — nerdedem (iter.). — nerdesem
(augm.).
nevem (f. úevdem) ingerelni, gúnyolni | necken, spotten. —
Cf. zürj. nev-.
nerem vessző | gerte. — yatta-nerem : vid. yatta.
neremem, nerimem (mórn.) elvenni, elragadni, megfogni
nehmen, wegnehmen, greifen. — nevesem (augm.). — EO. neremalem, nérémtlem.
nevimem: vid. nevemem.
nes tompa, csorba | stumpf. C. •— nemiem tompulni, csor
bulni | stumpf werden. C. — nesmettem (causat.) stumpf machen.
C. -— EO. nas, nes; nesmajem, nesmalem; nesmatlem. — Cf. zürj.,
votj. niz; zürj. mérni-, niZ-.
net, r'ietmet: vid. neda.
nettem (C.): vid. nedéy.
névév, nécv csikó | füllen (bis zu einem jahre). — nevr-mő/
id. (füllen-junges).
névvéy (adj.): nevvéy-tau poet. (füllen-pferd)
t'üllen.
nilek fénylő | glánzend. •— N'ilelc tai küvlay tét atta üvt
(II: 24.) n. pr. klirrenden panzer aus glánzenden ringen tragender
held (name eines ostjaken-fürsten aus der Emder-stadt). — EO.
ntlajem erscheinen, sichtbar sein.
nimbeíay (KK.) síkos, csúszós | schlüpfrig (II: 3G.); cf. nambal.
N'imnan n. pr. a Demjanka folyó neve | ostjakischer name
des flusses Demjanka (or. ^eMLHHKa népetimológia). — N'imndntai-vöt (I.) Demjanka-fői szél, keleti szél J Demjanka-quelle-wind,
ostwind (bei den Irtysch-ostjaken der Narym'schen wol.).
nir csizma, főkép a nyári csizma | stiefel, hauptsáchlich
sommer-stiefel (őpo;i,HH, uapKH). — nlv-say teljes ruházat | (stiefelkleid) volle kleidung. — EO. nir.
úöga, nögo hús, izmok | fleisch, muskeln. — nava-nogo téda :
vid. nava. — povel-noga: vid. pövel.
sögoi-nöga : vid. sögot'. úögoida (C.) fleischlos.
iiógey húsos, izmos, testes j fieischig, muskulös; wohlbeleibt. — SO. nögoi; EO. noya, noji.
úögam (f. nöytam) : vid. ríd%.
úogam (f. nogadem) mozogni, inogni j sich bewegen, wanken. —jiy-süytd, noy-süytd kélep-tony sügoy mégedat tatmet nógat
(II : 84.) der in eine malitza aus bárén- und elentierfellen gekleidete götze bewegt die felláhnliche erde mit sich. — nogattem
mozgatni, ingatni, rázni | schütteln, schaukeln (z. b. eine wiege

IRTISI-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK.

171

mittelst eines strickes; cf. conyom). — nogodem: vid. nőttem. —
nogoptem (caus.) üldözni j jagen. — úoytem (f. noytadem, noytetem),
únytem mozgatni, rázni, mozogni, mozdulni, fölkészülni, fölkere
kedni | bewegen, schütteln; sich bewegen, sich rühren, sich ausrüsten : iat noytada yatt verőt (II : 50.) es kam der tag der kriegerabfahrt; in iga noyteta omadet per éndam (II : 70.) dieser alté hat
kéme möglichkeit sich zu bewegen; metta még sor suyeda ügot
eudem (saréy) (ai noyteda juveden (II : 42.) in welche entlegene
weltgegend wollt ihr eure krieger mit geschorenen háuptern abfertigen; ei-met taget-pa ent noytet (II : 126.) kleine stelle bewegte
sich; tnper ot noytat (II : 62.) damit der kehricht sich nicht regt;
éva taida noytöt (II : 154.) sie machte sich béreit eine tochter zu
gebáren; noytájem (pass.) mozogni | sich bewegen. — noytadem
(f. noytattem), nuytadem mozogni, fölkerekedni j sich rühren, sich
aufmachen. — noyüdem (fr.). •— EO. nogalem; úogaltlem schüt
teln; nokatlem schaukeln; noytalem bewegen, schütteln; AS.
noytim.
úogattern: vid. nogam.
nogo, nögeij : vid. nöga.
nogetmem (mom.), nögidem (fr.): vid. nagam.
nogodem, nogoptem: vid. nogam.
úögos nyuszt | zobel (mustela zibellina). — nögos-lank
nyusztbőrtakaró | zobelfelldecke. - - nögos-möy nyusztíiók (képle
tesen: kedves, édes) | junges vom zobel, figürlich heisst es: schatz,
liebster u. s. w. (II : 208.). — nögos-tas nyusztprém | zobelfelle. —
EO. noyos. — Cf. zürj. nié.
úoy jávor | elentier, elén (cervus alces). — noy-soy jávorbőr
elentierhaut; hoy-sőyta aus elentierhaut. — FS. úoy, ÁS. nouy.
úoymem (f. noyemdem) mondani | sagen. - jiypogoda úöymöt,
iiypogot yeia nöymot er sagte seinem brúder oder zu seinem brú
der. — nöymajem (pass.) kérdeztetni | gefragt werden: surnéy-ügop
ar igena t'atna nöyemddjem (II : 74.) von den zahlreichen grauhaarigen greisen werde ich dann gefragt werden.
úoymettem (f. nöymettedem; caus.) mondatni, kikérdezni | sprechen lassen, ausfragen; küttép-éva jiankeyetatna úöymettetdi ( I I : 152.) die mittlere
jung-frau wird von den beiden schwestern ausgefragt. — EO.
úüyomlem, nüymalem sagen, antworten.
nöyrem (f. nögordam) faragni, vagdosni | schnitzeln. — nöyridem (frequ.). — nőyrimem (mom.). — SO. nögrem; EO. úögortlem,
nögorlem.
noytadem, úoytem : vid. nogam.
úoytamdem, nöytemdem : vid. úoytem.
úoytem (f. nögottam) követni, utóiérni, üldözni | folgen, einholen, verfolgen. — ena még yudey tür úögotta mendam (II : 74.)
ich gehe um mich zu den fischreichen quellen des fremden landes
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zu bégében. — pirivet (piriva) nőttem, hátúiról követni, nyomában
követni | von hinten verí'olgen, den spuren folgen. — ?iö/tamdem,
nöytemdem (mom.). — nöytidem (frequ.). — nöytesem (augm.). —
úöytesidem (fr.): tara pirua úö%tesidet (11:38.) er verfolgt den
kaulbarsch (von hinten). — EO. no/ollem, nüyollem.
noycajem fölemelkedni j sich erheben, emporheben. — noycéy sich erhebend: esem meget noycéya at noycajöt (II: 94.) er erhob
sich, indem er seine brust emporhob.
nölem kéreggel, varral befödve lenni | mit einer kruste oder
schorf bedeckt sein: at nölmem tid'et-vay jim pagal at páylejöt
(II : 36.) als ob er mit einer silberkruste bedeckt wáre, stellte er
einen guten (silber-)block vor. — nölém, nülém seb; var | wunde;
schorf. — EO. nölém, nülém.
nönyrem rágni | nagen. C.
nönyridem (frequ.). C.
nop (Dem.) egyéves jávor | einjáhriges elentier.
nor porczogó | knorpel. — nora-ket, úorta-két zsenge kéz |
knorpelhand (hand kleiner kinder). — EO. nor. — Cf. jur. úer.
nördem, úörodem nyomni | drücken. C. — EO. rwrtlem.
nörém, úörom,: vid. nürém.
úörodem (C): vid. nördem.
nocem ziehen, zupfen, abnehmen, abstreifen (kleid, feli). —
úocimem, nacimem (mom.) (cf. natimem). — AS. not'em; FS. nácim,
not nyíl | pfeil. — ydyrat not pete urép not (drei) kantiger
pfeil, dessen fláchen dem schnabel des kreuzschnabels áhneln
(wahrscheinlich die dreifláchigen knochenpfeile der helden; vid.
T ű n t OCT. 6or.: 29.). —penkéy not: vid. penkéy ; völép-not: vid.
völép. — íiot-jinda íjjideg [ bogensehne C. — úot-pes nyílrovátk
pfeilkerbe. C.
not-tögot nyílszárny j pfeilfeder. — not-vai nyíl
nyele | pfeilschaft.
noten nyilas | pfeil-. -— EO. nol; SO. úal.
not, úat orr; hajó orra, előrésze | nase; vorderteil eines
bootes, vordersteven. •— rit-úot: vid. rlt. — not-yoi (yui) a hajó
-orrában ülő ember | (vordersteven-mann) mann der am vorderste
ven des bootes sitzt. — not-sém arcz | (nase-auge) gesicht; notnot-sém-tagdt (tögot) keszkenő | (nase-auge-tuch) handtuch. —
not-ves (vés) orrlyuk [ nasenloch. C.
notéy orros | nasig, mit
einer nase versehen, mit einem vordersteven versehen (cf. nősén) ;
úotéy-yonpe mit einem spitz zulaufenden (?) leibe (v. d. fischotter),
noién-mégdep yota vdndér gleich einer fischotter mit einer spitz zu
laufenden brust. — nőttem orrával szedni (mint a madár) | picken. — SO., ÉO. nol; ÉO. nol-vés.
notimem : vid. natimem.
notéij, nőttem: vid. not.
novdem (KK., f. novettem), AK. névdem (f. névettem) moz
gatni, himbálni; evezni j schaukeln (z. b. eine wiege; cf. nogattem),
schaukeln; rudern. - novimem (mom.) schaukeln, rudern (die
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früheren ostjaken ruderten mit einem ruder, wobei sie das boot
in eine schaukelnde bewegung versetzten); seves-yoina rit teúovimai (II : 90.) von dem steuermanne wurde das boot in eine
schaukelnde bewegung versetzt (d. h. der steuermann ruderte).
nuda, mit együtt | zusammen, mit einander. — nuda-abettem
egymást átkarolni, átölelni j sich umfassen, sich umarmen. —
úut-aidem egymást megfogni | sich fassen (eig. sich finden). —
nuda-yanem egymást érinteni j sich gegenseitig berühren. — nudajástem egymás közt megbeszélni | sich verabreden. — nuda-jöytem,
jüytem együvé jönni | zusammenkommen. — nut-jouréntem (KK.)
egybebonyolúlni j sich zusammen verwickeln.
úuda-kattem egy
mást megragadni | sich fassen. — nuda (nut) keda pagdem egy
mást megfogni, birkózni, verekedni | sich fassen, handgemein werden, sich schlagen. — nuda-kungimem egymást megmarkolni, meg
ragadni | sich anfassen; (imejat) úuda-kwnfyimeyen (II : 128.) sie
fassten sich (mit der altén). — nuda-nottem, (II : 216.) orral vere
kedni egymással (mint a madarak) | sich schnábeln, sich mit dem
schnabel schlagen. — nuda-partem (pass. nuda-partajem) egymás
közt megbeszélni | sich verabreden. — nuda saijem (KK.), AK., I.
-seyem egymást vlmivel (pl. bottal) ütni, verni | sich mit etwas (z. b.
mit einem siocke) schlagen. — nuda- (nut-)tüy nem egymással talál
kozni | sich begegnen. — nuda-tükom egymás elibe sietni | auf
einander zueilen. — nuda-íaksem összeütközni ! zusammenschlagen. — nuda-vagarn egybehívni | zusammenrufen. — nut-vedem
(ríutvedem C.) verekedni ] sich schlagen, sich raufen; nut-verem
id. — nuda-xirtem egybegyűjteni, egybesöpörni j zusammensammeln, zusammenfegen. — EO. nula; nul-vellem.
nud'et-juy: vid. nut.
nuytem, nuytadem : vid. úoytem.
útik, úuka szattyánbőr; az új posztó bolyha | sámisch; flaum
auf einem neuen tuche.
nukéy, úukpe (adj.): you-ríukpe (II: 202.)
mit einem langen flaume.
EO. nuga, nuka ledér, sámisch.
nülem, nülém : vid. nölém.
úur, nür (KK.): vid. nur.
nur szíj | riemen; nur-mdép szíjöv | (riemengürtel) riemen,
der als gürtel dient, gürtelriemen.
nur, nura kopasz, puszta, üres [ kahl, leér (cf. nara). — nuryo'iop kahlbauchig. —nur-jugop-ülis a kopasz fák hónapja ] monat
der kahlen báume, name des 7. monat bei den Konda'schen ostja
ken. -— nura-kedat puszta kézzel | mit leeren hánden.
nürem, nürum, norém; nörom C. mocsár, posvány; fűzzel s
más lombos fával benőtt vizenyős térség; berek | morast, sumpf;
niedrige, mit weiden und andern laubbáumen bewachsene stelle,
hain. — nürém-sau berki szarka | hainelster. — úürém-vöje berki
állat; jávor j (hain-tier) elentier (in der poesie); nürém-vöje, imt-
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vege (hain-tier, wald-tier) elentier und rentier (in der poesie). —
EO. úörém, narém, nürém. — Cf. zürj., votj. rlur; osztj.-szam. nar.
nut (adv.): vid. nuda.
nut vörös föld j rote erde. C.
nut eskü | schwur, eid. — nut unjem az esküt megszegni
den schwur brechen, überschreiten. — nut verem esküt tenni, meg
esküdni | schwören, einen eid ablegen. — nuttem (f. nuttedem,
nuttetem) id. — EO. nollépsa, noltlem schwören; nullem.
nutvedem (C.): vid. nut-vedem.
nut', nud'et-juy vékony vessző (fűzfából zelniczéből stb.) !
dünne gerte (von einem traubenkirschbaume, einer weide u. s. w.).

O.
oba (C.): vid. aha.
ödam (C.): vid. ödém.
ödap : vid. üdap.
ödap (I.) hős, erős ember | stark, held. C. — KV. ölép. —
Cf. tat. alép.
ödem, Ütem (f. öttam) feküdni, aludni | liegen, schlafen;
ampet öttai tebéy (II : 40.) vorhaus, wo die hunde liegen; yamdödem : vid. yamda. — ödém; ödam (C.) álom | schlaf, traum ; hit
ödém mély álom | tiefer schlaf; ödém verem einen traum sehen.
EO. ollem, ölem, ödém.
ödey, ödéy, ötéy első ; vég; kezdet | erster; ende; anfang. —
ödéy jastem ket (II : 40.) das zum ersten male gesagte wort. —
ödéyet jögotta, jügutta végtelen | endlos gross, d. h. zu dessen ende
man nicht gelangen kann; ötéyetpedet jügutta vos (II : 104.) eine
end- und bodenlos grosse stadt. — ödéy-pay mutatóujj j (ersterfinger) zeige-finger. C. — ödéy-pis először | das erste mai. C. —
üdéy-vöje (II : 208.) erstes tier, fig. : braver mann. — yatav-ödéy
(ötéy) : vid. yatau. - - yötoy-ödéy : vid. yötoy. — ödéyat, ótéyat
(instr.) miatt | wegen; naurim ötéyat (II: 156.) des kindes wegen. —
ödéytem, ötéytem kezdeni | anfangen, beginnen. — SO. aley, ödey ;
áley pa; EO. öléy ; öléyén (loc.) wegen; öléytalem.
odosa (C.): vid. adása.
öd'a, oida, oiga savanyú | sauer. C. — öd'edem, oigedem savanyodni | sauer werden. C. — öd'eptem, oigeptem (caus.) savanyí
tani | sáuern. C. — Cf. tat. acé sauer werden.
ögot (plur. öytet) szán ] schlitten. — amb-ögot: vid. amp ,•
jaideögot: vid. jaide. — ögot-áyen a szán előrésze j vorderteil des
schlittens. — ögot-pic a szán fara j hinterteil des schlittens. —
ögot-pui id. — AS. augol; EO. öyol, üyél.
O/ajan-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjaken (?)-burg,
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•5 werst (im winter) südlicb von den Nadzin'schen jurten und
gegenüber dem russischen dorfe Nischne-Filatova (Bronn. wol.)
gelegen. Die nahebei vvohnenden tatárén nennen diese burgüberreste Séver qa'la d. h. festung der Sévéren (cf. YKmwh rpa^t der
russ. chroniken).
oyta felső rész; tető | das obere, dach (cf. üy). — (>%teja (dat.)
postp. föl, rá | auf, obenauf; páganta yatt oyteja als die aufgehende
sonne (am himmel erschien). — oytena, oyten (loc.) postp. fönt,
rajta j oben, obenauf; oijetenna tait neda-joy jagarsa, oytetna yadoy
tégeü vedai, togid medai (II : 164.) an seinem geweihe hat er 40
enden . . . auf denselben treibt das volk handel. — oytivet (abl.)
postp. felülről; -ról | von oben. — yödoyta = yöt-oyta: vid./öí. —
Voc-('Vo$-)oyta überbleibsel einer ostjakenburg, anders T'apar-vos
genannt (vid. itpa, T'apar).— EO. oyti, uyti • SO. ogoteja (dat.);
ogotena (loc.); ogotejeuy, ogoteji (abl.).
oytem pötem iázni, fagyni j frieren, kálte empfinden (plur. 3.
tég oytet pötet).
-oytep (C.) partic, welche den adjectiven einen diminutiven
sinn verleiht (vid. verdoytep, ajoyiej) u. s. w.).
oycaia kendő, nyakkendő j tuch, shawl. — yatan-oycam: vid.
yataú. •— pégde oycam, pégdey oycam fekete kendő | (schwarzes
tuch, trauertuch) buntes tuch mit einer schwarzen kanté, das die
weiber wáhrend einiger monate nach dem tode eines ihrer náchsten an sonnigen tagén als trauerzeichen auf dem haupte tragen
(vid. I : 144.). — ÉO. oysam,
oi (KK.) tanács, tanácskozó gyűlés j rat, versammlung, verabredung, beratschlagung (in AK. russ. sovet). — oi verem tanács
kozni, tanácsot egybehívni, tartani | einen rat versammeln, sich
beratschlagen. — Cf. csag. oi beratschlagung.
oid'a, oiga (C), oigedem (C), oigeptem (C.): vid. oda.
oií (C.): vid. oi
oka (ohem) KK. (poet.) sok(?) ] viel(?). - Cf. szamojéd:
jurák, tavgy., jenisz. oka; koibal oga.
oktem : vid. ektem (cf. oka).
öléy (pl. olyet) K. bölcseség, műfogás | weisheit, kunstgriff.
ölémem, olmem (f. ölémdem) K. (poet.) élni(?) | lében (?); cf.
otem, üdém: man nuyen ölémda kedem-sot jem jitem ölémem-ivet
(II: 118.) seitdem ich (frau) mit hándekraft in den schönen gelenken mit dir zu lében (?) anfing. — ölmettem (caus.). — Ulmettidern (frequ.).
ómat mód, lehetőség | möglichkeit: met ómat mi módon ] auf
welche art? wie? (welche möglichkeit?). — ómat yotémem, módját
bírni | die möglichkeit habén; ómat ent yotémem keine möglich
keit habén. — ómat éndam nem lehet, nincs rá mód | es ist
keine möglichkeit, es ist nicht möglich. - ómat tdjem mód-
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ját bírni | die möglichkeit habén; om,at en tájem keine möglichkeit habén.
ömdem (f. ömettem, öméttem) ültetni, helyezni, előtenni;
szülni, elleni j setzen, stellen, legén, vorsetzen, vorlegen; gebáren
(von tieren). — mülémép-opép anejat öméttdjem (II : 62.) man wird
mir eine schaale mit einer scháumenden öffnung vorsetzen; 2. le
ülni j sich setzen ; pesana ömdem sich an den tisch setzen; fceldai
ömdot (II : 2.) er setzte sich um zu weinen (cf. amsem); 3. lakni,
élni | wohnen, lében (poet.): Soy-yusi ün avét muyna ömdai (II: 82.)
in der grossen Soy-yus stadt lebten wir. 3. evem ömdem leányomat
vőlegényének átadom j ich übergebe (prset.) die tochter dem bráutigam. 5. möy omdem szülni, kölykezni, fiazni f junge bekommen
(von tieren ; vom menschen). — mo/ tajem : vid. tajem).
ömdidem (frequ.). — omdémdem ültetni, leülni | setzen. sich setzen ;
omdémdajem (pass.) gesetzt werden, sich setzen; jianket ser oyteja
omdémdet (II : 140.) er setzte seine schwester auf eine schaufel;
iiümta canc ötéyeta ömdémddi (II: 110.) sie setzte sich dicht an seine
kniee. — AS. ümdem; FS. ümtim ; EO. ömétlem. — Cf. }m.~dmdatau.
omesmem (mom.): vid. ömsem.
amsem (f. ömastam, oméstam) ülni, vhol lenni, lakni ' sitzen,
sich befmden, wohnen. — omésta (part.) ülő | sitzend; worauf man
sitzt: ömésta /ajat sitzender mensch ; omésta sagoy ínég die unbewegliche (eig. sitzende) felláhnliche erde; ömésta pemn tisch,
worauf man sitzt, d. h. stuhl, schemel; tü ömésta nagat töt (II: 44.)
das tiefsitzende boot, worin er sass (od. sitzt). — SO. ümxem, EO.
öntésiem. — Cf. jurák " amdijrn, osztj.-szam. amdak.
ondap, öndep, ondép bölcső | wiege. — potéy öndap mit morschem holze gefüllte wiege (cf. iuvréy öndap. - ontpey (adj.):
öntpéy eva wiegenkind (mádchen); öntpéy naurem bölcsőbeli gyer
mek | wiegenkind; ontpéy-pay, -poy wiegenkind (knabe). - SO.
dntep, EO. öntép; öntpéy, öntpéy nauram.
ony (C.) famézga | harz. — SO. önk harz, schwefel (? cf. szib.
orosz ctpa harz); EO. ayy, üyy.
oy (AK.), KK. öy nyílás, szád, torkolat j öffnung, mündung:
oyet jerusem (jeresem) ar kucum (II : 94.) zahlreiche borkengefásse
mit zugebundenen öffnungen. — oya (Dem.) át, által (a nyíláson) |
(postp. lat.) zu, durch (die öffnung); terad-oya (II: 6.) durch's fenster; oylva (abl.) aus der öffnung; oyna (loc.) in der öffnung. —
yöt-oy (Dem.), KK. yot-öy : vid. yötoy. — jega-oy flussmündung. —
jink-oy (poet. jiket-ay) : vid. jink. — még-oy (poet. méget-oy) : vid.
még. — oyéy (AK.), KK. öyéy nyílásos, nyílásbeli [ mit einer öff
nung versében, zur öffnung gehörig. — oyép (AK.), KK. öyép nyí
lású | öffnung habend. — müléméy-oyép (L, AK.), KK. maléméyöyép: vid. mülém, málém. - - oype (ÁK.), KK. öype idem. — EO„
oyy, uyy.
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öyda, öyta (I., AK.); öydep (C.) lándzsa, kopja | speer, spiess.
— öyda-vai speerschaft; öyda-vai wurde früher auch als ein mittelgrosses lángenmaas angesehen, es entsprach etwa einer klafter oder
einem faden (tet). — EO. oyti, uyti; AS. aydep.
oydey, oydéy : vid. oyet.
öydey, öydéy, öydéy : vid. öyet.
öydep (C.): vid. öyda.
öyet (I., AK.), KK. Öyet (poet. eöyet) 1. szarv; szaruszelencze
horn, geweih (das geweih oder horn war bei den früheren ostjaken
ein sinnbild der freude und des glückes); schnupftabakhorn; 2.
állkapocs | kinnbacken (C.) — Öyet sot-négep tet dtta ürt (II: 24.)
n. pr. name eines beldens der Emderstadt. — öydéy, öydéy gehörnt,
mit geweiben versében. — SO. ayet; EO. oyét; oytéy.
oyet nyilas, száj | öffnung, mund (cf. oy). — oydéy üres j
hohl. — EO. uyyél, uygél; uytéy.
öyél K. ? : öyél-kéga, péyél-ké^a verschiedene krankbeiten.
oyéy, oyép, oype (KK. öyiy, öyép, öype): vid. oy.
öyta : vid. öyda.
opa, oba (C.):- vid. aha.
or fenyves j kiefernwald. — oréy (AK.), (adj.) zum kiefernwalde, forste gehörig: oréy-vojé (II: 198.) erdei madár | (forst-tier)
waldvogel (poet.). — EO. or, ur.
ordem osztani | szétosztani | teilen, zerteilen. - ördesem (í.
ördestem) augm. — SO. ürdem; ÉO. ortlem.
ordép: vid. ort.
oréy (AK.): vid. or.
orúi: orni-sanka (II : 48.).
oros (C.): vid. arés.
ort bérszolga | sclave, mietling. — ort-yui (-%oi) férfiszolga |
sclave. — ort-ima, -néy szolganő | sclavin, magd, arbeiterin. —
ort-néy-lma (poet.) = ort-ney, ort-ima. — ordép szolgai | zu einem
sclaven, mietling, zu einen magd gehörig: véle-ordép vid. vél. —
EO. ort; ort-yo ; ort-né.
ortidem morogni, ordítani | brummen, heulen (v. tieren). —
EO. oritülem.
os (C.) még | noch.
oíDem.,KK.ne! : nicht! (negat. partik, vord. imperat.): vid. at.
ot tárgy, dolog | gegenstand, körper, sache; tune in otat kim
ei cupet sirtai (II : 120.) er fegte einen teil dieser dinge hinaus;
ju% tavmen ada otet tég matet (II : 90.) nachdem sie diese dinge
nach hause gebracht hatten, kocbten sie dieselben. — ota-yotait
(adv.)an etwas, au was : átte-ké^et ota-yotait tagar-yindidöt (II: 122.)
sein schwert hackte an etwas an.
öt év | jahr; öt per öt ein jahr ist verfiossen.
öt-ciip félév |
(jahr-hálfte, teil) halbes jahr. —• SO. öl, dl.
Nyelvtudományi
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öte : vid. ate.
ötem aludni, feküdni | Hegen, schlafen (cf. ödem). — ötmem
(mom.). -— ötmesem (augm. C.) álmodni | tráumen. — otmarj schláfrig. — EO. ulmaslem; ölméy.
ötéy, ötéytem : vid. ödén.
ötmay, ötmem, ötmesem: vid. ötem.
otna, otnako de, azonban | aber, doch ( = O,H,HÍIKO); otna tég-pa
tüteten tavden (II: 126.) ihr habt doch eure pferde hierher geführt;
jiy-pogot jetjeset otna vedet neya (II : 168.) ihr brúder behauptete
(das seinige) er nehme sie doch zur frau.
ottadem megcsalni, hazudni | betrügen, lügen. — Cf. tat.
alda- betrügen.
öttem (f. öttedem, öttetem) toldani, hozzátenni; rendezni
hinzufúgen, ansetzen, in ordnung bringen ; mörtem not vajét ötteta,
tdynem not töytet otteta (II : 78.) die zerbrochenen pfeilschafte zu
bessern (eig. ansetzen), die zerrissenen pfeilfedern zu ersetzen. —
tit öttem az életet meghosszabbítani | (geist-ansetzen) das lében
verlángern : üt öttetai tét (II : 96.) «lében verlángerndes gewand»
epitheton des panzerhemdes. — EO. oltalem anlöten.
oü, oit' udvar, kert; kerítés | gehöft, hof, umzáunung. — EO.
os. -— Cf. perm. ö'éek.
ou: vid. au.
oumay, oumem : vid. ouvem.
ouvem (f. oudem) folyni j fiiessen, rinnen (c. instr.): neij
vérat, yui vérat ouda jega (II: 64.) ein von frauenblut und mánnerblut rinnender bach.
ouvadem megtelni (vmely folyadékkal) j
sich (mit einer flüssigkeit) füllen, schwellen; umba jinkat ouvadot
die schöpfkelle füllte sich mit wasser.
oumem (mom.). — oumav
niessend; it sornet it oumaij %öt, nüm sornet noy ouman yöt
(II : 140.) haus, bei dem das untere gold nach untén und das
obere nach oben ausstrahlte. — EO. oulem; ovemtlem.
ovas (C.) : vid. avas.
ös juh | schaf. — ös-möy bárány | (schaf-junges) lamm. —
ós-pün gyapjú j (schaf-wolle) wolle. — EO. os, os; SO. de. — Cf.
zürj., votj. ti.
ösna suba, takaró | pelz, decke. — SO. acne.
ösnen (CL) medve bár ( = bepelzter ?).
ösniga (--— osna-iga) «subás-öreg» = medve | (pelz-greis)
«bepelzter greis» = bár; ösniga (v. jeméy vajé) sémát K. mit dem
bárenauge (ostjakischer schwur, welcher unserem : «bei gott» =
türum sémát entspricht). — EO. osne-ika, osui, osne.
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P.
-pa, -ha (encl. part.) és, is j und, auch: tu-pa tavet jirem-det (II : 112.) auch er bánd sein pferd a n ; nuye-pa nem meda votéan (II :.104.) du verstehst mai namen zu gebén. — -pa — -pa
(encl. part.) und — und, wie — auch. - tam-pa
tom-pa ez is,
az is | sowohl dieser, als jener. — tég-pa — toy-pa a mint eddig,
úgy ezután is [ wie hierher, so auch dahin; sowohl hierher, als
auch dahin.
padal (Dem.), KK. padala, pdtala darab ; gömbölyded holmi |
stück, klumpen, klotz; vöy pddalé kisáiu (= kisdiva) noy tddet
(II : 10.) er zog aus der tasche ein stück eisen heraus; még esta
pataloja omdémdot (II : 38.) er blieb gleicli einem auf die erde
heruntergelassenen erdklumpen stecken (cf. pdgal). — ÉO. podali
stück chen.
padartem, padérdem, podérdem, potérdem (AK., I., Dem.) be
szélni | sprechen. - podardidem, padérdidem, podérdidem, potétdidem (fr.). — ÉO, pötérlem; pötartalem (fr.).
padittem, padéttem locsolni | spritzen.
padérdem : vid. padartem.
pad'a, paga (C.) sógor (a férj idősb sógora) j schwager (so wird
der áltere brúder der frau vom manne genannt). — Cf. min. tat.
pad'a schwager.
pad'em (C.) szükségét végezni j seine notdurft verrichten.
pdgal (pl. pd%let) L, K., pogol KK. darab, gömbölyded holmi;
lakat; vajköpülő fa; szántalp [ stück, klotz, klumpen; schloss;
butterstössel; schlittenkufe (C.) Cf. padal, padala. — pdylegem:
vid. at-paylejem. — ÉO. pögol. —Cf. votj. pog klumpen; pogli kugel; pakl'o klotz.
paganta (part. praes.): vid. pdynem.
pdgaptem: vid. pdgdem.
pdgaptem (C.): vid. pdknem.
pdgart, pagért, pavert gerenda | balken. •— pagartevájem ge
renda módjára lerogyni [ gleich einem balken herunterstürzen.
pagartéij (adj.) zum balken gehörig: págartéy nai (balken-feuer)
brennender scheiterhaufen aus rohem holze. — FS. pogert; AS.
pevert; ÉO. paért.
pdgdem (f. págéttem) ütni, kalapácsolni; földre verni, meg
ejteni, ölni | schlagen, hámmern; zu boden werfen, fallen lassen,
tödten; pdgddjem (pass.). — it-pagdem: vid. it. — sei-pdgdem:
vid. sei. — pagdldem (fr.). pdgaptem, pdgéptem 1. kiütni, kitépni
herausschlagen, herausreissen; Bem pdgaptem ein auge ausschlagen (págépt'ájem [pass.] herausgeschlagen werden); 2. kiereszteni,
kilőni (pl. egy nyilat) | losschnellen (z. b. einen pfeil); auf einmal
12*
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einen strahl wasser oder blut hervorschiessen lassen; not pdgaptem
einen pfeil losschnellen. — EO. payéUem, paéllem hámmern,
schmieden; paétlem, pdgrtlem, pajitlem zu boden werfen; pogoptahm schiessen.
pagi: vid. pdki.
pagéy, payei] : vid. pay.
pdgéptem : vid. págdem.
pagli K. 1. íenyőtoboz ] zapfen von nadelbáumen. 2. kleines
borkenstückchen an der öffnung des korbes aus birkenrinde. paghéy (adj.). Cf. pou. — SO. peuy.
paga (C.): vid. pad'a.
pay (C.) talp | sohle.
pay, poy fiú, ifjú, legény | knabe, bursche, jüngling, sohn. •—
payarj, payéy, pagéy, pogétj, poyéy fias j knaben-, jüngling-, sohn-;
paype, poype fiúi | mit, von knaben, burschen: ai-poype poyé/j
pügot: vid. di. — payta, poyta ohne sohn: évida payta (II : 178.)
(ohne tochter, ohne sohn) kinderlos. — EO. poy.
paylejem: vid. at-pdylejem.
pdynem (f. paganiem) ; poynem (f. pögontem) 1. fölhasadni,
fölrepedni (pl. ruha) I bersten, sich auftrennen (z. b. vom kleide);
2. hirtelen, folyásnak indulni j plötzlich zu rinnen anfangen (von
fiüssigkeiten, z. b. vom blute); 3. egyszerre megjelenni, föltűnni |
auf einmal erscheinen, aufgehen (von der sonne, der morgenröte);
yatt pdynem tat: vid. tat; pdganta yatt oyteja zur zeit der aufgehenden sonne ; pdganta ymií die beginnende morgenröte.
EO.
pögonlem untergehen (von der sonne) AHLQ. (?!).
payrdnf K. bogács kiette, distel, einige pflanzen aus der
familie der umbrellaceae. — EO. ponyras.
pai 1. csomó, boglya, néptömeg haufen, heuschober, volkshaufen; eva pai mádchenscbar (II: 170.); 2. domb, mocsárban emel
kedő sziget | insel trockenen landes zwischen sümpfen, hügel. —
jagam-pai: vid. jdgam. - unt-pai: vid. unt. --- vos-pai: vid. vos.
— Pai-pügotpai n. pr. (hügel am hügeldorfe). - - Tabasén-pai
n. pr. (speicher-hügel, hier soll früher ein speicher gestan
den habén). — Tunt-möy yötéy pai n. pr. (gánschen-haus-hügel,
hier soll früher ein gánsehauschen gestanden habén). Diese drei
kleinen hügel befinden sich 2 werst von der Konda an dem südlichen ufer des Mordaflusses, unweit der Winter-Siglin'schen jurten
(KI. Kond. wol.). — paje/j (adj.): pajeij ur erhöhter landrücken
zwischen zwei niederungen : pajey nürum hain auf einem erhöhten
orte, bewaldeter hügel. —• EO. pai.
pai viharfelhő, mennydörgés | gewitterwolke, donner; pai
edemet eine gewitterwolke erhob sich; pai yörat in der gestalt der
gewitterwolke (des donners). — pai-iga a viharfelhő, mennydörgés
«örege» j (gewitter-, donner-greis) gewitterwolke, donner (personi-
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ficiert). — pai-jogot szivárvány | (gewitterbogen) regenbogen. pai-möy (gewitterwolke !?]-kind) anemone, windrose. — pa)ey adj.
- BO., ÉO. pai.
pai gazdag, tehetős | wohlhabend, reich ; paja üttet (II: 162.)
sie lében reicb. — poi(C). — Cf. türk. bai, pai; kam., min.-tat.
bai, pai.
pai hideg, fagy (?) J kálte, frost(?); v. ö. pajay kait; jeyayatai tattet, paja yatai tattet (II , 48.) eisige todte werden fortgetragen, kalte todte werden fortgetragen. — pajem, pojem fagyni j
frieren. •— pajey (AK., L), KK. pajay megfagyott | gefroren. erfroren.
paida, paide, paita sima; ügyes = (? = pai-ta ohne erhöhung, ohne haufen) j eben, glatt; geschickt (?). — paida két, paida
kur (II: 96.) geschickter^arm, geschicktes bein d. h. geschickte glieder (cf. margan-két, margan-kur). — ÉO. paila, paili.
paidek (C.): vid. poidek.
paik, poik, pöjek: kérés, imádság j bitté, flehen, gebét. —
páil,:-sau imádság-ének j (gebet-lied, melodie) hymne oder lied zu
ehren der götter. — ÉO. pöjek.
paimem (f. pajemdem) nőni | wachsen. — paimettem (f. paimettedem caus.) növelni | wachsen lassen, auferziehen.
Pairayía, Pairaysa K. (n. pr. name des sohnes der Tűrém,
den die christlichen ostjaken für Jesus Christus ansehen L Er kommt
in vielen márchen und sagen unter seinem epitheton Ar még-yoi,
kale-yoi [vid. ár] vor). - KV. Polraym. - AHLQüiSTnál: poiréyj
herr(? !).
pajay (KK.), AK., I. pajey : vid. pai.
pajar úr, előkelő, tisztviselő | herr, vornehmer mann, beamter. — ai-pajar : vid. ai. — ene-pajar, ün-pajdr: vid. eve. — Cf.
zürj. bajar = 6oapHHi>.
pajem, pojem : vid. pai.
pajey : vid. pajay, pai.
paki, pági kis kés, borotva j kleines messer, rasiermesser. Cf. osztj.-szam. pagi, tat. ^ b rasiermesser, ki. messer.
paknem (f. pákéntemj megijedni j erschrecken (intr.). C. —
págaptem (causat.) megijeszteni ] erschrecken (tr.). C. - - ÉO. pakénlem (intr.); pákémtlem (tr.).
pakrip pincze, kőből épült istálló | keller, steinerner stall
( = norpe6rL).
pak, j)ai: vid. pof.
palay (I., K.), Dem. polo% nyál, köp | speichel; pala%-úalay
K. nyál | (speichel-schleim) speichel. — palai takem köpni | (spei
chel werfen) speien, spucken. — palay íaksem (augm.) speien, ausspucken.
pan fonal, zsinór, húr [ garn, schnur, saite. — vérde-pan (K.)
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rote schnur; ein faden aus roter wolle, der um den verstorbenen
gewickelt wird und nach dessen bestattung von seinen náchsten
verwandten in stücke geschnitten und als trauerzeichen an den
handgelenken getragen wird (I : 144.). — panen, panéy fonalas
etc. j aus garn, saiten. - panép, panpe fonalú | garnig, saitig:
neda-jorj panép parién yümes (II : 184.) 40-saitige, mit saiten versehene laute; kit-panpe zweisaitig, -garnig: kit-panpe-je ( =
panpe) pántén ai (II : 194.) zweimal zusammengedrehte (d. h.
aus zwei streifen bestehende) zusammenlegbare nachricht (die
nachricht oder das wort wird hier mit einer, aus zwei streifen gedrehter schnur verglichen). — SO. panna ; EO. pona.
pán fövénypart | sandbank oder untiefe, glatte stelle am
ufer grosser flüsse, wo der fischfang mit zugnetzen betrieben wird
(«necoK'i>»). — panép zu einer sandbank gehörig. — EO. patt.
pán (C.) hegycsúcs | bergkoppe.
pandem, paridén : vid. panem.
panem (f. pandem) tenni, letenni, helyezni, előtenni, föl
rakni [ legén, setzen, vorlegen, auflegen (c. instruct.): indrat panem,
sermadet panem einen sattel, einen zügel auflegen; iga a?- hamet
najat panet (II : 102.) ein greis legte um die zahlreichen speicher
feuer a n ; (c. dat.) not jögot-jindeja panem ich legte den pfeil
auf die bogensehne. — üy-panem (kopf legén) den kopf zum
grusse beagen (cf. üy mindem). — pandem legén, auslegen, zusammenlegen : tuvet pandem tinén jermak tnet pandeu (II : 54.)
die fúr sie dargebrachten (eig. ausgelegten) teueren seidenstoffe
legén wir ihr hin.
paridén, pantéy összetett | zusammengelegt,
gefaltet: pauden ai: vid. pan; Karén nánk pandén avét: vid.
karén. — panldem (fr.). — panédem (f. panéttem). — panmem
(mom.). — panimidem (fr.) (II : 206.). — panumdem : a) gyorsan
tenni, vetni | schnell, legén, werfen: no% mérget te-panumda
juvem tátna (II : 130.) als die zeit kam die flügel nach oben (d. h.
auf die erde) zu legén; b) fölkerekedni j sich aufmachen, sich richten: yeideya, yotaii-pa panumden f (II : 104.) enkelchen, wohin
hast du dich aufgemacht? — EO. ponlem; oy ponlem. — Cf. votj.
pori-; jur. puenau, osztj.-szam. pannap*)
pánen : vid. pan.
pany légyölő galócza | fliegenschwamm. —pany-teliska pilze
(essbare). — EO. pony ; KV. pany.
pandát, panyet, papét vállapoczka | schulterblatt. — serpanyet id.; — panytéy (adj.): panytén kut oáer panyténen kut zwischenraum zwischen den schulterbláttern. — EO. pongém lu.
*) Ez adatok CASTRÉN osztják nyelvtanának második kiadásá
ban (98. 1.) osztják szavakkép említtetnek.
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panén, paney, panép : vid. pan.
panéy, pánerj : vid. pan.
panmem (mom.): vid. panem.
pánt font; pud(?) | pfund; pud(?) (C). — SO. pánt pud(?);
EO. pont, punt pfund.
pantesem (f. pantestem) KK.: vid. pentesem.
pántén KK.: vid. panem.
pan$em, pancem elkészülni; megérni | fertig werden (z. b. vom
essen), reifen (z. b. vom korne, von beeren). — pancmem (mom.).
panem bonyolítni wickeln, umwickeln; nnrat paríem (11:202.)
vom riemen umwickelt, mit bilfe eines riemens befestigt. — Cf.
osztj.-szam. panndu fiechten.
pan ujj; az evező fogója finger. zehe ; griff oder oberes ende
eines ruders.— anapay (G.); odéy pán (C); ket-pay; kur-páy ;
tüp-pdy : vid. ána, üdén, két, kur, tüp ; küttep-páy der mittlere fin
ger.— páytei ujjbegy j fingerspitze.
pdyéy (adj.) ujjas; fogantyús | íingerig; zum oberen ende des steuerruders gehörig: payéij
tüp mit einem finger oder querholze versehenes ruder. — pánpe
ujjú, fogantyújú [ mit einem finger; mit einem querholze (vom
ruder): kis-paype : vid. kii.
EO. pan daumen.
pái)ta (?= pdn-ta) pata | huf.
par, por (C.) fúró I bohrer (cf. parei) ; két-por (hand-bohrer)
ahle.
- %oje en ^üdéndot, pétteda jánk, jindepénen két-porénen
fontíai wer (das márchen) nicht zugehört hat, mögen in die (eig.
seine) ohren nágel (sing.), nadeln und ahle gesteckt werden. —
EO. por. Cf. jur. pare'; osztj.-szam. pur; tat. jf^j, russ.
GypaBi.
paray, poré'/, poro/ a gerendának vastag törzsökvége j das
dicke stammende eines balkens. — EO. pöri%.
paras (C.): vid. poros.
pardem: vid. partém.
par esem (C.): vid. parei.
parei, porét törővas j brecheisen, eishacke. — pareiem, paresem (C.) fúrni [ bohren. — EO. porétlem; porli. — Cf. zürj. piritf;
votj. prité; osztj.-szam. parik, parey.
partém, pardem (f. parttem) parancsolni, megengedni, elren
delni j befehlen. heissen, gestatten; zuerteilen; mari Turumna jem
tavat ent partajem, manem partém tav tama (II : 106.) von gott ist
mir kein schönes ross vorher bestimmt worden, das mir bestimmte
pferd ist dieses. — nuda (nut) partém : vid. nuda. —^ partémdem,
partémtem (dim.). — partidem (f. partittam' frequ.). — EO. partlem ;
AS. pirdem ; FS. pirtim.
paridn% borsó | erbse. — Cf. tat. burcak.
pas Dem., pös folt, jel, czél j fleck, zeichen, ziel; pdsjévdem:
vid. jévdem. — pásén Dem., pösan, pösén mit zeichen versehen. —
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pösteni (C.) jelezni | (be)zeichnen. — SO. pás, ~ÉO.pos; SO. pastem ;
ÉtO. postalem bezeichnen. — Cf. zürj. pas.
pasarKK. fogantyú (?) I handgriff (?); tárém pmar jem kever
petermemen (II : 194.) indem er mit festem griffe der schönen
ho-hlen hand (das ruder) umfasste.
pwt (C.): vid. pöst.
patfa, po$a tisztított és szárított csuka | gereinigter und getrockneter hecht (uo3eMrj>). — Cf. osztj.-szam. peéa beclit.
pagem (f. patcem) (I., AK.), KK. pogem (f. potcem) söpreni |
fegen. — pajadem id. —pajadidem (fr.). — pacimem (mom.) elsöpreni, eltolni | wegfegen, wegschieben, wegstossen. —- pasméy
fegend.
pasiéi (K.) sötét színű (?) j dunkelfarbig(?) (II : 34.).
paséyat, pasiját nyakszirt | hinterteil des kopfes, nacken.
paskan puska | flinte, büchse.
EO. poskan, puskán; vog.
pesken, pislán. — Cf. russ. nyniKa.
pasméy : vid. pagem.
pata ketté, szét | in zwei (halften): )>ata eudem, evedem szét
vágni j in zwei schneiden; — pata karyem (KK.), AK. pata keryem
szétesni | in zwei teile zerfallen. — pata lanimem széthasadni |
sich in zwei teile spalten. - - pata seurem, severem szétvágni j in
zwei teile zerhauen.
pátala : vid. padal.
patémdem ütni | schlagen.
patkem (Dem.), KK. patyem esni | fallen. — patkidém Dem.
(frequ.). — Cf. pldem.
patla minden, összes | jeder, allé, ganz; alles ; patlá %att jeden
tag; vosna vaidai patla (II : 152.) in der stadt schliefen allé; patlána patla piget (II: 50.) allé kunstgriffe, die nur möglich (waren);
tam lul-nenen, tam sosten patla teknőt (II : 120.) von (diesen) fröschen, von (diesen) eidechsen war alles voll.
pdtyem KK.: vid. patkem.
pat': vid. poí.
paia (KK.; postp.): vid. pet'a ; man pat'agem KK.: vid. man
peíajem.
pauliy Dem. csengö-bongó ] schellend, klingelnd (cf. saulirj) ;
panlin sei: sauliy, pauliy sii sagulet (II : 6.) rasselnder, schallender lárm erscholl.
pdvért (I.): vid. pdgart.
peda, pede, peta, pete lap, fenék j fláche, boden. — pedet
•röynem put késsel mit einem durchlöcherten boden; pedet jügutta
vos unermessHche stadt (zu dessen boden man nicht gelangen
kann; ödéyet, pedet jügutta vos id.). — jink-pele a víz színe j
wasserfláche. — ket-pete tenyér | handfláche. — kar-pete talp | fusssohle. — meget-pete, meg-déy-pete mell j (brustfiáche) brust. —
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még-pete a föld színe j erdfláche, erdoberíláche.
ríál'a-pete :
vid. nála.
nir-pete (C.) czipötalp J schuhsohle. — pöroy-pete
gyomorfenék | (magen-boden) boden des magens.
üy-pete fej
tető | (kopf-íláche) scheitel des kopfes. — pedey, petén mit einer
(grossen) fláche: pedey rit boot mit einem (geráumigen) boden. —
EO. pata, pali, SO. pite.
peda, pede, pete (postp.) (C.) ért, miatt, helyett | um, -willen,
wegen, anstatt (cf. pet'a AK.). ,
pedait, pedan (C.) id.
pédatta (AK.), KK. pédetta nagyságú, magasságú | von der
grösse, höhe: sürt pédatta spannehoch; vét pdgart pedattena
(II : 124.) von der höhe von fünf balken (cf. pét).
pédattey (adj.)
von der grösse, von der höhe, von dem wuchse: pédattey-yui
mannshoch, so gross ein mann ist; pédattey néy von dem wuchse
einer frau; so gross eine frau ist. — EO. palát höhe.
pede : vid. peda.
pede (postp.): vid. peda.
pedevi, petém (f. pettem), pödem (C.) félni | fürchten. — petaptein (causat.) megijeszteni j erschrecken (tr.): ai-naurimdat
petaptet kart jelinedat (II: 46.) seinen kleinen kindern wurde durch
die kálte des eisens furcht eingeflösst. — petém KK. (II : 198.) féle
lem ] furcht. - - petmem (mom.).
petmay félénk; félelmes (?)
furchtsam, furcht erregend(?). — Ar-még-tágat petman tét tattejör
(II : 40.): vid. dr. — SO. pelem, EO. pallem, patlem; paltaptalem
einschüchtern, paltamalem (mom.); paltap furcht. — Cf. zürj. polfürchten; jur. pil'u ; tavgy. fditima.
pédem, petém (f. pettem) behatolni (vmely hegyes tárgyról),
vlmire akadni | hineinfahren, eindringen (z. b. von einem nagel,
pfeile u. s. w.); an etwas stossen: úot to%ta pedöt (II: 70.) der pfeil
drang da ein; ei mettena ent pétdi (II: 128.) sie wurde von nichts
getroffen, d. h. nichts geschah (ihr); löga pétenen, pana petenen
(II : 78.) sie stiessen an die erhöhten ufer, sie stiessen auf die
sandbank. — Pass.: pédajein (f. péttájem) durchstochen werden;
moyta pedajem id. — pettem ütni, beütni, szúrni, találni, tüzet
csiholni | schlagen, einschlagen, stechen, treffen; feuer ausschlagen. — péttesem (augm.).
pédem (L), K. pétem bögöly | bremse (OBO,U,T>, szibér. orosz
iiayrL). - Cf. vog. palem, pállim; szamojéd-jurák pil'o, pil'u;

tavgy. filti.
pederj, petén : vid. pede.
pedep, pédép : vid. pet.
pédép, pédep tövis | stachel (IIIHILI.). — EO. pélép.
pédetta (KK.): vid. pédatta.
peda, pet'a! köszöntési forma | (ostjakische grussformel, etwa
«glück auf»).
peda verem köszönni j grüssen, einem «guten
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morg9n», «glück auf» sagen (cf. uc). — ÉO. pa-usa; KV. pasi-öl ,vog. pasia, (AHLQ.).
pedar, peiar ; pegar (C.) vörös berkenye, barkócza | eberesche.
— ped'ar-juy vörösberkenyefa | eberesche. — EO. pasar; pasar-juy.
ped'ip : vid. pei.
peg (C.): vid. pég.
pegai, peyai (C.): vid. pétjai.
pegda, pegde, pegdoytep (C.): vid. pégde.
pépem, pékem (I.) rothadt ! verfault, verdorben (C).
peget (C.) fürdés | das baden. — peget-yot fürdőház | badestube, badehaus. — pegdem fürdeni | sich baden. — pegettem (C.
caus.) füröszteni j baden. — AS. paugol; FS. pengéi; EO. peél-yöt;
pevél-yöt; peéllem, pevéllem baden, schwimmen.
pégmem (f. pegemdem) und pegmajem (f. pegemdajem) (pass.)
fagyni | frieren. — t'ad'a, manekem te-pegemdai (II: 160.) váterchen,
mein jüngstes brüderlein wird erfrieren !
pegar (C.): vid. pedar.
pékem (C.): vid. pegem.
pek : vid. pei.
pekrem: vid. pet'rem.
pelek (K., I.), KK. pelka Dem., oldal, fél; a pár egyik fele ;
táj | seite, hálfte (der lángé nach, gegensatz zu cup), eines von zwei
gegenstánden, welche ein paar bilden; gegend. — jit-vöt pelkeja
ettidet (II : 2.) schaute auf die nördliche seite, gegen norden;
jidem-sui, jim-pélkja, yudéntagem (II : 24.) zu der nördlichen seite
nach der schönen gegend hin horchte ich. — jagam-pelek: vid.
jagam. —jaran-pelek(n.pr.): vid. jaran.—- jemsai-pelek, jimsai-pelek,
pelka: YÍd.jemsai. — jit-vöt-pélek: vid. jit-vöt. —ket-pelek félkezü;
fél kéz | (arm-hálfte) einer, der einen arm hat; ein arm; kur-pelek
féllábú | (bein-hálfte) der nur ein bein hat, hinkend. — öyet-pelek
egy szarv | (horn-, geweih-hálfte) ein horn, geweih. —péyai-peleU^
vid. péyai. — sém-pelek: vid. sem. — uigit-pelek (C.) réttáj | (wieseseite) wiesenseite. — unt-pelek: vid. unt. — EO. pelak, pelek, palek.
— Cf. zürj. pöl; votj. pal, pol; jurák pealea; tavgy. fealea; osztj.szam. palek.
pelgem cserélni | tauschen. C. - - pelgesem (augm.). C. —
pelgidem (fr.). C. — EO. páltalem, paltélilem id., páltaslem getauscht
werden.
pem, pém hőség, forró gőz | hitze, heisser dampf (in der badestube). — pemdem (pass. pemdájem) C. melegedni, forróvá válni |
heiss werden C. — pemeij (G.)fpémép forró heiss (gew. vom dampf).
pemeitem (C.) fűteni, forróvá tenni j heizen (die badestube),
heiss machen. - SO. pöm ; EO. pam; painéy. — Cf. zürj. pim.
pendem, pentem (f. penttem) elsülyedni, elmerülni, a tömeg
ben elenyészni | versinken, untertauchen, in der masse verschwin-
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(len; ügem pentt unda (II : 18.) bis mein kopf (in der masse) verschwindet.
penk fog [ z a h n . — kungep-penk: vid. kungep. — penk-pui
foggyökér j (zahn-hinteres) zahnwurzel (eig. der untere teil der
sichtbaren zahnkrone). —»peyas (C.) csuka | hecht. — peyey,
peyéy, penkiy fogas j mit záhnen versehen, zackig: peyey-juy (C.)
gereblye | (zahnig-holz) rechen, harke (cf. kunjey-juy) ; peyéy ai
(II: 58.) fogas beszéd, gúnybeszéd j (zahnig-wort) stichelei, stichelrede : peyéy ai ömsem (II: 58.) stichelnde worte sagen, sticheln (cf.
kungéy ai ö.J. —peyéy not fogas nyíl | pfeil mit einer spitze (gegensatz zu völép not klumppfeil). — AS. pank; EO. peyk. — Cf. zürj.,
votj. pin.
pent, pént I., K. út, ösvény | weg, strasse, pfad. — toy-pén :
vid. toy, •— pént-yui, yoi vándor | (weg-mann) wanderer. — EO.
pánt: pant-yo.
pentesem (f. pentestem) (AK.), KK. pantesem (f. pantestem)
vitázni, elvitázni | streiten, einem etwas streitig machen; attekégeat jjantestesen sagat (II : 32.) wáhrend sie um das schwert
stritten. — pentetem id.
peyai (C.): vid. pégai.
peyas: vid. penk.
peyéy : vid. penk.
per, pér, perda, pérda mind, valamennyi ] all, allé. alles,
ganz, per éndam éppenséggel nincs | ist gar nicht; iniet per éndam
(II : 110.) die alté ist gar nicht da. — peradem (C.) allé machen,
beendigen. — Cf. min.-tat. bir; kam. bar.
per, per morzsa, darab J brocken, krümmchen, stück. —
per a, péra, pra (lat.) kis darabokra, apróra | in kleine stücke, fein r
péra evedéin apróra vágni | in kleine stücke zerschneiden. •- péra
layajem (II : 70.) apróra hasadni j sich in kleine stücke spalten ;
péra layidem (fr.) apróra hasítani | in kleine stücke spalten. —péra
mörajem (II : 70.) apróra törni | sich in ki. stücke brechen; péra
mörtem apró darabokra törni | in kleine stücke zerbrechen
(tr.). — péra seyem kis darabokra verni J in kleine stücke zerhauen, zerschlagen. — péra, seitrem, severem apróra vágni | in
kleine stücke zerhauen, zerschneiden. — péra tdgajem apróra
tépni | in kleine stücke zerreissen (intr.). - perita (dim.); ai
pcrit'a: vid. ai. — Cf. zürj. pirig, votj. piri, pirdi.
peradem (C.): vid. per.
peray (í = perey) adj.: KK. notperay jögot-yar man-ja kittem
(II : 24, 92.) wie ein pfeil die bogenweite durchschwirrt(?), (so
schnell) stehe ich auf.
perda :• vid. per.
pergadem (C.) kendert tisztítani, havat lerázni (a ruháról) |
flachs reinigen, schnee von schuhen und kleidern abschütteln. —-
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perkimem (mom.) rázkódni | sich schütteln, zusammenfabren
(z. b. vor kálte, vor furcht), BCTPHXHVTÍ>CH, BCTpeiieHyTBCH. jevra tuvat kas perkimöt (II : 90.) nachdem sich der wolf gerüttelt hatte. — ÉO. parkatlem. — Cf. zürj. pirköd-; pirkal- sich
schütteln.
perem (f. perdam) elmúlni, eltelni | vorbeigehen, vergehen
(von der zeit); öté peröt es verging ein jahr; poré peröt das mahl
war zu ende. — pere?) (adj.) vorbeigehend, umgehend; perey-sa :
jit-perey-sa: vid. jit.
périt'a : vid. per.
perkimem: vid. pergadem.
perna, perna kereszt | kreuz. — perná-piget keresztes nyakék
gyöngyből | collier aus glasperlen mit einem kreuze. — perna-da
kereszttelen, pogány | ohne kreuz, ungetauft, heidnisch : perna-da
yadoy pogány heiden, heidenvolk (so werden unter anderen die
früheren bewohner des landes, die heidnischen ostjaken und wogulen genannt). — pemajat-panem keresztelni j (kreuz auflegen)
taufen; évet pernajat panet ( I I : 154.) er taufte seine tochter.—
pernaéy keresztes | kreuz-. — pernásem keresztet vetni magára
sich bekreuzigen. — SO. pirne, ÉO. perna; pernala. - - Cf. zürj.
perna.
pert deszka j brett (cf. pagart, pavért). — AS. part.
pes -ig | bis; man pes juy jügutta (II : 122.) bis ich (nicht)
nach hause komme.
pes: not-pes nyíl-bevágás | pfeilkerbe. C. — Cf. zürj. pis;
nöl-pis.
pesan ; pesen asztal | tisch. C. — ai-pesan szék | (klein-tisch)
stuhl C. — ömesta pesan szék | (sitzentisch) stuhl. — téda-pesan asz
tal | (essen-tisch) esstisch, tisch. -—pesan-tagat (-tögot) asztalkendő {
(tisch-leinwand) tischtuch. — ÉO. pasán. — Cf. zürj. pizan.
pesen (C.): vid. pesan.
pesté éles | scharf, schneidend. — peste-jintape éles pen
géjű ( mit einer scharfen klinge. — peste-püm sás | (scharfes gras)
riedgras (care/, ocona). — ÉO. pasié, pásti.
pec, pes rénborjú | rentierkalb; teta-pec (winter-rentierkalb)
einjáhriges rentierkalb. — ÉO. pes, pési. — Cf. zürj. pez.
pegen ágas, villaalakú j gabelig, gegabelt; pegen-juy gegabeltes stück holz.
pét magas | hoch (vid. pédatta). — Pét-még n. pr. (hochland) ein erhöhter ort im N. W. der Klein-Konda'schen wolost
(vid. Még-cenc-pélka). — ÉO. pal.
pet, pét fül; az üst füle j ohr, griff am késsel. — pedet
(pétet) %ütta so weit die ohren zu hören vermögen. - pedet say
jó hallású | weit (oder fein-)hörig. — pedep, pédép fülű ] mit einem
ohre, griffe versehen: tábet pédép sarán siebengriffiger késsel. —
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pette (C.) süket [ (ohne ohr) taub. — ÉO. pal; SO. pel; ÉO.palla;
SO. pelley. - Cf. zürj., votj. pel'.
peta, pete : vid. peda, pede.
petaptem : vid. pedem.
pete (postp.): vid. peda.
petém (f. péttetn) : vid. pedem.
petém : vid. pedem.
petém ajak | lippe. — noy-petemta gleich den elentierlippen.
— SO. peley.
péteij (C.): vid. pédéij.

peter-vay: vid. pétér-váy.
petermem KK. megfogni [ ergreifen, urnfassen (mit der hand).
— Cf. pidertem.
pétiem (I., AK.), K. petllm sötét | dunkel, finster. — pétlinir
emder : vid. emder.- pétlim-jugop, petlim-juype sötét fajú | dunkelbelaubt. — tony-sém-petlem (geist-auge-dunkel) «dunkel wie das
auge eines (bősen) geistes» (epitheton der nacht). - pétlót (ger.
pétlimen) besötétedett j es wurde dunkel. — türnm pétlöt, türum it
pétlöt es (eig. der himmel, das wetter) wurde dunkel. — untpet-lma
tuet peta it pétlimen ütt (II: 120.) die schwiegermutter wurde (prass.)
auf ihn heftig erzürnt. — pétlidet (fr. C.) es wird dunkel.
EO.
pátiam, patlem; patlalam.
petmay : vid. pedem.
petmem (mom.): vid. pedem.
petnai szúnyog J mücke. — pettjai-sei szúnyogzümmögés |
müekengesumme. — S. pilni; EO. padija, peléyya. — Cf. min.-tat.
batagana.
pette : vid. pet.
péttem, péttesem : vid. pedem.
pet, pek csípő j schenkel. — pedíp mit einem schenkel:
vérde-pedip tanka (II : 32.) eichhorn mit rőten schenkeln (im frühherbste, wenn das eichhorn grau wird ,behált es eine zeitlang seine
rőten beine). - EO. peé hüfte; pes-püíjgél.
peía: vid. peda.
pet'a (peüiit) (L, AK.), KK. pata -hoz; -ért, végett | zu, gegen;
fúr, wegen; man peiajem KK., maii pat'agem zu mir, fúr mich ;
néijet peűi jastöt er sagte zu seiner frau; ei még swj-peta te-cusmadöt (II : 122.) er schritt nach einer der weltgegenden hin; téidat
yatt pata muyte kéttet (II: 36.) ihre eingeweide sind gegen die sonne
(gesehen) durchsichtig; sót tajem, sót piit jiret peien (II : 30.) statt
des preises fúr 100 beile und für 100 késsel. — pet'ivet (abl.) (AK.)
-tői, -bői '• von, aus: pént peiivet vom wege; küttép-peiivet aus der
petar: vid. pedar.
[mitte.
petrem, pekrem (C.) kifacsarni | auswinden (wasser aus den
kleidern).
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pidem, pitém (f. pittem) 1. esni, jutni | fallen, treffen, zufallen; méget töréyivet pitmen (II: 70.) als er (ihn) in die lunge (?) der
brust traf; kus jévedaiyen, notna pitaiyen (II : 70.) obgleich man
auf sie schoss und sie von den pfeilen (sing.) getroffen wurden ;
lipetna, pümna pidem (II : 32.) mit bláttchen und hálmchen bedeckt, bestreut; Sat'keupidem téri Ás: vid. sat'. Cf. patyem. —
2. kezdeni [ anfangen; kacem pidot ich bekam lust, mir fiel ein ;
kaceu pittet (II : 172.) wenn wir lust bekommen werden, wenn uns
einfallen wird; kat iga tüvda piteyen (II: 78.) die zwei altén fingén
an zu rudern. (EO. pitlem) ; 3. sich verwandeln, werden.
Cf.
pitém.
pidem (C.) jóllakni | satt werden. — Cf. zürj. pöt satt; pötsatt werden.
piderdem, pidertem, megfogni j mit der hand erfassen, zusammenfassen (cf. petermem).
piget (pigetV) nyakék | collier (vid. perna-piget). — Cf. zürj.
pisas perlenschnur.
pigettem (pigettem!) fölfűzni, egyesíteni, egybekötni | aufreiben, vereinigen, zusammenbinden ; ei útira, pigettem an einem
riemen gebunden.
pik : vid. pit'.
pime orosz nemezbotos | russ.filz-stiefel(riHMbi).— Cf. osztj.szam. pime stiefel.
pir hátsó, utolsó J (adj.) hinter, letzt; vergangen.
pira
(lat.) mögé, hátra, vissza J nach hinten, hinter, zurück, nach; pira
jüytöt er kam zurück; man pirema at yeigat (II : 102.) damit es
nach mir nicht zurückbleibe. — pirivet (L, K.), Dem. piriva (abl.)
mögöl, hátúiról | von hinten (SO. piretr/, piri).
- pirna (loc.)
mögött, hátúi | hinten, nachher, t'u-pirna: vid. t'u; pirna kénga
mehr als nachher. — pir-öt a múlt év [ das vorige jahr. — pirpeia hátrafelé | in der richtung nach hinten, zurück.
- pirpeíivet in der richtung von hinten.
pir-ta olme rückkehr, unwiederbringlich : piret éndam pir-ta moi jit (II : 50.) da kommt
der rückkehrlose brautwerberzug, bei dem keine rückkehr (möglich) ist. — pira (KK. piragei) ankermem körülnézni, hátra
tekinteni ! sich umsehen, nach hinten blicken. — pira-janyam,
-jayam hátrafordulni | zurückgehen, wiederkehren. — pirajastem felelni | antworten.
pira-jourayindem hátrafordulni |
sich nach hinten umdrehen. — pira-juvem (f. jidem) vissza
jönni | zurückkommen, wiederkehren. — pira-karimem vissza
fordulni | sich nach hinten drehen, umkehren. — pira-keredem
megtérni | zurückkehren, kereda pira I kehre zurück! — pirakidem visszaküldeni | zurücksenden. — pira-menem vissza
menni | nach hinten gehen, zurückgehen;
pira-meneyedem
(inch.). —• pira-nerimem elvenni | wegnehmen. pira-poytem
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nach hinten stossen, zurückstossen; pira pogotmem (mom.). —
pira-réknem visszaugrani, hátrataszítani j nach hinten springen,
zurückspringen. — pira-végem visszakiáltani | zurückschreien,
zurückrufen. — pira-cu^em hátramenni, visszamenni j nach hin
ten gehen, zurückgehen. — piraga, piraget KK. (adv.) hátrafelé |
nach hinten, zurück: vid. pira. — piray (adj.) hátullevő J hinten
sich befindend; vöje pira (od. piray) saytey ögot (II : 98.) der sich
hinter den rentieren befindliche bretterne schlitten.
piretta
(adv.) hátúiról | von hinten. C. (=z pirivet). - Cf. zürj. bör
hinterraum.
pirijem (f. piritem) választani | wáhlen. - pirijidem (ír.). —
pirita-yoi, -ytd választó J (wáhlend-mann) wáhler; pirita-ney
(wáhlend-frau) wáhlerin. — EO. pirilem.
Cf. zürj. börj-,
votj. birj.
piris régi, öreg | alt, uralt; piris-ruspe mit dem aussehen(?)
eines greises. — EO. peréé. — Cf. zürj. pöris ; votj. pöres.
Pirka (II: 206.) n. pr. (name eines ostjaken aus den Jesaul'schen jurten, in der KI. Kond. wol. = S. Piridon).
pis (C.): vid. pH.
pic, pica a szán hátsó fala hintere wand, lehne eines schlittens (cf. pui).
picey mit einer lehne versehen -.picey ögot schlit
ten mit einer lehne.
picém egyesíteni, egymásra tenni | vereinigen, eins aufs
andere legén : haryat jim-dét jermak jim-dédat ega picém (II : 96.)
das schöne sammetgewand zog icb über (eig. mit dem) das schöne
seidengewand an (cf. pittem).
picey : vid. pica.
pis : vid. péé.
pis K., pis (C.)-szór, -szer (számneveknél) | (iterativpartikel
bei numeralien): ei-pis, i-pis einmal, yüdem pis dreimal, tabet-pis
siebenmal; teumenöt tdbet pis keu tabasa (II : 118.) er ging in
den steinernen sjjeicher mit sieben (abteilungen); tabet-pis keu
pakripna totta sorniy-pünép man tavem (II : 104.) hinter den
sieben steinernen mauern (eig. in siebenmal steinernen erdschössén) da (befindet sich) mein goldhaariges ross. — EO.
pus ; % pus.

pis (conj.) ha egyszer | wenn einmal: totta, moyimemen-pis,
us mendan, mendan (II : 114.) gelingt es dir mai da durchzukommen, so wirst du wieder weiterfahren.
pis fonal, csík (különösen kenderből) j garn, gespinst, streifen (hauptsáchlich von hanf). —- pisey garnig, aus garn, hanf bestehend. —pisey ui hanföl(?). — Cf. zürj. pis hanf.
pit függő madárháló j netz, welches in lichtungen der weidengebüsche aufgestellt wird um enten zu fangen (nepeBt>ci>). —vasapit (ente-netz) id. — ÉO. pit, pilt.
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pit barát, társ | freund, gefáhrte; siisé-pit: vid. süs.
ÉO.
pil. — Cf. osztj.-szam. pál.
pit (C.) madárfészek ; vogelnest. •— S. pet; KV. pet'. — Cf.
zürj. poz ; jurák pidea ; osztj.-szam. ped, pit, pitta.
Pitpou-(Pétpou-Jiga n. pr. (name eines ostjakischen heldengreises, der unweit der Njurkojew'schen jurten [KI. Kond. wol.j
angebetet wird).
Pitpou-(Pétpou-)pügot n.pr. (ostjakischer name
der Njurkojew'schen jurten).
pittein egyesíteni, megmarkolni | veremigen, mit der hand
fassen. — ÉO. pillém, piltilem verbinden, vereinigen.
pit', pili bölcsesóg, csoda, ügyes fogás | weisheit, wundeiy
kunstgriff.
pit'iy bölcs, ügyes, csodás ; weise, talentvoll, wunderbar (cf. péséy) : ajiya, pitiya (üda), éa uübota, paga nübota-sei
glücklich und weise auf das jungfrauenalter, auf das mánneralter
(ostjakische glückwünscbung). — ÉO. piú.
pU'em elváltozni j sich verwandeln, werden (c. lat.) : puvda
jindepa pit'ot ( I I : 116.) er verwandelte sich in eine nadel ohne
öhr; ampa piiöt (II : 164.) er verwandelte sich in einen hund (cf.
pidem).
piiiy : vid. pit.
pédep, pédép : vid. pet.
pédéy, pétéy, petey felhő wolke, gewitterwolke. — SO. peley,
ÉO. paléy.
pég (peg C), péy más, idegen | anderer, fremder, ein anderer, ein fremder. •— pég-yatt, péy-yatt holnapután [ (anderer tag)
übermorgen.
pég-jara egyik-másik (anderer-anderer) der eineder andere.
pég-péq (anderer-anderer) der eine-der andere. —
SO. pa.
pégai, péyai (pegai, peyaiQ.) bal | link : pégai (péyai) pelek,
pelka linké seite.
SO. pegi; ÉO. péya-pelek.
pégdii, pégde (pegda, pegde C.) fekete | schwarz; schlecht,
bőse.
pégda-yajdt, -yui rossz ember j schlechter, böser mann.
pégde-jink pálinka | (schlechtes wasser) branntwein (so nennen die
ostjaken dieses getránk nur vor den russen, damit die letzteren
nicht verstehen, wovon die rede ist), cf. vina. — pégde kul'f
(schlechter teufel) teufel! (als schimpfwort). •— pégde-iuk nyír
fajd j (schwarz-walclhuhn) auerhahn, birkhahn (— yui-htlc). pégde, pégdey oycam : vid. oycam. - pégde tás fekete prémárú j
(schwarze-waare) schwarzes pelzwerk, z. b. zobelfelle (gegensatz zu
vérde-tds: vid. verde).—pégde-vaysdr ezüstróka | (schwarzer fuchs)
silberfuchs (cf. sáptey).
pegdopep (C.) schwárzlich. — ÉO.pita.
Pégdey (adj.) zu den Jesaul'schen jurten gehörig: Pégdey
pügot n. pr. ostjakischer name der Jesaul'schen jurten (KI. Kond.
wol.) = KV. Pégliy pavtl. — Pégdey püytéy yui n. pr. (mann aus
den Jesaul'schen jurten).
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pégem, pékem,- pögem,, pökem (C.) kibírni, szenvedni j aushalten, leiden. — tébép sdytet ent péket aday (II : 44.) die bretter
der vorhalle würden nicht aushalten.
pém, péméy: vid. pem.
pént: vid. yent.
péy : vid. pöy.
péy, péy-yatt: vid. pég.
péyai, péyai-pelek : vid. pégai.
péydem, péydesem, pépem, péymem : vid. pöydem, pöydesem,
pöyem, poymem.
peyél: péyél-ké.ja betegség neve J name einer(?) krankheit
(kéca, ké$a) : vid. öyél-kéja.
pér, per a : vid. per.
pérney egy csillagzat neve | name eines sternbildes.
péséy, béséy szent, csodás | heilig, wunderbar (cf. pit'iy).
EO. piséy.
pék, pié erő, tehetség | kraft, stárke. — pés-ta, pis-ta (pestem
poet.) erőtlen, lusta j kraftlos ; fául, tráge; kédet pestem aret ney
(II : 196.) zahlreiche weiber mit trágen hánden.
pét: vid. pet.
pétéy : vid. pédéy.
pétér-va-/, vö% réz; rézpénz I kupfer, kupfergeld; pétér-vay
voi kupferfestung (II : 34, 11.). — EO. pataroy, pater-voy.
pévdem (KK.): vid. pövdem.
plim %alím (II : 88.) teli torokból (? kiáltani) j aus vollem
halse (? schreien).
pöajem : vid. pöjájem.
pödem: vid. potem.
pödem (C.): vid. pedem.
podérdem, potérdem : vid. padérdem.
podép, pödop (KK.): vid. püdop.
podbp : vid. pot 1.
pötpéy (KK. poet.): vid. püdop.
pögem, pökem (C.): vid. pégem, pékem.
pogéy, poyéy : vid. poy.
pögodem, pögotem (f. pogottem) : vid. pö/tem.
pogol KK.: vid. págal.
pögor, pöyr sziget j insel. — Knn-dvét-pögor n. pr.: vid. Konavet. — SO. paugor, EO. pögor, pügor.
pögos (C.) kebel j busen. — Cf. EO. püyospa ; pöyol, püyol.
pogot szar | kot, dreck. - poytéy Jsotig, schmutzig : poytéytutpe mit einem schmutzigen rachen (von hunden).
pögot gát j stauung, damm.
pögot Dem.: vid. pügot.
pogotmem, pogotmJdem: vid. poytem.
Nyelvtudományi
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poy, poyéy : vid. pay.
po/nem (f. pögontem) : vid. paynem.
pöyr: vid. pögor.
poyta : vid. payta.
pöytam (C.) arcz | wange. — SO. pügodem, ÉO. puytém.
poytandem, poytantem .- vid. poytem.
poytem (f. pogottem) taszitani j stossen. — pogodem, pogotem
(poet.) id. — pogotmem (mom.) taszítani, dugni | stossen, stopfen,
reichen. — pogotmldem (fr.). — poytadem id.
poytandem,
poytantem (dim.) mit gewalt stossen.
poyteyedem (inch.) zu stossen anfangen. — poytimldem = pogotmldem. —poyjadájem, poyiatajem (pass.) gestossen werden.
EO. po)'ollem; pöyolmalem
(mom.).
pöytén : vid. pügot.
poytey, poytén : vid. pogot.
poyiadajem, poyjatajem : vid. poytem.
poi I. (C.): vid. pai 3.
poi (I., AK.), KK. pöi nyárfa; a ladik oldaldeszkája ! espe;
seitenbrett am boot (C).
poi-juy nyárfa | espenbaum. — poilipet nyárfalevél | espenblatt; Poi-lipetta, t'amplat-yui, Poi-Upetta
kaplat-yui (II : 102.) n. pr. gleich einem espenblatte beweglicher
mann, gleich einem espenblatte unsteter mann (name eines
márchenhelden). — pojin, poiy (adj.): poin ur espenhain (auf
einem erhöhten landrücken). — SO. pai. — Cf. zürj., votj., osztj.szam. fi.
pöi KK.: vid. poi.
poideh, paidek(Ohóia,)& \ schneehuhn (lagopus álba). — AB.
paitek; EO. poitek. — Cf. zürj. baidög rebhuhn.
pöik: vid. páik.
pöjájem (pöajerio) KK. (poet.) megkötni | anbinden (cf.
pigettem).
pöjek : vid. paik.
pojem (AK.), KK. pöjem éhség | hunger.
pojem, pojéy : vid. pajem.
pojiy : vid. poi.
pojirem (AK.), KK. pöjirem áldozni | spenden, opfern.
pojiridem, pöjiridem (II : 84.) frequ. (cf. jir).
pök (plur. pöget) : vid. poi: Pöget pöttai pozéij Emder ürdarj
jink (II : 26.) n. pr. die heldengewásser des bereiften Emders mit
nicht zufrierenden gestaden (epitheton des Emderflusses).
pökem (C.): vid. pégem.
pola KK. kés | messer.
Cf. jurák pali degen, schwert.
poloy Dem.: vid. palay.
poloy, pttlay por, piszok j staub, schmutz. — poloy-vöje,
pulay-vöje légy | schmutz-tier, fiiege.
EO. poloy.
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pony K. szélesség j breite (eines netzes): yödép-pony breite
eines netzes, eines zugnetzes. — söjep-pon% breite eines netzes.
pönyliy : vid. poyol.
pönyol: vid. poyol.
pontiy Dem. szárnyas j beflügelt: pontiy-tau ( I I : 2.) gefliigeltes ross.
pop KK., péy K. kötél, gombolyag j strick, seil; knáuel. —
sügom-poy (-pey) czérnagombolyag j knáuel zwirn, stricke; süyméy-pöy : id. — EO. paygi, payya; paygélem aufwinden.
poyem (AK.), KK. pöyem készen lenni, fölszerelkedni | béreit
sein, sich ausrüsten.— poymem (AK.), KK. pöymem ; puymem (f. poyemdem, pöyemdem, puyémdem) mom. — poymesem (AK.), KK.
poymesem ; puymeéem (i. poymestem, poymestem, puymestem) id. —
pöydem (KK.), AK. péydem készülni j sich béreit machen, sich aus
rüsten.
pöydesem (KK.), AK. péydesem, puydesem (augm.).
poyol, pönyol 1. kelés, daganat | beule, auswuchs; 2. csengő
schelle, 6yí)eHTiHKT>. - pönyliy 1. mit einem auswuchse; 2. mit
schellen versehen, schellend: pönyliy sai mit schellen verzierter
vorhang; pöyliy sümet (II : 162.) mit schellen versehener birkenbaum. — EO. pögol knopf (geschwulst?).
pöyot (C.) daganat j geschwür, beule. — AS.
püyot,FS.pünk;
EO. pögol.
por: vid. par.
por tutaj, szál | floss, holzfloss.
EO. por. — Cf. zürj.,
votj. pur.
pora, poré vertelen áldozat, lakoma | unblutiges opfer, d. h.
opferfest; hochzeitsfest, gastmahl; poré vérem ein gastmahl bereiten. — eva poré, paya poré ein frauen- und burschenfest. —
poréy opfernd, zum opfer, gastmahle gehörig. — EO. pori. — Cf.
alt. piru gabe, opfer ; púra opfertier.
poray I. (C.); vid. pöroy.
porem (f. portem) harapni, rágni j beissen, nagen.
EO.
porlem.
poresem (f. porestem) varázsolni | zaubern (cf. pora).
poréi: vid. parei.
pöryoy, porogoy : vid. poroy.
poré : vid. pora.
pöréy: vid. paray.
poréy (adj.): vid. pora.
pöroy: vid. paray.
poroy; poray (C.) belső; test; gyomor [ inneres; körper, leib,
magén. —pöroy-pete boden des leibes, der untere (innere) teil des
magens. - poroy-veg bauchkraft (als gegenteil zu cené-veg rückenkraft).
pöryoy, pörogoy zum körper gehörig ; pöryoy cup stück
vom körper. — Cf. osztj.-szam. piirg.
13*
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poros ; praasf (C.) sövény | máhne. — tau-poros (pferd-máhne)
pferdemáhne. •— ÉO. poréi; AS. móres. — Cf. zürj. huris.
pös kesztyű j handschuh, fausthandschuh. — pösay, pöséy
kesztyűs j mit einem handschuh versehen; pöséy két mit einem
handschuhe versehene bánd. — posta, pöste ohne handschuh. —
EO. pös.
Cf. votj. pöé.
pös (C.) darázs j wespe.
pös : vid. pás.
posay : vid. pás.
pösyem cseppegni; fölolvadni j tröpfeln (intr.); tauen (vom
wetter): türum posyet es taut. — pös/ém, pösém csepp ( tropfen. —
posémdem (f. pösémttem) cseppegtetni, önteni ( tröpfeln (tr.), vergiessen.
pöséyedem (f. pöséyettem) inch. anfangen zu tröpfeln,
fliessen (intr.): tűrém (türum) pöséyett es fángt an zu (tröpfeln)
tauen. - - pöséyettem (caus.) csepegtetni, locsolni j tröpfeln (tr.),
vergiessen, bespritzen. — EO. pösém; pösémtlem.
pöséy : vid. pás.
pösép{?) KK.: vid. pöst: Karé-pöspat ürdat vos: vid. karé.
pöst • pást (C.) mellékága egy folyónak J seitenarm eines
flusses (npOTOKa); krummer flussarm. — Post-oy-pügot n. pr.
«Elussarm-Mündung-Dorf», (ostjakischer name des Troizkischen
Dorfes, im Béres, kr., in dessen náhe sich ein berühmtes im walde
verstecktes götzenbild befinden soll, das als ein grosses heiligtum
von allén ureinwohnern des nordens von Westsibirien betrachtet
wird).
EO. posél, posl; SO. pasai.
pöstem I. (C.): vid. pas.
pozém, potjém, posém dér, köd(?) | reif, nebel(?). — pozey,
pogéy, poséy bereift, mit reif bedeckt: posmet pidem pozéy tör jim
suyeda pldot er fiel auf den mit reif bedeckten (vom nebel umhüllten ?) bereiften see. — EO. pösém reif, tropfen (posém, pogém
durch und durch nass). - Cf. zürj. pu&; pnzjös adj.
poja K.: vid. pa$a.
pogem, pocem : vid. pa$em.
po$ém, po$éy : vid. pozém.
poéem: vid. patfem.
pocka hordó j fass, tonne ( = őo'iKa).
pos nyílt, üres, szabad | offen, leér, frei; pos kattem frei, offen
haltén, -pospanem frei, offen machen, aufmachen rjatóítpos panem
die tür aufmachen. — pos tüjem frei, offen haltén. •— Cf. alt. pos
leér, frei.
pot, pud, pitt pud | pud ( = ny^t). — podbp, jjudóp von^—
pud: káva vét pudöp (II . 12.) ein hammer von fünf pud. — EO.
pot, put.
pot vastag jégkéreg a havon j dicke eiskruste auf dem schnee
(HacTi>); cf. kardém.
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pot halászsövény | stromwehr (3anopi>) beim fischfang. —
:ÉO. pol, pot.
pötedem, potetem (f. potettem) locsolni | spritzen (cf. padéttem).
pötedem (iter.): vid. pötem.
potilattem odaragadni | ich blieb haften, pass. potilattajem
an mir blieb haften. — potiloyindem haften bleiben (pass. potiloyindajem).
pötem, pödem (f. pöttem) megfagyni j kait werden, frieren ;
pötajem (f. pöttdjem) pass. id. — pötem fagyott J gefroren, eisig. —
pötedem (iter.). — pötmem (mom.), pötmdjem (pass. C.) gefrieren.
pötta nicht zufrierend: pöget pöttai Emder Emder mit nicht zufrierenden gestaden ; pötta-jinkép (-jinkpe) mit nicht zufrierendem
wasser: pötta-jinkép jenién sarat (II : 142.) heiliges meer mit nicht
zufrierendem wasser. — pöttem (C.) fagyasztani | erkálten, gefrie
ren machen. — AS. pütöjem ; ÉO. pötlem, pötlajem (pass.); pötém
gefroren; pötémalem gefrieren.
pótén, pottéy (adj.) rothadt | fául, vermodert.
potérdem : vin. poderdem, padartem.
pötmem; pötmdjem (C.): vid. pötem.
pöttem: vid. pötem.
pot Dem., pat, pak (C.) szar | kot, dreck. — pot-yos Dem.
(kot-harn) excremente, schmutz; man pot-yosa juvem (II : 4.) ich
habé mich mit kot und harn besudelt, ich bin schmutzig geworden. — ÉO. poé.
pot (AK.), KK. pöt, pök (pl. pöget) ; pöi (pl. pöjet) szél, part
rand, ufer (weltgegend); türum tdbet tabet pöt (11: 90.) die siebenmal
sieben weltgegenden; aret yoi pöje navret (II: 200.) die zahlreichen
mánner sprangen an's ufer. —potpe (AK.), KK. pötpe (adj.) széllel,
parttal bíró | mit einem rande, ufer. — ÉO. poé.
pou I. (C.) fenyőtoboz j tannenzapfen, frucht des nadelholzes;
cf. pagh.
pövdem KK.: vid. pövem.
pövel törzsök (?) | rumpf(?): jidép nöga, pövel nöga tevéden
(II: 158.) esset frisches fleisch, rumpf(?) fleisch; sogot nögemen(at),
pövel nögemen(at) yottat, kéntcemen (II: 66.) so lange unsere waden
muskeln, unsere rumpf (?) muskeln vorhalten (eig. nicht verbraucht
sein werden), werden wir suchen.
pövem (K.), KK. pövem; püem (C.) fújni, fölfúvódni | blasen*
sich aufbláhen. — pövdem, pévdem K., KK. pövdem fúni, fölfúni j
blasen, aufbláhen. —- pövimem (f. pövimedem) K. mom. - - pövimldem (fr.). — SO. pögem. — Cf. osztj.-szam. puap.
pradem Dem. (időt) tölteni, kiszálni (?) | verbringen (die zeit),
sich herumtreiben (?). — üt pradem Dem. (II : li'.) die nacht ver
bringen. — ÉO. paralalem sich herumtreiben, herumirren.
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pravettem Dem. javítni | verbessern, sich erholen, besser
werden ( = HcnpaBMTt[ca]). — pravettidem Dem. (II: 4.) fr.
primittem elfogadni | empfangen, annehmen (— npiiHHTí.);
eveja primittem als tocbter annebmen.
provodittem (II : 140.) kisérni | begleiten ( = npoBO^HTi.). —
provoíajem (f. provoiaitem) id. ( = npoBoacaTb).
pü, püv 1. kelés, daganat | geschwulst; 2. tű foka | nadelöhr. — püvda ohne geschwulst, ohne öhr; püvda jindep nadel
ohne öhr.
EO. pü, puv geschwulst.
pud: vid. pot.
püden, püdén csalán, kender | brennessel (urtica dioica);
banf. — yanda-püden (ostjakisch-nessel, hanf) brennessel, welche
zur bereitung des garnes dient. — AS. pblen ; FS. pölen ; EO. pölén.
pudéy (AK., I.), piidéy : vid. put.
pudbp : vid. pot.
püdop, pedop, podép a nyírhéjdoboz tetejének abroncsszegé
lye j reif aus weiden oder vogelbeerbaumzweigen, der die öfí'nung
der birkenrindekörbe vor dem einfallen schützt; püdop-ida gleich
einem reifen. —• püdopép ; poet. pütpéy, pötpéy (adj.). — püdopéporjép mit einem reife in der öffrmng.
EO. pülép heustöpsel, womit der rauchfang der winterjurten zugestopft wird; auch spund.
pud'em L, puiem (f. putt'em) K. emelni (vlmi nehezet), bírni
heben (gew. was schweres); im standé sein, können. — EO. puslem
können.
püem I. (C): vid. pövem. — pümem (mom.).
Pügol-iga n. pr. (name eines geistes, der 8 werst stromabwárts v. d. Bogdanow'schen jurten [KI. Kond. wol.] hausen soll).
pügot (I.,K.), Dem, pögot falu | dorf. - pügot-yort falu utczája
dorfstrasse. — vügot-ndrt falu hídja | dorfbrücke. — pügot-tét teli
falu j (dorf-voll) die ganze bevölkerung des dorfes. — píi'/téy, pöytéij
falubeli | dorf-, zum dorfegehörig: ádét-püytéy : vid. adét.- Püytéy
jágam n. pr. (Dorf-Haide (name mehrerer haiden in der KI. Kond.
wol.; ^epeBeHCKiii 6oprL).
Püytéy jega n. pr. (Dorf-Flüsschen ;
name mehrerer flüsse in dem tobolskischen kreise; ^epeBeHCKaa
prfeTma). - SO. pügol; EO. püyol, pöyol; KV. paul.
puyreru hóvihar, förgeteg schneegestöber, schneesturm. —
puyryindem, pnyruyindem gomolygani (füstről), omlani (hóról)
wallen (vom rauche); sich in die luft erheben (vom schnee wáhrend eines schneegestöber). — EO. puyrem; paryatlem bestáuben.
Cf. tat. ^s^b.*^ (porogon) schneesturm (uypra, öypaHi.).
püytéy (adj.): vid. pügot.
pui(L, AK., Dem.), KK.püi far, mög; segg; hátsó rész: törzsök
vég ; der hintere teil eines körpers oder gegenstandes, alsó: der
bintere (podex); hinterteil oder lehne eines schlittens (vid. peca) ;
das untere ende eines baumstammes oder balkens (cf. pöréy),.
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eines zahnes u. s. w. — ögot-pui: vid. ögot-pica. — pui-tögot farktoll | (hinteres-feder) schwanzfeder (beim vogel), vogelschwanz. —
púit? (pujiy) AK., püiy (püjiy) KK. farbeli | zu dem hinterteile
eines körpers oder gegenstandes gehörig: puiy cup stück eines
körpers mit dem hinteren. — pűip, püipe (AK.), KK. piiip, püipe
(adj.) faros | mit einem hinteren: kéne-püip KK. (II : 200.) mit
einem leichten hintem (von haasen); jinket-púipe (II : 44.) mit
einem wásserigen hintem, (epitheton eines bootes); méget-püipe
(II : 52.) und mégéy-püipe (II : 86.) adj. mit einem irdenen hintem
(vom leichname), d. h. mit einem zu staub (erde) gewordenen
leibe.
puisseg I. (C.) farcsokszíj j schwanzriemen. - EO. pui. —
Cf. jur.-szam. pui.
pujiy (L, AK.), KK. püjiy (adj.): vid. pui.
puklay ; pukley (C.) köldök | nabel. — puklay vér nabelblut. —
pukél(?) id.
EO. fűkén. — Cf. zürj. bugll erhabenheit, knospe.
pui (C.): vid. puí.
pulti'/, pula%-vöje : vid. polo%.
pulemem: vid. pui.
pui, pui darab, falat | stück, bissen; pui' ke ina in stücke. —
puletem, prul'elem (II : 38.) mit dem schnabel, mit der schnauze
fassen, schnaj)pen, in den mund nehmen. — pulemem, (mom.) C.
verschlucken.
EO. pui; pulemilem schmecken, kosten.
püm ín, fűszál; széna j gras, grashalm; heu. — püm-ter fűszár | (gras-wurzel) grashalm. — püm-verda tilis (C.) n. pr. (heumachen-monat: heuernte monat, der 5. monat). —pümay,püméy
füves j aus gras, grasreich ; aus heu.
ÉO. pum ; SO. pöm.
pümem: vid. püem.
pun varsa [ fischreuse (aus weidenzweigen). — EO. pun, pon:
— Cf. jur. poya.
pün (Dem., AK.), I., KK. pun szőr (a testen), gyapjú haar am
körper (auf dem haupte : übet) tierhaar, wolle. — rau-pün (C.) pe
hely ! (weich-haar) flaumfeder. — tus-pun: vid. tus. — pün-tás
subanemű | (tierhaar-waare) pelzwaare. - pünay, pwnéy (Dem., L,
AK.), KK. püney szőrös, gyapjas | haarig, wollig, zottig. — pünéy
még zottige erde (epitheton die erde, in welchem die áhnlichkeit
zwischen der bewaldeten erdoberfláche und einem behaarten fellé
angedeutet wird; volles epitheton: sogoy még, pünéy még die háutige, behaarte erde). — pünay nir (C.) haarige stiefeln (KMCH). —
pünép, pünpe (I., AK.), KK. -pimep, -pünpe (adj.) mit tierhaaren,
feli: ei-pünép (L, AK.), KK. pünép adj. mit einem (gleichen) haare,
von gleichfarbigen feli; sorniy-pünép (AK.), KK. -pünép (II : 104.)
goldhaarig.
EO. pun, EO. punéy ; piniéy-taé.
pun^edem: vid. punjem.
punjevn (f. pantccm) (AK., l.),KK.pün;jenb (f. püntcem) nyitni j
öffnen. — puntfedem (iter.). — punjesem (augm.). •— punfidem (f.
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pimffittem) (frequ.).
punjumdem (dim.) fölszakítani j mit gewalt
aufmachen, aufreissen. — EO. pun^lem, punélem, pmlem; punjaslem sich eröfmen.
puntca-néy, tauta-ney, puntca-néy (II: 18.): yid. tán.
punttem (C.) sodorni (czérnát) | zwirnen.
EO. ponllalem. -Cf. osztj.-szam. pannau.
puyat (C), K.puyét oldal | seite. — -puijada (C.); K. -puyéda
(lat.) postp. -hoz, mellé j zu, nebenhin; jüytot %onpuyéda (II: 108.)
er kam zumkönige; (man) puydemajüytöt er kamzu mir; néypuytesena jitem (II : 32.) zu euch (beiden) komme ich; muy puydeva
oá. puydeva zu uns; min-pa vaytemen puydemena, (II : 174.) auch
wir wollen sie zu uns rufen; tuv eva puydeda yotumdet tatna
(II : 168.) der (oder die) welcher (welche) sich diese jungfrau erworben hat (habén). - puyadivet (C), K. puyédivet (abl.) postp.
mellől J nebenher; hat poy puyédivet menőt (II: 66.) ergingmitden
beiden burschen fórt. — puyatna (C), K. puyétna (loc.) postp. mel
lett | neben ; tu puydetna neben ihm ; jiypogot puydena neben seinem brúder. - piiydap (puydep, puydépj, puydape (adj.) oldalú j
mit einer-seite : saitey-puydape (-puydep) (II : 88.) mit bereiften
seiten. — EO. püygél, puygél; SO. poyal; poyala;
poyaleuy,
poyali; poyalna.
puydap, puydape, pupdép : vid. puyat.
puydesem: vid. pöyem.
puyét: vid. puyat.
puymem, puymesem : vid. pöyem.
püp, puup pap | priester (== nont). — EO. pop, yüp.
püpi, pwpé bálványszellem, medve | überhaupt ein göttliches
wesen: götze, bár (so wird unter anderem ein berühmter götze in
den Nachratschin'schen jurten iKond. wol.l genannt).
ÉO.
pubé bár.
púra lábikra | wade; gewöhnlich in hur-pura: vid. hur. —
Cf. osztj.-szam. puró§.
jmrai, püres I. (C.): vid. pürés.
pürém lépés { schritt. — purémem, purumem, purmem lépni,
taposni | schreiten, gehen, stampfen, zertreten. — purememem
(mom.); juy purémemet sagat (II: 122.) als er ins haus hineintrat. purémidem, purmidem (fr.). — purémtajem, purént'djem (pass.) szét
taposni mit dem fusse zerstampft, zertreten werden.
EO. pürém ;
pürémlem, pürénlem.
puréy (11:84, 102.) (adj.) makacs | tückisch(?); vid. nuréy. —
Cf. tat. .»»j (mong. buru) schuld, verbrechen.
pürés disznó | schwein; ái-püres (jung-schwein) malacz |
ferkel. —püras, püres (C). — EO. pörés, pűrés; SO. pöres. —- Cf.
zürj. poré ; jurák pares, pöres.
purmem, purmidem, purumem : vid. pürém.
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pus Dem. deszka, padló | brett, dielenbohle, holzstangen,
worauf man die dielenbohlen legt. — puséy brettern ; pusén yat-yar
bretterner fussboden (epitheton ornans des fussbodens).
pus hegyes, hegyes nyíl | mit einer spitze, spitz; pfeil mit
einer spitze (im gegensatz zu lep) ,• pus-teipe mit einer spitze,
scharfspitzig: Pus-teipe narep tony (II : 24.) n. pr. (held mit einem
scharfspitzigen sábel; epitheton eines ostjakenheldens aus der
Emderstadt). — Cf. alt. pos pfeil.
pusa (C.); pussa bozasör, ostjakisches bier, das aus gerstenund roggenmehl mit zusatz von hopfen- oder atragene-blüten gewonnen und bei opferfesten (poré) gebraucht wird (vid. I : 108.).—
KV. possa. — Cf. tat. busa.
pusedem: vid. pusem.
pusem fejni; (ruhát) mosni | melken; (kleider) waschen.
pusedem (iter.).
puséndem (f. pusénttem) (dim.) (wásche, kleider)
waschen. — EO. poslem, puslem ; SO. possem.
puséij (adj.): vid. pus.
püsrem (f. puserda.m) csípni | kneifen. — EO. püserlem pressen, kneten. — paéertlem drücken.
pussa: vid. püsa.
pus (C.): szita, rosta j sieb. — pusnadem (C.) szitálni, ros
tálni I sieben.
Cf. zürj. poé; votj. puz.
put: vid. pot.
put (I., AK.), KK. püt üst, fazék | késsel, grapen ; put jecöt:
vid. jeŐem. - put madem (késsel kochen) einen késsel (voll brühe)
kochen.
put verem (késsel machen) id. — púdén, p'údéy késsel.
putar (KK.) (poet.) felhő J wolke; jem putdr türuma toyta
fődet (II : 202.) eine schöne (wasser-)wolke erhoben sie da zum
himmel.
pütpéy, pütpéu-o'tjép (adj.): püdop.
püt, pütt' (KK.) faggyú | talg, fett, hauptsáchlich dasjenige,
welches sich unter der haut lágert. — yor-pui (-put) rentier(bock)talg. — püíen, pütüij aus (mit) fett, talg; yör*pül!ey (II: 92.) aus
(mit) rentiertalg. — SO. poU.
pidem : vid. pud'em.
pliíey KK. (adj.) : vid. piii.
püt't', pütíiy : vid. püt
püv : vid. pü.
PATKANOV SZERAFIM.

Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kétbetűs magán
hangzói.
ii.
e a mai é helyén.
2. A t ő' t ö b b i t a g j á b a n .
egher. egy tyzta es nynczen azokba, kyk az főiden yarnak mynt
vakondagh . . . egher, sáska. JordC. 95i2. — Somogy m., Szathmár m.
egér. — Győr m. egér. — Horpács: egher.
eegyeb, egyéb, kyre ha eegyeb byzonsa^ot nem találnánk. ÉrdyC.
225ie. — eegyeb testes teremteth allatok kőzőt. ÉrdyC. 226r?. 3139. 40ÜS5
II. 472i5 stb., mindig így. Eltérő esetet a második e-re vonatkozólag
egyet sem találtam. — az zelőt eegyebeknek aggyá. JordC. 599is. —
eegyeb felee sok beteghők (egyébféle). JordC. 403a stb. — BécsiC. cgyeb.
— MünchC. egyéb. - Helt. Kr, egyéb. — Vár. Disp. egyéb. — Sylv. ÚT.
egyéb.
elég, eeleq. kyre ha eegyeb byzonsagot nem találnánk, eelegh vona...
ÉrdyC. §25«. — eelegh teetel. ÉrdyC. 221s», 318M. II. 64S8 stb. (eeleegh
ÉrdyC. 924. 90is. 11.44226 stb.)
elég az tanoytwannak. JordC. 38327. —
enny sok népet meg eelegheyczwnk. JordC. 403so. 47926. 609so stb. —
BécsiC. élegeduén. — MünchC, elég.— Sylv. UT. elejg, eleghedínek.—
Helt. Kr. 'ele_g. — Ozor. Christ. elegh. NySz. (116 : 35).
emlekőzyh. nem emlekőztők ee róla. ÉrdyC. 4426. II. 430is. 430so. —•
ky az zegeen hallottakról emleközetlen eel. ErdyC. II. 3ö4ss. 306s» stb.,
mindig így. — nekyk emlekőzeenek az templomról. JordC. 602i7. —
ezenképpen emlekőzől meg h\v róla? JordC. SOOM. ----- BécsiC. emWce'zok.
— MünchC. emlékeztéé, — Helt. Kr. emlékezetbe marad.
enyezt. zelenczeben meene el enyezween. ErdyC. 141*i. — ez bezeed
el vala enyeztethween ew tewlök. ÉrdyC. 203*. II. 9428. 323i<> stb. — el
enyezty három véka lyzthben. .JordC. 576s. — nynczen oly el enyezet.
JordC. 549s. 61830. 775i2 stb. Evvel a következetesen megtartott írás
móddal ellentétben áll Sylv. UT. I. 124. eniszek írásmódja; de előfordul
nála enészt is.
Erdei, kyk erdei felee meennek. ErdyC. II. 94™. — Helt. Króni
kájában mindig Erdel-nek írja.
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Eersebeth, Ersebeth. Zent eersebeth bel telween zen leeleknek malazttyawal. ErdyC. II. 65is. — zent eersebethnek azt meg nem yzeenee.
ErdyC. II. 67s?. 46()ao. 476i stb. — te feleseeghed eersebeth ffyat zyl.
JordC. 516i9. — neky vala neve Ersebeth. JordC. 515is. 5199. 5205 stb.—•
Helt. Kr. Ersebet,
hoher. eerette yeweenek az pokolbely hóhérok. ErdyC. 134s. —
ottan el ragadaak az gonoz hoherek. ErdyC. 134si. — es el kyldween az
hohert paranchola . . . ErdyC. II. 287i9. — Az hoher azért mykoron
haromzor vagot volna hozyaa . - . ErdyC. II. 4982. I. 332ie stb v — az
byro aggyon teghedet az hohernek. JordC. 367Ö. 473I? (hooheer ErdyC.
332s3, hoheer I I . 294u). — Helt. Kr. hoher. — Pesti Nom. hohar NySz.
— Csallóköz: hóhér, Veszprém m. hóhér. MTsz. I. 877.
ysmer, ysmeret. Nyolch rend bely ysmeretöket. ErdyC. 38ss. —
lelky 'ysmeret. ÉrdyC. 39is. 42* II. 452is. 468 28 stb. (ysmeer ErdyC. 39s.
167»). — tynektek adatot meg ysmernőtek. JordC. 393is. — mert ysmeryk h\vneky zawat. JordC. 66120. 709iu stb. •— BécsiC. esmér. — MünchC.
esmérte. — Sylv. UT. esmér, esmértelek. - Vár. Disp. ismer. — Helt. Kr.
ismer. —Debreczen: ösmér. Nyr 9 : 1 6 1 . — Székelyföld: esmér. MTsz. I.
957. (49 : 2).
kereztyen. kyket felette yo kerezttyen embernek hallany. ErdyC.
134s*. — vaía ky kereztyen embernek bozzwt tenne . . . ErdyC. 279s6.—
ez leannak ew elmeeyeet az kerezttyen hyttről ky el vonhatnaa. ErdyC.
32424 stb., mindig így írva a Jordánszky-kódex ben is.
keives. kewen halaczkank. JordC. 40322 stb.. mindig így írva az
Erdy-kódexben is. — BécsiC. k£ues. — MünchC. khies. — Helt. Kr.
keues. — Horpács: keres. — Bépce vid. kevés.
Szlavónia, Palóczság: kevés.
kower. hozyatok köwer thwlkot. JordC. 582s2. — az the atyád kőwer
thwlkot vágatott meg. JordC. 583to stb., mindig így. — MünchC. kover.
— Helt. Kr. keuqr. — Horpács: kövér. — Dunántúl: kiiér. — Baranya m.
hiiher. •
lewel. lewel myat. ErdyC. 44n. — myndden zawaat lewelben yryaak.
ErdyC. II. 272s2. — nem akaram lewelnek es teentanak atala. JordC.
875i7. 877s stb. — Helt. Kr. levél. — Vár. Disp. levél. — Horpács: levél.
metél. Ábrahám az kernywl meteleesnek myattaygazwltateek megh.
ÉrdyC. 281i», 21. 282M. — ynayt kyvve metoltetee. ÉrdyC. 443i 9 stb. —
kernywl meteltesseek elezer mynden fyrffyw. JordC. 35u. — metelny
drága kőwekb(51. JordC. 77D. — adaa hwneky kernywl meteleesnek törwenyeth. JordC. 727? stb.
nehéz, el merwleenek mykeent az nebez oon az hatalmas vyzben.
JordC. 4127. — ha nehéz dolog tőrtenneek. JordC. 199i9. 426»i. 8O625
stb.— semy mwka nehéz nem leezen. ErdyC. 139s4. — be menety kedeegh
nagy eröss nehéz. ErdyC. II. 38623 stb. — MünchC. nehéz. — Sylv. UT.
nehéz. — Helt. Kr. nehéz. — Egri nyelvjárás: nehéz. — Bépce vid. nehéz.
— - Horpács: nehéz.
osweny. vyg enghemet wr isten az fce zent páran cholatydnak óswenyre. ÉrdyC. 5429. - Ewtöd osweny . . . ÉrdyC. 54s*. — ygyekőzethnek őswenye. ÉrdyC. II. 6223 (osweeny. ÉrdyC. 54-23 stb.). A Jordánszkykódexben is így. — BécsiC. ősiven. — MünchC. osuen. — Szafchmár m.
ösvembe. — Háromszék: ösven.
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peeehet (sigillum). ez azért az zent kereztseegnek kyraly peecheti,
kyraly byllőghe. ÉrdyC. 112e. — peeczetel. ÉrdyC. 28687. II. 442«. 492s7.
442i* stb. — Meg eresseyteek a koporsót, meg peeczetelwen a" kőwet.
JordC. 450i. 893io. — be rekeztee es be peeczethlee. JordC. 923u. 928so
stb. — Helt. Kr. pecsét. — Vár. Disp. pecsét. — Sylv. UT. peczét. —
Horpács: pecsét. Mindig így van írva a két kódexben.
zeker. Meny el, eggyeswly az zekerhöz. JordC. 735s. — Helt. Kr.
zeker. — Göcsej: szekér. — Palóczság: szekér.
tetem, zereztete azért Justinianus chazaar zeep emleközetöth eleffant tetemből. ÉrdyC. 463se. — Beleffanth tetemből szerzet edeenyek.
JordC. 91829. A második e-nek minden valószínűség szerint hosszú nyilt
r-nek kellett hangzania e korban, mire bizonyságul szolgálhatnak a kö
vetkező példák: Ez é tetem nyiluan az én tetememből való. Helt. Bibi.A meg holtak rakás tetémi között marad. Mel. Jób. 53. — szent tetemei
illessed az asztalt. Helt. Mes. — yllatozyk elefanth teteem chynalth ha
zakba. KeszthC. (NySz.)
veréb, az elewen verebetb marcza az megh áldozót verébnek veereben. JordC. 98».
vezér, vakoknak vezerlöy. JordC. 42725. 4-0128. 42üie. — ty wratok
ystentek lezen ty vezérlőtök. JordC. 2OO27. 708IT stb., mindig így az
Erdy-kódexben is. — BécsiC. vezér. — MünchC. vezerle. — Helt. Kr.
vezér. — Horpács: vezér.
vytez. byzwan en alattam vytezeket. JordC. 375i2. 543u. 7797 stb.
hogy ew ez vylaghy wrnak nem vytezködneek. ÉrdyC. II. 454i9. -— vytezködnek vala. ÉrdyC. II. 45327. — vytezködew anyazent egyház. ÉrdyC.
II. 464-22 stb. — BécsiC. vitéz. — MünchC. vitéz.'— Sylv. UT. vitéz. —
Helt. Kr. vitéz. — Horpács: vitéz.
Az ezen két főcsoportban felsorolt példákból világosan kitűnik, hogy
a kódex-író valami különbséget akart tenni az e-féle hangok jelölésében
az által, hogy az egyik csoportbeli szavakat rendszerint kettős eg-vel, a
másik csoportbelieket pedig egyszerű g-vel írta. Hogy pedig ez a meg
különböztetés nem az illető magánhangzók időmértékére vonatkozik,
vagyis hogy kettős ee-vel nem csupán hosszú, egyszerű g-vel nem csupán
rövid hangzót jelöl, azt már említettük fentebb is, de most tisztán lát
hatjuk ebből az összeállításból. Mert az itt felsorolt példák ma mind
IIOFSZÚ magánhangzóval vannak használatban; az pedig egyáltalában
nem valószínű, hogy a második csoport összes szavai röviden hangzottak
volna a régibb nyelvben. Nem valószínű először azért, mert nyelvünk
ben a magánhangzók soha sem nyúlnak meg ok nélkül. Ha elfogadjuk is,
hogy a kéz, fél, ég stb. szavak eredetileg röviden hangzottak (*kez, *fel,
+eg) s csak később a hangsúly hatása alatt lett a magánhangzó hosszúvá
(a mi megtörténhetett volna, bár nem sok biztos példánk van rá), mégis
megakadunk az ilyenféle kéttagú szavak magyarázatánál: kevés, nehéz stb.;
mert azt nem hihetjük el semmi esetre sem, hogy a hangsúlytalan má
sodik szótagban ilyenféle nyújtás történt volna, s hogy nominativusuk
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azelőtt nehéz, kevés, kövér stb. lett volna. Nem valószínű továbbá azért
sem, mert az ilyen szavakról: kéz, fél, tél, jég stb. nem szabad feltennünk,
hogy eredetileg röviden hangzottak, mikor a rokon nyelvekben is hosszú
magánhangzó felel meg nekik: kéz oo vog. kát, osztj. ket, lapp. kiét; •—
fél co vog. pdl, osztj. pelek, cser. pele; — tü co vog. ío£;—jég oo
vog. jft^/c.
S ha elfogadnók is az eddig uralkodó nézetet, hogy a kettős ee a
magánhangzó hosszúságát jelöli, érthetetlen, miért hanyagolta vagy
tévesztette volna el az író vagy a másoló a második csoportbeli szavak
ban oly következetesen az időmértékbeli jelölést; érthetetlen különösen
akkor, ha meggondoljuk, hogy következetesebben hanyagolta el, mint a
hogy a hosszúságot jelölte, a mi kitűnik a kettős ee-vel és az egyszerű
c-vel való jelölés arányaiból, s ezekből a tévedésekből viszont csak az
következik, hogy bizony itt finomabb árnyalatot akart a kódex-író meg
különböztetni, mely nehezebben vehető észre s így könnyebben kerülte
el a figyelmét.
Az eddigi kutatóknak épen az volt a főhibájuk, hogy nem vették
figyelembe a jelölésbeli különbséget a két csoport között. Csupán a
kettős betűvel irott szavakból indultak ki, s mivel ezek közül igen sok
épen összevágott a mai hosszú vocalissal, s mivel továbbá az így jelölt
szóknak egynéhányában csakugyan sikerült kimutni, hogy eredetileg
hosszú vocalissal kellett hangzaniuk, a tételt alkalmazták a többi meg
fejthetetlen adatra is.
Semmikópen sem fogadható el tehát a két kódex hangzóiról eddig
uralkodó nézet, hanem tényleg arra kell gondolnunk, a miből a példák
felsorolása alkalmával kiindultunk, hogy a hosszúságnál finomabb árnya
latot akar megkülönböztetni a kódex-író, s hogy ez az árnyalat nem
lehet más, mint az é-féle hangzók zártsága vagy nyíltsága, a melynek
jelölése bizony, különösen ha a magánhangzó rövid, könnyebben téveszt
hető el, mint a hosszúság-jelölés. S a mint pontosabb jelölésű nyelv
emlékeink és mostani nyelvjárásaink adatainak figyelembe vételéből
kitűnik, az első csoport vagyis az ee-ve\ való írás jelöli a hosszú zárt é
hangot, az egyszerű #-vel való írás pedig a nyelvjárásaink némelyikében
ma is megtalálható hosszú nyilt é hangzót. Ezen állításom igazságát a
felsorolt bizonyítékok után felesleges talán bővebben igazolni, vagy
részletesebben kutatni, vájjon csakugyan zárt, illetőleg nyilt ha.ngzó-e
az eredeti a felsorolt szavakban. Legyen szabad azonban mégis legalább
futólag MüNKÁcsi-nak ide vonatkozó kutatásait érintenem (NyK. 25 : 168.
257), ki a vogul és az osztják nyelv tekintetbevételével kimutatta, hogy
«a magyar tőszótagbeli tf-nek eredeti kétfélesóge világosan visszatükrözik
a legközelebbi rokon nyelvekben is, melyek azt tanúsítják, hogy az é
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azon esetekben, melyekben történeti fejlődését tisztán láthatjuk, kezdet
től fogva nyilt hang (a), s hogy hasonlóképen az é is zárt, sőt részben
valószínűleg zártabb (azaz i) volt mindenkor*. Az é eredeti zártsága
kimutatható ezekben:
fél **> vog. pil-, pél-, pil!- | osztj. pel-, ped-,
fészek ~ vog. piti, pé( | osztj. pit, pét,
lélek ~ vog. HU, léié, léi | osztj. lil, üt,
mély ~ vog. mii, me7, mtf | osztj. met,
négy ~-> vog. ?í?7,a, ríe/a, jíifö | osztj. ríe/, nela,
éj «*o vog. iü, jé, jl | osztj. j i í ,
,s'£é7 (margó) «•»• vog. ifi, s«7 | osztj. g«| stb.
Eredetibb nyilt <; hangzót mutatnak :
én «NJ vog. ám, am,
fái (felet) ~ vog. pal, poq.l, pal | osztj. pelei,',
jég «"*» vog. jayk, joayk, lay | osztj. ^ # ,
/íá^ «>J vog. &«í, &o#í, /raí [ osztj. /cáíZ, két,
tél ~ vog. fa£, íllt, íéZ | osztj. ía-Z, tede stb.
A hosszú zárt és nyilt e hangzónak ezt a tőbeli eredeti különbségét
megtaláljuk a névszóképzőkben ós a nóvragokban is, de már korántsem
oly következetességgel jelölve, mint a szótövekben. Sőt azt veszszük
észre, hogy az író a kódex egyes részeiben mintha megfeledkezett volna
a kettős ee jelölésről, különösen a -ség, -vén képzőben ós az -ért ragban,
úgyhogy több lapon keresztül következetesen e-vel írta, majd mikor a
tévedését észrevette, ismét kettős ee-vel kezdte írni. Magából a kétféle e
hangzónak ee-vel és e-vel jelöléséből következett, hogy a hibát nem lehe
tett egykönnyen helyrehozni, legalább nem oly könnyen, mint a Becsl
és a Müncheni-kódexben, a hol az e fölé tett ponttal vagy tompa ékezet
tel helyre volt igazítva. Itt azonban egy e közbetoldása, különösen oly
jellegű irás mellett, mint az Erdy-kódexé, nem igen volt lehetséges.
De nem is veszszük észre a kódexben sehol sem, hogy az író javítani
iparkodott volna a hibákat; a mi javítást pedig az Erdy-kódexben találálunk, itt-ott e-re változtatva a kettős ee-t, az jóval későbbi korból való,
a mikor az illető javító valószínűleg nem tudta, mit akart a kódex író
ee-vel jelölni.
A mi a képzőkben és a ragokban tapasztalható jelölósbeli ingado
zást illeti, nem tartom valószínűtlennek, hogy az író itt már nem érezte
oly élénken a hangzó szinezetót, mint a tőben vagy a szóvégi e-ben,
különösen akkor, mikor a képzőre rag is következett. Megjegyzendő
azonban, hogy ez a jelölósbeli gondatlanság különösen a Jordánszkykódexet terheli, mely különben is pontosság tekintetében sokkal mögöttébb áll az Erdy-kódexnek.
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Zártabb é hangot találunk a következő képzőkben:
-seeg, határozott többséggel az Érdy-kódexben, nagyon r ingadozva
a .íordánszkyban, pl.: bőlccheseeg ÉrdyC. 41ie, dichösseegesÉrdyC. 447,
gyermeksseeg 40ir,, közönseeges 44ao stb. | -ees: hytetees ÉrdyC. 4621,
yntees ÉrdyC. 6426, fyzetees ÉrdyC. 57ss, meteleesErdyC. I8O5 stb. kevés
kivétellel mindig így [ - ^ ( i n g a d o z ó ) : ayandeek ÉrdyC. iOh. 112i,
maradeek JordC. 313i. 261 & stb. (BécsiC. marad-e), menedeek ÉrdyC.
1424. JordC. 682i9, morsaleek JordC. 47822, aproleek JordC. 150u. SOlia
(aprólék 204af>), yateek JordC. 680. 34Ö2o | -meeny: keresmeeny JordC.
585i. 915ir. stb. ] -iveeny: yeweweeny JordC. 199i*. 25025 stb. mindig
így | -eez:. kerteez JordC. 698i7.
Zártabb é hangot találunk egy-két névragban is, bár szintén oly
következetlenül jelölve, mint a képzőkben :
-keed, az Erdy-kódexben rendesen így jelölve. Orzagon keed ÉrdyC.
IO84, koron keed ÉrdyC. 12633, napon keed ÉrdyC. 61so. II. 466a. JordC.
109is. 8308. 787i9, stb. (de igen sokszor -ked is: 8611. 605a. 81 lw stb.) |
-keent: mykeent ÉrdyC. 4928. 91e stb. JordC. 313s. 853i4 stb. (mykent
JordC. 286s. 451i«. 902i5 stb.) j -ré: zeeppee ÉrdyC. 18526, kewessee
ÉrdyC. 8226, istene~see ErdyC. 6O22, nemessee JordC. 127ai2, mesterree
JordC. 96aas, feyedelmee JordC. 81as, kettee JordC. 7O822 stb. | -eeg:
addeeglan ÉrdyC. 9aB. I6821 stb., JordC. 13724. 297 2 . 89022 stb. (BécsiC.
addá/), eztendeeg ErdyC. 46i. 50s7. 2067. — Nagyon ingadozó irása van
a -kepén és az -ért ragnak, úgyhogy ezekről biztos Ítéletet mondani, épen
úgy, mint a -vén igenév-képzőről, nem lehet, bár bizonyos, hogy zárt
magánhangzó az eredeti bennük.
Hosszú zárt é hangot találunk még a helyhatározó -éTagban is, pl.:
belee ÉrdyC. 242*7, beleed ÉrdyC. 6624, elee JordC. 624e, ÉrdyC. 1%
Stb., felee JordC.22aia, ÉrdyC. 77r, 1032o,közzee ÉrdyC. 85w. 2 3 K JordC.
562a, kőzzeeye JordC. 8372o, mellee ÉrdyC. 52si. 218ss, meghee ÉrdyC. 99a,
Pontosabban találjuk megjelölve az é zárt voltát az igeragozásban,
így az elbeszélő múltban, a mely az Orth. C'rae.-ben, SYLVBSTER nyelv
tanában, a Bécsi- és a Münch.-kódexben is zárt hangzóval van jelölve, s
I melyet az v'-ző nyelvemlékekben i vált fel. Példák :
valeek ÉrdyC. 44s7, fwtosseek ErdyC. 54a?, zoleek JordC. 20131,
mondeek JordC. 57a4 stb., kyjdeem JordC. 185i<-, öleem JordC. 9au,
eseem ÉrdyC. I I . 46732, veteed ÉrdyC. 99s, teremteed 82a, kyldeed JordC.
41i6, yteed JordC. 47«o stb., zeretee ÉrdyC. 552s, zylee ÉrdyC. 71 22 , yelentee
JordC. 14a25. newezee, felelee, kezdee, ,yzee stb., zyleteek ErdyC. 61is,
vyaskodeek ÉrdyC. II. 48236, bel teleek ÉrdyC. 63ín, adateek ÉrdyC. 6Ö7,
meg haborodeek ÉrdyC. 103u stb., lakozeek JordC. Slaaa, yeleneek 19ar,,
fwtameek 28a27 stb., feleleenk JordC. 85ar>, yeweenek ErdyC. 97s5, kezdeenek ÉrdyC. 9937, yeweenek JordC. 20an, vezeteek JordC. 66a2e, gyözeek JordC. 21a2s, meg őleek JordC. 62si stb.
Hasonlóképen zártnak van jelölve a föltóteles mód t'-je (ÍSYLV. :
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szeretník, szeretníl, szeretniük, szeretnítek stb.; Bécsi- és MünchC.:
eltéttetnúnec, élmérőlnénec stb.), pl.:
zolneek JordC. lööss,, volneek ÉrdyC. 137s, JordC. 746ao, kerdeneem ÉrdyC. 11 u, hynneel ÉrdyC. II. 4962?, őlneel JordC. 14830, neezneed
JordC. 59ais, ysmerneed JordC. 78122, vezerlenee JordC. 37is, kerdenee
ErdyC. 6631, wralkodneek ErdyC. 6I1, mwkalkodneek JordC. l()s, vehetneenk ErdyC. II. 476i8, yewneenk JordC. 47ai, terneenek JordC. 31ais,
newekődneenek JordC. 93, hyrdetneek ErdyC. 73s, meg melegöyteneek
ErdyC. 78a8 stb. (igen sok példa).
Zárt é hangot találunk az ikes igék felszólító módjának harmadik
személyében, valamint a tárgyas igeragozás felszólító módjának többes
2. és 3. személyében is. Például:
byzyeek ErdyC. 157io. 16627, dyczeköggyeek ErdyC. 167r>, aldozyeek
JordC. 81n, lakyeek JordC v 4621, tawozyeek JordC. 173n stb.. adasseek
ÉrdyC. 9S»f yelentesseek ÉrdyC. 92»o stb., dycheeryeetők ÉrdyC. SU,
erdemelyeetők ErdyC. 1133, zeresseetők ErdyC. 4923, hymezeetek JordC.
32so, yelenczeetek JordC. 42a*, vesseetők JordC. 58IT stb., zentöllyeek
ErdyC. 1043i, newezyeek ÉrdyC. 9434, ysmeryeek JordC. 4O30, zerezveek
JordC. 82a stb.
*
Mint az eddig felsorolt számos példából láthatjuk, ezekben a
kettős ge-vel való írás mindenütt a hosszú zárt magánhangzó helyén
található. Az Érdy- és a Jordánszky-kódex hosszú magánhangzóiról
eddig megjelent tanulmányokból ós megjegyzésekből azonban tudjuk azt
is, hogy a kódex-író ee-vel jelöl igen sokszor oly vocalist is, a mely ma
röviden hangzik. Az eddig uralkodó nézet az volt, hogy ezekben a hosszú
magánhangzó eredetibb nyelvállapotot tüntet fel, vagyis hogy abban a
korban, a melyben kódexeink keletkeztek, vagy legalább az illető leíró
nyelvjárásában ezek a szavak hosszú magánhangzóval hangzottak. —
íme a példák:
adveenth. elssew adveenth vasaarnapnak Miseyeeben. ÉrdyC.
2«. 158s.
cheend. alyg cheendeződeenek meg róla. ÉrdyC. II. 9O37. — eegy
eeyel nagy cheendesseeggel hozaak zent palnak testéét. ÉrdyC. II. 463is.
— cheendes. ÉrdyC. 169a, 19224. 3827 stb. —- JordC. 347no. 89820 (czendesseeg JordC. 377 7 . 4252o. 74632, ÉrdyC. 35110. 364« stb.). — MünchC.
céndesseg.
cheeng-. Es cheengethween meg mosaak kezöketh. ÉrdyC. 451s4,38.
- az feyedelem esmegh cheegete. ErdyC. 4522. — mykoron cheenghetöt
volna az portarius. ÉrdyC. II. 27127. — czeenghetees. JordC. 4229.
cheep. chak eegy cheep vére hwllata. ÉrdyC. 90is.
cheerghetegh. es alóla nagy yo eedes izew cheerghetegh k y . . . ház
nál vala. ÉrdyC. 456s. — egy kysded cheergheteg foly el. ErdyC. II.
386u.
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deeak, Yala fiandriaban egy Isthwan deeak new ember. ErdyC. I I .
12835. — eegy zeegeen eeggyegyew tanwio deeak . . . ErdyC. II. 52520
(deák: nagy bőlch deakkaa leen ErdyC. II. 5252?). — ky ewteth dyaky
twdomanra tanoytaa. ErdyC. 277i4.
deereek. meg hasogathwan az zent zeretethnek deerekaat. ErdyC.
II. 46e. — mynth az deereek yarth wt mondatyk orzaag wtaanak.
ÉrdyC. 54u.
-ee. nem emlekóztők ee ? ErdyC. 4-4-26. — gondollyatok ee ? ErdyC.
5s. 67se. 129n stb. — el vezted ee ? JordC. 30ais. 29i2 stb. — MünchC. é.
Sylv. UT. vagytok/.
eeb. az eebekUvl eede hozattasseek. ErdyC. 2512. — az eebeknek
hanyataa. ErdyC. 444io. 445s3. II. 3392. — az Izraelnek kedeegh fí'yay
kőzőt meegh az eeb sem morog. JordC. 30s. 331 2R. 929IO stb. —. MünchC.
eb, ébee.
eegyeb. eegyeb mondása kőzót wgy mond. ErdyC. 2123. 2?4 stb.
rendesen így. — eegyeb mwkakkal. JordC. 108aio. 259u. 423is stb. —
egyéb. - - Veszpr. ygeb. — Bécsi C. égyeb.
eegy. Mert eegy az halainak kapwya. ErdyC. 132. 123so stb. -—
tyzen eeggyed napon. ErdyC. 95is. 143io stb., JordC. 16as», 32ao stb. —
Ha penitenciat nem tartandotok eegyemben mynd el veztok. ErdyC.
II. 47 la. — eeggyesewl, eeggyesseeg, eeggyeseyt. ErdyC. 89is. 300*. II. %.
JordC. lls. 488a. 76829 stb. (BécsiC. éggesőle). — te zent zyz zyleddel
eegyetemben. ErdyC. 66u. Ii2is. JordC. 29a2*. 700is stb. (zent atyák
kal egyetembe onnan kywe yzween. ErdyC. 402n. 388s stb. JordC. 30ais.
718so. 74027 stb.) — enghedeel te eeggyetlen eegy ffyadnak. JordC. 37as.
<i24i stb. — eeggyk. Azért mongya bőlch eeggyk kenyweeben . . . ErdyC!.
532. 29i7. 226s9 stb., JordC. 99as*. 62li stb. — eeggywt. vele eeggywt la
koznod. ErdyC. 63?. II. 381u stb., JordC. 20a2o. — elkőcheeben eeggyegyew. ErdyC. 61 s. 16221 stb. — ez eenneJian zent vgheekben. ErdyC. 82ai.
ff. 168«8tb.
eegyhaz, eegyhaaz. anya zent eegyhaaz. ErdyC. 5027. 6O7. II. 430i7
stb. — ewk hordozyaak az en eegyhazamnak mynden ezközeeth. JordC.
12188. 8427 stb.
Eegiptom. es hozy beekakath eegiptomnak földéére. JordC. 20i2.
234iS. 324i2.
eekees. nemes es eekees allapattyokban. ErdyC. 28ie (rendesen eekős.
ÉrdyC, 539. II. 262i. 189ÍO stb.) — BécsiC. ekés.
eeledel. Jesus diehőseegeenek tekeentetyre eeledelt leélnek. ErdyC.
23i«. 1372B. II. 510a s t b . — M e g h halwan azért Jacob hogy eeledelth
arwlnak. JordC. 82ai8. 97a*. G62i stb.
eelefj'anth. eeleffanth tetemből. JordC. 918«».
eeleg, eeleeg. csak fel reezent teeznek eeleeget. ErdyC. II. 384n. —
nem vagyok eeleeg éretted esedöznőm. ErdyC. II. 44226 stb. — leegyen
eeleeg. JordC. 1532*.
eelegh énnekem ha meegh az en ffyam Joseff
eel. JordC. 93a3i stb. — BécsiC. elég. (86 : 45).
eenny. Ennek az igének egynéhány alakja a régibb nyelvben hosszú
vocalissal hangzott. Ezek azonban azErdy- és a Jordánszky-kódexben épen
úgy vannak kettős ee-vel jelölve, mint azok, a melyekről nem lehet fel
tenni, hogy ebben a korban hosszan hangzottak volna: öld megh, es esd
megh. JordC. 74182. 74G«, — veed ffel gyegyetlen hoher az testet ky
Nyelvtudományi
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tetewled zylettetöt es eed meg. ÉrdyC. II. 1317. — egy másnak aggyatok
ty magzattokat meg eenny. JordC. 26117. 646s. 887si stb. — Mykoron
azért eettenek vona. JordC. 28a». — the czordadnak ghedeleyth nem eettem. JordC. 59aao. — sem kynyeret nem eeth, sem vyzet nem ywth.
JordC. 75n. 619-j).
chodalkoznak vala raytta hogy anne napyg nem
eet ytt vona. ÉrdyC. 330ao. II. 15221 stb. — es nem adatok énnekem
eennem. JordC'. 437is. — eennwnk, ('.ennetek. JordC. 13920. 96i2. — es
eettel az fának gymelczeeben. JordC. 13r,. — Es otth eegyetek ygyatok,
JordC. 226u. 230B stb. — azth az pap es hw ffyay es hozya tartozok
eezyk. JordC. 8625 stb. — akar eegyeni, akar ygyam. ÉrdyC. 1228. — sem
eeznek sem yznak towabbaa. ÉrdyC. 9i7. II. 27337. — es eeivenek ywanak
hw raj'tta. JordC. 60a,t2 stb. — igen sok példa. — MünchC. ézi, ezik.
(219 : 44).
Eersebeth. zent eersebeth bel telween zent leeleknek malazttyawal.
ÉrdyC. II. 65is.— senky zent eersebethnek azt meg nem yzeenee. ErdyC.
II. 67J?7. — Meg hallaa azt zent eerseböth. ErdyC. II. 46O20 stb., JordC.
51619 stb. Lásd a 25. lapon is.
ees ( = is), annak okaert ees az wtolso napnak senky nem mehet
vegeere. ÉrdyC. 823. 9w stb. — wgy mond zent Esayas propheta zaya
által ees az wr isten. ÉrdyC. 5s stb. rendesen így. - nekvvnk ees bozzwsagot teez. JordC. 280?. 567ie. 59Ű4 stb.
feedd. ez eegy dologéért hogy feeddy vala ewtet. ÉrdyC. II. 28921.
MünchC. fég.
feedel. le vonyaa feedeleet feyeeröl. ÉrdyC. 7729 zerezfőlwl feedelet
hwneky. JordC. 63u. — feedeles zekereketh. JordC. 13121. — be nem
feedendy. JordC. 57s. 248»s.
Bécsi C. befédézee, fédéc. -- MünchC.
fédeztetnec.
feelho. zel vez myath háborgató homály es feelhő. JordC. 85926.
Jf'eel. ffeel támadás. ErdyC. 9IB. 24-n. 43225 stb. — monda nagy
ffeel zowal. ÉrdyC. 134u. — kell ffeel meeny el ew velők. JordC. 166r,.
69225. — myndenben feellyeb magaztattya magaat. ErdyC. 44-28. 74ai. de lassan lassan feellyeb feellyeb neweködween . . . ErdyC. II, 205n. eegy honaptwl foghwa, es ffeellyeb. JordC. 126i. 150s stb. - ffeye feelyre
teeweek yrwan hw dolgának okát. JordC. 44720. — feelwl meg yelentöt.
ErdyC. 47s. — Evvel az írásmóddal körülbelül egyformán fordul elő a
fel Jelölés. — MünchC. fél.
feelaseeges. 0 feelseeges teremtő es megh valto wr isten. ÉrdyC.
728. 13525. — feelsseeges teremtew. ErdyC. II. 310u stb. — az mennyey
feelseeghnek twdomanyat megh ysmertte. JordC. 172s. 518i». 7319 stb.
feergheteg. azonközben tamada nagy feergheteg es nagy essew.
ÉrdyC. 470io, i*.
gheeryed, gheeryedetes. elssew mondatyk isteny zeretettre való
gheeryedetesseegnek. ÉrdyC. 93a». lOOst. — mynden gonoz gheeryedetesseegnek yndwlattyatwl . . . ÉrdyC. II. 17225. — gheeryedetesb.
ÉrdyC. II. 413.8. 218i0. 3364 stb. (gheryed ÉvdyC. 182*». 324*. II. 1888S
stb.) — BécsiC. gérie.d. — MünchC. gériedet. — Komj. Sz. Pál. gyórjed.
(24 : 12).
heegy. myndden heegyeknek felette. ÉrdyC. 827. — heegyek, hal
mok es töteesök le olwadnak. ÉrdyC. 9*. 25s. II. 435i stb. — heebalnak
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.heegyeen. JordC. 255e. — effraymnak heegyeen. JordC. 3274. 916)2 stb. —
Okleveleinkben itt-ott hig, hyg. (135 : 26).
heely. a' hol ew beelth valazth magának. ErdC. 212i. 4248, •— va
gyon eegy yeles pispekseeg heel . . . ÉrdyC. II. 382ss stb. {hely ÉrdyC.
213e. 214i4. II. 9422 stb.) — felwl az fí'aath rea heelyhetee. JordC. 36asi.
23020. 554i5 stb. — MünchC. helyen, Ml.
heerwad. es meg heerwadot vala ew zyweben. ErdyC. II. IO622. —
heerwadhatatlan es veeghhetetlen dychőseegh. ErdyC. II. 233ss. 206?. —
ThewrC. hyrwad.
heeted. Megfelelően alapszavának, a hét-nek itt is igen sokszor eg-veJ
van írva, bár ma s nyelvemlékeink szerint a régibb nyelvben is nyilt e-vel
hangzott. Míg azonban heet majdnem következetesen kettős ee-vel van
írva, itt már határozottan több az e-vel irott példák szarna. (30 : 54). heeted meltosaag. ErdyC. 9ös9. 9426. 242* stb. — eegybe zamlalwan heeten wr istenben atyaffyak. ErdyC. II. 378a. — heethwen ket tanoythwanyok. ÉrdyC. II. 33t». 3922S.' 412iv. — heeted napygh. JordC. IM22.
182io. 234i* stb — heethwen neegy ezer. JordC. 12225." 127^ stb.
keellemetes. kyknek nem keellemetes az predicacio. ErdyC. I6O23.
II. 44637. 38728 stb. —kyben énnekem keellemetesseegliem leend. JordC.
7225. 8 b . 398 9 stb. — BécsiC. kellemetes. (64 : 49).
Leél. Nagyon határozatlanul van jelölve. — Ha föld fazeekba fözendyk meg hwtet annak el keel törny. JordC. 86si. 268s. 344e stb. — mynden terhet twlaydon valiokon keellene hordoznyok. JordC. 132c, 34324.
r— mynemew wton keedeeg keellyen yarny . . . ErdyC. 41». 128IB. II.
4262. — isten zent ffyanak ez vylagra keelleteek yewnye. ErdyC. 323.
144B. — kyralnak nemééből keelöt zarmazny. ErdvC. 59ia stb. —BécsiC.
kel, kellet. — MünchC. kel. (155 : 290).
kemeencze. es mynt egy kemeenczeből ugy zarmazyk vala az fysth
h\v róla. JordC. 534. 9Q0r.
keeraly. Az barom zent keeralyok nap kelettröl yeweenek. ErdyC.
9734. 1044. — zent Dauid keeralnak mondása. ErdyC. II. 76i2 stb. Bendesen kyral-n&k van írva (keraly ErdyC. 242io).
keerezt. karyaan egy arán keerezth vala. ErdyC. II. 3028. — az
twlaydon newek azeert nem keerezt newők. ErdyC. II. 349so. — keerezttyen. ÉrdyC. I6O2. I8O35 stb. — BécsiC. kerezt.-~ MünchC. kéréztelkednek.
lee. vesseetők lee az agh emberseegőt. ErdyC. 131a. — egy kysded
gyermeknek elette lee esween. ÉrdyC. 183so. 192ae stb. — lee haythwan
hVv feyeeth. JordC. 696*. 7542. 824s stb. — BécsiC. le. (64 : 20).
leeany. eegy ayoytatus apacchya leeany. ErdyC. 7723. 25024. —
ganoz bolond leean kenyerwT az te zeepseegődön. ErdyC. II. 99s3. 522i4
stb. (6 : 16).
leehelles. mvndeneket meg ölneenek tyzes leehellesekkel. ErdyC.
II. 32226.
leelke, leelky. Jesus leelkezerent tellyes bqdog. ErdyC. 8922. - - tyzta
leelköm zerent nem merők reea feleinőm. ErdyC. 77is stb. II. 422i7.
4!92i stb. — leelky hatalmas byrak. ÉrdyC. 37*. 18233. II. 3O621 stb. —
BécsiC. lelkedet. — MünchC, lelketeket. (218 : 217).
leél. nagy eremet leél mynden zent. ErdyC. 23a. 48i. 13028. — az
ew nemzetééből senkyt nem leél vala meeltot reea. ÉrdyC. II. 82i. 500n
14*
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stb. — yar keresvén nywgodalmat, es hol nem leél. JordC. 391.30. — ha
mel" ember megh leely. JordC. 39620. 416e. 889ia stb. — idvősseeg leélő
regwlaat. ErdyC. IOISR. — zent hytnek leelöye. ErdyC. 441as stb. —

MünohC. lék (218 ; 74).
leencze. Aggy eennem ez veress leenczeben. JordC. 45ais (lencsében
JordC. 45a»).
leenny. nagy sok chodaak kezdeenek leenny. ErdyC. I I . 359is. 28738.
I. 11426 stb. — Jesus leenne newe. ErdyC. 92s. 19521. — hogy feyedelem
leenne. JordC. 806n. 84Ö7 stb. — es hogy az leet vona mykent Damasns
papa zool róla. ErdyC. 293s3. 3509 stb. — ty es otth leegyetek. JordC.
2Sis. 208i2 stb. — hogy ne leegyewnk almasok. ÉrdyC. 4es. II. 406s2. —
leegyetók, leegyenek stb. — Ezek leeznek wr ystennek aldassara. JordC.
2554. 4906 stb. (1051 : 905).
meell. A mai használattól eltéró'leg zártabb hangzóval jelöli. — ky
le ees fekewt vala az veegh vaczoran ew meellyeen. ErdyC. 2644. — kezdee
meellyeet verny. ErdyC. 445so. — kezdee meellyeet es feyeet verny.
ErdyC. II. 11B. 60S stb. — te meellyeden yary. JordC. 1226. 65i2 {mell"een
JordC. 9529) stb. ( 9 : 2 ) .
vieelly (qni, quod). o meel nagy. ErdyC. 4-n.-- gondolhattyok meel
nagy mondhatatlan eremők leezen . . . ErdyC. 1 7»T. — meel' ygheeknek
elette. ErdyC. 1929. — meel völgy mondatyk lenny. ErdyC. 2227 stb. —
MünohC. mél'. — BécsiC. mell.
meenna. chak mennyey meennawal eelne. ErdyC. 404iu.-—meennyey
meennawal eelteteed. ErdyC. II. 464B*. — newezee hwneky neweet man
nák az az meennanak. JordC. 4624. 644u. 64527 stb.
meenny(ii'e). es lataa ystennek angyalyth ffel nieenny. JordC. 5Öas7.
82124 stb. —-ínykoron hallanaa az sereghet el meenny. ErdyC. 203s. II. 390a*.
29Ö28 stb. —- meen el azért yobbohat meg te eeletödet. ErdyC. 35is. II. 159*
stb. — vydd el hwtet es meeny el. JordC. 20a6. 534io stb. — el meegyek ha
el yewz velem. JordC. 327io. 6837 stb. — meegyen, meegyewnk, meene
stb. — mykoron azért meenne az pwztaban.^ErdyC. ^8828. II. 325is. eremest ky meenneek az en madárkámból. ErdyC. II. 254s stb., JordC.
38O2. 49926. — meennyetek azért hamar wtanna. JordC. 28620. ErdyC.
460á6. II. 443» —mykoron azért ky meent vona. JordC. 50fti« stb., ErdyC.
II. 25Ö28. 423i9. — mykoron haza meentenek vona. ErdyC. II. 1242,
JordC. 512i7. 64323 stb. — myre meentel be az pogan népekhez. eTordC.
74Ö2Ü. — az ygaz hythnek elöwe meenteere. ErdyC. 173i. II. 52526. —
el veztendy te be meeneesedre mynd ez ydeghen nemzeteketh. JordC.
227ia. — BécsiC. mén el. — MtinchC. ménnec, méijonc, mégec. méúnetec.
meen, meenney. átkoztak leegyetek meennyen földön. ErdyC. I815.
§!« stb. — az meenyek the kezeydnek mwkay. JordC. 79932. 82627 stb. —
MimchC. mén — ménnei.
meen (nurus). ky meenenek eleygben az vew legheennek es az
meeny azonnak. ErdyC. 224i4. — másod meenyekzös vasárnapnak Epistolaya. ErdyC. 11822. 123io. I I . 494s stb. — nynczen meenyekzey rwhad.
JordC. 423s2. 92110. — BécsiC. ménekézeiert. — MünchC. ménekezo.
(25 : 12).
neegyed. Neegyed okáért. ÉrdyC. 14s2. 99s2. 47828 stb. — vala az
ydöben keth neegywen keet eztendös. ErdyC. 4162*. II. 1652?. 459a9. —
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az próféták neegyed napyglan gyettretteek ewketh. JordC. 9044. 89127
stb. •— neegywen ezteiideegh. JordC. 18527. 20229. (180 : 76).
peechet. ez azért az zent kereztseegnek kyraly peechety. ErdyC.
112e. — peeczeteld meg fewlwl. ErdyC. 286s7. — Bwllaya kólt fyggew
peechet alat. ErdyC. II. 49237. 442i4 stb. — meg peeczetelween a" kőwet.
JordC. 450i. 893u. 928so,
reea. wgy felelnek reea. ErdyC. 62is. 173ao. 246s7 stb. — mykoron
reeayok tőtteek volna az edent. ErdyC. 459u,. — latlak teeghed en reeam
haragwny. ErdyC. 307ss stb. — kyknek mynth zykzeghek vala ree"a.
JordC. 131si. 2283C 461as stb. (231 : 56).
reegghel. mykoron reeggbel ky.hoztaak vona. ErdyC. 33l3i. —
Eeeggel hollal azért ffel kelwen . . . ErdyC. II. 385so stb., ebben a kódex
ben kivétel nélkül mindig így. — JordC. 302?. 30127 stb. (44 : 7).
reekkent. az gonoz erethnekseeget el reekkentee. ErdyC. 416is. —
mynd el reekkentety vala. ErdvC. II. 4032.*. 331i3 stb. — el r9ekkentlek
teghed. JordC. 71xs.(]4 : 3).
remeek. vala my ^remeek kynyeret keer. ErdyC. 40325. — remeek
kynyeret keer wala. ErdyC. II. 9s2. — remeek kynyereth es hozok.
JordC. 28aio.
reend. reend zerent meg emlekőzween honnan yewt. ErdyC. II.
15r>. I. 3828.) stb. — másod reendben yarnak ew sereghekkel. JordC. 123is.
259i8 stb.
reest. ha kyt latot hallót reesthnek lenny. ErdyC. II. 24124. — ne
reestelkőggyetek. JordC. 3482.
reetten, reettenetes. ez nagy reettenetes es feelelmes sentenciat
myndden embernek lelkeeben kel tartany. ErdyC. 19829. 377u stb. —
kyktewl annak elette megh reettentel vala. JordC v 262i. 826ia stb.
reezket. az kyral leánya reezkethny kezde. ErdyC. 388s. — retentees es reezkedet yewttenek en rayttam. ErdyC. II. 38In. 18938.
reezzen. egheez lukana newő waras fel reezzene. lírdyC. II. 624.
bezeedeewel reezzezty vala ewket. ErdyC. II. 2110. — reeaok reezzezteek
az ott lakozoo neepeket. ErdyC. II. 412i» stb. — BécsiC. réz•zenien. MünchC. rézzezien.
seerdeívl. Mykoron ffel seerdewlt korában ew attyawal Komában
ment vala. ErdyC. II. 355u.
seerhen. ffeel sem seerkennek idwesseegnek wtara. ErdyC. 12525. —
mykoron ffeel seerkent volna. ErdyC. II. 29328. 369a stb. — nagy sok
keppen yndwltatwnk es Keerkőgetewnk. ErdyC. II. 4934. 318 l( s t k —
mykoron ffel seerkent vona almából. JordC. 14a29. 78ft92. (11 : 6).
seeteet. mongya az vylagot seeteetnek, a homalt vylagnak. ErdyC.
39io. — az feenes nap megh seetetewl. ErdyC. 161 so. — vesseetők le az
seetetsseeghnek mywelkődetyt. ErdyC. II. 496s4. 437s stb. (19 : 11).
zeeb. zeeb zynre változnak. ErdyC. 2122. 28?. — hytyben annál ees
zeeb. ErdyC. 32938. t— meneewel zeeb yob es dragab anneewal teeb arwlt
keel eerette adny. ErdyC. II. 297.ss. 3öÖ3a stb.
zeed. zeep rosakat es almákat zeedek. ErdyC. 33125.21423, ffel zeedyk
ewtet. ErdyC. 19725. — féld vamot zeedyk vala mondwan. ErdyC. II.
340io, 19. — almát es zeedeenek, fyghet es zaggatanak. JordC. 146u.
15224. 25113 stb. —- BécsiC. zéd. — MünchC. zégguc.
zeeg (szeg, szög = clavus). ky vonyaa kezeyt az vaas zeeget (-k)
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közzöl. ErdyC. 149n.—mykoron lattá vona hogy az három vass zeeghek
yelen nem volnának. ErdyC. 424s«. II. 31Ö20. 345s6. — be zeeghezee.
ErdyC. 289i. II. 523s8. — BécsiC zegő. (7 : 4).
zeeg (angulus). ky önthy hw veereeth az oltárnak zeegheyre. JordC.
82is. 84i9. — megh kenee az oltárnak zeegheyt. JordC. 89i2 stb. — ragazkoggyatok az felssevr zeegh kewhöz. ErdyC. 249is. — az felssew zeegh
kewhöz Cristus Jesushoz. ÉrdyC. 247si. 338IK. (10 : 4).
zeegzaard. es vyteteek az zeegzaardy monostorban. ErdyC. II. 85SÖ.
zeegeen. zeegeen népek. ErdyC. 9ia. — azt lathwan az zeegeen
neepek. ErdyC. 48«. ü21ísa. — erdemletteek hazokhoz fogadny zeegheennek zemeelyeben. ErdyC. II. 151 sí stb. — ha zeeghen le"end. JordC.
II621. 49922* 90831 stb. — BécsiC. zégen. (11 : 50).
zeemerem. Az Isten zylew zepletelen zyz Mariának zeemermeere...
ErdyC. 239u. — zeemermet zenwettek. JordC. 835n.
zeer. nagy zeer bely wrftk ErdyC. II. 47435. — mykoron fwthny
akarnak nem teheteek zeeryt. ErdyC. II. 52821. 116i. stb. — zeer zamawal
ErdyC. 452s7 stb. — eellyen zeer alath lezen^ JordC. 23121. — zeerzeth,
zeerzetes. kereztyen ember awag zeerzetes. ErdyC. 33s. — Jámbor zeerzetes neepekrolsemyt az zent ydöben el nem veztnek ErdyC. 1292.-,.
46521. stb. (zorzet. II. 521 6 . 48O20.) — zeertelen ÉrdyC. 3Ö«. II. 2882s
stb. — BécsiC. zér (77 : 51.)
zeerda. zeerdan peenteken chak eegv ytal vyzet yzyk vala. ErdyC.
II. 326i8.
tee. halaat/idwnk teeneked ErdyC. 199. 59i. II. 4712 stb. — Azon
képpen tee ees. ErdyC. II. 323»2. 467i3. teebelöled yew ky az herczegh
ErdyC. I8I26 stb. — Teennen magadat ErdyC. 1232r,. — megh sokasoytom tee nyawalyaydat JordC. 12DS. 207*. 227s2 stb.
MünchC. te. -'
(170:31.)
teebb. (több) kyröl maswt teebbet zollywnk. ErdyC. 20.i5. — teebbek
sokan ErdyC. 69i7. 19736 stb. (tőb ErdyC. 1392o.) — egyéb ysten az wr
ystenneel nynczen teeb. JordC. 21114.-.63230. 820io stb.
teekeeletes. Leegyetek azért ty teekeelletesek mykeent az ty menynyey atyatok es teekeelletes. ErdyC. 208ss. 220s. — myndden teekeelletes kerezttyen embereknek. ErdyC. II. 38035 stb. — mykoron myndenek
teekeelletessegghel megh zereztettenek vona . . . . JordC. 19&. 27231.
878io stb. (57 : 39.)
téenny. Azonképpen kel teennye mynden hyw leieknek. ErdyC.
1672i.29l6.IL29029. stb.
kezdenek kyaytast teenny JordC. 399s2.
428is. 64838 stb. — akar vala my eegyeb dolgot teegyek. ErdyC. 1229.
26624. II. 125r,. JordC. 414i2. 3072 stb. — teegyem, teegyed, teegyen,
teegyewnk, teegyenek stb. határozott többséggel mindig így jelölve a
két kódexben. — vallást teezek. ÉrdyC. 137*. II. 58*4 stb. JordC. 22i.
251s2 stb.
ew nála lakodalmat teezwnk. ErdyC. 4-29. II. 46Í2<>. JordC*.
226i8. 876s3. stb.— myre teez' en rayttam zenetlen bozzwt ErdyC. 15224.
33620 stb. — nynczen myt eleyben teennem JordC. 5632?. 41424 stb.
nem twdwan myt teenneenek ewneky JordC. 15227. 71813 stb. — rnyndnyayan mennek vala, hog vallást teennenek JordC. 5222. ErdyC. I6821.-—
zenteld megh tee magadat es teed azt hog borothwalkozyanak megh.
JordC. 778ia. 4-42i2. ÉrdyC. 190ia. 208u stb. - - kyket my'nd teeth wr
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ysten ty köztetök hw myatta JordC. 7Ü20. 21 Is. ÉrdyC. 67«, 470is. —
teett es teezen az halhatatlanságban II. 23624. 2732? stb.
veeres. feyeer vyzet veeres bqrraa valtoztatwan ÉrdyC. 98u.— em
bernek zemeyt meg veerhenye'ty. ErdyC. II. 11725.
veenny. annee yoot erdemlettek veenny ÉrdC. 201 e. 171s3. — az
wtan eerdemleek veenny az zent lelket. ErdyC. 2O623. stb. JordC. 501».
S934 stb. - ymagyatok ystent, hogy veegye el az bekakath en rólam.
JordC. 2O21. 128i;. 497™ stb. — sem eetelt sem ytalt nem veeznek.
ErdyC 87si. 95n stb. — az yokat wr ysten hozyaa veezy. ErdyC. 6131.
137i4. II. 19s2 stü. JordC. 373s. 540i2 stb. — el mentenek vala az varas
ban, hogy eeledelth veenneenek. JordC. 638IA. ErdyC. 16023. II. 24-821
stb. — de byzon testét veett volna ffel. ErdyC. 8622. 13J9O. — kyk a bestyanak byllögheet ffel veetteek vala JordC. 913é. — veed zamaat yzraelnek JordC. 126so. 246is. - - veed el az hythnek haznalattyaat. ErdyC.
22321. — wram Jesus veed el az en lelkemet. ErdyC. 25925. — veed el
érdemes Coronayaat az te nagy mwkadnak. ErdyC. II. 35826 stb.
Van ezeken kívül sok más szó is kettős ee-vel jelölve a mai rövid
hang helyén. Ezek azonban oly ritkán s oly következetlenül jelölve for
dulnak elő, hogy semmit sem tudunk következtetni belőlük, s nagyrész
ben iráshibáknak kell tartanunk őket.
Ilyenek például:
Es el hattatok azokat kyk neehezbek az terwenbe. ErdyC. 260«7;
meg jeezwlt wr Jesus Cristus. ErdyC. II. 2IO27; ew wtannok zamtalan
sok neppeek ErdyC. 254ss; negyween ErdyC. 34938. 45Ö32; hetliween ErdyC.
277io; Tyzed napon myndden faak, fywéék .. . veeres vereyteeköt bochatnak. ErdyC. 9? ; oztogata nemynemew zalata fyipeet kynek ees nagy
zeep yllattya vala. ÉrdyC. 45137; nem vezhete eel. ErdyC. II. 282io; zaaz
tyz ezteendeegh eele. JordC. 105ai2; mynd az eyeel oly seteth es vylagos
kőd leen. JordC. 39is; eezwnkbe ywthnak az yo eerth r wgorkaak. JordC.
13922; 0 zent Anthal ne gyeter' ne eegliees mynket. ErdyC. 46323; mykoron az testet az koporssobol ky emeelneek. ÉrdyC. 3952*; Vala az ydőben eegy Ciprianus newő meester. ErdyC. II. 335IT. 36121; bekeessegghevalo zenwedees. JordC. 84I25; yelőneek nagy chodalatus yeeq meennyék
ben. ErdyC. II. 228e; ylletee hw rwhayanak pereemeeth JordC. 5522;
zeep feeyeer ötözetben. ErdyC. 365se. II. I829; ystennek barattyanak
neewezteteek. JordC. 88620; Hamar syess eeycz három semlyenee lyztöth.
JordC. 21a2s; ky vala egy tanacz bely feey edelemmel. JordC1. 75125. stb.
Az ilyen esetekben, mint említettem, a kettős ee-vel való jelölés
inkább iráshibának vehető. A föntebb elősorolt példákban - azonban a
kettős ee betű majdnem kivétel nélkül a mai rövid zárt e hang helyén
áll. Az eledel szót, a mely kódexeinkben szintén ee-vel van jelölve, ma
nyilt e-vel használjuk ugyan, de abból, hogy az alapszavában (él) a nyíl
tabb e-vel szemben zárt é áll, következtethetjük, hogy ez a hang ei-edetileg zárt volt. Tagadhatatlan, hogy ezeknek a szavaknak nagy része va
lamikor hosszú magánhangzóval is lehetett használatban, de hogy vala-
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mennyi úgy hangzott volna, az nem valószinü. Azonban eddigi kutatá
sunk keretében nem is érdekel, hosszan hangzottak-e vagy nem ; czélunkat nézve most csak az fontos, hogy a kettős ee ebben a csoportban is
a Bécsi- és a Müncheni-kódex jelölésének s a mai nyelvállapotnak meg
felelően zárt hangot jelöl.
Erről tesznek tanúságot azon példák is, melyekben a mai ö, i helyén
szintén ee-xel való irást találunk, p l :
zemeeldek JordC. 13027, byees bayosok. ÉrdyC. II. 97a, eerwltok
vygattok. ÉrdyC. II. 496™,fyUep. ÉrdyC. II. 19221. 28633, eerek eelet.
JordC. 8182. 882ie, zeernyew. ÉrdyC. 62si. II. 2932B stb., feeldet. JordC.
318i6, feesivensegh. JordC. 82729, gymeelcz. JordC. 842-22, deegli halaal.
ÉrdyC. 34926. 37, nyeegend. ÉrdyC. ÍI. 62s5. I. 117*, keenyeregh. ÉrdyC.
II. 2ü3i2, bynees. ÉrdyC. 1648, keeny hwllatas. ÉrdyC. 36322. II. 507i«.
52321, zaaz eethwen. ErdyC. 287s. megh nem eelteek (ölték). JordC. 93s3.
Ezek külömben az esetek nagy többségében ö (ew)-vel vannak jelölve.
Úgyszintén a következők i-vel: eenseeg. ErdyC. 1373?. II. 286u. JordC1.
114i2, eenczelkodyk. JordC. 5732*. ErdyC. 209a, fylyppis t newö zeeghetbelyek. ÉrdyC. II. 58sa, iveeragh. ÉrdvC.' 158u, heertelen. ÉrdyC. 25a. 107is.
JordC. 130Ű. stb. — Továbbá ee-vel való irást a mai /' helyén találunk
még a következő szavakban : annee. ÉrdyC. 3828. stb. JordC. 41619. 69328
stb. — BécsiC. annc (79 : 32); ennee. ÉrdyC. 153T stb. JordC. 919.3 stb.
(31 : 6), mennee, méennee. ErdyC. 2825. II. 16434. stb.: eede. ErdyC. 4O22.
1479. JordC. 423 3 i. stb.; ed. ÉrdyC. 4». 1097. JordC. 13422. 170«. stb.
(50 : 19); eellyen. ÉrdyC. 49 5 . 149s stb.; JordC. 332 9 . 568» stb. (287:60);
eennen. ÉrdyC. 49i. i39a» stb. JordC. 165IB. 68O17 stb.
Az eddig felsorolt példákban a mai zártabb (e, ö, i) hangzó helyén
találunk kettős ee-vel való jelölést. Több nehézséget okoz már azonban,
legalább látszólag, az a sok példa, melyben a mai nyilt rövid e vocalis
helyén fordul elő ee jelölés, a mely eddigi eredményünkkel ellenkezni
látszik. Lássuk csak azonban közelebbről a dolgot s kezdjük az egyes
számi harmadik szem. birtokosragos alakokon.
Tudvalevő dolog, hogy az egyesszámi 3. szem. birtokosrag a törté
nelem előtti korban j ö - , j é - volt, a melynek a tŐvégi hangzóval való egye
süléséből később é fejlődött (1. SZINNYBI J. Magyar nyelvhasonl. 92.). Az
Erdy- és a Jordánszky-kódex ilyenféle alakjai tehát: kezee, fejee, testee
stb. valamikor csakugyan hosszú magánhangzóval voltak használatban.
Hogy kódexeink keletkezése korában is igy hangzottak-e, az egyelőre
nem tartozik reánk ; fontos azonban megállapítanunk azt, vájjon ez a
hosszú é-féle hang nyilt vagy zárt volt-e. SZIGETHY ISTVÁN (NyK. 15 : 65),
úgy látszik, a nyiltabb hangzó mellett foglal állást, mikor azt mondja,
hogy «a mai esze, teste, asszonya-féle példák nyilt végvocalisukkal még a
hajdani -ja, -je ottlétére vallanak.» Ezzel szemben áll SZINNYEI JÓZSEF
állítása, ki (A birtokos szemólyragozásról. Nr. 17 : 5—6) bebizonyította,
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hogy ez az e hang eredetileg zárt volt, mégpedig először hosszú é, mely
később é'-vé rövidült, s mivel a köznyelv — néhány esetet leszámítva —
az é hangot nem tűri meg a szó végén, azt lassanként nyilt e-vé változ
tatta. Hogy zártabb volt, arról tanúskodik először az, hogy az -e személy
rag a régi nyelvben és a mai nyelvjárásokban is i-vel váltakozik. Bizo
nyítja ezt a debreczeni nyelvjárás is, mely különösen a továbbragozott
alakokban i-t használ az e helyén, továbbá a Bécsi- és a Müncheni-kó
dex, mert a továbbragozott alakokban itt szintén zárt <: hangot találunk.
De ugyancsak avval a kettős ee-vel, a mely fönnebbi megállapításunk
szerint zárt e-t jelöl, találjuk rendesen írva a továbbragozott alakokat az
Erdy- és a Jordánszky-kódexben is, különösen az előbbiben, mely e te
kintetben sokkal következetesebb. A sok közül csak néhány példát soro
lok fel:
bölchesseegheeben. ErdyC. 166sa, bezeedeeben. ErdyC. 6833, bezeedeeböl. ErdyC. 119i3, bezeedoet, ErdyC. 149i4, dychöseegeere. ErdyC.
73», értelmééről. ErdyC. 82i9, eeleteere. ErdyC. 67-24, eeleteeben. ErdyC.
12886, eeleteen. ErdyC. 48i«, ezeeben. ErdyC. II. 474BI. elmeeye. ErdyC.
78ta, földeere ÉrdyC. 63 28 , földéén. ÉrdyC. 1022s, feyeere ÉrdyC. II. 456i«.
hyreewel II. 462si, istenéét 4822, innepeeröl 91*, ygheeye 70s4, kenyweenek ErdyC. 0827, kezeeben ErdyC. 59s, lelkeewel ErdyC. 89s4, neweenek ErdyC. 44io, neweeben ÉrdyC. 78«, öröméében ÉrdyC. 63s7, reezeeben ErdyC. 433*. II. 1430, térdéére ÉrdyC. 7728, testeeben, testeere, testeetwl, vyzeeben ErdyC. 84is stb. stb.
SYLVESTER is következetesen i-t ír a továbbragozott alakokban, a
mi szintén az e hang zártsága mellett bizonyít. Mindezekből az követke
zik, hogy a 3. szem. birtokosrag e-je eredetileg csakugyan zártabb hangzó
volt, s mivel az esetek igen nagy számában az Erdy- és a Jordánszkykódex is kettős ee-vel jelöli, a melyről eddig láttuk, hogy zárt hang je
lölésére szolgál, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy kódexeink keletkezésé
nek korában, vagy legalább a kódexiró nyelvjárásában zárt vocalissal
hangzott ez a rag, akár rövid (-e), akár hosszú (-é) volt. Kódexeink ilyen
alakjai a következők:
lataa haat mynt ffeel hasadozot az háta beeree. ErdyC. II. 29329;
kyben sem eredethbynnek bethkee, sem boczanando veeteknek boytasa
ninczen. ÉrdyC. 24-6e; hatalma alat vala h\'v bezedee JordC. 532is; meely
twdomannak es bőlccheseegnek eegy ceppee es nagyobb . . . ErdyC. I I .
348sö; Istenth soha senky nem lattá ; hanem czak h\'v eggyethlenee JordC.
624n. 543zs; Ha mellyteknek ekree az verembe esendyk JordC. 57731;
kynek eeledelee vagyon JordC. 527is(: embernek eeletee JordC. 56932.
64610. 64-525; myndeneknek eremee ÉrdyC. II. 3024; lelky értelméé
ÉrdyC. 237ia; haraghnak myatta el vezee ezee ErdyC. 32135. I44*O; ff&yee
alaa JordC. Süaas. 37117; synagoganak feyedelmee JordC. 55123. 66820.
690s; veernek feldee JordC. 708s6; hwz fylleree vagyon JordC. 127s;
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ygaz es éress liytee legyen ErdyC. 20428; ez vylagnak ydwezeyteyee ErdyC.
424n ; nagy ynnepee vagyon my wrwnk ystennek. JordC. 27io; népnek
ystenee JordC. 19i.'56aas. 15ai. 875e. 729n; hw yzee mynt az meezzel
sylt semlyenek JordC. 4625; kynek egy drágalátos Alabástrom pohaar
kenetéé vala JordC. 5037; Ha kynek ket kenthesee vagyon JordC. 527i»;
aldozathnak keweree ne maraggyon the nálad reegghelyg JordC. 5925;
wrnak kezee ÉrdyC. II. ltíia. I. 427is. 36036 stb. JordC. 977. 102a*» stb.
25-ször ; gyenghe aga vagyon, es az liw lewelee ky yteth. JordC. 4322*.
855B ; marianak zeplőtelen zent meehee ErdyC. 1592*; Elég az tanoythwannak, hogy czak ollyan mynt hw mesteréé JordC. 383M. 73422; mynden embernek nyelwee JordC. 17ais; En vagyok dauidnak nemet es gye
kére JordC. 929ie; nemzetéé zerent kedegh gyryabol tamada JordC. 705i.
hyvattateek ew neky newee Jesusnak ÉrdyC. I8O1. 254m. I I . 5302?; kyralnak vala zaaz saross zekeree JordC. 326si; Az zeertartaas mynden nemew yozagoknak annya zyleyee ErdyC. II. 80i»; kyben lakozyk zent
zynee ErdyC. 210si. JordC. 849si ; embernek hw zywee JordC. 849is; az
zyznek termeezet zerent Jeyee nem lehet ErdyC. 67i7; oly gyakortaa
ymathkozyk hogy az ew terdee wgyan ffel chomosot vala ErdyC. 417u :
ezysthnek drágalátos terhee ErdyC. 226s7; myvel Christusnak byzon
embery tedee nem volth vona ÉrdyC. 41619. II. 178«. 294i2. JordC. 27a5.
61921. 698s; az hall' teteméé akada meg torkan ÉrdyC. 2772?; Az hew
veree my rayttwnk es my ffywnkon leegyen JordC. 44621; maga wr Isten
leen ew vezeree JordC. 27326; kereztyen hythnek erőss bay vywo vytezee
ErdyC. II. 55i9. I. 383si; mykoron el fogyót vona ctjzee JordC. 35ai3.
1975. 6313„.
Ide sorolhatók továbbá az ilyen alakok is :
es ky meene belelee az erdeg JordC. 408it. 485a stb. ÉrdyC. 21123,
25322. II. 74i stb.; eg garasth talalz hw bennee JordC. 409n. 61723 stb.
ÉrdyC. 17723.4124 stb.; kynek ellenéé ÉrdyC. I 7820. 24822 stb. JordC.
I6O27. 580i6 stb.; ky vyvee azért moyses az vezzóketh wr ystennek
előlee JordC. 158s«. 457i«. 707»e; Lewe eswen kedyg az zolga hw elettee
JordC. 411 só. ErdyC. 1624; óryzwen az eeynek ydeyth hw barmoknak
felettee JordC. 522ie; az oltáron megh tvztwllyatok hw relee JordC. 20an.
102a stb. ÉrdyC. 280st, 363s stb.
Az alanyi igeragozás elbeszélő múltjának 3. személyét ugyancsak
ilyen ee-ve\ találjuk jelölve a mai nyiltabb e hanggal szemben. Pl.
Elee (éle) kaynan es hethwen eztendeegh JordC. lOais; zent katherina azzonnak confessora eredee el Bononyaban ErdyC.41225; JordC.
576e. 77328; bel zalwan Jesus az hayoczkaban, atal ewezee es ywe az hw
varasában JordC. 378?; Erre Siluester ezenképpen felelee ÉrdyC. 28Ü35.
45I21. JordC. 508*. 509« ; sok népeket hytetee hozya JordC. 724s; lathwan az haborwnnak nagy votat meg yedeer JorC. 40Ü7 ; Es ylee le hw es
tawol hozva JordC. 43a 8 . 35ais. 789i stb. ÉrdyC. 285u ; ky yttetee enghemet JordC. 552s. 9; Vala eg czalados ember, ky zelót yltetee JordC.
42126; Intee azért hwneky Symon JordC. 676io; az keez ky enghem arczwl ytee az eebektwl eede hozattasseek ÉrdyC. 2511; Jesus yewee Jordán
vyzeenek atala JordC. 41 2so. 530«o. 652n ; Iivee kedyg Jesus az tengher
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elwee JordC. 405 7 . 435™; ffel kelee eeyel ÉrdyC. I I . 108M. 318M. 372*5
stb.; ffel kehe azerfh Ábrahám JordC. 38aio. 36a9. 4527 s t b . ; sarth kenee
az en zemeymre JordC. GáSsa ; kezenee ersebetnek ÉrdyC. I I . 64i3; kyt
oly nagy ysteni malazth koicethee JordC. 706io nagyobban kezdee annál
ees mewethny ErdyC. 34io. 288s stb.; Ezth hogy megh mondotta vona,lehellee, es monda JordC. 699n; nem lehetee el veghezny JordC. 580i2.
302so; mynd az sokassaghw czorda menee nyakig az tengherbe JordC.
377so. 45829 stb.; nem meree semyt ellene zolany ErdyC. 290is. 431ai. II.
4983. JordC. 33a29. 3192; ffyat zyle kyt newezee Sethnek JordC. 9ai9. 22;
ErdyC. I I . 9Ü3i; esmegh kettett nyeree vtanna JordC. 435i2; Ábrahám
ewrelee raytta JordC. (Í57i4; kyt megh őlee kaym JordC. 9a2i; tebbet
honnem mynt ewt zaaz embert őletee meg ErdyC. 330sá; le pokee az
feldre JordC. 658s; megh rettenee ottan felix JordC. 7889; eedes almából
ottan ffel serkenee ErdyC. II. 126is; Pogaczaat sytee es eweenek JordC.
31ai9; Syethee azért Ábrahám Sarahoz JordC. 28a2*. 4922; haylokot zerzee
magának ErdyC. II. 142so. 85so stb. JordC. 8ais 24a« stb.; nynchen ez
vylagon eegyeb idwessegewnk hanem chak kyt az syz maria zylee ErdyC.
II. 304s; senky érdemre való yoot nem tehetee ErdyC. II. 17i; zamtalan
neep teree ez kerezttyenseegre ErdyC. 393s8. I I . 30s6. 69i9 stb. ,TordC.
2üau. 104ai9. 36O27 stb. ; kyket megh terhelee hw vranak yozaghybol
JordC. 4üa2; Annak vtanna vyzet toltee az medenczeben JordC. 674s»o;
kyket megh veree Joswe JordC. 314ie. 610ai; kyben isten felette yo palantaat vetee ErdyC. 1332<>. II. 40IR ; JordC. 8au. 602i2; mykoron magyar
orzagh nagyob reezre el vezee ErdyC. 43Gs2. II. 466ss. JordC. 23i«.
5682 stb.
Bátran rámondhatjuk, hogy ez az g-féle hang is ugyanoly fejlődé
sen ment át, mint a 3. szem. birtokosrag. BUDENZ, SIMONYI, SETÁLÁ (Zur

Geschichte der Tempus-und Modusstammbildung in den finn.-ugr. Sprachen) stb. kutatásai szerint ugyanis a finn-ugor nyelvekben eredetileg
egy ~j0 képző szolgált a praateritum képzésére, s evvel képeztetett a ma
gyar elbeszélő múlt is, a miről világosan tanúskodik az alanyi í-agozás
első személye, mely még a mélyhangú szavakban is é-t mutat föl (pl.
mondék) a többi személylyel ellentétben, s ez csakis valami j elem hatá
sából magyarázható. Úgy foghatjuk fel tehát a dolgot, hogy pl. a siet ige
prjet. egyesez. 3. személye eredetileg *siete-je nek hangzott; az e leko
pása s a diphthongusnak hosszú vocalissá való összevonása után : sietének, s azután megrövidülve: siete > siete. A hangzó zártabb volta mel
lett bizonyít az, hogy a ragos alakokban, mint pontosabb helyesírású
nyelvemlékeink bizonyítják, ennek az e hangnak zárt é hang felel meg,
pl. BécsiC. ióuénec, s gg-vel jelölve az Erdy- és a Jordánszky-kódexben is
(lásd a 30. lapon).
Az előbb tárgyalt alakokhoz hasonlók a következő feltételes módú
igék, melyek az alanyi ragozás egyessz. 3. személyében szintén ee-vel
vannak jelölve:
nem ysmerheteek megh, myt bezeellenee hwnekyk JordC. 66126; az
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hw ffya eelnee JordC. G37o; ymadaa hogy ne esnee essew ez feldnek zyneere. JordC. 812is; ky meene az mag vethő hymteny, es mykoron
hymtenee . . . JordC. 46330; Vala kedegh az hw nagyob ffya a' mezen, es
mykoron megh yewnee es haza kőzelgnethne JordC. 583* ; az sanctuariomba kelleme zolgalnyok JordC. 132r,. ÉrdyC. 401io. 422a. 205a stb.;
kerdee megh, myt keresnee JordC. 72a25; ygyere hwneky adny vala
myt kernee hw thwle JordC. 398n. 714io; hogy kedeg az nap el kezdenee
nywgodny JordC. 23ass; vg hog az hayo be kezdenee telny vyzzel JordC.
46()2r,; Hogy kedegh kozelghetnee az varasnak kapwyahoz JordC. 54328.
596n ; Lathwan kedegh wr ysten hogy sok gonossagh lennee ez felden
JordC. 12aio. 199u,. 81 íu stb. ÉrdyC. 215*. 264*>. II. 683. 703u stb.; es
mykoron mennee az wton ErdyC. 328R ; keth romay zekeer egymás mel
let raytta el mehethnee ErdyC. 254i7. 350? stb.; yar vala az tengheren
myglen Jesushoz mennee JordC.^-OOs. 291Í* stb. mywel az zent háromsaghnak tyztesseeghet tehetnee ÉrdyC. 229u. JordC. 206so ; myg nem wr
isten vélek yrgalmassagot tennee ErdyC. 350s. 27722 stb. JordC. 4929.
522s. 623ie stb.; chak hogy egheesseghben meg terme az hadból ErdyC.
352n. I I . 2tí9s. 26Ö34 ; ha volnának vala kynek zaz yohay es egy hw kezzelek el teewedme JordC. 41()is; eelegh értelmet velietnee belőle ErdyC.
22436 ;,hogy senky gonozt ne veelhetnee ErdyC. 2289; ky mykoron vezteglenee ErdyC. 28228. JordC. 49128. 593i7 ; hogy mynket az teyyel es mez
zel folyó feldnek erekseeghere be vynnee ErdyC. 28Ö7.
A fölszólító mód képzőjének a hangzójában valószínűleg ugyanaz
az elem lappang, a mely a prast.-ban (1. BUDBNZ, UA. 357), tehát a mit
arról mondtunk, az erre nézve is áll. A 3. szem.-béli vocalis eredetibb
zártsága mellett szólnak itt is a ragos alakok, melyek szintén a zárt é
jelével vannak jelölve pontosabb irásu nyelvemlékeinkben, így az Erdyés a Jordán^zky-kódexben is, mint fentebb láttuk.
A tárgyas igeragozás felszólító módjának 3. személyében is sokszor
találunk ee~vel való jelölést. Pl.
enczee ky hw veoreeth JordC. 102i4. 85g; Senky towabba ffel ne
tamazza, es megh ne eppehee az varasth. JordC. 229is; Ercchee kynek
erteny keel ErdyC. II. 257is. JordC. 17ais. 43110 stb.; az kwthnak wra
megh fyzessee az baromnak araath JordC. 57s; mert awag egyket gywlőlyee JordC. 3719; En nem keresem az en dyczőseeghemet; vagyon ky
keressee es yteellye. JordC. 65627. ErdyC. II. 35022; mynden ember fa
rara kessee hw fegywereeth JordC. 7Ű4; keressen bekeseegliet, es kowesee
hwtet JordC. 85()x«; myt haznal embernek ha el nyeryee mynd ez vylagot JordC. 482is; hogy magát megh ollyee JordC. 76Ö7; kyn wr ysten
megh haragghwggyeek es be rekezzee az menyorzagot. JordC. 22Í20; hogy
az ygassaag teetelt Cristns Jesus felette zeressee zent Dávid byzonsaag
ÉrdyC. II. 76i9. I. 139i; ressee az zentelth vyzben JordC. 128is. '244i 6 stb.
ÉrdyC. 3444. II. 31323 stb.; hogy wr istennek zent malazttyaat el ne
vezessee ÉrdyC. I6625.
Úgyszintén a tárgyas ragozás perfectumának 3. személyében is
néhány helyen:
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Mykoron ffel emeltliee vona Ábrahámh\v zemeyt JordC. 28an; ez vy
lagh hwket megh gylőltee JordC. 68720; megh ysmertee JordC. 6383; mynden yozagat az orwosokra keltettee vala JordC. 55133; meg kőweztee volna
ErdyC. 62so; ember es nem vala ky ez feldet myveltee vona JordC. 9r,;
mert nem erdeghnek neweet neweztee ErdyC. 286i; az okaert oltee megh
ewket az puztaban JordC. 149i; mert ky teremtottee az embert kezdetben
JordC. 413e; ennek emlekőzetyre tettee JordC. 438ÍS. 50326. 69321 stb.;
hogy el vegheztee vona JordC. 563i2; el vettee vona JordC. 528ia.
Ezekben az e féle hang zártságát szintén olyan diphthongusból
magyarázhatjuk, mint fentebb az elbeszélő múlt és a feltételes jelen
egyessz. 3. személyében. (Kérje < *kérjej < *kérje-je; ölte < * óítej
< *ölte-je).
Itt-ott, ritkán a szótő végén is találunk kettős ee-ve\ való irást.
Például:
legyen ty keztetek eppee es keserwseegh zylew gyeker JordC. 264a4;
Es egy feketéé bestye el zakaztaa derekatwl ÉrdyC. 25l4i. 362s; kftfenee
vad meg marth JordC. 59a2i. ErdyC!. II. 87* ; nylwan es nem mesee zerent JordC. 1433i.
Továbbá az ilyenekben :
Hozd ky edee hwketh JordC. 31asa. 492i7. 746M. stb. ; Ez nemes
pohárban mynááenfelee orwossaagh vagyon ErdyC. II. 137i2; Az zent
írásban neeg felee zozatot talalwnk EvdyC. 1672R. 17110. II. 4821. JordC.
34-20. 152ti. 266i3; mynee nagy mondhatatlan dychoseegöt eerdemlőt lee
gyen: ky yelenthy kywee ErdyC. II. 354?; mezzee ErdyC. 102n. II. 280s.
JordC. 22Ío. 7017.
Ezeknél már csak egy-két nyelvjárás kiejtéséből következtethetünk
eredetibb zártabb hangra. így pl. a palóczoknál és Eábci vidékén ma is
/'-vei ejtik & fekete, fejsze, esté, fene, ige szavakat, s ilyennel jelöli az utób
bit a Bécsi-kódex is. Zártabb voltuk mellett bizonyít továbbá még az is,
hogy a felső-tiszai nyelvjárásban ezekben a szavakban ragok előtt i-t ej
tenek : feketít fej szít, igít.
Ezzel felsoroltuk azon eseteket is, melyekben a kettős ee-\ro\ való
jelölés a mai rövid zárt é és nyilt e hang helyén áll. Ezeknek egy részé
ről, mint már többször említettem, ki lehet ugyan mutatni, hogy vala
mikor hosszú vocalissal hangzottak, de hogy kódexeink keletkezése ide
jében, vagy akár csak a leiró nyelvjárásában is valamennyiben hosszú
lett volna a vocalis, azt nem fogadhatjuk el kételkedés nélkül. Ellene
mond ennek a feltevésnek először is az, hogy egynéhánynak állítólagos
hosszú hangzója sem a környező mássalhangzók hatásából, sem a rokon
nyelvekből nem magyarázható. Ellene mond továbbá az is, hogy egyes
szavakban az eddig uralkodó nézet szerint a maival épen ellenkező lett
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volna a hosszú magánhangzók helye: eegyeb, eeleg, felee (féle), peeczet,
eersebet; s hogy a következő korban, a kódexek keletkezése után egy-két
évtizeddel ezek legnagyobbrészt rövid magánhangzóval voltak haszná
latban.
Azon állításunkkal azonban, hogy a kettős ee-\e\ való irás ezekben
is a zártságot jelöli, némileg ellenkezni látszik az, hogy a zártság nincs
mindenütt következetesen megjelölve, úgyhogy a példák jelentékeny
részében a kettős ee-vel való írással szemben majdnem ugyanannyi egy
szerű ^-vei való irás áll. Ha azonban tekintetbe veszszük azt, hogy a
zártság ilyen jelölése mellett igen könnyen lebetett hibát ejteni, s hogy
ez az ingadozás csak azon szavakban fordul elő, a melyekben ma is rö
vid zárt hangzó található ; ha számba veszszük továbbá azt is, hogy a
hosszú zárt é helyén, a melynek hangzása határozottan feltűnőbb az é
mellett, mint az é'-é a rövid nyilt e mellett, sokkal következetesebben
találjuk a kettős ee-t: akkor az ezekben található jelölósbeli ingadozást
annak tudhatjuk be, hogy az illető másoló ezen szavakban nem érezte
már oly élesen a rövid e hangzót, mint a fentebbiekben a hosszú é han
got. Ennek igazolásául szolgálhat első sorban az, hogy a mikor jelöli,
egy-két példát leszámítva, rendesen az első szótagban jelöli, a hol a hang
súly hatása alatt jobban volt érezhető a hang színezete ; másodsorban
pedig az, hogy azon szavakban, melyekben a rövid e a hosszú nyilt /--vei
együtt fordul elő, mi által a két hang közötti külömbség sokkal észre
vehetőbbé vált, következetesen kettős ee-ve\ jelöli. Igen sokszor jelöli a
szó végén is, a hol szintén feltűnőbb lehetett, mint a szó közepén. Ebben
a tekintetben is tehát egész bátran a zárt hangzó mellett foglalhatunk
állást.
Eöviden összefoglalva kutatásunk eredményeit, kimondhatjuk,
hogy mivel a hosszú zárt é hang határozott többségben kettős ^e-vel, s
a hosszú nyilt r hang következetesen egyszerű e-vel van írva, s mivel a
mai zárt é s a hangfejlődésbó'l kimutatható eredetibb zárt e helyén (a
hol ma már nyilt e hangzót ejtünk) az esetek igen nagy számában szin
tén kettős ee-vel való jelölést találunk : az Erdy- és a Jordánszky-kódex
az «e» betű kettőzésével a hangzó zártságát jelöli, tekintet nélkül annak
hosszrí vagy rövid voltára, épen úgy, mint a Bécsi- és a Münekem'-kódex.

Említettük már többször, hogy a többi magánhangzónak kettős
betűvel való jelölése az ee-k számához képest aránytalanul csekély s oly
következetlen, hogy nem tudjuk egyelőre eldönteni, mit akart itt a kódexiró a betükettőztetéssel jelölni: hosszúságot-e vagy az illető magán-
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hangzó valamely más sajátságát. Az e után legtöbbször az a betűt talál
juk megkettőztetve, mégpedig az esetek nagy többségében a mai vagy a
nyelvtörténetből kimutatható eredetibb hosszú hangzó helyén; csakhogy
itt oly nagy a következetlenség, hogy egyazon szó hosszú hangzója
aránytalanul nagyobb többséggel van irva egyszerű a-val, mmt kettőssel.
Találunk azonban egynéhány esetetet, mikor a mai rövid a hangzó
helyén kettős aa-Yail való jelölés fordul elő. Csakhogy a példa oly kevés
s a jelölés oly következetlen, hogy ebből nem igen mernénk következte
tést vonni akár az a hangzó hosszúságára, akár más valami sajátságára.
Összes ide tartozó példái a két kódexnek:
baal kezeet ErdyC. 4237: baal kezeewel oldalán való zent meel se
bet Bel födőzee ÉrdyC, H . 374a>. 421». 455w. (SZIGETHY ISTVÁN téved,
mikor azt állítja, hogy ez a szó csak egyszer fordul elő így jelölve ; NyK.
15 : 56.); senkyt erőzaak meg nem chalhat ErdyC. II. 31222; mynt egy
éress kew ffaal az zent egyhaaz mellee tamada ÉrdyC. 4354; hányattatik
vala ah haab myat JordC. 39926; tenghernek haaba JordC. SSlie; ew
attya vala haad vyselew^feyedelem ÉrdyC. 38(>*. I I . 90u; Haad el mastan mert ig kel leenny ÉrdyC. II. 2Ü3o; akar meely erössen mwkalkodyk
vala meeg ees megh haal vala ehel ErdyC. II. I8632. 22323. 288n. I. 72*.
2927. 37s6; nem haal nem laat nem erez ErdyC. II. 314-36. 25822; a/ myt
zemeewel laat ynkaab zokta zeretny, honnem mynt a' myt haall. ErdyC.
I. 56e. I6810. 301i7; Haat eztendeegh zanczad az the földedet JordC.
124io. 12225. 123*. 14. 11029; haat ezysth pénzt hagyot adny ÉrdyC. 348is.
35322. 28?2o. 23; ymez haat yeles okaerth. ÉrdyC. II. 301i4. 20422. stb. ;
az meennyey angyalok nem voltának kaar zerent el walaztwan eegy
mastwl ÉrdyC. II. 347s; kaar belyek ÉrdyC. II. 349« ; Naap kelet felől
Judas yttee meg ew taboraat JordC. 12221; Ez zent vytezők kedeeg zallottak vala meg nyolcz olaaz meel feldőn ew hozyayok ErdyC. II. 332IR;
myt yaarz eet te zaar csak ÉrdyC. II. 25114; ne hannya ember hyteet
myndden kysded dologéért heeyaba mert nagy bynt caal benne. ÉrdyC.
II. 29129; soha en feyemen vaa>8 nem volth JordC. 345i ; ky vonyaa kezeyt az vaas zeeget (k) kőzzől ÉrdyC. 149u ; raas lanczal ErdyC. 336is;
mynt egy zeep feyeer kőlyköchke kynek az hataa orya tarka-barka volna
ÉrdyC. 24828; kynel dauid kwczaa, vagyon JordC. 89Ü4.; legh ottan megh
allaa h\'v veer korssaganak folyása JordC. 5523; az ygassaghban megh
nem allaa, JordC. 65(>io; Thyberis vyzyghen megh aradaa ErdyC. 34922;
kyben bel hagaa ew hytynek myatta ÉrdyC. I92ni ; ottan zozatot hallaa
mondwan ÉrdyC. 41227: Kyről wg yraa zent Isayas kenyweenek kylenczed reezeeben ÉrdyC. 169ss; kynek fyle vagyon, halgassaa JordC'. 8882;
mossaa az vyzzel JordC. 129s; hogy ez es megh ne halnaa JordC.^66716;
nem thwgya vala, myt mondanod JordC. r 483is; predicallanaa ÉrdyC.
73IÚ ; hamegh sem kereztelködöt ronaa ErdyC. 24227; ayoytatossagaaí
ErdyC. II. 474.<s<>; ottan meg mongyaad hol vagyon ÉrdyC. 423s; az
vasaak ew róla el zakadozrmnak ÉrdyC. II. 442ie; az tengher bely halaak egyben gyewlnek ErdyC. 831; aad énnekem feleet (add) JordC.
54a2R ; Aad énnekem ah János baptiztanak hw feyeet JordC. 39813; tegnapy napon ezt aadaad énnekem ErdyC. 404M ; ha teenekőd sok leend
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bewseeggel aagy ÉídyC. I I . 185so;" gonozoknak az erek yay vezyknek
eerdemeeth aaggya ErdyC 164-26.
Még ritkábban fordul elő a kettős oo-val való irás, úgyhogy a mai
ó hang helyén aránytalanul többször találunk egyszerű o-t, mint kettő
set. Eövid o helyén csak a következő esetekben fordul elő oo:
Hooz" három eztendey ynőth. JordC. 23a25; Mykoron azért mynd
az oolaz orzag bely feyedelmek meg hallottaak vona. ErdyC. 383a: Vala
nemynemew kew ooth akkoron myt az kew rakó mesterek stb. ErdyC.
33822; wy'ay oorsoot fogdosanak ErdyC. IL IO827; az okaeert ees eremesth zoolgal ewneky mynd ew eelteeben ErdyC. I I . 6322.
Mindezek azonban csak egyszer-egyszer fordulnak elő így jelölve,
a miből természetesen nem vonhatunk le semmiféle következtetést, leg
feljebb azt mondhatjuk, hogy ezen hibáknak számítható esetek kivételé
vel, a kettős oo-val való irás, a mikor előfordul, rendesen a mai hosszú o
hang helyett áll.
Szerfelett ritka a kettős uo, úgyhogy a 5. lapon felsorolt példá
kon kivül csak ezen két szóban fordul még elő: teneezSotJoi'dC
67,vőod
JordC. 32ftii.
Mindezeket tekintetbe véve, azt mondhatjuk, hogy az irás követ
kezetlensége miatt sem az a, sem az 0, sem az ö hang jelölésére nézve
nem állíthatunk fel határozott szabályt; azon megjegyzéssel azonban,
hogy valahányszor kettősen fordulnak elő, rendszerint a mai hosszú hang
helyén állanak.
SUHA.TDA

LAJOS.

Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift fürfinnisch-ugrische
Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger. Unter Mitwirkung von Eachgenossen herausgegeben von E. N. SETALA und KAARLE KEOHN. Helsing-

fors u. Leipzig. — Ezen régóta tervezett folyóiratnak az -első füzetét
(a melybe SETALA, KEOHN, SZINNYEI, WIKLUND, WICHMANN, MIKKOLA, EKMAN,

SIMONYI és DONNER írtak közleményeket) éppen füzetünk zártakor kaptuk
meg. Örömmel üdvözöljük ezen nagy érdekű szakfolyóiratot, a mely talál
kozó helyük lesz mindazoknak, a kik finn-ugor tanulmányokkal komoly
módszeres alapelvek szerint foglalkoznak, és tájékoztatója a tudományos
világnak a finn-ugor tanulmányok haladásáról. — Legközelebbi füze
tünkben részletesebben szólunk róla.
Sz. J.

Az AbeJUféle szójegyzék.
hagyatékának gondos átkutatásakor HEGEDŰS
a többi közt egy XV. századi (A. szerint a XV. sz. végéről
való) olasz-magyar szójegyzéket talált, melyet korán elhunyt tár
sunk római tartózkodása idején másolt a vatikáni levéltárnak
egyik kéziratából. Alább közöljük az egészet ÁBEL másolatához
híven; az ő hozzávetéseit félkörű rekeszbe, a magunkéit szögletesbe
zárjuk. Gondolatjellel az új sorokat jelezzük.
A szójegyzéket talán egy MÁTYÁS király udvarába került (sza
badszájú) olasz írta élőszóbeli kérdezés és diktálás után. Az egész
ben legérdekesebb az írásmód; mert az író olasz hangértékük
szerint alkalmazta a betűket s pl. ép úgy az ő M-jával jelölte a
magyar o hangot és o-val az a-t (s néha i Y. y betűvel a zárt e-t, a
nyilt e-t sokszor a-val), mint legrégibb irott emlékeink, sőt az u
betűvel jelölte az ö ó hangokat is.— A m á s s a l h a n g z ó k közül
a gy (és j) hangot //-vei és gi-Yel írja, az sz és z hangot s betűvel,
az s hangot se-vel, a cs és c hangot c-vel (de a c-t 9-vel és z-Yel is).
Nevezetes, hogy a tt és t helyett sokszor ct-t ír, mert az olasz tt,
helyett is a latin eredet szerint ct-t ír (otto h. octo stb.). — A mássalhangzós végű szókat igen gyakran egy-egy magánhangzóval
toldja meg, olaszosan (pl. meneche olv. mének 9 minek ? giale e h.
igial, igyál); innen van, hogy a, bors és a borsó nála, egy alakot ölt:
burso). Néha szóközépi mássalhangzók közé is ilyen magán
hangzót szúr, de ebből is alig következtethetünk vmit az akkori
kiejtésre (pl. asabelachuth =f az-ablakot, octauen == ötven).
Szókincsünk ismerete e szójegyzékből jóformán csak azzal
gyarapodik, hogy egy-két szóra az eddig ismertnél régibb adatot
szolgáltat. De van egy igen nevezetes szó itt, a mely földeríti a
lakol ige eredetét is (KASSAI J. úgy magyarázta — s utána CzF. ÁBEL JENŐ
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hogy lakol a. m. jól lak-ik veréssel): «grande peccato nogio locho»,
olv. nagy lak! Tehát volt a magyarnak lak szava, mely b ű n t
jelentett s belőle lakol = b ű n h ő d i k (v. ö.forbat eredetileg , b ű n \
olasz forfatto, aztán ,büntetés, boszú').
Vat. lat. 6966. XV—XVI. századbeli collectanea különböző kezek
től, f. 214 b —215 b a XV. s z á z a d v é g é r ő l látszik ; a mindjárt utána
következő mű 1438-ban Íratott.
Parlare Ungharo. — Siamo ad dormire gere alagionchel — ziamo
ad magnare gere giunche [együnk] — siamo ad bére gere giucho [igyunk] —
bevi giale (giala í) [igyál] — bon vino gio borth (!) — perche meneche
(minek'{) — chiudi la finestra thebe asabelachuth [teddbe aza.] — madio
si hiasogia (hazudja;í jaszondja'!' madio-ban az i nagyon bizonytalan) —
va caca ere sars — va presto ere hámor [eredj hamar] — non saccio nen
tudum — patre apa — matre agna — dame del pane étke cheneret [olv.
ette kenyeret, v. ö. anya, atte kenyeret. ÉrdyC. 101 e h . adj te; ecce e h.
add-sze MTsz.l — non nagio [non aggio] figlio nem cen [nencsen]
fiam — dame bére patre ethe giala apa [adj te igyál apa ?] — va főre ece
(esce) echi (ere(dj) ki) — si stato főre chin uain [kinn va,n] — sta ad
casa othoain [otthon van] — cazo fos — fregna iialaghe — dio nagioti
(segítsen neked?) [n'ajuti = ci ajuti: segítsen bennünket] ste angegioto
[isten adjon jót] — io vorria foctare en_basnec — et io enisi — bella
polzella sepe leagno — bella donna sepe assem [! szép asszony] — dece
tisi, vinti U8, XXX armiz, quaranta neguiuen [így] — cinquanta octaaen,
sessanta otovan, sectanta ethuen - octanta gnalzase [800 e h. 80], novanta
clálanzase, cento tisase [tíz száz]. — Dio te dia bono di, bono hono (!)
[uomo] Ja napotu, io enbrem [jó napot, jó ember] — cazo tórchulo (tenchulo ? te in culo*) fos te scechebet [s... edbe] — non teluolgio dire [non
te'l voglio dire] nem, mundum neche[d] — picholo homo clnsdem embrem
[olv. kisded ember] — tacn (?) hay nome a ... (the??) nevet — piaceti (!)
acaruyn — ay magnato ytali [olv. ettél-e] — ay fuctuto bastalj — ay beuto
yatali [iottál-e],
(f. 215a) ege, cheetu, harum, nege, ucte, oto, ethe, gna,uz chilens, tisi, tisi nege, tisichectu, tisiharum, tisienege, tisienuete, tisioto,
tisiethe, tisi gnanc, tisi chilens,-usso (!), vsnege, vsucheetu, vsuharum, vsunege, vsu necte, vsu octo, vsu ethe, vsu gnauc, vsu chilens, armic, armie
ege, armic cheetu, armic harum, armicnege, armicocte, armic oto, armiz*•) KÖRÖSI SÁNDOR szíves értesítése szerint Fiumében azt mondják:
inter letto az ágyban (régebben indel letto <C innel leto = nel letto) és soter
leto = soíío il letto az ágy alatt. Tehát terchulo — inter culo ?
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ethe, armiz gnauz, armiz chilens, negiuem (!), neguiuenege [!], neguiuenchectu, neuigenharum (!), nauiuen (!) nege, neuigen ucte, neuigen octo,
neguiuen ethe, negiuen gnauz, negiuuen chilens, uctove, uctoue ege, ucteué
chectu, uctuue harum, uctoue nege, uctué ucte, octuue oto, uctaué ethe,
uctove gnauz, uctuue chilens, otouan, otoua ege, otoua chectu, otouam (!)
harum, otoué [!] nege, otoué ucte, otoué oto, otoué ethe, otoué gnauz, otouem
cJálens, ethuem (!), ethue ege, etuem chectu, etuem harum, ethue nege, etué
ucte, etué oto, etuem ethe, etué gnauz, ethue chilens, gnalzase, *gnalzase ege,
gnalzase chectu, gnase (így) harum, gnalse (így) nege, gnalsase ucte,
gnalse oto, gnalsase (f. 215b) ethe, gnalsase gnauz, gnalsase chilens, chilansase, chilanzase ege, chilansase chectu, chilanzase harum, chilanzase nege,
chilanzase ucte, chilansase oto, cldlansase ethe, chilansase gnauz, chilasase (!) chilens, tissase (!) [tízszáz]. — 10 tisi, 20 ussu, 30 harmic, 40
negiuuem, 50 vctuem, 60 otouem, 70 ethuem, 80 gnalsase, 90 chilensase,
100 tisase*), melli (!) miiion, esere, tamenesere (tumenesere) [olv. tömény
ezer, 1. NySz.].
que dici tu miti mon[dasz] — non couelle (!) [covelle : csekélység] nem siomict (szomict? nem számít) [nem semmit, sömmit] —
que male [uale] questo vino miti rebor (!) [mit ér e bor] — denaro^0«£ —
fiorino aram, ducato [arany dukát] — arán oro — argento exiusto —
piombo olno — ramo rése [réz] —• ortone (áthúzva) [ottone: sárgaréz]
badago [bádog] metallo — orsó [orsó] lo fuso — burso [bors] lo pépe —
coporso lopelo [?] sepoltura — burso le cecere — corso la broca — bello
garzoné sepe leginto [szép leqényt] — iuuene [giovane ?] ius (!) [hős?] •—
grandé peccato nogio locho (!) — grandé homo nogio embre.
SIMONYI ZSIGMOND.

Az Árpád-kori kiejtéshez. A fönnebb közölt szójegyzék néhány
szavának az írása azt a sejtelmet keltette bennem, hogy az Árpádok kora
beli oklevelek és krónikák magyar szavai végére írt u talán olyan betű
volt, a mely n e m i s j e l ö l t h a n g o t . Erre a föltevésre más okaim
is vannak, s legközelebb részletesen szándékozom a NyK.-ben e kérdéssel
foglalkozni.
Sz. J.

* Látnivaló, hogy a ki a magyart diktálta, 80, 90, 100 helyett téve
désből mindig azt mondta: nyolczszáz, lálenczszáz, tizxzáz. Talán nem is
volt magyar, hanem szintén olasz, a ki csak félig-meddig tanult meg
hiagyarnl. Ezt sejteti pl. hatvan-n&k is ven-nel való írása: otoue, s néhány
más furcsaság, pl. az «ádj te igyál apa».
15*
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Könyvészet 1900.
(Második közlemény.)

5. Román nyelvek.
Abeille, L. Idioma nációnál de los Argentinos. Paris, Bouillon,
(8-r. XXIV, 434 1.) 10 fr. Rövid ism., Románia 486. 1.
d'Arbois de Jubainville, H. Etudes sur la langue des Francs á
l'époque Mérovingienne. Paris, Bouillon. (8-r. XI, 342 1.) 6 Eres.
Barbul Jenő. Az avasvidéki nyelvjárás. Budapest, 1900. (8-r. 71.1.)
Barcianu, Sab. Pop. Wörterbuch der románisclien und deutsehen
Sprache. I. Theil: Románisch-deutsch. Hermannstadt 1900. W. Kraíít.
(8-r. 6 1ev., 751 1.)
Berger, Henr. Die Lehnwörter in der französischen Sprache áltester Zeit. Leipzig, O. R. Reieland. (8-r. III, 347 1.)
Berlit, Ottó. Die Sprache des altfranzösischen Dichters Róbert
von Blois. Halle. (8-r. 42 1.) Diss.
Blondel, J. E. Philologie historique de la langue francaise. Paris,
Guillaumin. (8-r. 499 1.) 7 fr. 50.
Bourciez, E. Précis historique de phonétique francaise. Nouv. Edit,
Paris. Klincksiech. (8-r. 250 1.) 3 fr. 50.
Caballero, R. Diccionario de modismos (frases y metaforás) ; primero v úníco de su género en Espafia. Madrid, P. Núfiez. (4-r. 1198
1.) 25 fr.
Dalgado, Sebastido Bodolpho. Dialeitos indo-portugueses de Ceyláo. Lisboa, Imprensa Nációnál. (8-r. XXIX, 260 1.)
Dauzat, A. Etudes linguistiques sur la Basse-Auvergne. Morphologie du patois de Vinzelles. Paris, Bouillon. (8-r. 315 1.) 10 fr.
Densusianu, 0. Sur Faltération du C latin devant E, dans les langues romanes. Paris. (8-r.)
Densusianu, Ovid. Scoala latinista in limba si literatura Romina
originea, tendintele si inönenta ei Bucuresci, C. Gröbl. (8-r. 34 1.).
Devanx, A. Etymologies lyonnaises. Róponse a M. Steyert, par
l'abbé —. Lyon, Mougin-Rusanel. (8-r. 1601.) Rövid ism. Románia 631.1.
Diepenbeck, R. Beitráge zur Kenntnis der altfranzösischen Umgangssprache des spáteren Mittelalters. Kiél. (8-r. 58 1.) Diss.
Duffaut, Abbé II. Recherches historiques sur les prénoms en Languedoc. Toulouse. (8-r. 46 1.) — Rövid ism. Románia 632. 1.
Fischer, Dr. Aug. Die indirecte Recle im Altfranzösischen. Ein
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Beitrag zur altfranzös. Syntax. Berlin, E. Ebering. (8-r. VIII, 77 1.)
2 Mk, 40.
Forschungen zur romanischen Philologie. Festgabe f. Hermann
Suchierzum 15. III. 1900. Halle, M. Niemeyer. (8-r. V, 6-46. u. XXXVI
1.) 18 Mk:
Freemann, M. és Josselyn, J. A. B. Etude sur la phonétique italienne. Paris, Fontemoing. (8-r.) 5 fr.
Fulcheri; B. II nome personale románo in Piemonte e Liguria durante lo dominazione romána. Mondovi. Blengini. (8-r. 236 1.)
Genelin, P. Germanische Bestandtheile des rátoromanischen (surselviscben) Wortschatzes. Innsbruck, (8-r.) Progr.
Girardin, JosepJi. Le vocalieme du fribourgeois au XV-e siécle.
Thése. Halle. (8-r. 50 1.)
Glossaire des patois de la Suisse romande. Premier rapport annuel. 1899. Neuchátel, 1900. (8-r. 16 1.)
Gramática de la lengua castellana por la Beal Aeadamia Espaíiola. Nueva edición. Madrid, Hernando. (4-r. 418 1.) 4 fr.
Guerlin de Guer, C. La dialectologie normande (organisation et
méthode), lecture faite au congrés de l'association normande, á Bagnoles de l'Orne, le 28 juillet 1899. Caen, Delesques. (8-r. 14 1.)
Hatzfeld. A., Bannesteter, A. & TJiomas, A. Dictionnaire général
de la langue francaise du commencement du XVII-e siécle jusqu' á nos
jours. 27—32. fasc. Paris, Delagrave. (8-r.) — Ism. H. Gy. Budapesti
Szemle 104. köt. 306—309. 1.
Henry, V. Lexique étymologiqne des termes les plus usuels du
breton moderné. Bennes, Plihon et Hervé. (8-r. XXIX, 350 1.) 6 fr. —
Ism. Ernault, Émile. Bev. crit. 38. sz. — Tliomas A. Bomania 452. 1.
FLerzoq, Eugen. Materialien zu einer neuprovenyalischen Syntax.
Wien. Progr. (8-r.' 23 1.)
Historie de la langue et de la littérature francaise, des origines k
1900. Publiée sous la direction de L. Petit de Julleville. Tom. VIII. Dixneuviéme siécle. Paris, A. Colin. (8-r. 928 1.) — Ism. Bourciez E. Bev.
crit. 30. sz.
Blolle, Fritz. Avoir und savoir in den altfranzösischen Mundart.
Marburg. (8-r. 97 1.) Diss.
Ive, Ant. I dialetti ladino-veneti deli' Istria. Strassburg, K. J.
Trübner. (8-r. XXIII, 207 1.) 5 Mk. 50. Ism. Thomas. Bev. Crit. 48. sz.
Jaeger, 0. Elemente der französischen Lautlehre. Für den Unterricht zusammengestellt. Mit 1 Abbildg: Liingssclmitt durcli die Sprachorgane. 3. Aufl. Strassburg. Verlagsanstalt. (8-r. XII, 18 1.) 30 pf.
Jordana y Moréra, J. Algunas voces forestales y otras que
guardan reláción con las mismas, confrontiadas todas con el Diccionario de la Beal Academia Espaüola. Madrid, Bicardo Bojas. (4-r. IX,
320 1.) 6 fr.
Ba Grasserie, R. Etudes de grammaire comparée des principes
scientifiques de la versification francaise. Paris. (8 r. 444 1.) 20 fr.
Bamjtrecht, Férd. Die mundartlicben Worte in den Bomanen u.
Erzüblungen v. A. Theuriet. Berlin. (4-r. 27 1.) Progr. 1 Mk.
Beite de Vasconcellos, J. Estudos de philologia mirandesa. Vol. I.
Lisboa, Imprensa Nációnál. (4-r. XX, 488 1.) Bövid ism. Bomania 480. 1.

230

HELLEBKANT ÁEPÁD.

Levi), Emil. Provenzialisches Supplement-Wörterbuch. 10. Ileft.
Leipzig. (8-r. III. Bd. 129—256 1.) 4 Mk.
Lorenz, Dr. C. Alphabetische Zusammenstellung der französischen Vérben, welche mit dem Infinitiv ni. de und á verbunden gebraucht werden. Wolfenbüttel. J. Zwissler. (8-r. 34 1.) 1 Mk.
Meinecke, Fr. Der sogenannte Teilungsartikel im Französischen.
Kiél. (8-r. 52 1.) Diss.
Meyer-Liibke, Wilhelm. Grammatik der romanischen Spraclien.
III. Bd. Leipzig. Reisland. (8-r.) 24 Mk.
U. a. Grammaire des langues romanes. Traduction fran9aise par
Aug. Doutrepont et Geo. Doutrepont. Tom. I I I . : Syntaxe. I. partié. Paris, H. Welter. (8-r.)
Mizzi, A. M. Di alcuni vocaboli gaulo-maltesi; ossei-vazioni filologiche. Roma, Artigianelli. (8-r. 54 1.)
Musatti, Ces. I nomi proprí nel dialetto veneziano. Venezia, Kirchmayr e Scozzi. (4-r. 11 1.)
Nazari, Oreste. I dialetti italici. Gramatica, iscrizioni, versioné,
lessico. Milano, 1900. Hoepli. (16-r. XVI, 364 1.) 3 lira. Ism. Sk. Liter.
Centralbl. 3. sz. — Plánta, R. D. Lit. Ztg. 8. sz. — Mensch L. Polybiblion 89. köt. 240. 1.
Novati, Francesco. Due vetustissime testimonianze deli' esistenza
del volgare nelle Gallie ed in Itália esaminate e discusse. Milano, 1900.
(8-r. 23 1.) — Rövid ism. P. G. Románia 638. 1.
Nyrop, Kr. Formation du pluriel en francais, Les noms en -l. Extráit du Bull. de l'acad. roy. des Sciences de Danemark. 1900. Copenhague. (8-r. 23—54 1.)
Pallioppi, F. Wörterbuch der romanischen Mundarten des Oberund Unterengadins, des Münsterthals von Bergún und Filisur mit besonderer Berücksicbtigung der oberengadinischen Mundart. Deutsch-Romanisch. III. Basel, Ad. Geering. (8-r. 481—720 1.) 5 ír.
Pfeijfer, Dr. Gust. Ein Problem der romanischen Wortforschung.
Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. (8-r. 40 1.) 1 Mk.
Plattner, Ph. Wörterbuch der Schwierigkeiten der französischen
Aussprache und Rechtschreibnng. Karlsruhe, J. Bielefeld. (8-r. 147 1.)
2 Mk. 40. — Ism. Baumann Frigyes. Die Neuer. Spr. 429. 1.
Platzmann, Jul. Der Sprachstoff der brasilianischen Grammatik
des Luis Figueira nach der Ausgabe von 1687. Leipzig. B. G. Teubner.
(8-r. LIV, 247 1.)
Poewe, Jul. Sprache und Verskunst der Mystéres inédits du XV.
siecle. (Abgedruckt von A. Jubinal. Paris, 1837) Halle, Kaemmerer.
(8-r. 95 1.)
Iieinholdsson, Olof. Sur les pléonasmes syntaxiques de l'ancien
francais. Stockholm. (8-r. 65 1.)
Sabersky, Dr. Heinr. Betonungswörterbuch der italienischen Sprache. Berlin, B. Behr. (16-r. XX, 173 1.) 1 Mk. 20.
Sandfeld Jensen, Kr. Rumaenske Studier. I. Infinitiv og udtrykkene
derfor i rumaensk og Balkansprogene, en sammenlignende undersögelse.
Kjöbenhavn 1900. S. Michaelsen. (8-r. 136 1.) Rövid ism. Roques M.
Románia 635.1.
Schneermann, K. Zur Syntax des Garnier v. Pont- Sainte-Maxence.
Lübecki reálisk. progr. (4-r. 86 1.)
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Schneider, A. Zur lautlichen Entwicklung der Mundart von 13ayonne. Breslau (8-r. 87 1.) Diss.
Schuchardt, Hugó. Romanische Etymologieen. II. Wien, C. Gerold.
(8-r. 222 1.)
Schumann, Paul. Die amtliche Verordnung über die französische Grammatik vom 31. VII. 1900. Blasewitz, A. Arnold. (8-r. 23 1.)
75 pf. — U. a. 3. Auü. (Verm. um den Aussckussbericht v. M. P. Clairin). Blasewitz (8-r. 32 1.) 1 Mk.
Schivan u. Behrens. Grammaire de l'ancien francaié. Traduction
írancaise d'aprés la 4-e éd. allemande par Osc. Bloch. Avec une préface
de F . Brunot. Leipzig, 0. B. Beisland (8-r. VIII, 278 1.) 5 Mk. 40.
Simon, S. Grammaire du patois wallon du canton de la Poutroye
(Schmerlach, Haute-Alsace). Paris, Cáron. (16-r. XV, 453 1.) 3 fr. 75.
Stange, E. Beitrage zur Kenntnis der französischen Umgangssprache des 16. Jahrhunderts. Kiél. (8-r. 77 1.) Diss.
Storch, Ad. Vokalharmonie im Rumanischen. Leipzig, (8-r.
84 1.) Diss.
Studi italiani di filológia classica. VII. Firenze, B. Seeber. (8-r.
504 1.) 20 fr.
Taylor, M. L. Allitteration in Italian. New-Haven. (8-r. XV, 151
1.) Ism. Arcb. f. lat. Lexikogr. XI, 597. 1.
Voretzsch, Carl. Zur Geschichte der Dipbthongierung im Altprovenzahscben. Halle, M. Niemeyer. (8-r. VI, 79 1.) 2 Mk. 40.
Weigand, Gustav. Die rumánischen Dialekte der Kleinen Walachei, Serbiens und Bulgariens. Leipzig, Barth. (8-r. III, 92 1.) 2 Mk.
Wimmer, Dr. Kati. Spracheigentümlichkeiten des modernsten
Französisch, erwiesen an Erckmann-Chatriari. Zweibrücken. (8-r. IX,
82 1.) 1 Mk.
Zauner, Dr. Ad. Romaniscbe Sprachwissenschaft. (Öammlung
Göschen. 128.) Leipzig G. J. Göschen. (12-r. 167 1.) 80 pí.

6. Latin és görög nyelv.
Ábrahám, Franz. Über Quellén und Mundart des delphinatischen
Mysteriums : Istoria Petri et Pauli. Halle, M. Niemeyer. (8-r. 66 1.) 3 Mk.
Allcroft, A. H. & Haydon, J. H. Latin composition. 5-th edit. rev.
London, Clive. (8-r. 200 1.) 2 sh. 6 d.
Baljon, J. M. S- Grieksch- theologisch woordenboek hoofdzakelijk van de oudchristelijke letterkunde. II. Utrecht, Kemink & Sobn. (8-r.
VIII, 11081.)
Bartoli, Alfr. La lingua e la metrica di Virgilio. Pistoia. (8-r.
135 1.) 1 lir.
Brvgmann, K. Griechische Grammatik. (Lautlehre, Stammbildungs- und Flexionslehre und Syntax.) 3. Aurl. Anhang; Griechische
Lexikograpbie von L. Cohn. (Müller, I. Handb. d. klass. Alterth.-Wiss.
II. 1.) München, Beck. (8-r. XIX, 632 1.) Ism. My. Rev. Crit. 31. sz.
Consoli, S. II neologismo negli scritei di Plinio il giovane. Palermo.
(8-r. 133 1.) 3 Mk.
Corpus glossariorum. latinorurn. Vol. VI. fasc. 2. L. Thesaurus
glossarum emendatarum confecit Geo. Gcetz. Pars I. fasc. 2. Lipsiro, P.
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G. Teubner. (8-r. 369—754 1.) 18 Mk. — Ism. Bueoheler Fr. D. Lit.
Ztg. 1. sz.
Dobos Károly dr. A legrégibb római inscriptiok nyelvtanának
főbb sajátságai. Aradi fó'gymn. értés. 3—13. 1.
Dokkum, Tlt. De constructionis analyticae vice acusativi cum infinitivo fungentis usu apud Augusfcinum. Groningen. (8-r. 112 1.) Diss.
Frese, Rieh. Beitrage zur Beurtheilung der Sprache Ceesars mit
besonderer Berücksichtigung des bellum civile. München. Diss (8-r. 72
1.) — Ism. Schiller H. Berl. Plnlol. Woch.-Schr. 38. sz.
Gerber, A. & Greef, A. Lexicon Taciteum. Fasc. XIV. edidit A.
Greef. Lipsiíe, B. G. Teubner. (8-r. 1 4 8 9 - 1 6 0 0 1.) 3 Mk. 60.
Harder, Ch. Schulwörterbuch zu Homers Ilias und Odyssee. Leip
zig. (8-r. XXVI, 339 1.) 4 Mk.
Hatzidakis, G. N. Zur Betonúiig der griechischen Composita, de
rén zweiter Theil e. Verbaladjectiv trocháiser Messung ist. Berlin, G.
Eeimer. (8-r. 61.) 50 pf.
Heerdeqen, F. Lateinipche Lexikographie. (Müller, I. Hdb. d.
klass. Altert.-Wies. II. Bd. 2. Abth.) 3. Aufl. München. Ism. Arch. f. lat.
Lexikogr. XI, 588. 1.
Johnson, F. G. Bhymes and reasons in Latin Svntax. London.
Simpkin. (8-r. 32 1.) 1 sh.6 d.
KrumbacJiér, Kari Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer
Sprichwörter. München, Franz. 3 Mk. —Különnyomat a bajor Akadémia
Sitzgber. 1900 III.-ból.
Kuzmics Ferencz. Birtokviszony a latinban. Budapest,. 1900.
(8-r. 27 1.)
Landgrqf, Gustav. Beitráge zur historischen Syntax der lateinischen Sprache. München. (8-r. 34 1.) (Progr.)
Lautensach, G. Grammatische Stadien zu den griechischen Tragikern und Komikern. Hannover, Hahn. (8-r.) 4 Mk.
Liljeblad, J. De assimilatione syntactica apud Thucydidem qua3stiones. I. Ad genera numeros casus pertinentes. Commentatio academico. Upsaliaá. (8-r. XII, 114 1.)
Meisterhaus, K. Grammatik der attischen Inschriften. 3. Aufl.
besorgt v. Ed. Schwyzer. Berlin, Weidmann. (8-r. XIV, 288 1.) 9 Mk.
Meltzer, Dr. Hans. Griechische Grammatik. I. Formenlehre.
(Sammhino-Göschen. 117.) Leipzig, G. J. Göschen. (12-r. 167 1.)
80 pf.
Mohi, F. G. Les origines romanes. Etudes sur le lexique du latin
vulgaire. Prag, F . Eivnac. (8-r. 144 1.) Különnyomat a Sitz.-Ber. d. k.
böhm. Gesellsch. d. Wiss.-ből. — Ism. Thomas A. Románia 433—437.1.
Mohi, F. George. Introduction á la chronologie du Latin vulgaire.
Paris. Bouillon. (8-r.) 10 fr.
Nolan, Fdmond. Two Greek Grammars of the Thirteenih Century.
(Edit. by —.) Cambridge, Univ. Press. (8-r.)
Persson, P. De origine ac vi primigenia gerundii et gerundivi latini. (Skiifter utgif. of k. Humanist. velensk. samfandet i Upsala). Upsalffi. (8-r. III, 138 1.) 2 Mk. 80 pf.
Prestel, Franz. Zur Entwickelungsgeschichte der griechischen
Sprache. Münnerstadt gym. progr. (8-r. 67 1.)
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Przyqode, O. Das Konstruiren ina altsprachlichen Unterrichte. Paderborn, F . Schöningh. (8-r. III, 67 1.) 1 Mk. 20.
Rouse, W. H. I). & Sing, J. M. Exercises in the Syntax and
Idioms of Attic Greek. London. Bivington. (8-r. 184-1.) 3 sh. 6 d.
Schunck, Jul. Quantum intersit inter dativi possessivi usum Ciceronis et Plauti. Erlangen. (8-r. 37 1.) Diss.
Sjögren, H. De particulis copulativis apud Plautum et Terentium
quaastiones selectae. Commentatio academica. Upsalia?, 1900. (8-r. VIII,
158, 2 1.)
Stöcklein, I)r. Joli. Entstehung v. Analogieformen bei lateinischen
Verba. München. (8-r. 32 1.) Progr. 40 pf.
Stolz, Fr. und Schmatz, J. H. Lateinische Grammatik. 3. Auíi. (I.
v. Müllers Handb. d. klass. Alterthumswiss. II, 2.) München, Beck. (8-r.)
11 Mk. — Ism. Leiay P. Eev. crit. fi. sz.
Szeremlei Béla. A múltra vonatkozó igealakok használata Homerosnál. Szászvárosi ref. fó'gymn. értés.
Thesaurus linguas latina?. Editus auctoritate et consilio academiarum quinque germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis,
Monacensis, Vindobonensis, Vol. I. fasc. 1. Leipzig, B. G. Teubner. (4-r.
XIV lap és 1—224. hasáb.) 7 Mk. 20 pf.
Thumb, Alb. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Beitráge zur Geschichte u. Beurteilung der Koivr'/. Strassburg, k.
J. Trübner. (8-r. VIII, 275 1.) 7 Mk.
Tróger, Gust. Der Sprachgebrauch in der pseudolonginianischen
Schrift HÍ-QI vipovqxmd derén Stellung zum Atticismus. I. Erlangen. (8-r.
65 1.) Diss.
Ujjpgren, Anders. De verborum peculioribus et propriis numeris
ad antiquas linguas et sermones et poesin facta disquisitio et disputatio.
I I . Lund, Möller. (8-r. 89—200; 1.)
Wiese, Dr. Leo. Die Sprache der Dialógé des Papstes Gregor.
Halle, M. Niemeyer. (8-r. V, 194 1.)
Wilpert, Osk. Das Schema Pmdaricum und áhnliche grammatische Konstruktionen. Gr. Strelitz. Wiepert. (4-r 11 1.)
Zueker, Adolf. Beobachtungen über den Gebrauch des A.rtikels
bei Personennamen in Xenophons Anabaeis. Nürnbergi gym. progr.
(8-r. 67 1.)

7. Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás.
Brugmann, Kari. und Delbriick, Berth. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. V. Bd: Vergleichende Syntax der indogermán. Sprachen v. B. Delbriick. I I I . Thl.
(Nebst Indices zu den 3 Thln. der Syntax v. C. Cappeller). Strassburg.
K. J. Trübner. (8-r. XX, 608 1.) 15 Mk. - - Ism. Henry V. Kev.
•crit. 33. sz.
Geiqer, Wilh. und Kuhn, Ernst. Grundriss der iranischen Philologie. II. Bd. 4. Lfg. Strassburg, K. J. Trübner. (8- 481—640 1.) 8 Mk.
Grundriss der indo-arischen Philologie und Alterthumskunde.
Begründet von Geo. Bühler, fortgesetzt v. F . Kielhorn. I. Bd. 8. Heft. :
Pkchel, R. Grammatik der Prakrit-Sprachen. (8-r. 430 1.) 21 Mk. 50 pf.
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I. Bd. 10. Heft: Geiqer, Wilh. Litteratur und Sprache der Singhalesen.(8-r. 97 J.) 5 Mk.
Hirt, Herm. Der indogermanische Ablaut vornehmlich in seinem
Verháltnisse zur Betonung. Strassburg, Trübner. (8-r. VIII, 224 1.) 5 Mk.
50. — Ism. Liter. Centr.-Bl. 2. az,
Holder, Alfr. Alt-celtischer Sprachschatz. 12. Lfr. Leipzig, B. G.
Teubner. (8-r. 7 6 9 - 1 0 2 4 hasáb.) 8 Mk. — Ism. Dottin G. Bev. crit. 37. sz.
Karst, Dr. Jos. Historische Grammatik des Kiiikisch- Armenischen. Strassbnrg, K. J. Trübner. (8-r. XXIII, 444 1.) 15 Mk.
Lidén, Ev. Studien z. altindisch. u. vergleichenden Sprachgeschichte. (Skriften utg. af. K. bum. Vetensk.; Upsala VI. 1.) Upsala.
Makas, Hugó. Kurdische Studien. 1. Eine Probe des Dialekts v.
Diarbekir. — Ein Gedielit aus Gáwar. 3. Jezidengebete. (Materialien
zu e. Geschicbte der Sprachen u. Litteraturen d. vorderen Orients. 1.)
Heidelberg, C. Winter. (8 r. VIII, 54 1.) 4 Mk.
Monier-Williams,
Sir Monier. A Sanskrit-English dictionary
etymol. and philol. arrang. with special reference to cognate Indo- European láng. New Edit. greatly enlarg. With collabor, of E. Leumann
& C. Cappeller. Oxford, Clarendon Press. (4-r.) 3Va Guin.
Osthofft Herm. Vorn Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Erweiterte akad. Rede. Heidelberg, A. Wolf. (4-r. II, 95 1.)
Pulié, Fr. L. Studi italiani di filológia indo-iríinica. III. Firenze.
G. Carnesechi. (8-r. XXXII, 152 1.)
Stokes, W/t. und Windiscli, K. Irische Texte mit Úbersetzungen
u. Wörterbuch. IV. Serié. 1 Hft. Leipzig, S. Hirzel. (8-r. XIV, 438 1.)
12 Mk.
Stokes, Whitley & Straclian. Thesaurus Palaíohibernicus, Edited
by —. Cambridge, Univ. Press. (8-r.)
Zachariae, Th. Qnellenwerke der altindischen Lexikographie. III.
Mahkhakosa mit Auszügeu aus den Commentaren und drei Indices. Wien,
Hölder. (8-r. VII, 73 és 1601.)

8. Sémi nyelvek.
Bacher, W. Ein hebráisch-persisches Wörterbuch aus dem 14.
Jahrh. Strassburg, K. J. Trübner. (8-r. III, 135, 76 1.) 4 Mk.
Bittner, Dr. Max. Der Einflus des Arabischen u. Persischen auf
das Türkische. Eine philolog. Studie. Wien, C. Gerold. (8-r. 119 1.)
2 Mk. 60.
Brönnle, Dr. Paul. Contributions towards Arabic philology. Part.
I. The Kitab al-Maksür. Wál'l-Mamdud by Ibn Wallád, being e treatise lexicographical and grammatical, from manusciipts in Berlin, London, Paris. Ed. with text-critical notes, introduction commentary and
indices, Leiden, E. J. Brill. (8-r. VIII, 167 1.) 6 Mk.
Chahot, Mgr. Alphonse. Grammaire hóbráique ólémentaire. 5-éd.
Freiburgi/Br. Herder. (8-r. VIII, 177 1.) 1 Mk. 60.
Delitzsclt, Frdr. Assyrische Lesestücke. Mit grammat. Tabellen
und vollstand. Glossar. Einführung in die assyr u. babylon. Keilschriftlitteraturbishinauf zu Hammurabi, 4. Aurl. (Assyriologische Bibliotbek,
XVI.) Leipzig, J. C. Hinrichs. (4-r. XII, 193 1.) 18 Mk.
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Erman, A. Die Flexión des aagyptischen Verbumé. Berlin, G. Reimer. (8-r. 37 1.) 2 Mk.
Glossarium latino- arabicum. Ex unico qui exetat codice Leidenei
undecimo saeculo in Hispánia conscripto. Nunc primum edidit, prffifa*
tione notisque instruxit,tabulam phototypicum adiecitChrn. Freder. Seybold. (Semitistische Studien. 15—17. Heft.) Berlin, E. Felber. (8-r. XX,
574 1.) 40 Mk.
Kampjf'meyer, Dr. G. Die arabische Verbalpartikel b (m). (Beitrage zur Dialectologie des Arabiechen. II.) Marburg. (8-r. 54 1.) Diss.
Maclean, J. J. A dictionary of vernacular Syriac. London,
Frowde. (8-r.)
Mannes, S. Ueber den Einfluss des Aramaisclien auf den Wortechatz der Misnah an Nominal- und Verbal-Stámmen. I. Posen, Rzeözeweki. (8-r. 55 1.)
Margoliouth, Mrs. A compendious Syriac Dictionary. Part. I I I .
London, Frowde. (8-r.)
MusH-Arnolt, W- A concise dictionary of the Assyrian language.
(Assiryan-English-German.) Part IX. Berlin Reuther k Reichard. (8-r.
5 1 3 - 5 7 6 1.) 5 Mk.
Nallino, C. A. L'Arabo parlato in Egitto. Grammatica, dialoglii
di circa 6000 vocaboli. Mailand, Hcepli. (8-r. XXVIII, 386 1.) 4 lira.
Ism. Liter. Centr.-Bl. 40. sz. — Houdas O. Rev. crit. 35. sz.
Rosenak, Leop. Die Fortechritte der hebráischen Sprachwissenschaft von Jeliuda Chajjűg bis Dávid Kimchi (X. bis XIII. Jahrh.) I.
Bremen, Frankfurt, a/M. J. Kauffmann. (8-r. VIII, 47 1.)
Rosenberg, <•/. Assyrische Sprachlehre und Keilschriftenkunde für
das Selbetstudium. Wien, A. Hartleben. (8-r.) 2 Mk.
Schulthess, Friedr. Homonyme Wurzeln im Syrischen. Ein Beitrag zur sémit. Lexikographie. Berlin, Reuther & Reichardt. (8-r. XIII,
104 1.) 4 Mk, — Ism. R. Liter. Centr.-Bl. 44. sz.
StbawaiJns Buch über die Grammatik. ÍJbersetzt von G. Jahn. 30.
(Schluss-) Lfrg. Berlin, Reuther u. Reichard. (8-r.) 4 Mk.
Silberstein, Emil. Conrad Pellicanue, ein Beitrag zur Geschichte des Stúdiuma der hebráischen Sprache in der ersten. Halfte
des XVI. Jahrhunderts. Erlangen. (8-r. 104 1.) Diss. Berlin, Mayer &
Müller 2 Mk.

9. Altalános nyelvészet. Különfélék.
UAlfonso, N. II. Elementi di grammatica logica. Roma. (8-r.)
Breton, 11. P, Raymond. Dictionnaire francais-caraibe. Róimprimé
par Jules Platzmann, Ed. fac-simile. Leipzig, B. G. Teubner. (12-r. 415
1.) 20 Mk.
Breymann,
Ilerm. Die neusprachliche Reform-Literatur von
1894—1899. Eine bibliographiech-krit. Übersicht. Leipzig, A. Deichert.
(8-r. III. 97 1.) 2 Mk. 25.
Campbell, A, A Santali-english dictionary. I. Manbhum. Santal
Mission Press. (8-r. 288 1.)
Clodd, E. Story of the alphabet. 90 illuttr. London, 1900. Newnes.
(12-r. 234 1.) 1 sh.
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Debesse, P. A. S. J. Petit dictionnaire franeais-chinois. ChangHai. Mission cathol. (8-r. VI. 533 1.) 8 fr.
Eggert, Dr. Bruno. Phonetische und methodische Studien in Pa
ris zur Praxis des neusprachlichen Unterrichts. Leipzig, B. G. Teubner.
(8-r. VII, 109 1.) 2 Mk. 40. — Ism. Liter. Centr.-Bl. 25. BZ.
Erdmann, Kari Ottó. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, E.
Avenarius. (8-r. IX, 218 1.) 3 Mk. 60.
Ism. Streitberg Vilmos. Liter.
Centr.-Bl. 48. sz. Balassa G. Nyelvtud. Közi. 479. 1.
Ereudenberger, Dr. M. Beitráge znr Natnrgescliichte der Sprache.
Leipzig, E. Avenarius. (8-r. V, 147 1.) 2 Mk. —Ism. W. W. Liter. Centr.Bl. 48. sz.
Geiger, Wilhelm. Literatur und Sprache der Singhalesen. Strassburg, Trübner. (8-r.) 5 Mk.
Gilmore, Dávid. A grammar of the Sgau- Karén. Bangoon, Phinney. (8-r. 51 1.)
Gradenwitz, Ottó. Einführung in die Papyruskunde. 1. Hft. Erklárung ausgewáhlter Urkunden. Nebst e. Contrár.-Index. Leipzig, S.
Hirzel. (8-r. XV, 197 1.) 5 Mk.
Grierson, G. A. Essays on Kacmiri grammar. Kalkutta, Tliacker
& Spink. (8-r. XVI, 257, XCÍII1.)
Ilahn, Férd. Kurukh grammar. Calcutta. 1900. (8-r.)
Hansen, O. A grammar of the Kachin language. Bangoon, Phinney. (8-r. 232 1.)
Heigl, Fd. Chinesische Sprache, Schrift und Litteratur. Berlin.
(8-r. 174 1.)1 Mk. 50 pf.
Jochelson, W. Über die Sprache und Schrift der Jukagiren.
Bern. (8-r.)
Kainz, C. Praktische Grammatik der chinesischen Sprache fűi
den Selbstunterricht. Mit Lesestücken, e. cliinesisch-deutschen, und
deutsch-chines. Wörterbucli u. 10 commentirten Schrifttafeln. (Die
Kunst der Polyglottie. 29.) Wien, A Hartleben. (12-r. VIII, 191 1.) 2Mk.
Krueger, Dr. Gust. Die Uebertragung im sprachlichen Lében.
(Neusprachliche Abliandlungen a. d. Gebieten der Phraseologie, Realien,
Stilisztik u, Synonymik. etc. IX.) Dresden, C. A. Koch. (8-r. 501.) 1 Mk.
Lingvo Internacia. Monata Gazeto por la lingvo Esperanto. Eldonata je la nomo del' Klubo Esperantista en Upsala. V-a jaro. 1—7.
szám. Nyomatja Lengyel Pál Szegzárdon.
Lonsdale, A. W. Burmese grammar and analyse. Rangvoon,
Burma Press. (8-r. 473 1.)
Meinhof, Carl. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen.
(Abliandlungen íür die Kundé des Morgenlandes. XI. 2.) Leipzig, Brockhaus. (8-r. VIII, 245 1.)
Möllendorff, P. G. On the limitations of comparative philology.
Shangai 1900. (8-r.)
Morris, Max. Die Mentawai-Sprache. Berlin, C. Skopnik. (8-r.
VII, 356 1.) 10 Mk. — Ism. Grünwedel Alb. Glóbus 78. köt. 16. 1.
Ramptatáp, Shanna. English-Hindi dictionary. Benares, Khemraj Shrikrishnadas. (8-r. 296 1.)
Sangaji Iiao, S. Hindustani and English dictionary. Madras,
Thompson. (8-r. 944 1.)
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líeiniseh, Leo. Die Somali.-Spraehe. I. Texte. (Südarabische Expedition. I. Bd.) Wien, A Hölder. (4-r. VIII, 287 1.) 18 Mk.
Robinson, C. H. Dictionary of the Hausa Language. Cambridge,
Univ. Press. (8-r. 270, 217 1.) 21 sh.
Schmidt, P. W. Ueber das Verhiiltniss der melanesiscben Sprache
zu den polynesischen und untereinander. "Wien, C. Gerold. (8-r. 93 1.)
Seidel, A. Siiahili-Conversations-Grammatik nebst einer Einführnng in die Schrift u. den Briefstil der Suaheli. Heidelberg, Groos, (8-r.
XVI, 404. 1.)
Seshagiri, T. M. Telugu philology-verbs. Madras, Varadachari.
(8-r. 91 1.)
Spat, G. Maleische taal. I. Overzicht der grammatica. Breda,
Broose. (8-r. VIII, 247 1.) 5 frt.
Sweet, Henry. The history of language. London, Dent. (8-r.) 1 sh.
Tilbe, H. Pali grammar. Eangoon. Baptist. Mission. (8-r. VII,
115 lap.)
Velics, Anton Dr. v. Über die Urquelle aller Spachen. Eine Studie.
Leipzig. (8-r. 184 1.) — Ism. Hirt H. Lit. Centr.-Bl. 27. sz.
Weehssler, E. Giebt es Lautgesetze'? Halle, M. Niemeyer. (8-r.
III, 190 1.) 5 Mk.
Wundt, Wilhelm. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der
Entwickelungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitté. I. Bd.: Die Spra
che I. Th. Leipzig. W. Engelmann. 14Mk. —Ism. Strehlis T. Petermanns
Mitteil. Liter.-Bericht 141. 1. — B. M. Journ. d. Savants 620. 1. — yg.
Liter. Centralbl. 48. sz.
Összeállította: HELLEBEANT ÁRPÁD.

Adalék a magyar nyelv mongol elemeihez. — Az egyéb szónak
BüDENz-adta magyarázatát, a mely szerint ez az *ed- (ooez) névmás
középfoka (UA. 283), kétségessé teszi a b-nek magánhangzók közötti
rövidsége (pl. egyebet, n e m : egyebbet). Alkalmasint nem is eredeti szó,
hanem a mongol nyelvből való, a melyben eldeb : «v e r s c h i e d e n, verschiedenes,

mancherlei;

pa3Hbiíí,

paMfreHHÜ,

HHOÍI» (SCHMIDT);

«BCHKÜi, pa^JiHqHMÍi, MHOropasjiMiiHLiü; • • . quoi que ce sóit, quiconque, d i f f é r e n t , divers ...» (KOWALEWSKI) ; kalmük eldeb «v e r s c h i ed en, mancherlei» (B. JÜLG, Márchen des Siddhi-Kür 143. 1.).
Sz. J.

Ismertetések és bírálatok.
Ős-lapp h a n g t a n .
K. B. WIKLUND. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I. Einleitung,
Quantitátsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale. (Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia X. 1. Helsingfors. 1896. 319 I. —
Ára 7 fm. 50 p.)
1878-ban állította fel BUDENZ a lapp nyelv hovatartozásáról való
elméletét; rá egy esztendőre DONNER OTTÓ Uber die gegenseitige Venvandtschaft der finniseh-ugrisehen Sprachen czímü munkájában BUDENZ elmé
letével ellenkező eredményre jutott. DONNEK álláspontja, egyes részlete
ket nem tekintve, általában megfelel mai felfogásunknak; újabban senki
sem vonta kétségbe azt, hogy a lapp nyelv a finnséggel van legközelebbi
rokonságban, bár e nézetet részletesen, tudományos alapon senki sem
okolta meg.
Erre a feladatra vállalkozott WIKLUND, elődeinél bizonyára kedve
zőbb körülmények között. Nemcsak az egyes lapp nyelvjárásokról való
ismereteink gyarapodtak BUDENZ említett értekezése óta (részben éppen
a szerző fáradozása folytán), hanem elkészült, legalább részben, az a
munka is, a melyre WIKLUND összehasonlító hangtani kutatásait biztosan
alapíthatta, SETALA Yhteissuomalainen aannehistoria-}&. Megkönnyítették
WIKLUND munkáját a finnség és a lappság régi germán, litván és szláv
elemeire vonatkozó újabb kutatások is.*)
*) THOMSEN, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisklettiske) Sprog. Köbenhavn 1890. QVIGSTAD, Nordische Lehnwörter im
Lappiscben. Christiania 1893. MIKKOLA, Berührungen zwiscben den westfinniscben und slavischen Sprachen. I. Helsingfors 1894. Ezzel a kérdéssel
foglalkoznak (részben vagy egészen) WIKLUND következő munkái is: Lautund Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte. Stockholm 1891. Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappischen dialekten. Journ. de la Soc.
Finno-Ougr. X.

ŐS-LAPP HANGTAN.

^39

A nyelvtörténeti, nyelvfejlődési vizsgálatokat minden finn-ugor
nyelvnél (még a magyart sem véve ki) nagyon megnehezíti a régibb
nyelvemlékek hiánya. Aránylag a lappra nézve vagyunk a legkedvezőbb
helyzetben, mert a nyelvemlékeket részben pótolják a különböző korok
ból való germán és finn jövevényszavak, a melyeknek alapalakját elég
pontosan meg lehet állapítani; másrészt az egymástól távolabb álló
nyelvjárások összehasonlítása becses nyelvtörténeti következtetésekre
vezethet.
Mivel e rövid ismertetésnek úgysem lehet czélja WIKLUND össze
hasonlító hangtani kutatásainak részleteire is kiterjeszkedni, megeléged
hetünk a bevezetés főbb pontjainak reprodukálásával; evvel egyszersmind
a munka általánosabb érdekű eredményeit is ismertettük.
Oslappon WIKLUND azt a ma már kihalt egységes nyelvet érti, a
melyből a mai lapp dialektusok fejlődtek. Az egész rendelkezésére álló
nyelvanyag pontos átvizsgálása WIKLUNDOÍ arra a meggyőződésre vezette,
hogy az öslapp az (kfinn-nek (yhteissuomi) egy igen regi fokával azonos.
Az őslappot az ősfinn azon fokától, a melyből a mai finn nyelvek közvet
lenül fejlődtek, fontos fonetikai különbségek választják el. íme a leg
fontosabbak :
1. Az ősi. megőrizte a szó kezdetén a két mássalhangzót olyan
esetekben, mikor az ősf. az elsőt elejtette, pl. lpF. skippat «kránklich
sein» = f. kipua*. 2. Az ősi. megőrizte az eredetibb dentalis spiransot, a
mely az ősf.-ben í-vé lett, pl. lpF. ada «mark» = f. ytime-. 3. Az ősi.
megőrizte a szókezdő dentalis explosivát, a mely az ősf.-ben s-szé lett,
pl. lpF. don «du.» = f. m/na. 4. Az ősi. megőrizte az eredeti g-et, a mely
az ősfinnben (bizonyos helyzetben) //,-vá vált, pl. lpF. son «er» = f.
han. 5. Az ősi. megőrizte az eredetibb s-et, a mely az ősf.-ben h-vá vált,
pl. lpF. vasse «hass» = f. ciha. 6. Az ősi. megőrizte az eredeti s'-et (calakban), a mely az ősf.-ben s-szé lett, pl. lpF. cuötte «hundert» = f. sata,
md. éada, sado, cser. südö, suda, zürj. éo < zend. cata-. 7. Az őslapp meg
őrizte a palatális n-et, a mely az ősf.-ben a dentalis n-nel összeesett, pl.
lpF. njíiolla «pfeil» = f. nuoli. 8. Az ősi. megőrizte az m-et olyan esetek
ben is, mikor az az ősf.-ben w-né vált, pl. lpF. vuövddet «verkaufen»
(<.-md-) — f. antaa. 9. Az ősi. megőrizte a nasalist, vagy a nas. + explosivát, a mely az ősf.-ben eltűnt, pl. lpF. jiegtja «eis» = f. jáá. 10. Az őslappban az explosiva nem gyengül i vagy M-ra végződő diphthongus,
nasalis és liquida után, pl. lpF. algget «anfangen», prces. sg. 1. algám =
finn alkaa co alán. 11. Az ősi. valószinüleg egy eredetibb o-t őrizett meg
(uö alakban), a mely az ősfinnben a-vá vált, pl. lpF. guölle «fisch» =s
f. hala.
Végeredményképen tehát kimondhatjuk, hogy az ösfinn nyelvnek
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az a foka, a mely az őslapp-pal azonos, jóval régibb annál, a melyből a
mai finn nyelvek közvetlenül fejlődtek.
A nyelvi adatok tanúsága szerint valamikor a finn ós a lapp egysé
ges nyelv volt; ebből azonban nem következik szüksógszerüleg, hogy a
lapp és a finn nép is egységes volt valamikor. Az anthropologia ered
ményei ennek egyenesen az ellenkezőjét bizonyítják; hogy csak a laikus
nak is rögtön felötlő különbségeket említsük fel, a lapp kis termetű,
aránylag gyenge, rövid koponyájú, sötét szemű ós hajú, a finn pedig közép
termetű, erős testalkatú, csekély mértékben rövid koponyájú, kék vagy
szürke szemű, szőke hajú. A finn és a lapp faj anthropologiai tekintetben
annyira elüt egymástól, hogy lehetetlen feltennünk, hogy e nagy különb
ségek rövid kétezer esztendő alatt fejlődhettek volna ki. Az anthropologiának és a nyelvészetnek egymással ellenkező, de külön-külön kétségbe alig
vonható eredményét szem előtt tartva, csak azt a magyarázatot fogad
hatjuk el, hogy a lappok afinnség hatása alatt valamikor eredeti nyelvü
ket a finnekével cserélték el, ép úgy, mint Hispánia vagy Gallia lakói elta
nulták a hódító rómaiak nyelvét. Hogy az őslappok eredetileg milyen
nyelvet beszéltek, azt nem tudjuk. Igen valószínű, hogy a mai lapp szó
készlet megfejtetlen része részben ezen ősnyelvből származik, bár ezen
elemek pontos kiválasztása ma még lehetetlen. A többi finn-ugor nyelvek
szókészletéről való ismereteink annyira fogyatékosak, hogy sohasem tud
hatjuk, mikor kerül elő valamely eddig megfejthetetlennek tartott lapp
szó megfelelője egy távolabb eső finn-ugor nyelvből.
A nyelvcsere természetesen nem egy csapással történt. Hosszan
tartó és élénk etimológiai érintkezés volt szükséges ahhoz, hogy a lappok
eredeti nyelve nemcsak szókészlet, hanem morphologia, sőt syntaxis
tekintetében is a finnekéhez idomuljon át. Nehéz megmondani, hogy az
érintkezés mikor kezdődött meg. Ha meggondoljuk, hogy az őslapp az
ősfinn-nél hangtani tekintetben egy fokkal régibb állapotban van, s ha az
ősfinn nyelv korát (THOMSEN-nel) a Kr. utáni első századokra teszszük,
úgy az őslapp kornak kezdetét nagy valószínűséggel a Kr. előtti első évezred
végére tehetjük. Nagyjából ugyanerre az eredményre vezet az őslapp
nyelvnek finn közvetítéssel kapott litván elemeinek tekintetbe vé
tele is.
Az őslapp korszak alsó határára,, vagyis a nyelvjárásokra bomlás
kezdetére vonatkozólag szintén meg kell elégednünk hozzávetőleges
meghatározással. A lapp nyelv finn jövevényszavaiból megállapíthatunk
annyit, hogy az őslapp még mint egységes nyelv ólt az osfinn és az ősészaki, valamint a speciális finn korszak kezdetén. Ha ehhez hozzáveszszük, hogy az őslapp még mint egységes nyelv kapta első szláv elemeit
a finnség közvetítésével, végeredménykép kimondhatjuk, hogy az őslapp
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a VIII. században meg egységes nyelv volt; hogy a nyelvjárásokra való
szétválás mikor kezdó'dött, azt nem tudjuk.
WIKLUKD az ó'slapp nyelvterület határait is igyekszik megállapítani.
Szerinte a lappok az ó'slapp korszak második felében a Skandináv-félsziget
északi részét, a Kola-fólszigetet, Finnország középső részeit s a vele hatá
ros orosz területeket lakták. Ősi lakóhelyükről legfeljebb annyit mond
hatunk általánosságban, hogy valószínűleg kelet felől nyomultak a Skan
dináv-félsziget felé. Talán északi Oroszország archeológiai viszonyainak
pontosabb ismerete fényt fog deríteni a lappok őstörténetére is.
Az őslappok említett nagykiterjedésű hazájukban íolytonos élénk
érintkezésben voltak a környező népekkel, délkelet felől a finnekkel, az
Atlanti-óczeán, a Jeges-tenger, valamint a Bottniai-tengeröböl nyugati
partjain a skandináv gyarmatosokkal. Ezen érintkezések nyomait Őrzi a
nagyszámú jövevényszó, a mely egyszersmind az ó'slapp nyelvről való
ismereteinknek is fő forrása.
A lappoknak a finnekkel való érintkezései nagyon régi korba nyúl
nak vissza; hiszen ezt már a fentebb kimondott hypothesis is feltételezi.
A nagyszámú finn jövevényszavak nagyon különböző korokból valók.
Egy részük a fentemlített hangtani sajátságokat tünteti fel: ez a leg
régibb réteg, az ó'slapp nyelv alapvető szókészlete. Egy fiatalabb réteg
szavain már speciális ősfinn hangváltozások tükröződnek, pl. s > h;
lpP. haha ((bősei)' < finn paha; de megvan mellette a régibb buösse «hart,
dreist, übel.» A finn jövevényszavak száma nem minden dialektusban
ugyanaz; legtöbb van az északiakban, míg délfelé a számuk csökken.
A lappoknak az oroszokkal való érintkezése aránylag újabb keletű.
Az oroszok valószínűleg csak a XIII. században jutottak el a Kola-félszigetig, de az érintkezés valami élénk még akkor sem lehetett. A köz
vetlenül az oroszból átvett jövevényszavak nem tüntetnek fel őslapp
hangváltozásokat, pl. lpF. morssa «wallross» < or. MopactNéhány finnmarki helynév tanúsága szerint a skandinávokkal való
érintkezés már a VIII. század előtt, tehát még az őslapp korszakban
megkezdődött. Az érintkezés pontosabb idejére vonatkozólag nyelvtörté
neti megfontolások alapján annyit kimondhatunk, hogy az ős-északi
jövevényszavakata lapp bizonyos, sok esetben határozott dátumokhoz
kötött ó-skandináv hangváltozások végbemente után, de viszont néhány
hangváltozás megkezdődése előtt vette fel. A legrégibb jövevényszavak
ban sincs pl. nyoma a hosszú cg-nek, a mely az ó-északi korszakban íí-vá
lett. LpF. nallo «nadel» < ős-ész. *nalö > ó-ész. nál; evvel szemben finn.
neula < gót, nepla. Viszont még nem ment végbe az átvétel korában az
ai > á hangváltozás, pl. Lul. laiene<. ős-ó. Haihna > ó-ész. Ián «lehn.»
Ehhez hasonló esetekből WIKLUKD arra következtet, hogy az ős-északi
Nyelvtudományi

Közlemények.
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szavak átvétele, vagy a mi ugyanaz, a lappok és skandinávok érintkezése
az említett hangváltozásokat elválasztó időközben kezdődött meg. De az
említett hangváltozások idejét feliratok alapján elég pontosan meg tudjuk
határozni. Az 77> > (i változás pl. Kr. u. 300 előtt ment végbe; az ai > a
hangváltozást már egy Kr. u. 550-ből való felirat is feltünteti. Az érint
kezésnek ezek tanúsága szerint tehát a III., IV. században kellett meg
történni. Az ős-északi jövevényszavak száma az egyes lapp nyelvjárások
ban különböző; északkeleten, a Kola-félszigeten van legkevesebb, dél
felé a számuk egyre nő.
Hangtani kutatásoknál nagy fontosságuk van azoknak az ős-északi,
litván, gót és szláv jövevényszavaknak is, a melyek finn közvetítéssel
kerültek a lappba.
Hogy valamely ős-északi szó közvetlenül vagy közvetve került-e a
lappba, azt legkönnyebben eldönthetjük abban az esetben, ha a jövevény
szó valamely speciális finn hangváltozás nyomait viseli magán. Finn
közvetítésre mutat, ha pl. ős-északi magánhangzó előtti f-nek őslapp
b (p) felel meg. A szókezdő f a lappban különben megmaradt, míg a
finnben a régibb jövevényszavakban p-vé vált, pl. lpF. bvoidde fett <
finn *paita < ős-északi *faita; ó-ész. feitr «fett»> (adj.).
A fent kimondott tételt, hogy t. i. az ősfinn azon foka, a mely az
őslappal azonos, régibb annál, a melyből a mai finn nyelvek közvetlenül
keletkeztek, érdekesen bizonyítják a lapp nyelvnek finn közvetítéssel
kapott litván elemei is. A közvetlen átvétel ebben az esetben már csak
azért is ki van zárva, mert az őslappok sohasem érintkezhettek földrajzi
lag a litvánokkal. Az ősfinn említett két fokát elválasztó időközben több
finn hangváltozás ment végbe, a melyben természetesen a litván elemek
is részt vettek; pl. az .sr > // változás: lit. zansls «gans» > finn hanhi
( > Ip. cuöijja).
WIKJUNI) könyve a röviden felsorolt általánosabb eredményeken
kivül annyi részletes hangtani kérdés megoldását tartalmazza, a melyek
nek ismertetésére e helyen természetesen nem terjeszkedhetünk ki,
fejtegetéseiben annyira módszeres s következtetéseiben annyira szigorú,
hogy méltán állítható SETALÁ hangtörténete mellé.
GOMJÍOCZ ZOLTÁN.

KiseW) közlések.
Szószármaztatások.
Gyűrű. A gyűrű növénynév a mai irodalmi és köznyelvben nincs
meg, de a régiségben elég gyakori s a nép nyelvében ma is nagy terü
leten él. Alapjelentését a rendelkezésünkre álló adatok segítségével nem
könnyű megállapítani; vidékenként, különböző jelzó'kkel ellátva, más
más növényt jelölnek vele. íme a gyűrű jelentései a régiségben és a nép
nyelvében:
1. Acer tartaricum. Fekete gyűrű, fekete-gyűrű-jávor CzF. 1258
gyűrű fa. Hallottam 1825 ápr. 24. KRESZN. 210. | fekete-gyűrű acer tart.
BORBÁS V. Term. Közi. 18 : 349.
2. Cornvts sanguinea (virga sanguinea). Gyűrű fa, nehezkős asszony
állatoknak ártalmas (BEYTHE A. Fiv. K. 24) | somfa = gyreubuknr Term.
Közi. 6: 351. | gyűrűvessző MA. (idézi KRESZN. 210) j gyűrű-fa, vagy
fattyú som fa N. Spindel-baum, mellynek ízetlen folytós fekete gyümöltseit a' gerlitzék kiváltképen szeretik, néhol a paraszt gyermekek-is meg
eszik. Majd hasonló gyümöltsű a' Kutya-fa (Alnus nigra) MÁTYUS I. 0. és
Uj. Difet. 1787. 368. | Úgy látszik, a nép nyelvében is ez a jelentése van
leginkább elterjedve, legalább kérdezó'sködéseimre egymástól elég távol
eső vidékekről kaptam adatokat: vörös gyűrű (BORBÁS V. Term. Közi. 18 :
349.) | vörös gyűrű corn. sang. Göcsej. KÁROLYI J. | veres gyűrű id. HOR
VÁTH J. Bihar m. | veres gyűrű Szabolcs m. | veres gy. Hétfalu.
3. Ligustrum vulgare. Gyűrűvessző hartriegel PPB. | fenyős, fűzes,
gyűrűs erdő FAL. Jegyz. 934. [hartriegel-?] NySz. 1216. | A népnyelvben
nem akadtam e jelentés nyomára.
4. Daphne Cnidium L. Thymekea gyűrő fa Kellerhals (MEL. Herb.
f. 20. NySz. hibásan: 10.)
5. Daphne mezereum. Gyűrű-fű máskép farkas boroszlán CzF.
6. Solidago virgaurea. Vörös gyűríí-fű CzF.
7. Corylus avellana. Gwreff'a 1499. Uj. M. Muz. 7: 467.
16*
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8. Calendula officinalis. Gyurii virág. CSAPÓ. [id. KRESZN. 210.] Úgy

látszik a %ring» jelentésű gyűrűvel függ össze s a német elnevezés fordí
tása. CSAPÓ régibb növénytani munkákból vehette, vö. calthula ( = calen
dula) ringelblumen gyűrő virág. MEL. Herb. 71.
9. Nem lehet meghatározni, milyen növényfajra vonatkoznak a
gyűrű szóra előforduló legrégibb adatok. Quoddam nemus nomine Girusberek 1291. (WENCZEL, Arp. Okm. 10: 52) | mátrix—gwru—gyűrű, mátrix
gyroufa Beszt. Sz., Schl. Sz. 51. 71. SZAMOTA nem ismeri a mátrix szót.
FINÁLY szerint az utánálló sambucus közelsége azt sejteti, hogy a mátrix
nem egyéb, mint csonka tamarix (?) | dumus, que vulgo dicitur Gyroubukur Mon. Str. 1: 556. [id. SZÁM.]

Hogy a gyűrű szó a régiségben általánosabb volt, mint manapság,
bizonyítják a következő helynevek: Gyürüsd: Guerusd 1270. JERN. 48.1
Gyürüs-fő : Gurus-fio, Gynrus fey. JERN. 4-8. Bészben ma is meglévő hely
ségek ós puszták: Gyüriifű Baranya m. | Gyűrűs Baranya m. j OláliGyűrűs Szatmár m. | Gyűrűs Zala m. | Gyürüsalja Fehér m. | Gyűrű
szeg Bihar m. [Helységnévtár, 1873.] || Veres-Gyűrűs, ^nezta, Bihar m.'
Fekete-Gyűrűs Bihar m. [Helységnévtár, 1863.] Megjegyzendő, hogy az
előbbi adatok tanúsága szerint ugyanezeken a vidékeken él a gyűrű
növénynév is a nép ajkán. Hasonló eredetű helynevek: lliaros, Gyertyá
nos, Bükkösd, Bikszád, Szilfás, Tölgyesfalva stb.
Speciális jelentése eleve valószínűvé teszi, hogy gyűrű szavunk
jövevény; hangalakja (szókezdő gy, szóközépi ű, szóvégi//') a törökség
területére utal. A tatár nyelvekben csakugyan megtaláljuk pontos meg
felelőit :
Kaz. tat. jirek ógerfa | erle (alnus) BÁL 84. | aciipeK (§irek) ojibxa
OCMP. 76. BOCKP. 175 a. | d b * j \ (ziriku) ojitxa (^epeBO) || mis. tat. jirek
erle (PAAS. Türk. Lehnw. 48.) || alt. tat. CJ55J jörük Ke;tprb, Pinus cembra (Bur>. I I . 372.) \ jürük Ke^,pi> (Alt. Gr. 41. | 180.) || csuv. sirik
(CLHpHK) OJiBxa (ZOL. 69.b.) || jak. mik (CÍCÍK) erle (BÖHTL. 168.b.) Mint
újabb csuvas jövevényszó, megvan a mordvinban i s : mdM. sij-dlí (BEGULY) I sireks mdE. sirie, siri e. Kazl. sirRkü (gen. -in) e. Kai. sirX esche
(im gouv. Tambor) ulme, rüster (PAAS. id. m. 48.) Talán ide tartozik még
votj. sir-pu nyolczhimű szilfa, Ulmus effusa (kleinbláttrige ulme, rote
rüster MUNKÁCSI, Votj. Sz. 461.).
A magy. gyííríi alakilag pontos megfelelője a tat. jirek-nok.*) A mi

*) A szókezdő gy-re nézve v. ö. gyarló, gyapjú, gyalu, gyékény, gyalom,
gyertya, gyöngy, gyűszű, gyűrű (ring) gyúr- stb., a melyekkel szemben a
török nyelvekben szókezdő j - van (1. erről alább). Szóvégi tör. -0/r, -gk >
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a jelentést illeti, mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a md. éitf9jc PAASONEN szerint ,rüster', a mi tudvalevőleg nemcsak az Ulmus effusanak.
hanem a jávorok egy nemének, az Acer platanoides-nek is a neve. Ter
mészetesen nem lehet tudni, hogy PAASONEN melyik értelmében hasz
nálja a ,rüster' szót; az utóbbiban mindenesetre egyeznék a magyar
gyűrű Acer tartaricum jelentésével.*)
Különben ismeretes, hogy a növénytani nomenclatura mennyire
ingadozó. Igaz, hogy gyakran a gyűjtők botanikai ismereteinek fogyaté
kossága sok félreértésnek lehet okozója, de azért nem lehet tagadni,
hogy igen gyakran etymologiailag azonos szavak, nemcsak különböző
nyelvekben, hanem különböző nyelvjárásokban is más-más növény
fajokatjelelnek, pl. oszm. karaagac ,ulme' co kaz. tat. kara-agac Járchenbaum' oá kirg. kara-agas ,erle'.
Már CzF. megjegyzi, hogy a gyíírű-fát néhol sürje-fának is hivják.
Sürgyefa LINNÉ alkotmánya szerint a jávorok neme alá tartozó cserjének
népies neve; héja fekete, levelei színesek, ftírészesek, ötkaréjúak; fürtjei
billengesek; másképen sülje vagy fekete gyűrű; növénytani néwen fekete
gyűrű-jávor. (Acer tartaricum.) Sudár ágai pipaszárra alkalmasak. A MTsz.
a következő adatokat idézi: sörgyefa (Somogy), sürgyefa Duna mell.
(KASSAI Szók. II. 327.) = feketegyűrűfa, | KRESZNEEicsnél: sürgyefa,
ebből szokott lenni a fekete pipaszár. (II. 190.) Előfordul mint helység
név is: Sörgyefalva: Lacz- Sorgye- és Nigrefalvam versus . . . (TAGÁNÍI.
Erdész. Okmányt. I. 650.) | Sörnye Somogy m. | ? Nagy-Sűrű, puszta,
Somogy m. (Helységnévtár, 1863.)
Azt hiszem, e jelentésre egyező két szó etymonját tekintve is azo
nos ; két különböző török nyelvjárásból kerültek nyelvünkbe s viszonyuk
olyanforma, mint a gyűrű és szűrű szavaké. (V. ö. BUDENZ, NyK. 15: 4-64.)
Igaz, hogy a köztörök j-hÖl fejlődött réshangnak a magyarban rendesen
sz felel meg (v. ö. szél, szőllő, szeret, ? szárny), de van s-es megfelelésre
is biztos példánk: magy. süveg oo csuv. A. sél'ék (sil'ik, sil'ék), V. éslék oo
csag. jelek ,egy sapka, a melyet a fejedelmek szoktak viselni'. (MŰNK.)

magy. -ó, -ú, -o, -ű: gyüszü, karó, szárú, szollő stb. (kbl. 60 esetben). Török
i-vel szemben álló m. ű-fó'-Jre nézve v. ö. tör. inek <-o m. ünő; tat. jizlák <-->
m. szollá.
*) Valószínűleg ezt kell felvennünk a gyűrű alapjelentéséül v. ö.
alább. Később a legtöbb vidéken a szláv eredetű ihar, juhar, jávor kiszorí
totta a használatból, a inely okleveleink tanúsága szerint a 13. századtól
kezdve általánosan elterjedt szó. V. ö. ad arborem ihor-fa, cruce signatam
1232. arbor emse vocatur ihor 1266 | sub arbore iJior 1255 stb. ENDLICHER.
Die Gesetze des heil. Stephan. 1849. 141 1.
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A szóvégre nézve hasonló megfelelést mutat gyapjú oo oszm. japak, laine
non travaillée' | c'dg.japuk ,decke, pferdedecke; feine wolle'. Nagy-Sűrű
helynév, ha csakugyan összetartozik a sü.je szóval, a szabályos szóvéget
tüntetné föl.*)
Nem lehetetlen, hogy ugyanilyen viszonyban vannak egymással a
gyümölcs (gyümőcs) és a szűmőcs, szömó'cs. (N. B.) Ez utóbbinak ,warze'
jelentése ebben az esetben metaphorikus átvitel volna.
Az eredmény, röviden összefoglalva, a következő: köztörök szó
kezdő j'-vel szemben jövevényszavaink hol gy-s, hol sz-(s)-es szókezdetet
tüntetnek föl.
Néhány esetben ugyanazon török szó megvan nyelvünkben gy-s
és sz-es szókezdettel is (gyűrű CVJ szürü, gyűrű c*o sűrje; ? gyümölcs oo
szűmőcs). Megjegyzendő, hogy egyéb hangtani kritériumok szerint az
idézett alakok egy összefüggő nyelvterülethez tartoztak. (-Ji -gk > -ű, -ú.)
BUDENZ szerint (NyK. 1 5 : 4 6 4 ) e jelenségnek kétféle oka lehet.
Vagy hosszabb ideig tartott az érintkezés a magyarság és a törökség
között s a magyar nyelvbe előbb a gy-s, majd később az sz-es alakok
kerültek át. Ebben az esetben az átadó ó-csuvas nyelvben (nevezzük így
MUNKÁCSI után rövidség kedvéért azt a török nyelvet, a melyből régibb
jövevényszavaink valók) a j > é változás a két időpont közé esnék.
A másik lehetőség, hogy az átadó nyelv ebből a szempontból több
dialektusra oszlott s a magyar kettős szókezdet nyelvjárási eltéréseket
tükröztet.
Azt hiszem, ez utóbbi föltevést kell elfogadnunk, mert azokat a
hangokat, a melyekből a magyar szókezdő gy és sz fejlődött, nem lehet
egy folytatólagos hangfejlődés egyes fokainak tekinteni. A köztörök alap
hang mindenesetre,; volt, a mely ma is tisztán megvan a mis. tatárban.
A m. gy azonban nem lehet egy ilyen j tükrözője. Ha az átadó nyelvben
a szókezdő hang tiszta j lett volna, nincs semmi okunk föltenni, hogy
az a magyar nyelv külön életében gy-\é változott volna. Az eredeti hang
g vagy g-hez közel álló palatális explosiva volt. A hangmegfelelés tehát
schematikusan föltüntetve ez:
.

/

S-

\ lg-]

>

SZ-,

s-

> gy-

Ez utóbbi hangfejlődésnek egy későbbi fokát tünteti föl a kazáni
tatár, a hol a szókezdő j - nyelvjárások szerint j-szerüen hangzik.**)
*) A MTsz. a sűrű ,diclit' szónak gyűrő mellékalakját is említi.
A MUSz. szerént sűrű megfelelője a cser. éire ,oft'; de vájjon ez utóbbi
nem orosz eredetű-e ? (cf. or. iniipe) SZILASI, Cser. Szót.
**) BÁL. Kaz. tatár nyvtan. 16.

KISEBB KÖZLÉSEK.

247

Ér. A MUSz. a következő alakokat egyezteti ér- igénkkel:
íinn kerkeá-, kerkiá-, kerkii- (inf. kerjeta, keretá, kerita): properare,
tempestive parvenire ; vaeare ; maturescere ; kerkeá : celer, festinans, alacer || észt kerge: behend, hurtig, leieht. Az egyeztetés
hangtani nehézségeire már MUNKÁCSI rámutatott (Nyőr 12 : 298.);
magy. 'ere- ~ finn *kerge-féle megfelelésre a MUSz. csakugyan nem
nyújt biztos analógiát. Az erő szó, a mely a MUSz. szerint sok
tekintetben hasonló hangfejlődést mutatna, mint kétségtelenül
török eredetű jövevényszó nem vehető figyelembe. Azt hiszem, az
idézendő török alakok kétségtelenné fogják tenni, hogy az ér- ige
sem tartozott eredeti szókészletünkhöz.
Számos jelentésárnyalatai közül csak a főbbeket idézem:
Ér-: ankommen (haza ér), reichen, langen (földig ér), berühren
(hozzáér), wert sein (sokat ér), zeit habén (rá-ér) • ér-ik: reif
werden, reifen. TovábbképzésseLí^rmí-: berühren | érdekel-: be
rühren, betreffen | érkez-ik: aríkommen; zeit habén (nem érkezi],:
reá). BUDENZ figyelemre méltónak tartja, hogy mennyire találkoz
nak egymással a magyar és a finn ige speciális jelentésej^is. Ugyan
ezt mondhatjuk a magyar és az alakilag pontosan egyező török
igékről is.
V. ö. oszm. dUol (ir-mek, er-mek) : parvenir, atteindre, arriver (Z. I. 146.) | dU^wf (eris-mek) : arriver, atteindre, aboutir,
toucher, műrir. || kaz. tat. ires-: érni, jutni, megérni (B. 26.) || kun.
krm. aris-: erreichen, gelangen, ankommen, einholen; 2. berühren,
anfassen : 3. zur reife gelangen, reif werden, reifen; 4. (oszm.) gerinnen; 5. jemanden anrühren, ihn necken, zum bestén habén;
6. (krm.) launisch sein, launen habén, unartig sein (E. 772.) || oszm.
Jiriitir- (dLcwűiiof) : erreichen, erlangen, erholen, lassen, anzeigen,
benachrichtigen, wissen lassen (R. 773.) || v. ö. mong. ire-kii: kommen (SCHM. 39. c.) | burj. ere-, jeré-: jőni, megérkezni (NyK.
13 : 234.). A török alapige (er-, ir-) (a szótárak szerint) a magy.
ér-nek csak «ankommen» alapjelentését tünteti fel, s így még min
dig eldöntetlen marad, hogy a specziális jelentések egyezései mikép
magyarázandók. Azt hiszem, egyirányú, de egymástól függetlenül
végbemenő jelentésfejlődésre nem igen gondolhatunk.
BALASSA véleménye ellenére is azt hiszem, nem szabad elvá
lasztani az ér- igétől a «verstehen» jelentésű ért-et. Az «észszel
fölérni)) kifejezés mellett, a melyet rendesen az összetartozás bizo
nyítékául szoktak felhozni, egy egészen hasonló török kifejezésre
ig hivatkozhatunk: akii drmak: mit dem verstande fassen, errei
chen (E. 755.). Bizonyító ereje van az érték szónak is, a mely nem
az alapigének, hanem a momentán vagy intenzív -t- képzős értigének származéka.
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Tapod stb. Mélyhangú alakok : tapod-, tipod-, tapog-, tapongat-, tapos-; magashangú alakok: tipeg-, tipes-; alakpá^ok: tipegtapog-, tipid-tapod-, tipod-tapod-. Nyilván egy Hap- ill. Hip- alapige származékai. A jelentésbeli nagy eltérés miatt nem tarthatjuk
a MUSz. idézte alakokat (votj. tub-: hinaufsteigen ; tubán : treppe ;
tubit- (caus.): hinaufbringen, tragen, führen | osztjB. tupa, tuba:
копыто, huf j cser. toík- treten auf etwas | észt touze-: aufsteigen j
finn nouse- surgere stb.) a Hap- (Hip-) ige megfelelőinek. Jelen
tésre és alakra pontosan megfelelő török nyelvi adatok e szót is
jövevénynek bizonyítják ; t. i. oszm. V£JLA3' (tepmek) dL-><3 : ruer,
regimber, donner des coups de pieds j z+jj (tepme): coup,
ruade | kel. tör. iJUfv-o (tipremek) : s'agiter, sauter | (j^<>jjUe
(tapirdamak, tápurdamak) : stampfen, treten, trampeln, auftrappen, geräusch durch fusstritte machen, hüpfen (ZENK.) j kel. tör.
^ о л л З (tipemek) ruer (ZENK. I. 331.) || kaz. tat. tapta-: tapodni;
taptat- v. caus. | tih-: verni, lüktetni, rúgni; tipkälä-: tapodni,
rugdalni || csuv. tap-: лягать, пинать, tabin-: нападать, tapta-:
топтать, попирать ногами (Z.) [| alt. tep-, tabar- || jak. tob- id.
Az idézett alakok egyszersmind azt is valószínűvé teszik,
hogy a *tap-, *£г/>ре1 nyilván összefüggő tapor-, tipor-, tipródik,
tiprong- igék -r- képzőjet sem szabad magyar frequentativ képző
nek tekinteni. A tapor-, tipor- alakok minden valószínűség szerint
képzőstől a törökségböl kerültek. A magy. r- frequ. képző különben
is olyan kevés példára támaszkodik, hogy joggal kételkedhetünk
létezésében.
Váj: aushöhlen, ausgraben; vájkál, graben, ausstehen PPB.:
vájkó, höhlung; vájkos, hohl < oszm. (^J-t-Jjf (oj-mak): tailler,
moucheter, chantourner, découper, taillader, denteller, creuser,
arracher les yeux, graver, sculpter, ciseler (Z. I. 135.) |j alt. tel. leb.
sor. sag. kac. küár. kir. tar. cag. ói-: herausgraben, ausmeisseln,
aushöhlen, herausschneiden, zusammenbiegen, durchstossen,
durchbohren (E. 970.) || kaz. tat. uji-: vájni, kivájni || mong. uyuyo: ausgraben, aushöhlen, ausstechen (SCHM. 48. a.). Mivel а
labiodentális szjkezdet a köz-török magánhangzós szókezdettel
szemben nem tekinthető önálló magyar fejleménynek, fel keli ten
nünk, hogy az о-, u- > ve- másodlagos változás már az átadó török
nyelvben megtörtént. A mai török nyelvek közül leginkább a csuvast jellemzi ez a hangváltozás, a mely különben is legközelebb
áll ahhoz a nyelvhez, a melyből régibb török jövevényszavaink
valók, pl. csuv. vis: конецъ <v kar. t. oc, alt. ne, üs kirg.us | csuv.
vot: огонь ~ k. tat. ut, alt. ot. Ugyancsak labiodentális szókezdetet tüntet fel a ktör. magánhangzós szókezdettel szemben vályú
szavunk is: oszm. ^öJJ . v j í (óluk, iduk) : rigole, gouttiere, égout
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eanal ~ kaz. tat. alak: abrakvályu, csatorna ~ csuv. volak:
KOÖHTO, nojio.na || > magy. válú.
Az adott magyarázat mellett a MUSz. származtatását (váj< való- < vBjelo- < vsgJo-, vagyis váj- = a vág- ige -l- képzős
írequentativuma) azt hiszem, mellőzhetjük. Nem lehet hivatkozni
a máj szóra sem ( = osztj. müyol), a hol a magyar *;'- egészen m á s
finn-ugor előzményből kiinduló fejlődés eredménye.
GOMBOCZ ZOLTÁN.

A m a g y a r helyesírás szabályait újra átvizsgálva adta ki a M. T.
Akadémia. Ez az új szabályzat az előbbihez képest több tekintetben
haladást és javulást mutat. Sokkal rendszeresebben, czélszerúbben van
megszerkesztve, mint a régi, s meglátszik rajta, hogy az eredeti tervezet
szakember tolla alól került ki. A régi szabályzatnak több önkényes ren
delkezése elmaradt s némely szónak az írásmódja helyesebben van meg
állapítva vagy a helyesebb írásmód kötelezővé van téve. Az írásjelek
használatáról szóló szakasz és a szójegyzék egészen új. S hogy a szabály
zat korántsem helyezkedik (mint némelyek hangoztatják) mereven ellen
tétbe az élettel, mutatja az, hogy sok szónak régibb írásmódja mellett
az újabban szokásossá váltat is részint egyaránt helyesnek mondja,
részint legalább megengedi. Ez azt a reménységet kelti bennünk, hogy
idővel majd belekerül a szabályzatba az a néhány czélszerű újítás is,
a melyet a nyelvészek sürgetnek, t. i. a ez helyébe a e, a vonatkozó név
mások egybeírása (aki, ami, amely stb.) és a kettős betűk egyszerűsítésé
nek a ragos alakokra való kiterjesztése (pl. arannyal, ősszel). Nagyon
kívánatos volna az idegen eredetű szavak írásáról szóló szakasz átdolgo
zása is, mert ez a szakasz éppen azon szavakról nem rendelkezik, a melyek
nek az írása kétséges. Megemlíthetjük egyébiránt, hogy a M. T. Akadémia
a szabályzat folytonos javításáról már gondoskodott is.
Sz. J.
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HALÁSZ IGNÁCZ,
(1855—1901.)

A magyar nyelvtudománynak ismét halottja van. Még egy
évtizede sincs egészen, hogy meghalt a magyar nyelvtudósok nesz
tora, HUNFALVY PÁL, s azóta elköltözött BUDENZ JÓZSEF, BARNA FER
DINÁND, SZARVAS GÁBOR, VOLF GYÖRGY, és most, április 9-én megint
veszteség érte kis körünket. Elvesztettük HALÁSZ iGNÁczot, a kiben
sokan tiszteltük ós becsültük az érdemes tudóst ós szerettük a
derék, szerény, szeretetreméltó embert. Legjobb munkabíró korá
ban váratlanul ragadta el a halál.
HALÁSZ nagyon fiatalon kezdte meg írói munkálkodását. Már
1874-ben irogatott a M. Nyelvőrbe, eleinte kisebb dolgozatokat, de
csakhamar szélesebb körű tanulmányon alapulókat is. Leginkább
a szóképzéssel, a szófejtéssel és a magyar-szláv kölcsönhatással
foglalkozott. E mellett BUDENZ vezetése alatt belemélyedt a rokon
nyelvek tanulmányába is. Megismerkedett valamennyivel (finnül
folyékonyam beszélt is), de legbehatóbban a lapp nyelvet tanulta s
a Nyelvtudományi Közleményekben közzétette a svéd-lapp nyelv
járások és az orosz-lapp nyelvjárás nyelvtanát, a melyet az addig
közölt anyagból állított össze. Ezek azonban csak előtanulmányok
voltak. Később a M. T. Akadémia támogatásával három ízben
tanulmányútra ment a lappok földjére ós aránylag igen rövid idő
alatt több kötetre való anyagot jegyzett össze, a mely azután az
Ugor füzetekben jelent meg (szövegek, szótárak). Terjedelmes tanul
mányt írt a svédországi lappok nyelvjárásairól s legutóbb egy déli
lapp nyelvtanon dolgozott, de az befejezetlen maradt. (Közlését
éppen ebben a füzetben kezdjük meg.)
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A finn-ugorságon kívül a szamojéd nyelvjárásokkal is foglal
kozott és összeállította a két nyelvcsalád szókészletbeli egyezéseit.
Ezen tanulmányának legnevezetesebb eredménye annak a kimuta
tása volt, bogy BüDENznek a szókezdő n^rl megfelelés eredetére
vonatkozó föltevése és erre alapított elágazási elmélete (a melyet
mások is megtámadtak) teljesen tarthatatlan.
Az utóbbi években keveset bocsátott közre, pedig nagyon
sokat dolgozott. Nemcsak lelkiismeretes tudós, hanem lelkiismeretes
és buzgó tanár is volt és előadásait nagy gonddal dolgozta ki,
újra meg újra átírta őket, s ez nagyon sok munkájába és idejébe
került, azért láttunk tőle nyomtatásban kevesebbet. De nemcsak
az egyetemen terjesztette a tudományt, hanem régibb működése
terétől, a középiskolától sem vált meg teljesen ; magyar nyelvtanai
val, a melyeket már kolozsvári egyetemi tanár korában bocsátott
közre, tovább is részt vett a középfokú oktatásban. Sőt még a
kisebb gyermekekről sem feledkezett meg, mert ő volt az a Móka
bácsi, a ki zamatos magyarsággal írt kedves meséivel sok ezer
gyermeknek szerzett gyönyörűséget.
Derék embert, érdemes tudóst vesztettünk benne, s veszte
ségünk érzete annál fájdalmasabb, mert időnek előtte hagyott el
bennünket.
Sz. J.
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A déli lapp nyelv rövid alaktana.
(Második közlemény.)

Névmások.
Széna élynévm ások.
Első személy.
Egyes szám:
Nom. St., J. manm, mánns
acc. St. manm}), mannoj), J. mannom, mannom
gen. St., J. mü, müu
com. St. mannim, J. mannem, mánnens
ess. St. mánnens, J. mannene, mánnens
iness. St. mannesne, F. mannesne, mannesne, Sk., U., H. mannesne,
mannesn, mannesne, mannesn
elat. St. manneste, F. manneste, manneste, Sk., U., H. manneste,
manneste
állat. St. munne, mannije, J. munnen, U., H. munndn.
Kettős szám:
Nom. St. monníii, monnüh, F. monnüh, monnühk, munnah, Sk., Ü.,
H. mannáh, mannáh
acc. St. monnii}}, J. munnom
gen. St. monnün, J. munnen, munnon
com. St. monnuins, monnui, J. munnene, F. munnons
ess.
id.
iness. St. monnesne, munnesne, F. munnosne, Sk., U., H. munnesne
elat. St. monmáste, munneste, F. munnoste, Sk., U., H. munneste
állat. St. munnese, munnesse, F. munnose, Sk., U., H. munnese.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXI.
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Többes szám:
Nom. St. mijeh, mijjeh, mejih, J. mijeh, mijjeh, U., H. mejjah, F.
mijah, mijjah*)
acc. St. mijjej), mijjits, J. mijem, mijjem, U(a). mijits
gen. St. mijjen. miji, mijji, J. mijén, mijjen
com. St. mijjim, mijim, J. mijjem, mijem, Sk. miji kaimé
iness. St. mijjésne, F. mijesne, Sk., U., H. mijéén, mijeim
elat. St. mijjiste, F. mijeste, Sk., U., H. mijjéste, mijésts, mijéste
állat. St. mijjise, mijjite, mejjise,F. mijjese, J. mijjise, mijése.
Második személy.
Egyes szám:
Nom. St., J. tatns, tátns, U., H. taam
acc. St. tatnsp, tatnop., J. tatnom, tátnom, U., H. ta'anom
gen. St. ÍM, ítl"
com. St. tatnine, J. tatnem, tátnem, U., H. ta'anem
ess. St. tatnem, J. = com.
iness. St., F . tatnesne, Sk., U., H, tatnesne, tatnem, U., H. ta'anesn
elat. St. tatneste, F. tatmste, tátmste, Sk., U., H. tatneste, U., H.
ía'ane.ste
állat. St. tiitne, tatnije, J. tiitnen, tytnen, F. tatmse.
Kettős szám:
Nom. St. tonnúi, tátnűi, F. totnúh, totnúhk, tatnak, Sk., U., H.
Wtt/í, tátnah, U., H. ta{anah, ta'analt.
acc. St. tonnűp, J. tutnom
gen. St. tonnün, J. tutnon, tutnen
com. St. tunnim, tutnim, J. tutnem
ess.
id.
iness. St. tunnesne, tntnesne, F. tutmsne, Sk. tdtnesne, U., H.
wesw, tuhmesn
elat. St. tunneste, tutneste, F. tutneste, Sk. tatneste, U., H.
neste, tu'uneste
állat. St. tunnese, tutnije, tutnite, F. tutmse, Sk. tátnese, U. H.
wgse, tu'unese.

í«í-

ítí£íi/ííttf-

Többes szám:
Nom. St., J. íiJ7'efo, íi;e//, St. í^'iA, F. %'&&, tijjah, U., H. tejjah,
tejjah
*) Úgy látszik, csak olyan szó előtt, melynek első tagjában
a magánhangzó van: e&% mijah kanau mi sem.
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Többes szám:
acc. St. tijjep, St., J. tijjits, tijits, J. tijjem, tijem
gen. St., J. tijjen, tijen, tijji, tiji
com. St. tijjins, St., J. tijjem, tijem, Sk. tiji kuime
iness. St. tijjisne, F. tijjesne, Sk., U., H. tijjesne, tijesne, tijisne,
U(a). tijéne
elat. St., J. tijjiste, tijjéste, tijiste, Sk., U., H. tijeste
állat. St., J. tijjise, tijjese, tijjite.

H a r m a d i k személy.
Egyes szám :
Nom. St., J. satne, sátm, U., H. sa'ans
acc. St. satno}), J. satnom, U., H. sa'amwi
gen. St., J. sü, sü11
com. St. satnins, J. satnem, U., H. saanem
ess. St. satnem, J. = com.
iness. St., í \ satnesne, Sk., U., H. satnesne, satnesn, U., H. 8a'a?i€ÍH
elat. St., J. satneste, Sk., U., H. satneste, U., H. sa'aneste
állat. St. sütne, satnije, J. sutnen, sutnen, U., H. su'umn (?).

Kettős szám:
Nom. St. sotnúi, F. sotnüh, sotníihk, sutnak, Sk., U., H. satnah,
satnah, U., H. sa'anah
acc. St. sotníq), J. sutnom, Sk. sotnom
gen. St. sotnún, J. sutnon, Sk. sotnon
com. St. sutríim, J. sutnens, Sk. sotnene
ess. [St. sutnem], J. = com.
iness. St. satnesne, J. sutnesne, sutnesn, Sk. sotnesne
elat. St. sutneste, J. satneste, Sk. sotneste
állat. St. sütnese, satnite, sütnite.

Többes szám:
Nom. St., J. sijjeh, sijeh, F. sijah, sijjah, U., H. sejjah
acc. St. sijjej), St., J. sijjits, sijits, J. sijjem, sijem
gen. St., J. sijjen, sijen, sijji, siji
com. St. sijjim, <J. sijjem, sijem, Sk. siji kuime
iness. St. sijjisne, J. sijjesne, Sk., Ú., H. sijjesne, sijjesn, sijesn.
elat. St. sijjiste, J. sijjeste, sijeste, Sk., U., H. sijjeste, sijeste
állat. St., J. sijjise, St. sijjite, sijjiti, J. gyigg.
17*
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V i s s z a h a t ó n é v m á s : St,, P. jice, jtfée, Sk., U., H. ice,
llce, ritkábban Sk., U. jlce, jtfce ; plur. jlc\ ji'c, ic , Pé* magam,
magad, maga, magunk stb.
A ragozás alkalmával Vijtce, ice névmáshoz a rendes eset- és
személyragok járulnak. A személyragok a déli lappságban más
névszóknál nem igen vannak használatban s én csupán a követ
kező alakokat jegyeztem föl: 1. vocativus szerepű nominativusként:
St. djjumq, öregatyácskám, Sk. párneme fiam; 2. illat. sing.: U.
éüUmésann* szemembe. — Második személyben accus.-ban ebben
a szólásban: Sk. ihkemt-aimomt örökké (tkp. idődet-korodat).
Magánál a visszaható névmásnál se minden esetben haszná
latos a személyrag. Azokat az alakokat, melyeket nem szövegből s
talán nem teljesen megbízható nyelvtudású egyéntől jegyeztem
föl, zárójel között közlöm a következő paradigmákban :

Első személy.
Egyes szám:
acc. ^St. jiceji, F. jicsem , U. tcem [iőeme],
gen. St., F.jicen, jióene, U., H. iéen, Sk. fcen
com. St. mannins jicens, U. mán néne icens v. ice mánnene
ess. F. jicen, jicens adv. magam,
iness. iSt. mannesne jicsens, U. Ice mdnneirt vagy léHéni (— ic
sisné)]
elat. [St. mannette jicseste, U. manneste icsenste], K. manneste
léiten
állat. St. jiesene, jlcsessene, F.jicssm, U. icsenss, H. Iéen],
Kettős szám:
acc. F. jicsemem, jicsenem, U. Ice munnsm]
gen. [U. ice munnon]
com. [U. munnen(e) icene]
iness. [ü. munnens leene
elat. U. munnests létté]
állat. U. ice munnvse1.
Többes szám:
acc. [St. jiéemög, F. jicemem, jicenesem, jicsenem, jicsevkhn, U.
leemem'
gen. [St. jicenne, U. iéeme, icimi]

DÉLI LAPP ALAKTAN.

257

Többes szám:
com. [St. jiéeninnh, jiéeninne', TJ. iéeméns, mijjéns icens]
iness. St. mijjesne jic-sinnc vagy jic-sisné, TJ. icemcsn
elat. LSt. mijjests jic-siste, TJ. mijjésts teste]
állat. [St. jiéséssem, jléaens, TJ. léemése].
Második személy.
Egyes szám:
acc. St. jléept, F. jiéemt, TJ. iéemt
gen. St., F.jiéet, Sk., TJ. Fíeí, Sk. Péet, H. i«f St., F. jiéset]
com. [TJ. tatnem iéem
iness. St. jicet sisnr j TJ. t<íe ta'anesn, iesisnet]
elat. U. ta'anest teste)
állat. St. jiéset, TJ. i&eí.
Kettős szám:
acc, F. jicemtitr, jiésemté, TJ.
iéemte
gen. [U. ítfeíj
com. [U. tu'unem iéem]
iness. [U. tu'unon iééte sisnr
elat. U. tu'uneste icste
állat. U. icsete1.

Többes szám:
St. jiéept, TJ. Fíemí
St. jiéeté, TJ. ícttfe [idei
TJ. tye/íe leem
TJ. tíéíe Siéné]
TJ. tijjést? iésteA
[TJ. u'set^.

H a r m a d i k személy.
Egyes szám:
acc. St. jiéepse, F. jicem.se, Sk.. U.I6em.se,TJ. icemse
gen. St., F. j«cstf, Sk., TI. í&e, Sk. i^se, U. id#e, H. i<5l, uv
com. [U. tyiné iéem]
iness. [TJ. lése iiéné]
elat. [TJ. tutte icste]
állat. St. jiésesse jicae, F.jiése , Sk. Vésesse, U. iésese iésese, iéese,
H. Fr-áf's .
Kettős gzám :
acc. U. icems'
gen. [U. ídse]
com. U. ié tui koppaki kuime
iness. [U. tui lese sisné]
elat. [U. tytté kekts teste]
állat. U. tcsise .
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Többes szám:
acc. F. jicems\ U. icems' [icemse]
gen. St. jícs', U. ics' Llése, tcsé]
com. [U. ic tui kuimé], E. tdi lei kuime
iness. | U. tui ic sisne]
elat. [U. íMí'sté teste', B. icstiste v. íaisíf- íísté
állat. St. jicsesse, U. Mesése [tdiüe]
A visszaható névmáshoz
következők:
Egyes szám:
I. -m -mé], -n, -ne
i. -t
3. -se, H.

járuló birtokos személyragok a

Kettős szám :
Többes szám :
•mi', -ne]
[•me, -ne, -me, -ne
•te, -te, -t
-t<\ -te, -t]
[•*, -se]
-s', -ae

Visszaható névmás gyanánt szolgál még St., F., Sk. altse,
áltse, F . dlte, U. altes «az ő, eius» (áltse pdrene az ő fia; altit dhee
az ő atyja). Megjegyzem azonban, hogy az altén alakot nem a leg
megbízhatóbb egyéntől hallottam.
M u t a t ó n é v m á s o k : 1. St., J. tihte ez, az; der, die, das;
•1. St., J. tdts, taats ez, emez; '.$. St., J. tuhts az; 4. St., J. tuots az
amaz. — Eitkábban St. tap, Sk., U., H. tam, tamm, tamm* is elő
fordul «azi> jelentésben mint mutató névmás (pl. St. tdste tap poata
onnan jön az; Sk. tamms \>arns bárd a medve aluszik; H. tam iéét
koatsne a te házadban; tamm kanakse a királynak).
tihte és tuhte
egész Jemtlandban azonkívül mint személynévmások is használatosak
«ő, er» jelentéssel és a satne «ő» névmástól abban különböznek,
hogy az utóbbit csak akkor használják, mikor a beszélőre vonat
kozik ; pl. tallé la hujjemene, 8 atn om siHe' kanakane kr'ó"nih ekkor
jajgat, [hogy1 őt királyul akarják koronázni, a tihte és tuhte-t pedig
akkor, ha nem a beszélőről, hanem más személyről van szó : kuinepe jedhtd, satne tasne az asszony [azt mondja, [hogy] ő itt van
(t. i. ő maga), ellenben : kuinege jédhta, tihts v. tuhts tdmé az aszBzony mondja, [hogy] ő (t. i. más valaki) itt van.
A mutató névmásoknak casusbeli tövei: ta-, td-, itt-, ítto-.
Bagózásuk : 1. tihts ragozása :
Egyes szám :
Nom. tihte
acc. St. tap, tapp, tappt,tav, J.
tam, tamm, tamm*

Többes szám :
St., J. tah, F. tahhe
St., J. taite, táite, taite, Sk. ti't<\
U. tité
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Egyes szám:
gen. St., J. tan, tann, tanti*, tán,
tdnn, tánn*
com. St., J. táiné, táiné, U., H.
tainé
iness. St., F.tasné, J.tainé,táíné;
mint jelző : St., J. tanné,
tanné, tanné
elat. St., F., Sk. tasté, lásté,
tásté, J. tásté, tásté; mint
jelző : St., J. tahté, tahté.
tahté
állat. St., F., Sk. tésss, J. tasss
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Többes szám :
St., J. tói, J. tói ('tó;5, taj*-, tdjj*,
St. fái kuimq, J. tói v. tat kuimé,
U.. H. H*//^;
St. táisné, F. laisne, Sk., U., H.
taisné, Sk. táiné, U. tótó^
St., J. tó/sí/-, J. taüté, Sk., U., H.
táisté, táisté
= plur. accusativus.

2. tuhtz ragozása:
Egyes szám:
Nom. tuJits
acc. St. Utj) (toj/J, tupp, J.
tumm, tumm1 (F. tomm,
tomm*)
gen. St., J. tun, tann (F.tonn),
U. tunnt
com. St., J. turné, tuiné (F. toiné)
iness. St. tusné, U. tó/né ; mint
jelző : St., J. tűnne, tűnne
(tűnne, tűnne)
elat. St.,J. Puste, J.tuSté; mint
jelző : St., J. tuhte, tuhté,
U. tutte
állat. St., J. tóss; (F. tossz) ;
mint jelző: Bi.,S.tun,tunn.

St., J. tui, tui. U. tój£, tujf (F.
tói, to;'», (q;;^
= génit, -f- kuimq,, huime, kPmé
St., J. tuisné, tuisné, F. tuisné,
U. tuisné

3. tó"í^ ragozása:
Egyes szám :
Nom. St., J. tóaís, töíe
acc. St. táp
gen. St. tó?i
com. St. táiné
iness. St., J. tásné, J. toiné
-elat. St., J. tásté; mint jelző:
tahté
állat. St. /««*'

Többes szám :
St., J. táh
St., J. tóifr:
St., J. tói, F. táj'= gen. + kuimq, stb.
St. táisné
St. /atsír-

Többes szám :
St., J. fit/i (F. íoo, fo/i/<9
St., J. ítttté, íttiíé (F. foiíé^)

St., J. tuiste, tuiste, U. ítrtifé (F.
toisté)
= plur. accus.

= acc. plur.
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4. tuote ragozása:
Egyes szám:
Nom. St., J. tuote
acc. St. tuo[i
gen. St., J. űtttm, Sk., U. ítítm,
tiiön, H. íttMw
com. St. tuoine, tunienc
iness. St., F. tuosne ; mint jelző:
U. fuöni
elat. St., F. tuoste, F. tuoHé
állat. St., F. /?ít»se ; mint jelző :
tüunan

Többes szám:
St.. -I. tuoh, St. toh
St. t unité
St. íwo/
St. gen. -f- kuimq
St. tuojisnc
St. tuojiaté, Sk. tiiöjisté
St. = acc. plur.

Nyomatékosított mutató névmás is előfordul a déli lappság
ban, de én csak a következő alakot jegyeztem föl: Sk. tannshk ;
pl. tanns'k samma sivalks ugyanabba a hasadékba; tannshk nalne
arra rá, mindjárt.
Tulajdonságra mutató névmások : St., J. takkars, plur. takkarlt
ilyen ; Sk. takkaracs, plur. Iakkarac' id.; St. takkarss id.: U., H.
taptems id.; U. namtems id.: St. tuokkars, plur. tuokkarh olyan ;
U. tűkkor id.; U. taptems, Sk. téptems id.; Sk., U. tiiptems id.; U.
tiimtems, tüptems id.; St. námhtemess, plur. námhtemet' id.; U.
numtems id.; St. numhtemese (pl. numhteme»')t F. nnmtemes, U.
níjmtems id. — * olyan, ilyen» jelentésűek ezeken kívül még a
ít/ifs és mi névmásoknak genitivus sing. alakjai: St., J. ía//, ía?m,
íd», í(/«», U. íenn,- St., J. man, mann, St. mans, F. manns (tan
stuors, man stvors oly nagy) és U. manncs (m. flnc varaltahks
olyan szép idő); továbbá St. sö (sö cappc* olyan szép), St., F., Sk.,
U. tan BÖ, tan sö (tan sö viákseks olyan erős).
Más mutatók: St., F., Sk. samma, V., H. samma, H. íamma
ugyanez, ugyanaz; U. tihts s. ugyanez, tuhts i. ugyanaz (plur.
tali ,<?., tuh §.).
Kérdő és vonatkozó névmások: St.. J. kie ki (sing. acc. St.
kiep, J. kicm ; gen. St., J. kién, kienn, J. kmn; com. St., J. kieiné,
keinc; iness. St., F. kiesni:, U., H. kiesne, F. I/iesnihte ; elat. St., F.
kieste, U., H. kieste; állat. St., J. kiese, U. kiesse; — plur. nom.
St., J. kieh ; acc. St., F. kieite, klHe, U. ketté, keité; gen. St., J. kei,
kei, U. kiéi; com. id. -f- kuims stb.; iness. St., F. kieisné, ki'sné,
U. kei a<"•; elat. St., F. kieisté, kPgté. U. kieiété; all. = a c c ) . —
2. St., J. ml, mi, mij, mije, Sk., U. mijje ki, mi, aki, ami, amely
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(sing. acc. St. ma}>, J. mam, mam; gen. St.. J. man, mann, F.
mann1; com. St., J. mainé; iness. St., F. masni;, U., H. masné ;
jelzőként: U. maúné; elat., St., F. musté Sk., U.. H. musté;
jelzőként: U. matté, mgtté; állat. St., J. matté; jelzőként: man,
mann. — plur. nom. St., J. mah ; acc. St.,J. maité; gen. St., J. maif
U. mai; com. id. -f kuimq, stb.; iness. St. maisné, U. mainé; elat.
St., F. maisté, Sk., U.. H. maiité; állat. = a c c ) . — 3. St., J. kúhte,
St(t). kiülte aki, amely (sing. acc. St. kuhtejj, J. kuhtem; gen. St., J.
kuhtn,!'. künn; com. St. ktthtins, U. kuhtem; iness. St. kuhtsne
(kusne), U. kumé; elat. St. kuhtste (kusti), U. kuhtsté; állat. St.
kuhtse (kussej, U. kuhPte; — plur. nom. St., J. feuftí', U. fcafc; acc.
St., J. kuité; gen. St., J. tó ; com. St., J. id. + kuimq, stb.; iness.
St., F. kuitné, U. kuiiné; elat. St., F. kuisté, U. fetiüító; állat. =
acc). — 4. U. ^tAtej H. ?Aí^ aki, amely (acc. U. ;'aTO, janim, H. am,
a77imE; gen. U. ;'an, H. an ; com. U. ;af/í/' ,• iness. U. jasné; elat. U.
jasté; all. U.;6'ss^; —plui'. nom. U. jah, H. afe; acc. U. jciité; gen. U.
,7'a'í; com. V.jai kuimé; iness. jaimé; elat. ü . jáisté; állat. U. jciité).
Tulajdonságra kérdők : St., J. makkor, St. makkars, plur.
nuikkar milyen?; St. makkares id.; Sk. makkárace id.; F. kiiktemss,
Sk., U. kitktems iá. — «Milyen» jelentésben szerepel ezen kívül
még a mi névmásnak nom.-a és gen.-a: pl. U. mi aiámuce tuhts
milyen ember az? mah alámuó lievés tali miféle emberek ezek? Sk.
mi tihts jiieroksité miféle ördöngösség ez ? St. mi He tihte jnenite
miféle kutya az? — U., H. mann ttüors milyen nagy? — Mennyi
ségre kérdők: U. mann jentt mén jéu mennyi?: St. kille hány?
mennyi ?
Határozatlan névmások: U. ki-akt, kie-akt valaki: J. kuhtakt, kuhU-akt id.; J. mi-akt valaki, valami; U. letek valaki. — Ta
gadó mondatokban: St., J. i . . . kie-kan v. -kanna v. -ken, -kenna,
U. ? . . . kie-ké v. -kik, -kj senki (acc. St. i... kiep kanna, U. i . . .
kiem kili ; all. i. . . kiese kenna senkinek): St., J. i. . . mi kan stb.,
XJ. i . . . mi ke, i . . . mi kih senki, semmi (acc. i mam kan wuiné v.
i mam wuiné senkit sem lát); St., J. i.. . kuhte ken stb., U. i . . .
kulite kih, plur. nom. H. táh kuht' senki.
St., J. akté valaki; egyik: F. i... akté ken senki; St., Sk.
nakene, nőkén, U., H. nagen. St. naan, J. nan valaki, valamely,
valami, némely: i . . . n. senki, semmi; Sk., U. no°kots, F. nakate
valaki, valami, némely, némi: — U. mi-tarhk (acc. mam-tarhk)
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bárki, bármi; Sk. ahk'epe kl-jrs, H. ihkipe kl-jés bárki; H. ihkipe
kuhte bárki; Sk. dhkepe mijés, H. ihkepe mi jés bárki, bármi, bármily.
St. soqmés, F. söntés valamely, némely, valaki, egy; J. müete,
mü*te, plur. müet, mü"t némely, néhány; U. ains néhány; H.nouds
néhány; St., J. halié, St., F. kálié néhány; sok, sokan; J. moatté
sok; St., Sk. jéne, plur. jenh, J. jéne, plur. jén' sok (comp. jénep'e
több ; jénemus legtöbb); St. kalhk sokan ; St. kdppacshk, kdppáéeU,
U. kdpice, kupéé, St. kappa, J. kdppok, U. kapok ketten, mindaketten,
mindakettő, mindkét; F. kdppcueks, koppaseks mindakettő, mind
ketten ; St. farhts,ft'r]its, J.förhne,ferhne
minden ; St., J. kéiihks,
V., H. kaiks mind. minden (omnis); J. kaiks, F. kaihks : mije1 k.
mi mind; St., F., Sk., U. íié*ne, H., U. tüupe, plur. ÍM"/;', U., H.
tüup* mind, minden, egész; St., F. kaihke tü*ne, J. tüPns kaiks,
tti"))' kaik valamennyi, minden; F. kaiks-tüunes, U. tü^rj'-kaiks, Sk.
tüunes-kaiks (állat. plur. tüunesité kaikslté) id.; H. keire minden.
St., J.jdcá, jécs más, másik; St. jdcáks, St(t). jacaté id.; St.,
F., Sk. muppé, muppé, U., H. nuppé, nyppé más, másik; második;
- St. sinsatnan, sénsitnin egymásnak, egymáshoz; U. kaskom egy
mást (wuinüh k. látjuk e.); F. kaskomét (tah aéés kampa arrst k,
ök jók legyenek egymáshoz); II. kasksms, kaíkems, H. kaskoms
egymást; egymás között (tah wuinéh k, látják egymást; tah kekte
krannés alámuc trahtaméné k. a két szomszéd ember czivakodik
(pöröl) egymással; H. tah karindnejjeh kaskoms warjasijjin az em
berek egymásra néztek); H. kaskomse (wálté* páhéem k. a fiút ma
guk köze veszik).
Mondatszerkesztő segédszók.
A) Önálló kötőszók:
Mellérendelt mondatok kötőszavai: St., F. juh, jdh, St., F.,.
U. jéh, St., J. jih, U., H. ih és; St. o, ó és; Sk. konns, konn ós; St.,
•J. jéss is, szintén, aztán, meg, pedig, h á t ; U. sánlé, sím aztán | St.
jalhh, F., Sk. jill, Sk., U. hélle, Jiéll, F. el vagy J., St. mán, H.
nuinne de, hanem, azonban; Sk. láikan mégis, IL, H. U'k mégis,
íj . . . I. mégsem; St. ánto, F. dnto St. még . . . is, sőt, F. mégis
Sk. ihké, ihke, jihke ugyanis | tállé, tille, tlje, tle hát, tehát.
Alárendelt mondatok kötőszavai: St., .T. atts, U. ahts hogy ;
St. ihté, H. ihte hogy; St. ihké, ihke id.; Sk. helle, kell hogy; St., F.
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aca- hogy, «ut» linale (személyragozását lásd az igeragozásnál);
Sk., U. ukté, ukte hogy, damit, dass; F., U. sats, sat id.; F. suole'
id. | St., J. huh (időhatározó és hasonlító kötőszó): mikor, midőn,
amint; mint; St. autsne k., U. autin k. mielőtt; St./ore k. mielőtt;
St. rriinúeln /.:., H. mannán k. miután; F. talla k. mihelyt; .T. án k.
mint, mintsem; H. ámté k. úgy mint; - - S Í , F., Sk. kusse midőn,
mikor, h a ; St. kucce id.; J., St. kuktr ahogyan, amint, mikor, mi
dőn, ha, hogy, úgy hogy, mivel, minthogy; St.. J. jukte, jukte mi
vel, mert, minthogy, mikor, hogy, úgy hogy; Sk., ü . armi, U(m).
armude, F. arr ha, mikor, hogy; U. annán, énnan míg, mire. mi
előtt; U. éejjan míg, mielőtt; St. for, főre, foren, F., U., Sk. fórén
id. ; St. auötsns főre mielőtt; U., H. madan, U. madans míg, mi
alatt, mivel | F . muito mivel; H. dmme, dmme h a ; F. jut, St.. J.
jéss h a ; U. viss id.; — ü . ihké mai ámbár;
kuh mint: J. án,
U. dn id.; H. dmmté, dmmSté a hogyan, a mint; á. kuh úgy amint;
St. ökuh, űkuh, oku', uku' mint, mintha. -— F. altmán amennyire,
ahogyan; — Sk. tisn — tiss mennél — annál.
B) Enclitikus kötőszók és nyomatékosító particulák :
1. Tagadó particulák: St., J. kanna, kann, henna, J. ken, F.,
U. konne, F. konn «is» (pl. F. mánns mielh kanna v. im manns
mielh kanna nem tudom; St., J. i mi k. senki sem, semmi sem); —
St., Sk. kuh, F. koh id. (icéi k. mahte supestallet nem tudott be
szélni) ; U. kih St(t). kj iá. (manns taloiv' kih nem jövök; i.. kie kih
senki); — St. anne, ánne, -úe, St., F., Sk. -ns, Sk. -n id. (St. iccin
anne tairéh kennd nem tudták; F. e-ne jaks kanna, St. ijne jaks kenud nem érte utói; Sk. iccé-n mami kann kukkéit s
tásté nem oly messze onnan); — Sk., R. misss, U., H. minne (tiltó
mondatokban): ullum misss manns tarejam semmikép se tegyem;
iyie minne waccih ne menj; ----- -m (v. -ám?): Sk. tdllö-m (tagadó
alakú, de fölszólító értelmű mondatokban: t. iepu waécili men
jünk !); tagadó igéhez járulva ugyanilyen értelemben vagy tagadó
lag is: émms-m noqsket hisz kimehetek; émmsm viele i'xen pátnsk
nahkst nem költöm többé a pénzemet; éyá-m poqiket hisz ki
mehetsz ; éyám mannám fatterlne siH' nem akarsz engemet komá
nak?); - Sk., U. k- (a tagadó ige elé járulva): k-ih (k-ih wuihé
nem látod; k-alle' lem i%cen willokom tüuns tálléms nem ajándékoz
tam el a vadrénszarvasomat mind).
2. Kérdő particulák: St., Sk. takka, Sk. taka, takk, U. ka, ka
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vájjon, -e?; St. maité id.; St., J. mah 1. id., 1. nyomósító (F.
mah tamté jlcset fönn ismerd el hibádat): Sk. milik vájjon, ugyan.
3. Nyomósító particulák: St. pö, pu (tatns pö Mé' paihpág
hiszen te megkaptad a sípot); St. se (tali se lie' pára xaievui nieif
ime ezek saivo-láuyók): F. iw, Sk. ho (F. toll hö pissema hisz már I
most megsült; mah lea-ho kanakalaccen taktere tanné ráresn vájjon
a királylány ezen a nézeten van-e?); Sk. huh (tállá hiti; támé sterie
akkor hát ott visszatartotta).
Indulatszók, hangutánzók.
St. puarsk, U. p/uerek, H. puerg (üdvözlő formula találkozás
nál); St., Sk. kaunete, P. könát, H. kounet (üdvözlő formula az el
válásnál) ; F. nono id.;
St. küvV ime, halld, biz; — St., U.
májic ime, sieh, n u n ; — St. no, Sk. ná n o ; — Sk. thüle'rá'J&nhaliéra1 kan (káromkodó formula); - Sk. tappta-mannta hejhxíj! —
U. cfi-cü gúnyoló szócska ; — St. huliü hu ! (ijesztő szó); — o oh! —
St. ufftiv oh ! jaj! — U., H. as» tuhka kusti! (kutya elkergetésére);
— krá (holló hangját utánzó szó).
Az igeragozás.
Ige tő.
A déli lapp igék, tigy mint a névszók, két csoportra oszla
nak : egyenlő és egyenlőtlen tagú tövekre.
Az egyenlő tagú igéknél az északibb lapp nyelvjárásokban,
pl. az arjepluogiban (1. Svéd-lapp nyelv VI. k. XXXI. lap) meg
különböztetünk : 1. -é tővégüeket, mint páhti-- jönni; 2. -a tővégűeket, mint hulla- hallani; 3. -o végűeket, mint p&rro- enni;
és 4. -ü (u) vegűeket, mint cwgjü- állni.
Ezek a tővegzetek az arjepluogi nyelvjárásban már az inrinitivus -t képzőjének elhagyásával is világosan kitűnnek: páhtr-t,
kulla-t, párro-t, cwfáü-t. A déli lapp nyelvben azonban az eredeti
tővegzet az infinitivusban már nem tűnik elő. Sk., U., H.-ban a
kéttagú tövek főnévi igenevének végzete általánosan -ih (= i-h),
melyben az i az eredeti é, a, o, ü tővégi magánhangzókat egyaránt
helyettesíti; pl. püetih = pahtet; hüHih = hullat; tamátih =
to'lfdot; qccih = áfáüt. Skalstugantól északra, a mint odavaló
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lappokkal való néhány órai érintkezés közben meggyőződtem, a
magánhangzó ugyanaz, vagyis i, csakhogy a h helyett legtöbbször
eredetibb t lép föl a a fentebbi szók intinitivusa így hangzik:
pöqtét, küHit, taviatit, dóéit. Ez az infinitivusi t képző tovább
északra, Frostvikenben és Stenselében mindig megmarad, a ma
gánhangzók azonban már kezdenek különödni. Froetvikenben az
•é tövüek infinitivusában a t előtt kivétel nélkül e-t találunk; az -a
tövüeknél a t előtti magánhangzót majd a, majd e s egy-két eset
ben o-nak jegyeztem föl. Minthogy könnyen lehet, hogy a magán
hangzók színezetet nem jól hallottam, ugy mint az e (eredetibb a)
végű névszóknál tettem, az infinitivus előtti különböző magán
hangzót közösen itt is t betűvel jelzem, vagyis küHst hallani,
ménnet menni stb. Megjegyzem azonban, hogy egyes esetekben a
délibb -ét (-it) végzet is hallható; pl. tamátét tapint. Az -u tövűeknél a -í előtt részint a, részint e s nagy ritkán u magánhangzó
is van ; pl. arrat lenni: arjepluogi orrút; a ecet kapni: arj. djjűt;
taréjét tenni: lpF. doarjot; hátút eltűnni: arj. káhtüt. — Stenselé
ben az -é és a tövűeknél szintén e, é van a t előtt, az -it, végűek
azonban itt már az intinitivusban is föltüntetik az eredeti u-t; pl.
orrút lenni'; toalövnt: arj. to'lovüt követni, üldözni; taréját tenni
stb. Az u helyett azonban elég gyakran e-t is találunk a t előtt,
mint dóéet : arj. á$$üt; jmsset: arj. pun sut fűjni; viaset v. viasut:
arj. véssüt élni.
A déli lappságban tehát, a mint látjuk, az infinitivus í-je
előtt levő magánhangzó általában kiegyenlítődött, a ragozásban
azonban azért itt is megtaláljuk az északibb lappságnak fölsorolt
töveit. Itt is megkülönböztethetünk 1. eredeti -é tővégűeket, mint
jielé- (infin. Sk., U., íí.jielih, F., St. jielet: Arjepluog eüé-t) élni;
2. -s (eredeti a) tövüeket, mini j>djs- lintin. Sk., U., H. pájili, F.,
Bt. pdjet: Arj. pildd'a-, paja-, infin. pad'da-l) hagyni; 3. -ü tövüeket,
mint Sk., U., H. háta-, F., St. kate-, kátu- eltűnni: Arj. kdiitu-,
kátü-, inf. Sk., U., H. katiíi, St., F. kdtet, katut: Arj. kdhtii-t). Ez
az eredeti ü a ragozásban csak Stenselében van meg még, a többi
déli lappságban, ül. egész Jemtlandban azonban d, a lép föl he
lyette ; pl. J. arrajém voltam — St. orrujip. — Külön -o végű
töveket a déli lappsag nem ismer. Ezek itt nem váltak külön az -s
tövüektöl.
A déli lappsagban az egyenlő tövű igék csoportjába soroz-
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hatjuk az északi lappságnak azon egyenlőtlen tagú töveit, melyek
a ragozás bizonyos alakjaiban kéttagúak, némely alakjaikban pe
dig/'- vei bővülő három tagú tövet tüntetnek föl, mint arjepluogi
sMdi- küldeni: praes. plur. 3. saddije; svárru' felelni: praes. plur.
3. svarmje. Az ilyen igékhez ugyanis a déli lappságban ugyanazok
a ragok járulnak, mint a többi egyenlő tagúakhoz. Csak az -i tővégűekhez járul a jelen idő egyes sz. 3. személyében az ered. je
végzet, mint srtti- dobni: praes. s. 3. settije.
A déli lapp egyenlő tagú igéknél a tővégzet szerint összesen
ötféle tövet különböztethetünk meg: 1. -é tővégűeket; 2. -s (ered.
a) ; 3. -ú; 4. -u; 5. -i végüeket.
Az egyenlőtlen tagú igék részint egy-, részint háromtagúak.
Egytagú csak kettő van : lie- lenni és ie- tagadó ige. A többtagú
igék az infinitivus t-jét minden nyelvjárásban megőrzik és előtte
részint rövid i (é, e)-t, részint hosszú i (P)-t tüntetnek föl: pl.
St.. J. jiatnenit, jjatneniH, U., H. }>a'ane7ú't elsülyedni. Az északi
lappságnak azon j tövű egyenlőtlen tagú igéi, melyekben a -/' előtt
hosszú a magánhangzó van, a déli lappságban a j-t a ragozásnak
minden alakjában megtartják; pl. arjepl. odoa-, odoáje- inün.
ooda-t: déli lapp oarajct lefeküdni: praet. s. 1. oarajem stb.

Hangváltozások az igeragozásban.
1. Egyenlő tagú igéknél.
Az igeragozásnál a tő belsejében a következő szótagbeli é, á
(a), i és II, magánhangzók ugyanazokat a változásokat idézik elő,
mint a melyeket a névragozásnál láttunk. E változásokat a jenitlandi területen legrészletesebben a skalstugani nyelvjárásban
figyeltem meg s példáimat nagyobbrészt innen fogom idézni.
Az é hatása.
A tővógi é előtt Skalstuganban és WIKLUND szerint Offerdalban is, a tőbeli a magánhangzó, bármilyen eredetű, á, a-re, a
hosszú a pedig a, a-re változik. Ez a változás az -é tövű igéknél a
jelen idő egész kettős és többes számában, továbbá a múltnak
minden számában és személyében megtörténik, az -c tövűeknér
azonban csak a jelen idő kettős és többes számának minden sze
mélyében. Az •(' tövű igéknek infinitivusában is megtaláljuk e vál-
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tozást, mert eredetileg l volt a mai i helyén; pl. wáécih menni:
Arjepluogi vagijét}, ivaltih venni: arj. valltet,• kdttih megölni: arj.
koddet. A tővégi é különben más helyen is eltűnt egyes ragozási
alakokban, de azért a hatása megmaradt. A változásra példák: a)
-(> tövűek: iváccé- menni: praes. dual. 1. tvacéeu, 2. waccetn, 3.
wacce; plur. 1. waccAf, 2. wdccete, 3. mácéé'; praet. wáccéjim stb.; —
kdtte- ölni: dual. 1. kdtten, 2. kdttetn, 3. kdtte; plur. 1. kdttu , 2.
káttete, 3. kdtt(v; praet. kdtte jim stb.; — íoté- írni (arj. cálle-J: dual.
1. etilen, 2. caletn, 3. cctir; plur. 1. cViZw', 2. éálete, 3. cYiír'; praet.
calejini stb.: - fr^ -e tövűek: namms- (infin. íiammih = arj.
nammat) szopni: dual. 1. námmhi, 2. námmetn, 3. namme'; plur. 1.
námmu\ 2. námmete, 3. namme'; de praeteritum : nammijim stb. ;
nahks- (infin. nahkih : arj. iiohkut) elmúlni: dual. I. náhken,
náhken, 2. ndhketn; plur. 1. nahku'', 2. nahkete, 3. nahké; — cttíjc(infin. cáyih: arj. eáknat) belépni: dual. I. éanen, 2. éapetn; plur.
1. canü'', 2. cdnete, 3. cdye'.
Az a (a^) hatása.
A következő szótagbeli a hatása a megelőző szótag magán
hangzójára 'az egész déli lappságban észlelhető. Ez az eredeti
hosszú « nem marad meg mindig ebben az alakjában, hanem
nyelvjárásonkint félig hosszú á v. rövid a lesz belőle, a befejezett
cselekvés igenevében pedig o, á, w f = •>,), e is föllép helyette. A tőbeli magánhangzó az a hatása folytán az -Í1 tövű igéknél a jelen
idő egyes szám 1., 2. ós 3. személyében s a befejezett cselekvés
igenevében, az -s tövűeknel pedig csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében változik. A változások a következők :
1. Eövid i magánhangzó d (a, a)-re változik; pl. -e tövűek
nel : Sk. j)issih, U. pissih sütni: praes. s. 1. Sk. püssam, U. pássam,,
2. Sk. pássá1, U. pássá', 3. Sk. jidssá, U. j'ássá; part. praet. Sk.
pássoma, U. nássoma;
s tövűeknel: Sk. i/issét, U. inssih mosni:
praes. s. 3. Sk. pássá, U. pássá ; sittili lenni: praes. s. 3. sdttá, sattd ;
pillih félni: />állá stb.
2. Hosszú ? (P) hangzó di (ái, ai)-t& változik; Stenselében'
az i helyett többször ei van, mely ai (ái)-vn változik pl. -é tövűek
nel: kiüli, kl'tih köszönni: praes. s. 1. káietám,
^.káietá'/Á.káietá;
p. praet. kaietáma ; Sk., U., H. jitih, jlHih, St. jaihtet előttinni,
megjelenni: praes. s. 1. Sk., U., H. jáiétam, 2. jáietd', 3. jáietá, St.
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l.jaihtap, 2. jaihtá', S.jaihtd;
e tövüeknél; U., Sk., H. sitik,
si'tih, P., St. si'htst v. aeihtst akarni: praes. s. 3. xdiHd, SáiUd, F.,
St. mihtd, sdikta; tipih, ti'pih venni, fogni: prses. s. 3. tdcepa stb.
3. Kövid u («, ÖJ hangzó a-ra változik, Stenselében, Frostvikenben pedig néha d-ra; pl. -á tövüeknél: ntm- habere: prses. s.
1. J. atnam, St. utiidp, 2. atná\ 3. atnd ; p. praet. atnema; juhts(jiihts-) költözködni: praes. s. I. Sk., U., H. jahtdm, F. jdhtdm, St.
/dfefaj?, 2. Sk., ü., H. jahtd\ ¥., St. jdhta, 3. Sk., U., H. jahtd, ¥.,
Htjáhta ; p. praet. Sk., U., H. jahtdma, F., St. jáhtama.
s tövű
igét e változással nem jegyeztem föl.
4. Hosszú a (üu) hangzó aw-ra, kivételesen ow-ra változik;
pl. c tövtíeknél: jükih, jfiPkih, jüul,st inni: praes. s. 3. jauká;
küHih, kü"let hallani: praes. s. 3. kauld; — mwih zúgni: praes. s. 3.
aouwd. — Ez utóbbinál az ü : ou változást a part. praeteritiben és
a gerundiumban is megtaláljuk: souwuma; áounwmene. — -é tövű
igét e változással nem jegyeztem föl.
5. le tőhangzó ea (éd)-XB,, néha id-?&, az e (= *e) diphthongus pedig h' f = ea, i'dj-re változik; pl. -/tövüeknél: jielih élni:
praes. s. 1. jédldm, 2. jéála, 3. jedld; p. praet. jédldma; hiewih
birni, posse : pra?s. s. 1. heawam, 2. héáwa', 3. hedwd; p. praet.
hédwdma; kiesik, St. kieset húzni: praes. s. 1. kinaam, St. kiásSp,
3. hidad,, kidsa. — -s tövüeknél: éiehtih illeni: praes. s. 3. sédhtd,
xeálita ; plejih tenni, helyezni: praes. s. 3. pedjd, jiedjd; — cekcih
rúgni: praes. s. 3. níkéd; sekóih meglesni: praes. s. 3. sakóá .
neiekili ellentmondani: ndiekd stb.
(>. üe, üe (üo, üw, iiw, no, üö) diphthongus Sk., U., H.-ban az
•é tövüeknél wY/'-re, Undersikerben ezenkívül még ud, ud-ve is vál
tozik; pl. wüecilt lőni: praes. s. 1. wüdédm, 2. wíldedh, 3. wüaca ;
U. wuaéám, íruácah, wuaóa; p. praet. wüdéema, U. wuaéema; wüejih,
wüijih kocsin stb. menni: pnses. s. 1. tcüdjam stb. — Az -e tövüek
nél az ile részint ö^-ra (Sk.), részint uő-re (U.), részint ed (Sk.),
le-re változik; pl. Sk. nüewih megnyúz, levág: praes. s. 3. nüqwd,
U. úiidwd v. niewd; nüolih feloldozni: praes. s. 3. nnald; kderik
nyomot követ: praes. s. 3. knard, U. kudrd; küecik mászni: praes.
s. 3. ktdcd; cüekpilivágni; praes. s. 3. céiihpd, cedhpa v. cüehpd,
U. ciehpd, cédhpd.
7. ni (ue, ué) diphthongus Sk., U., H.-ban it//-re változik ;
pl. -i tövüeknél: icuílkih menni: praes. s. 1. wuii'Jkam, 2. wualka,
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3. wualka ; p . praet. tviiaikama; jmíktih h o z n i : praes. s. 1. intaktam,
2. jntakta', 3. iniaktd ; p . praet. jntaktama.
-- -s tövű igét e válto
zással n e m jegyeztem föl.
8. Eredetibb uó-hó\ lett u Sk.-ban az -r tövűeknél uatite vál
tozik ; pl. indítih é g e t n i : praes. s. I. jmdíltam, 1.]nidUta\
'Á.jmaüta;
p. praet. jmd'Utavia (vö. az előbbi ponttal).
9. üo (eredeti öq,) diphthongus oa-ra változik ; pl. -e tövűek
n é l : üorih a l u n n i : praes. s. 1. öq,ram, 2. öqra\ 3. oq,rá ; p . praet.
ög.-roma; uostih venni, v á s á r o l n i : praes. s. 1. öastam, 2. oqsta, 3.
öqstá; p . praet. oqstoma. Ide tartozik a hasonló eredetű üe diph
thongus a püetik j ö n n i i g é b e n : praes. s. 1. poatam, 2. pöatah, 3
pöatá; p . praet. jiöatama; — -e tövű igét e változással n e m jegyez
tem föl.
10. úi ( = ered. uoi) diphthongus az •<• tövűeknél az egész
déli lappságban uai, iiai-ra változik; pl. wuiuih l á t n i : praes. s. 1.
J. wuainam, St. wadindjt, 3. tvuainá, St. wudiena, wuaiend; p . praet.
wuainama; luitih ereszteni: praes. s. 1. J. luaitam v. luáitam, St.
htdihtaj}, 3. litaita, ludita; p . praet. htditema, biditema. Az-e
tövűeknél Sk.-ban az /'/'?' diphth. ó'i-re változik; pl. jiiikih d a l o l n i :
praes.1 s. 3. joika (de így i s : jituickih : praes. s. 3. jnóiekd).
U.-ban
az uai triphth. k ü l ö n b e n megmarad s a 3. személyben éai változa
tát is följegyeztem ; pl. cuviekih hótalpon f u t n i : praes. s. 3. cuéieka
v. ceaieka.
Az u hatása.
A következő szótagbeli eredeti rövid u előtt, mely ma leg
többször c-re változott, a tőszóbeli magánhangzó szintén változni
szokott, még pedig a jelentő mód jelen idejének egyes sz. 3. szemé
lyeben s rendesen a bef. cselekvés igenevében is. E változások a
következők :
1. Hosszú a hangzó ö-ra változik; pl. St. katet, katut, Sk., U.,
H. katih eltűnni, o d a m a r a d n i : praes. s. 3. kdte (vö. WIKLUND : Entwurf einer urlappischen Lautlehre 160.1.), de káta, kdtit, is; p . praet.
kotorna, St. kö°tumq,.
2. Eredeti rövid a hangzó o-ra változik; pl. xarniít m o n d a n i :
praes. s. 3 . sorns; p . praet. sörnoma.
3. Eredeti u, o-ból lett a hangzó u (o, o^-ra változik; pl. St.,
F . taréjét, Sk., U., H . tarejih t e n n i : pra^s. s. 3. titrujs (de St. tarejit,
Nyelvtudomi'oiyi
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toröju, E. turüja is); p. praet. turitjuma ,- kqhcih parancsolni: praes.
s. 3. kuhcs ; p. praet. kuhcsma; jtq,asih fújni: praes. s. 3. ftmse;
arrih lenni: orrs, urrs ; táitiJi csinálni: praes. s. 3. toits.
4. Eredeti a-ból (ül. i-ből) lett á, a /t-re változik ; pl. Icáhcih,
káhcih felakasztani: praes. s. 3. kiihcs ,• sdielih elfáradni: praes. s. 3.
süiéls; p. praet. süiUoma; nallcili ugorni: praes. s. 3. nnlléd stb. —
St.-ben hasonló eredetű a hang u (o)-xo. változik; pl. kjalejet
kiált: praes. s. 3. kjuleje, kjgloje.
5. áu diphthongus ü (ü)-ra.; pl. kjauniJi felakasztani: praes.
s. 3. kjüns; p. praet. kjünoma; táuwih gyógyítani: praes. s. 3. tüiis
(de táuiva is); p. praet. tüuuma (de: tduivuma is).
6. é'a (eredetibb te) diphth. ö-re változik; pl. céarih sírni:
praes. s. 3. córd (de : cörük is).
7. öq, diphth. o-ra változik; pl. St. köq,ret, köarut, Sk., U., H.
köariJt varrni: praes. s. 3. körs ; p. praet. köroma; St. töaret, töqrut,
F. töaret, Sk., U., H. töqrih harczolni: praes. s. 3. tors, törrs; p.
praet. töroma, törroma.
8. a (= °q, u(i) diphthongus szintén ö-ra, ill. félig hosszú
ó, á-ra változik; pl. ijccet, accili kapni: praes. s. 3. öccz ; p. praet.
öccsma; hakkih horgászni: praes. s. 3. hakks ; p. praet. hdkkoma ;
kqieivih meríteni, kimerni: praes. s. 3. kóiövu ; St. aieset, Sk. JihiesUt
képesnek lenni: praes. s. 3. St. óiss, Sk. hóiss. - Ugyané csoportban
a caccet állni igének a-ja nemcsak J-ra, hanem o-re is változhatik:
praes. s. 3. cóces, cóccü v. cÖéés ; p. praet. cóccoma v. cÖccsma.
Az i hatása.
A ragbeli i hatása a praeteritumban érvényesül. Jemtlandban
kevés adatom van e hatás kimutatására s úgy látszik, kisebb terje
delmű. Én legalább nagyobb részt -ü tövüeknél találtam s csak egy
példában -e tövű igénél is. A jemtlandi területen az igéknek két
féle múlt időbeli alakja van: egy rövidebb i (éj képzővel és egy
teljesebb -jé képzővel (1. Igeidők és igemódok ez. fejezetet). A rövi
debb múlt ritkább használatú s talán azért van rá kevés adatom.
Az i előtt Jemtlandban a múlt idő minden számában ós személyé
ben a következő változások történnek :
1. -h tövüeknél: a) a : tt-rft; pl. tarejih tenni, csinálni: praet.
s. 1. turüjém, 2. tunijih, 3. turuji; dual. turüjimen; plur. turüjimTC
stb. (Másik praet. tarejajim, taréjajih stb.); -• b) ea: o-re; pl.
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éearih sirni: praet. s. 1. őorijim stb. (Másik praet. ('Parajim stb.); —
c) a (°q, uq) : o ; pi. F. carvut kiáltani: praet. s. 1. Ő&rvim stb. (má
sik múlt: carvajem stb.); éapkih törni: praet. s. 1. copkim stb. (má
sik nnilt: cqpkajim).
'2. -I tövűeknél: q,: a-ra : irqttih adni: prést. s. 1. wuttim, 2.
wvttih stb. (másik múlt wattéjim stb.).
Sokkal kiterjedtebb az / hatása a megelőző szótag magán
hangzójára a stenselei nyelvjárásban. Itt az i hatása folytán az
egész múlt időben következő változások történnek :
1. A rövid a magánhangzó á'-re, a hosszú a pedig a (e)-xe
változik; pl. -/-tövűeknél: iraltet (tő: walte-J venni: praet. s. 1.
wálltip, 3. wal'ti stb.; jamet (tő : jámr-) meghalni: praet. s. 1. jamip
stb. — -s tövűeknél: kaunst találni: praet. s. I. jeaunig stb.; pqjst
hagyni: praet. s. \.p<ljip.
2. Az a hangzó t (r)-xe változik; pl. -<• tövűeknél: kátémét
(tő : kalemé-) fagyni: praet. küémip stb. — Más tövű igét e válto
zással nem jegyeztem föl.
3. Az (Í magánhangzó ti-ra változik; pl. icqttet (tő : watté-)
adni: praet. wuttip stb.
4. Az 'ie diphthongus i'-re változik, az e (•=• 'e) diphth. pedig
?-re; pl. -I tövűeknél: kieset húzni: praet. kPsíp stb.; jt'/itet mon
dani: pr83t.jthtip stb.; — -s tövűeknél: jneset szabadulni: pnet.
plhip stb.; leihket önteni: praet. llhkip stb.
5. Az öq diphthongus é* (oö)-te} az a (= °q) pedig iv-re vál
tozik; pl. •<'• tövűeknél: //oatrt jönni: pra?t. pé'tip stb.; — -ii tövű
eknél : acéet kapni: praet. ecéip stb.
6. Az la diphth. ö"-re változik; pl. -// tövűeknél: viajut meg
részegedni : praet. vö"jij>. — Más tövűeknél ilyen változást nem
jegyeztem föl.
7. Az üo, üe diphth. ü!1-ra változik ; pl. -é tövűeknél vüecet
lőni: praet. rR"ci}> stb. — Más tövű igét e változással nem jegyez
tem föl.
8. Az uo (ae, ui) diphth. ü-ra változik szintén csak -e tövű
eknél; pl. puoktet hozni: praet. püktip stb. ku'ttet hordani, vinni:
Jcüttép stb.
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2. Az egyenlőtlen tagú töveknél.
Az egyenlőtlen tagú igetöveknél, ép úgy mint a hasonló tövtt
névszóknál, a második szótag hosszú a és % (ie)-je változik, még
pedig a következőképen:
A hosszú a hangzó c-re, az é pedig e-re rövidül a prses. s. 1.,
2. és 3. személyében, ezeken kívül azonban, főleg Stenselében,
gyakran a prsesens kettős és többes számában is. Ez a rövid z és e
ugyanitt többször egészen el is vész; pl. Sk., IL, H. cahkdsit ülni:
pra?s. s. 1. cahktism, 2. éahks', 3. cahkss; dual. 1. caJtkásén v. cahksén ;
prset. St. éahkásip, J. éahkdéim stb.; St. éajánit eltévedni: prses.
s. 1. cdjenup, 2. éájen, 3. cajene; prast. s. X.éajanip, 2. cajánih stb.;
Sk. kállaiit fekünni: prses. s. 1. küllsssm, 2. kálles, d.Mlless, dual.
1. kottásén, 2. kéillásétete; prset. Lüllasim stb.; — é : e : Sk. nülléhtit
elbolondítani: prEes. s. 1. nülletem, 2. nüllet, 3. nüllete; dual. 1.
tiiillehtin; prset. s. 1. nülléjitim stb.; jáitéstét fejni: prses. s. 1.
jüitetem, 2. jastst, 3. jaststs ; plur. !. jatíétt&guh, ,• prset. s. 1. j&ütés*
tini stb.; St. ráréstit tanácsolni: prtes. s. 1. rárestup, 2. rdrest, 3.
rarests; prses. s. 1. raréstij) stb.

Mássalhangzóváltozások az igeragozásnál.
A magánhangzóváltozásokkal kapcsolatban, megfigyelésem
szerint, a déli lappság skalstugani ós undersakeri (Dovre-fjeldi)
területén néha sajátságos mássalhangzóváltozások is történnek.
1. Az / v. W (7 v. //j mássalhangzó közvetetlenül í előtt /' v.
Z7'-lyé változik az -r tövű igéknél, valahányszor a következő szótag
ban é van, vagy eredetileg volt; pl. waltih venni (tő watté-): dual.
1. wattén, 2. waltetn, 3. ival'téh ; plur. waZtuh v. wcil'tuh; pra't. ipá£>
téji'»(. stb. (de prsesens s. I. /valtam, 2. ivalta', 3. wattá) ; — Sk.
jiaU'tih (tkp. puál'l'tih), Dovrefjell pal'l'tih megijeszteni: Sk. páUtén,
I). palltén stb., prset. pal'l'téjim, jml'ltéjim stb. (-de praes. 1. pattiam,
2. pattta,, 3. />atttá) ;
Sk. puíítih, D. paltih égetni: praes. dual.
1. Sk. puUtén, D. pattén ; plur. 1. Sk. putt'tu, J). i/al'tü'; prset. 1. Sk.
Hittt'téjim, 1). yáttéjim stb. (de prses. 1. Sk. pualltam, D. paltam, 2.
Sk. puá'tttah, I). jialtah, 3. Sk. puallta, D. pattá).
2. Az 88 mássalhangzó Dovre-fjeidben ugyanezekben az esetekben ss-re változik ; pl. )>issih sütni: prses. plur. 1. jiiixuh, 2.
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piééete, 3. piééé; dual. l.jpiiééit; pra±t. pissijim stb. (de prsea. s. 1.
pássám, 2. pássá', 3. pássá).
3. x\z / és /• mássalhangzó megnyúlik a magánhangzóválto
zással kapcsolatban némely -u tövű igék egyes számának 3. szemé
lyében; pl. coq,lih a beleket kiszedni; prses. s. 3. cölh ; toarih harczolni: pra?s. s. 3. tőrre.

A tővégi magánhangzók főbb változásai.
1. Az é tővégi magánhangzó a jelen idő egyes sz. 1., 2. és 3.
személyében <x-ra változik, mely Jemtlandban gyakran félig hosszú
á-ra rövidül vagy egészen rövid lesz; pl. jáhkr- hinni: St. 1. jáhkáp, J. jáhkám, 2. jáltkáli, 3. jakká. A jelen idő kettős és többes
számában St.-ben megmarad az é, Jemtlandban azonban a többes
és duális 2. személyében rövid e-re változik; pl. dual. 2. jahketn,
plur. 2. jahkete. Kiesik az e a pnet. egyszerű ? (é) jele és Sk., U.,
H.-ban a prsesens plur. 1. személyének ü' ragja előtt; pl. St. pnet.
l.jiihkij), J.jáhkijim stb.; pnes. plur. 1. jáhkü'. Azon kívül több
ször előfordul, hogy az imperativus egyes sz. 2. sz.-ben is elmarad
az é tővégi magánhangzó.
2. Az e (ered. a) tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes
sz. 1. személyében marad meg, de helyette itt is gyakran a, o, u
(= o) magánhangzót találunk. A jelen idő egyes 2. személyében,
valamint a múlt idő i jele előtt eltűnik, a jelen idő egyes számának
3. személyében pedig hosszú <7-ra változik. A jelen idő kettős és
többes számában az z helyett ugyanazokat a magánhangzókat ta
láljuk, mint az -é tövűeknél, a két csoport igéinek a ragozása tehát
itt egybeesett.
3. Az ú tővégi magánhangzó csak Stenselóben marad meg
végig az egész jelen és múlt időben s csak a jelen idő egyes 3. sze
mélyében lép föl helyette az igék egy részénél s. Az eredeti ú tő
végi magánhangzó egész Jemtlandban á v. á-ra változott. Ez az á,
á csak a jelen idő egyes 3. s a többes és kettős szám 2. személyé
ben változik c (e)-xe.
4. Az u tővégi magánhangzó az egész déli lappságnan meg
marad a ragozási alakok legnagyobb részében. Eltűnik a jelen idő
egyes sz. 2. személyében és néha a prset. i jele előtt, a jelen idő
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egyes sz. 3. személyében pedig rendszerint ú (ii*, u-) diphth. lesz
belőle.
5. Az i tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében tűnik elő s néha az 1. személyben is. Az első személy
ben gyakran e, o, u van helyette, az egyes sz. 2. személyében s a
praeteritum i jele előtt eltűnik. A jelen idő kettős és többes számá
ban helyette ugyanazokat a magánhangzókat találjuk, mint az é és
e tövű igéknél.
6. Az egyenlőtlen többtagú igék tővégi magánhangzója i, i.
Ezek helyett a személyragok előtt a következő magánhangzók
vannak: a jelen idő egyes sz. 1. személyében 5 v. s> (= a, o, u),
a 3. sz.-ben g v. d (a), a dual. 1. személyében I v. i, a dual. 2., a
többes sz. I. és 2. sz.-ben J.-ban é v. e\ St.-ben i. Az egyes sz. 2.
személyében semmi magánhangzó sincs a személyrag előtt; szintígy a többes szám 3. személyében, itt azonban sok igénél <• v. i
magánhangzó is föllép a személyrag előtt. St.-ben gyakran a praes.
dual. 1. és pr;et. plur. 3. személyében is eltűnik a magánhangzó.
A tővégi magánhangzók változásáról különben legjobban a
paradigmák tájékoztatnak.

Igemódok, igeidők, szám.
A déli lappságban háromféle módot különböztethetünk meg:
indicativust, imperativust és conditionalist. Nyelvjárásonkint azon
kivül előfordul egy megengedő mód is.
A jelentő módnak nincs külön jele. Az imperativus kifejezé
sére a jelen idő alakjai szolgálnak; de csak a 2. és legfeljebb még
a harmadik személyben. A többi személyek kifejezésére körülírás
sal élnek. Csak a tagadó igének van teljes, minden személyre ki
terjedő imperativusa, még pedig kettő is, egy a gyengébb, másik
az erősebb parancsnak jelzésére.
A föltételes módnak sincs kü
lön jele. — Összetétellel alakul a lie- segédigével. Ennek a jelen
és múlt alakjait kötik össze a főige befejezett cselekvósü igenevé
vel ; pl. Sk. mdnne lijim wualkama, jia lijim aÁtama utaznék, ha
ráérnék; vagy: utaztam volna, ha ráértem volna. Külön föltételes
módja csak a lie- segédigónek van, még pedig a legdélibb lappság
ban II., H.-ban: llpmm, lípnh, lü^nie stb. alakban. Ez is segédige
ként szerepel a főige befejezett cs. igenevével összekötve; pl. mánne
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lyPnom icdccema, jis Ivánom ástam atnama mentem volna, ha rá
értem volna. — A lie- igének Stenselében potentialisa is van
licéfj), licc', liccie stb. alakban.
A jelentő módnak két egyszerű ideje van : prassense és pr»terituma. A jelen időnek általában nincs jele. Stenselében azonban
az egyenlő tagú igék kettős és többes számának 2. személyében
-ji- elemmel s tapasztalatom szerint Skalstuganban, Undersákerben, Herjedalban s úgy látszik más nyelvjárásokban is, szintén egy
•jé- elemmel bővülhet a tő, meg pedig itt a kettős és többes szám
minden személyében. Az utóbbi nyelvjárásokban tehát két jelen
idejű alak van, egy rövidebb és egy hosszabb. Hogy mi a kettő kö
zött a jelentésben' különbség, azt nem tudtam megállapítani.
A jelentő mód múlt idejének jele Stenselében leggyakrabban
i, az -ú, tövüeknél -ji is. Ez egyszerű i megtalálható az egész déli
lappságban, de Stenselétől délre helyette inkább -ji, -ji, a legdélibb
részekben pedig leggyakrabban -jijjé, -jijé használatos. Az egyszerű
i-vel való prseteritum mellett Stenselében is rendes egy -iji alakú
múlt. Ezek alapján a déli lappságban nemcsak kétféle alakú jelent,
hanem kétféle alakú praeteritumot is különböztethetünk meg, egy
rövidebbet és egy hosszabbat. A prseteritum tulajdonképeni jele az
i, ji, az ezekhez járuló jé pedig minden valószínűség szerint ere
detileg inchoativ képző volt.
A jelentő mód perfectumot összetétellel képezik a lie- ige
jelenével és a főige befejezett cselekvésű igenevével; manns liem
jahkama hittem ; a plusquamperfectumot pedig a lie- ige múltjával
és a főige bef. cs. igenevével: manns lijim jahkama hittem vala.
A jelentő módnak jövőjét szintén összetétellel képezik. Sten
selében és Frostvikenben leginkább az aca-, a többi déli lappság
ban pedig a kaláka- igének jelenét kötik össze a főigénék infinitivusával; pl. St. mdnn-aeeeg supcstit, F. mann-acsm supcstet, Sk.,
XJ., H. manns kalákom supcstit mesélni fogok. Megjegyzendő azon
ban, hogy St.-ben és F.-ben a kaláka- és viszont délebbre, bár
nagy ritkán, az aca- is használatos a jövő segédigójeként. - A fu
turum exactumot úgy fejezik ki, hogy az egész többi déli lappság
ban leginkább a kaláka- segédigének a pra?teritumát kötik össze a
főige infinitivusával.
A föltételes mód jelenét és múltját egyféle alakkal fejezik ki
(1. fent).

276

HALÁSZIGNÁCZ.

Szám a déli lappságban három van: egyes, kettős és többes.
A többes és kettős szám Stenselében már nincs mindig megkülön
böztetve s a kettőt Hatfjelddalnak azon részében, a hol én gyűj
töttem szövegeimet, egyféle alakkal fejezték ki. A tulajdonképi
stenselei kerületben azonban még nagyobbára megkülönböztetik
egymástól a kétféle számnak az alakjait. Frostvikenben is össze
zavarják gyakran a kétféle számot, tovább délre azonban már pon
tosan megkülönböztetve használják a kettős és többes számot.

Az igékhez járuló személyragok áttekintése.
Egyenlő tagú töveknél.
Prsasena:
Sing. 1. St. -p, J. -m
2. St., J. -h, -'
3. St., J. —
Dual. 1. St., J. -n
2. St., J. -té, -te (-téri), J. -f/t, -teii, U., H. -ni, -rsn, D. -thi,
U. -n
3. St., J. -h, -', J. -s, Sk., U., H. -pan, -pun, Sk. -ponk
Plur. 1. St. -n, -pé, F., Sk., D. -//«, F. -#e, Sk., U., H. -uh, •«', Sk.
uh, «', U. -up
2. St. -te, St., J. -te, H. -te, Sk., ü., H. -re, U. -re
3. St., J. -h, -', J. -s.
Praeteritum:
Sing. 1. St. -p, J. -m
2. St., J. -h, -'
3. St., J. —, F., Sk. -n
Dual. 1. St. -mh, -me, F. -m\ -p, Sk., U., H. -men, -mén
2. St. -te, -tté, J. -tn, -ten, D. tén
3. St., J. -n, St. -kan
Plur. 1. St. -m/f, -me, F. •ni', -p, Sk., U., H. muh, mü', Sk., U. -mé,
•uh, -ü\ D. -me, -mh
2. St. -té, -tté, J. -te, Sk., U. -té, F. -t
3. St., J. -».
Egyenlőtlen tagú töveknél.
Ezeknél a személyragok a jelen idő s a múlt idő egyes számá
ban, a jelen idő duális 1., továbbá a múlt idő dual. és plur. 3. sze
mélyében a ragok mindig ugyanazok, mint az egyenlő tagú tövek-

DÉLI LAPP ALAKTAN.

277

nél. A többi igealakoknál azonban részben eltérő ragok is fejlődtek.
Nevezetesen:
Preesens:
Dual. 1. —
2. Sk. -tén, Sk., ü. -tetn,
U. -terén, -petn
3. U., H. -vés, -vas
Plur. 1. St. -ve, St., F., Sk. -$e,
Sk. #á, Sk., ü., H. -puh
2. St., F.. Sk. -té, Sk., U.
-tete, U. -tere, H. -tre
3. U., H. -ívs, -ras

Prseteritum:
St. -mé (-mén)
St. í-tén), Sk., U. -tetn, Sk.
-titetn, U. -té, -tan
Sk. -pdpetn (? — praas.plur. 2.sz.)
St, -mi[J. -tete

Paradigmák.

4^ Egyszerű időalakok.
1. -é t ö v ű e k r a g o z á s a .
Stenselei nyelvjárás.
(jahket hinni; waltet venni; kalemet fagyni; wattét adni; kieset
húzni; jehtet mondani; jeihtet megjelenni: poatet jönni; utnet bírni,
habere; juhtet költözni; piiktet hozni; vuinet látni; wüocét lőni}.
Jelentő mód.
Prsesens
Sing. 1. jahkap
2. jalt kah
jahkd
Dual. Plur. 1. jahken
2. jdltkété v.
jahkéjité
3. jdlikéh

í

Sing. 1.
2.
3.
Dual. Plur. 1.
2.

kiasdj!
kiéisá'
kidsd
kiesen
kiesété v.
kieséjité
3. kiesé'

ivaltdp
waltd'
ivalta
walten
waltété v.
wnltéjité
walié'

kaláiiidp
ivattdj)
kaid in a
wattá
kalamd
wattá
ka lémén
wattén
kalémété v. wattété v.
kaléméjité
wattéjité
kalémé
iratté

jah tdp (=jeahtdp)i wuálákdp
jahta'
wuáláka'
jahta
wuáláka
vidékén
jehtén
vidékeié v.
jeli tété v.
vulékéjité
jéhtéjité
jelit é'
vidéké'.
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Első praeteritum.
wdltip
Sing. 1. jdlikij)
2. jakkik
wálti'
3. jáhki (-ij)
wdlti
Dual. , p l u r 1. jáhkimh
wdltimh
2. jahkité, -itté wattité
3. jdh kin
wdttin
dual.
jahkikan
•
Sing. 1.
2.
3.
Dual , plur 1.
2.
3.

ki'sij)
&?'*' v. ki'sih
ki'st
ki'ximli
kilsitc
fet*»iu

kilémip
kilemih
kilemi
kilémimh
kilémité
kilemin

jihti/i
jiht'
jihti
jihtimh
jlhtité
jihtin

ívuttip
wutti' V. wutt
wutti
wuttimh
•wuttité
wuttin

vulékip
vulekih
vidéki
vulékimli
vulékitté
vul'ékin.

Második pneteritum.
Sing. 1. jdhkijip
2. jdhkiji
3. jdhkije
Dual. , plur. 1. jahkijimé
2. jdhkijité
3. jdhkijin

Sing. 1.
2.
3.
Dual ,plur. 1.
2.

jaihtdn
jaihta'
jaihta
jeihtén
jeihtété v.
jcihtéjité
3. jeihté'

Sing. 1. puáktáp
2. puáktá'
3. pudktd
Dual ,plur. 1. puíktén
2. puíktété v.
puíktéjité
3. puíkté'

wál'tijip
wálti ji'
wáltijé
wáUíjimé
wattijité
wdltijin

Praesens.
pöatdp
pöatd'
pöatd
poatén
pöatété v.
poatfjité
poatc'

wuttijip
wuttijih
wuttije
wuttijimé
wuttijité
wuttijin.

atndp
atnd'
atnd
utnén
utnété v
utnéj !íl
ütné'

vudvndj!
vuáina
vuáiná
vuinén
vuinété v.
vuinijité
tminét

jáhtáp
jáhta'
jálita
juhtén
juhtcté v.
jiihtéjité
juhté'

wüq.cáp
wüq,cá'
wüq,cá,
ivüocén
wüocété v.
wüocéjité
wüocé'.
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Sing. 1.
2.
3.
Dual.,plur. 1.
2.
3.

Első praeteritum.
pe^tij)
jeihtijj
jeiht' v. jeihti'
p9*t' v. -ih
jeihti
péti
])Ö('tÍ))l}t
jeihti mh
pe"tité
jeihtité
jeihtin
p<90tin

Sing. 1.
2.
3.
Dual.,plur. 1.
2.
3.

juhtáp
juhti'
juhti
juhtimh
juhtité
juhtin

püktip
pükt', -ili
pükti
pükti mh
püktité
püktin

utnip
utnih
ütni
utnimli
utnité
utnin
vuinip
vuinlt
vuini
vuinimh
vuinité
vuinin

wüwcip
wüucih
wRuci
wu"éimh
wüwcité
wüucin.

Frostvikeni nyelvjárás.
(utnet babere ; wuinet látni wuilket m e n n i ; jiehtet

mondani).

Preesens.
Sing. 1. atnam
2. atna'
3. atna
Dnal.1. utnén
2. utnetn
3. ütné'
P l u r . l . utnepe
2. utnéte,
utnéte
ütné'

wuacndm
wuaind'
wuaind
wuinén
wuinetn
wuiné'
wuinepe
icuinete,
wuinété
wuiné'

icuitlkam
wualká'
wui'ilkd
wuílkén
icuílhetn
wuílké
wuílkepe
wuilkete, -i Hé

jéá'htám
jédhta'
jédhta
jiehtén
jiehtetn
jiehté'
jiehtepe
jiehtete, jiehtété

wuílké

jiehté'.

Pneteritum.
Sing. 1- ittnejem
ic uinejem,
wuílkéjem
wuinijem
2. utneje'
ic ui neje'
wuílkéje'
3. utnéji,
wuinéjé,
wu'dkéjé, -1je
wuinije
utneje,ütni H
wuinéjim'
Dual. 1. utnejim'
wuílkéjim'
2. utnejitn
wuinéjitn
wiiílkéjitu
3. ütnejen
wuiné jen
wuílkéjén, -ijen
Plur. 1. utnejim'
wuílkéjim'
wuinéjim'
2. utnéjite
wuinéjite
wuílkéjite
Q
utnéjén,
wuinéjén, • ijen wuílkéjén, -ijen
-ijen

jieh tejem
jiehté je'
jiehté jé, -ije
jiehtéjim'
jieh t éjit n
jiehtéjen, -ijen
jiehtéjim'
jiehtéjite
jielitéjén,
-ijen.
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Skalstugani nyelvjárás.
(hapsik szagolni; kdttih ölni; calih írni; jielih élni; pissih sütni •
kiHih köszönni; utnih bírni; püetih jönni; Rorih alunni; pulttih
égetni; wüejih menni kocsin stb.; wwinih látni; luitih ereszteni;
wuílkih menni).
Preesens.
Sing. 1. poatam
őaram
pualjtam
umajam
2. pöatah
oqrah
puá'lltah
WÜájah
öqra
pudllta
wüája
3Í pöatá
Dual. 1. jiüetén
üorén
pulttén
wüején
2. püetetn
üoretn
pulltetn
wüejetn
3. jiüetéh v. üorih , -éh v. puUté' v
wüeje v.
püetejpn
üor•epan
pulUtej>an wüqjegon
Plur. 1. püetnh
üoruh
pulltu'
tcüejij
2. Uüetete
üorete
putt'tete
wüejete
3. püetéh
üorili
puWté>;
wuejé'
Sing. 1.
2.
3.
Dual. i .
2.
3.

wuainam
wuainah
wuaina
louinén
wuinetn
wuinéh v.
ívuinejpn
Plur 1. wuiniih
2. wuinete
3. iviáne

luaitamwluaitam
lugita
ladit a
luiten
luitetn
luitéJi V
luiteppn
luitiih
luitete
luitéh

wualkam
wuá'lka
wualka
wuílkén
wuílketn
icuílké' v.
wuílkepcm
wutlkuli
wuilkete
wuílki'.

Első praeteritum.
Sing. 1. püetéjim, -éjim, püetim
üorcjini, aonjun
üoréjili, üorijih
2. püetéjih, -éjik, püetih
uöréji, üoréi, üoriji
3. püetéji, püetéi, -ije, püeti
Dual. 1. püetéjimén, -éjimén, püetimén üoréjimén, üorijimen
üorejitén, üorijitn
2. püetéjitén, -ejitn
üoréjin, üorijin
3. püetéjin, -éjin
Plur. 1. püetéjimuh, püetéjimuh, püetimé üoréjimuh. iivrijiinuh
2. püetéjité
üoréjité, üorijité
3. püetéjin, -éjin, püetéjin
uorésin, üorijin.
Második
Sing. 1. püetéjijjim
2. güetÉjijjih
3. püetéji)ji

prteteritum.
wuílkéjijjim, wuélkéjijjim
wuélkéjijjih, wuélkéjijjih
wuelkéjijji, wuélhéjijji
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Dual. 1.
2.
3.
Phir. 1.
2.
3.

püetéjijjimén
j>üetéjijjitén
jiüetéjijjin
püetéjijjimü', püetéjijjü?
püetéjijjité
püetéjijjin

wuélkéjijjimén,
ívuelkéjijjitén,
wuelkéjijjin,
wuelkéjijjimü',
wuélkéjijjité,
wuelkéjijjin,

Priiesens.
Sing. 1. waltam
kattant
2. waltah
k itták
o waltd
kattd
Dual.. 1. wattén
káttén
2. wál'tetn
kdttetn
o watté v. watté )>an, kátte v. kdttepon
Plur. 1. wáttuh
kdttu
2. wáttete
káttete
kátteh
wattéit
Sing. 1.
2.
3.
Dual. 1.
2.
3.

jéálam
jéálah
jéála
jíelén
jieletn
jidí'h v.
jielepan
Plur. 1. jieln
2. jielete
3. jieléh

Sing. 1.
2.
3.
Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

poétám
jmssáh
pássá
pisién
jnssetu
jiisséhv.
pissepan
jiissu
jnssete
pisséh

wue'lkéjijjimén
wue lkéjijjitén
wuelkéjijjin
miélkéjijjü'
wuélkéjijjité
wuelkéjijjin.

cdlam
cáld'
cálá
cdlen
édletn
cdlé v. calepon
cdluh
cdlete
cáW

káietam
kaiítah
kaietá
ki'ten
kiHetn
klHch v.
kiHepon
ki'tuh
kiHe\e
ki'téh

atna-m
atnali
atua
utnen
utnetn
ütne' v.
utnejpn
utniV
utnete
ütné*.

Első prseteritum.
wdl'tejim, wattéjim
utnejim v. utnejim
wáttéjih, waltéjih
utnéjih
wattéji, wattéi, wattéje, wál'ti utncji
wattéjimen, wdttijimen
utnéjimén
wáttejiten, wáttéjitn
utnéjitén
wál'tejin, watt éjin
utnejin
wáttéjimu, wáttéjimé
utnéjimuh
wál'téjitc, wdttéjité
utnéjité
wál'tejin, wattéjin
utnejin.

Második prseteritum.
Sing. 1. wáttéjijjim
utnéjijjim
2. wál'téjijjih
utnéjijjih
3. icdl'téjijji
utnéjijji
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Dual. 1,
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

wal'téjijjimén
wál'téjijjitén
wál'téjijjin, -f'jijin
wal'téjijjinmh, -éjijjuh
wáltéjijjité
wáMéjijjin, -éjijin

utnejijjimén
utnéjijjitén
utnéjijjin
utnéjijjimuh
utnéjijjité
utnéjijjin.

Ündersáker lappmarki nyelvjárás (Dovrefjeld)
(jahkih hinni; pal'ítih ijeszteni; wqttih adni; pissih sütni).
Sing. 1. jahkam
%. jahkah
3. jaltkd
Dual. 1. faltkén
2. jahkéten,
jahketn
3. jáhkéh v.
jahképan
Plur. 1. jáltküh v.
jahkébé
2. jahkete,
jahkete
3. jahlcéh

Első pra?sens.
paUtam
wqttam
pallta'
íratta
pallta
ivqtta
palltéu
wattm
paUteten,
a-áttéten
palltetn
pafttéh,
watté'
paUtépon
palttuh,
wqttüh
palltépé
pal'l'tete,
wqttete
palltéte
patltéh
watté'

Második
Sing. 1., 2., 3. = első prcesens
Dual. 1. jahkéjén
2. jahkéjétein
3. jahkéjévés v. jahkéjepan
Plur. 1. jahkéjépuh
2. jahkéjétete
2. jahkéjé' v. jahkéje'1
Első pweteritum.
Sing. 1. jahkéjim
2. jahkéjih
3. j ah kéjt
Dual. 1. jáhkéjimen
2. jahkéjiten
3. jdhkéjin

pássám
páss<V
pássá
pissén
piéietn
pisáéit v.
pissepon
pissuh
pissete
jiissé.

preesens.
Sing. 1., 2., 3. = első prass.
wqttéjén
wqttéjétetn
wattejevés, wattéjepan
wqttéjépuh
wqttéjétete
wattéjé*.

Második pr.eteritum.
wqttéjimY. wuttim jáhkéjijjim
watté jih v. wuttih jáhkéjijjih
wqttéji v. ttfliíft
jahkéjeja
wqttéjimen v.
jahkéjijjimén v.
wuttim en
-éjijimén
wqttéjiten V.
jdhkéjijjitén,
wuttitn
jdhkéjéjetn
wattéjin v. wuttitt jáhkéjijjin
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Plur. 1. jahkéjimu',
wattéjimuli v.
jdhkéjijjimuli, jahkéjahkéjimé
witttimuh
jijjuh
2. jahkéjite, jahkéjité wattéjite v.wuttite jahkéjijjité
3. jáhkéjin
wqttéjin v. wuttin jdhkcjijjin.

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal.
(waccih menni; utnih v. u'uúih habere ; jiehtih mondani;
wninih látni.)
Sing. 1. wdccdm
2. waccdlt
3. ivaccd
Dual. 1. wacccn
2. waccetu,
waccerzn
3. waccéh,
wacceipn
Plur. 1. waccuh
2. iraccers
3. waccéh

Prsesens.
atndm v. a andm
atndli v. a'andh
atnd v. dana
utnén v. u'unén
utnetn v. uuúetn,
utnersti v. u'unersn
utnéli v. n'iiríéJi,
utnejpn v. u aneppn
Utúuh v. u'unuli
utners v. uuners
utnéh v. u'uúéh

jedhtdm
jedlitd
jedhta
jiehtén
jiehtetn,
jiehtersn

wudinam
ívuainüh
wuaina
wuinén
wuinetn
wuinersn
wuinéh,
jiehtih,
jiehtejpn
wuinej>on
aminő,'
jiehtü'
jiehters, H. wuiners
jiehtre
jiehte
louinéh.

Herjedalból mint 2. prassenst a dual. 3. személyében a követ
kező alakot jegyeztem föl: wüeéejavés «lőnek ketten» (inf. wüecih,
t ő : wüecé- lőni).

Első prípteritum:
Sing. 1. waccéjim
2. waccéjih
3. waccéjij, waccéje, waccije
Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

waccéjimén, -éjimén
waccéjitén, TJ.waccéjétan
waccéjin
waccéjimu , waccéjxC
waccéjité, waccéjité
waccéjin

Második praeteritum:
waccéjijjim, waccéjijim, waccejijjirn
waccéjijjih, waccéjij jili
waccejejja, -éjejjd, waccejeja,
ivaccéjejje, -éjaje, waccejejja
icaccéjijimén
waccéjijité
waccéjijjin
waccéjijjimu
waccéjijjité
waccéjijjin.
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2. -s ( e r e d . - a j t ő v é g ű e k r a g o z á s a .
Stenselei nyelvjárás
(kaunet találni; pajet hagyni; ééttet lenni; leihket önteni;
pleset szabadulni; jüuket inni).
Praesens.
Sing. 1. kaunup
pajtit
séttup leihkep piesup jüuku]>
2. kaunh
pajh
sétth
leikk'
pies'
jüuk'
3. kauva
p'ája
hitta
leihha piása
jauka
Dual.ll. káunén,káuninpajrn
sétten, leikkén piesén
jüukén
Plur.\
kaunepé
sittepe
2. kaunété
pajété
séttHé leihketc pieséte
jüukele
kaunéjitté
pajejité ééttéjitte leikké- piesejitté jü*Mjité
jitté
3. kaunéh
pajéli
íétteh
IHhkéh piese
jüukéh.

Első prpoteritum.
Sing. 1. káimip piijib
séttip
lijhkip
2. künn', plijih
iéttih
lijhkih,
ktiunih
Irjlik'
3. í.dimi paji
ééttl
lijhki
Dual.,Plur. 1. káiinimli jidjimh séttimli lijhkimh
2. kdunite pajité
ééttité lijhkité
3. kaunin pdjin
séttin
lljhkin

pi'sip
pi'sih,
ptfs'
pi'sl
pi*gitnh
piisitíi
ptfsin

jüukip
jüllkili
jüuki
jü*kimh
jüukité
jüukin.

Második prseteritum: káunijip, pdjijip v. pdjijip; séttijijt,
lilikijip, pilsijip, jüukiji/> stb. (1. -I tövűeknél). A cuohpot vágni,
porrot enni igéknek csak második praeteritumi alakját találtam
(Sing. L. őuohpojip, 2. óuohpojih, 3. cnohpoi; plur., dual. 1. cuohpojimé, 2. cuohpojití', 3. cuolipojin ; —porrojip, porrojih, porroj v.
porrij ; dual., pl. porrojime stb.). — A porrot ige pnesense: sing. 1.
porrup, 2. porr^h, 3. porra; dual., plur. 1. porrhi stb.). Hasonló
ragozású a riipmet elszökni ige is, de ennek már kétféle prseteritumát jegyeztem föl: sing. 1. rüpmip és riipmojip, 2. riipmih és rüpinojih, 3. rüpmi és rüpmiti; dual., plur. 1. rnpmari és riipmojime,
2. riipmité és rüpmojitc; 3. r'ápmin és riipmojin. - Az acs- és
kalákz- kelleni, fogni segedigék dual. és plur. 3. személyében •»
rag is előfordul: acrs, kalekíis.
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Frostvikeni nyelvjárás.
(süttet lenni v m i v é ; pieyet tenni, helyezni; cuohpst vágni).
Prassens :
Sing. 1. sutiam
2. sutt'
3. satta
Dual . 1. suttén, -en
2. suttetn, suttén
3. sutté'
Plur. 1. suttén, suttepe
2. suttete
3. átrtl 5

Pra?teritum :
Őuohpm suttijem
cuohpojem
Őuokp' suttijeh
áuohpoje'
cuohpá süttije, suttijé cuohpoje
cuokpén suttijimh
cuohpojim
cuohpetn éuttijitn
cuolipojitn
cuohpé' suttijén
cuohpojin
cuohpepe suttijim'
cuohpojim'
cuohpete suttijite, -té cuohpojite,-té
cuohpé suttijén
cuohpojén.

piejsm
plejh
péájá
piején
piejetn
piejé'
piejepe
piejete
piejé

Skalstugani nyelvjárás
e s n i ; pajih h a g y n i ; sittih lenni v m i v é ; tPpih venni, meg-

(hihcih
fogni;

"•ckcih r ú g n i ; píesih

szabadulni;

ölni, n y ú z n i ; jüiéki'

k'uHih h a l l a n i ;

úiiowih

dalolni).

Prsesens.
Sing. 1. kalicem
2. kahc'
3] kahca
Dual. 1. kii hóén
2.
d.
Plur. 1.
2.

3]

pajzm
}>áf
paja
pdjén (tkp.
pudjén)
kahcetn
pdjetn
káhéé' v. pdjé v.
káheeponk
pdjepon
kdhcu
pdjuh
káheete
pdjete
kdhéé'
pdjé'

Sing.

piesdm
ples'
pédsd
piesén
piesetn
piese v.
piesepon
Plur. 1. piesuh
2. piesete
3. plesé'

2.
3.
Dual. I.
2.
3.

Nyelvtudományi

sittam
sitt'
sáttd
sittén

ti'pm
tV'p'
t'iicpd
ti'pén

cékcsm
cékc'
caked
cckcén

sittetn
sitté' v.
sittepm
sittu
sittete
sitté'

tilpetn
tl'pé' v.
tPpepon
tPpü'
ti1 pete
tl'pé'

c/'kcetn
cefece v.
cékcepon
cekeu
cckcete
éekőé'.

kuHum

küuí'

kaula
kuulén
küHetn
kii Hé' v.
küHepon
küHuh
küHefe
küHé'

Közlemények.

XXXI.

nuoivum
nüoirh
úugaoa
niiovén
niiovetn
úiiové' V.
nüovepon
niiowuh
nuovete
úiiové'

jiiiékum
jiiiék'
jöiéka
jiiiékén
jiiiéketn
jiiiéké' v.
jiiiékepon
jiiiekuh
jiiiékete
jiiiéké''.
19
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Első praeteritum :
Sing. 1. kahcijim
2. kahcijih
3. kahéiji, -ije
Dual. 1. kahcijimén, -men
2. kahcijitn, -ijitcii
3. kahcijin
Plur. 1. kahéijimü'
2. kahcijité, -ijitc
3. Itahcijin

pajijimv.jiajejim
jiájijih
P.öjiji, -(?<?
pajijimen
jnljijétn
pájijin
gagijimÜ1
l.'ajijítc
pajijin

Második praeteritum :
kahcijijjim
kahcijijjih
kahcijijji,
kahcijejji
kaJicijijjimen
kalicijijjitén
kahcijijjin
kahcijijjimu
kahcijijjité
kahcijijjin.

A többi példák praeteritunia: sittijim, sittijijjim;
tfyijijjim;
cekcijim, cckcijijjim;
piesijim,
jnesijijjim;
kuHijijjim ; nüovijim, niiorijijjim ; jiiiekijim v. jüiekijijjim

tilpijim,
küHijim,
stb.

Undersáker lappmarki nyelvjárás (Dovre fjeid)
(pissih

m o s n i ; pillih

id. : sekciíi

Sing. 1. frissem
2. [riss'
3. pássá

Dual. 1. pissen
2. [rissetn
3. pisse' V.
pissepan
Plur. 1. jrissuh v.
pissepe
2. pissete
3. pissc'
Sing.

Dual.l.
2.
3.

Plur. 1.
2.
3.

félni; siHih a k a r n i ; ciekih elrejteni; cü&kih.

leselkedni;

cüokom
cüok
cöaka v.
céaka
cü&kén
cüoketn
cüoké v.
cüokepan
cüokuh v.
ciiokepe
ciiokete
ciiokí

kúHih

h a l l a n i ; cuéiekih

Prsesens.
pilhm
siHom
piW
si'V
jicilld
sá'itá
pillén
Sl'téll
pilletn
si'tetn
pilW v.
aiHé' V.
pillepun
siHepun
pilluh v.
siHuh v.
pillepe
siHepe
/rillete
si'tete
pilléit
si'té

hótalpon

futni)

elekem
ciek'
cedka
éleken
cieketn
ciekc v.
ciekepan
ciekiih v.
ciekepe
ciekete
ciekc

sel,csm
seké*
mkca

kuHum
küur

cuwicksm

kavld

sekcén
sekcetn
sekcéh v.
éekcepuit
sekcuh v.
sekcepe
sekcete
se le céh

kulim
külstn
külé' v.
külepan
küluh v.
külepe
külets
külé;

cuéiéka v.
cedieka
cuwiéken
cuéieketn
caéicke v.
cuéiekepan
cuéiekult v.
cuóiekepe
citéiékete
cuéiéké.

őuéiek'
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Első prífiteritum :
Sing. 1. pissijim
2. pissijih
3. pissiji, pissije
Dual. 1. pissijimén,
pissijiméu
2. pissijitén, -ijitn,
pissijitén
3. pissijin
Plur. 1. pissijimü',
pissijimé,
pissijims
2. pissijite,
2>issi)it<'
3. pissijin

Második prseterituni :
s^tijim, siltim
pissijijjim,
pissijijim
siHijih
pissijijjih,
pissijijih
siHiji, -ije
pissijejjá,
pissijeja
siHijimén, sVtijimen pissijijjimén,
-jijimén
siltijitén, si'tijitn,
si'tijitén
siHijin
siHijirnuh,
siHijímé,
si'tijims
siltijite
siHijité
siHijin

pissijijjiten,

-jijétn

pissijijjin,
-jijin
pissijijjimuh,
pissijijjuh,
-jijimuh
pissijejjité,

-jijite

pissijijjin.

A többi példák p n e t e r i t u m a : pillijim, pillijijjim;
ciekijim,
-ijijjim; cüokijim, cüőkijijjiiu ; sckcijim, sekcijijjim;
kulijim,
külijijjim;
cyéiekijim, -ijijjim stb. -— Megjegyzendő cüwhpili v á g n i :
pnes. s. 3. cüwkpd és céahpá; praet. cuwhpgjim, cuwhpgjilt stb.

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal
(taloivih j ö n n i ; pissih s ü t n i ; tPpih fogni; mielih t u d n i ; süukih
evezni; cnwhpih vágni).
Praesens.
l
pissem
di
pm
mlelom
suukom ciKvJipm
•Sing. 1. taloivum
l
pissli
ti ph
mielh
süukli
2. talöwli
Őuwhph
•
£
pássá
táipd
meála
sauká
ciehpá v.
3. talöirá
céahpá
cuwhpén
Dual. 1. talévén
pissen
tílpen
mielcn
sukm
2. talí'vetn,
pissetn,
tPpetn mielersn süketn cuwhpersn
taleveren
-erén
3. talévéh v. pisséh v. ttlpéh v. mieléh v. sükeh v. cuwhpéh v.
talevebon pissepon tp-pepvn míelepon sükepon cuwhpepon
Plur. 1. talewu1
pissü'
tjúpü"1 mielü'
8Ükü'
cuwhpíC
2. talevere
pissere
ti'pers
mielerz sükers
cuwhpers
3. falevél/
pisséli
tilpéh
mieléh
sükeh
cuolipéli.
Első praeteriturn :
.Sing. 1. taloiciijim

ti'pijim

Második prífiteritum
talowujijjim
ti'pijijim,
-ijijjim
19*

288

HALÁSZ IGNÁCZ.

2. talowujih
3. talowui,
talowuje
Dual. 1. talowujimén
2. ialówujitén,
-jétdn, -jétn
3. talowujin
Plur. 1. talőivujimu',
-uijti
% talöwujité, -ite
3. tajowujin

tppijih

talowujijjih

ti'piji, il'pije

talonmjejja,
-jejjü
taloicujijjimén tfpijijimén
talowujijjitéii tVpijijitén

tl'pijwién
ti'pijltén
ti'pijin
f&pijimü',

talowujijjin
talotcujijjimti

-ÍQÜ*

t^pijité
taloivujijjité
tnfpijin, -ijen ialoioujijjin

tPpijijih,
-ijijjih
tPpijfffla

tl^jijijin^ijTJiu
ti'pijijimti,
-ijijjuh
tí'pijijité
tí'pijijin,-ij'ijin

A többi példák prseterituma: piöUjim, -ijijjim ; mielijiin,
-ijijjim; sükijim, -ijijjim; cuwhpojim, -ojijjim. — Megjegyzendő
Anaris príesens plur. I. sittup, pismp; dual. 2. sitten, sitten a
sittetn alak mellett. Ugyanott a praeteritum plur. 1. rendesen így
van : íitiijü', tVpijti', cuohpojü''. - - Undersáker hegységből a prsesens plur. 3. szem. alakjaiul ilyeneket is följegyeztem: saukah
eveznek (rendesen: sükéh); sakkah húznak (rendesen: sikkek),
valószínűleg a prees. s. 3. sattka, sakká alakok analógiájára.
Megemlíthetjük még, hogy némely -g tövű ige dual. (és plur.)
3. személyében egész Jemtlandban -s (-és) rag van: kaláks- werden, fog, kell: kalékés; ciektz- kell: éiehtés, F. aéé- a jövő idő
segédigéje : aőis ; 1). külés hallanak ketten.

•it, tővégüek ragozása.
Sing. 1.
2.
3.
Dual . 1.
2.
3.

taréjég
tarejti, -tilt
tttriije, toröju, tai •eju
taréjun
taréj tijúé, taréjnjitté
taréjait, tarejtt/ia

Plur. 1. tar ej un
2. taréjujité, -itjitté
3. taréjuk, -üli
Sing. 1. aeéíip, -uj.)
2. ucéúk, -tik
3. becs

tar ejtijip
taréj újik
taréjai, -iti
taréj ti ji m e, ta réjujlrn e
taréjujité, • ujite
taréjújln, -ujin, -ujin v.
taréjüjikan,
-ujikan
ta réjitji m', taréj ujlme
taréjujité, -ttjlté
taréjttjin, -ujin
accújip,
accnjih
accut

-ujip

twrujip
turüjilt
turüji
turujimlt
turujité
tttrüjin

1

=

1

hcéip
bőéih
VCCl

dual
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Dual., plur. 1. accmi
2. acéiijité, -ujittr
3, accuh, accuj/a
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hccimh
heéitr
hccin,
hccikan.
Egyéb p é l d á k : koarrut v a r r n i : praes. s. i . köariiji, 2. köarűh,
3 . körrs ; dual. 1. köqrrün stb.; praet. s. I. koq,rrüji}> s t b . ; — víajut
megrészegedni: praes. s. 1. vlajnj), 2. viajuh, 3. vwjú;' dual. 1.
víajíin ; praet. s. 1. vtajüjij) v. vii'jiji, 2. rlajűjili v. eő'jih stb.
Némely igék pnt'sens plur. 3. személyében -á' v. I' van »'
helyett; pl. cakket gyűjteni, s z e d n i : praes. plur. 3. cakkd' v. cakké'
(NB. praeter. 1. Óokkip, 2. Őokkih s t b . ) : kaééet hugyozni ( = Arj.
koföut): praes. plur. 3. kacéé'.

Sing. 1.
2.
3.
])ual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

taréjain
taréjaii
toröje
taréján,
tarejetn,
taréja'
taréjejis,
taréjete,
taréja'

accujime
accujité
aÓÓujin

Frostvikeni nyelvjárás.
taré jajéin
taréjajeli
tarejaje, -aje, taréjai
taréján
taréjajim'
taréjittc
tarejajitn
taréja jen
iarejiij!:
taréjajim',
taréjajip
tarejúte
taréjajite,
tarejajit
taréjajén,
-ajin.

Egyéb p é l d á k : carovut k i á l t a n i : praes. s. 1. éaröwam, 2.
rarwa', 3. óoröwe; dual. 1. carövvn ; plur. 1. cgróviqis; dual. plur.
2. égrövüte • dual. plur. 3. caróvá'; p r a t e r . s. l.carvajein és cürvivi;
2. carvajih és cörvih ; 3. cárvajé, carvai és cörw, cörvije stb.

Skalstugani nyelvjárás.
Sing. 1. taréjain
a iram
2. taréja
arrali
3. turuje
arra v. U/TÍ [ R. turuju
(uz)
Dual. 1. taréján (rendes) arreVi | B . aamékien [ U. taithi v. taitán
2. tarejetn
arrstn | B . tarejeren | U. taiterdn, hakstsn \
D. céaratn, kuwrhátrin Sk.coarvatn,panakat n
3. taréja'
arríhtarrih\R.ceara\mn
,cáccs}\an ,kiiórékz]\an
Plur. í.tarejuh
arruh | B . katiipu'
(kát.)pe)
Q.tarejete
arrste;
Sk. kaiérute, káttite \ B. rearnts |j

U., A. -re
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3. taréja

arri' | Sk. deci, kaieivi' | Sk. ja'mm'ku'' | K,
kata' v. kátuh, -u9, kuérkuh v. -a; ceara' v,
-ít',- U. kö°tü legelni
A., U., alt. a; d e : taita' v. taité\

II. pnet.
Sk. dual. 1. (katajen)
2. katajetetn
3. kátaje'
R. cearajeves, H .
Plur. 1. Sk. katajepuh
2. Sk. kata jótéte
3. Sk. kataje'.

járkajeves

Pra'teritum.
Sing. 1. tarejajim
turujlm
2. tarejajih
3. K. taréjai,
-ji \ taréjajé. -ji
Dual. 1. tarejajivien, -men j -jimen II. prset. tarejujijjim,
2. tarejajltn,
-jlten | Sk.
-jéten
3. tarejajin
Plur. 1. tarejajimiV, -jime,-jime \
Sk. -jimiC
2. tarejajite, -jlte j Sk. -jííe
3. tarejajin I Sk. -jen.*)

stb.

HALÁSZ IGNÁCZ.

*) Eddig terjed a szerző kézirata. A hátralevő rész körülbelül egy
ívre terjedt volna, de azt m á r nem dolgozhatta ki.

Irtisi-osztják szójegyzék.
(Negyedik közlemény.)

R.
rába (C.) kóczos eb j zottiger hund; cf. rapa.
raday I. (C.) laza, törékeny | locker, zerbrechlich.
ragap (C.) hazugság | lüge. — ra/pay, rdypey lügenhaft,
falsch; raypay namas ot taje hege keinen betrug in deinem sinne. —•
raypejam (C.) lügen. -— ÉO. rögép; roype'y ; röypllem.
ragaptem, rügéptem: vid. rdynern.
rayimem (mom.) fölriadni; hirtelen elváltozni
auÖ'ahren
(z. b. vor schreck, kálte); sich plötzlich in eine andere gestalt
verwandeln (in márchen und sagen); sört yörat rayimöt (II : 38.)
er verwandelte sich plötzlich in die gestalt eines hechtes.
raynem (f. ragantem, ragéntem), röyiiem(f.rögéntemj 1. leesni,
rogyni | fallen, stürzen (von leblosen und grossen dingen, z. b.
un<$a raynot eine kiefer ist gefallen; von menschen sagt man
kenjem (cf. russ. pyxHyTi,); 2. aláhullani | herunterregnen (von
staubáhnlichen gegenstánden, ílüssigkeiten, wie vom sande, wasser, blute u. s. w.) z. b. tit'-váy, ham-vay at ragant (II : 162.) silber
regnet herunter. - ragaptem, ragéptem, (causat.) brechen, stürzen.
— raynem em (mom.).
ÉO. royaútlem ; roynemalem (mom.).
raypay, raypey, raypejam: vid. ragap.
rak (C.) liszt, dara [ mehl, grütze. — Cf. zürj. rok brei.
ram (C.) nyugalom | ruhe; cf. rom.
ram-soyindem, at ram-soyindem (II : 128.) elgyöngülni | von
kráften kommen (vid. at).
ranem késni | zögern, zaudern. — ranumdem: elmet ranumdai (-üdai) nach einiger zeit (wahrsch. = muyna elmet ranumdái
nachdem wir eine zeitlang gezögert habén). — EO. ron\em. — Cf.
zürj. runjal-.
rapa ,• raba (C ) bozontosszőrű; bozontos eb | zottig, zottiger
hund. — rdpa-pünpe mit zottigen haaren, zottig. - - rdpat: atrapat ist mit einem zottigen fellé bedeckt.
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rapsay üres | leér.
ratéy (adj.) kopogó | klopfend, polternd, klappernd. —ratéij
sei (klappernd-geráuscb) gepolter. — ratéy edem, ratéy etem kopogni,
topogni | poltern, trampeln.
rau, rav finom; morzsa; szemecske (por, föld, hamu); szét
őrlődött fa feiu •, krümcUew, \vu\.\eY (?>t,cv.w\>,fcTta,s^cYve) • gefacxraites, morsches holz. — rau-pün (C.) pehely | (fein-haar) flaumfeder. — raupe mit krümchen, pulver: tebet-raupe mit weichen
krümchen, mit weichem pulver; tebet-raupe rávet ondép mit wei
chen (holz)krümchen (ausgelegte) krümchen-wiege (vid. yosar). —
ÉO. rav.
réknem (f. rekéndem) fölugrani, fölserkenni, eszmélethez
térni aufspringen, erwachen, zu sich kommen. — noy-réknemt
pira-réknem, togöi-réknem : vid. noy, pira, togói. — EO. rakénlem.
rem-juy I. (C.) nyárfa | pappel.
rep meredek part; domb | steiles ufer; hügel.
rep-yarjdep
parthágcsó \ (steiles ufer-treppe) stufen um ein steiles ufer zu erklimmen. — i'ép-jiry parti erdő | (steiles ufer-baum, wald) wald auf
dem steilen ufer, bewaldetes steiles ufer. — rép-voje (C.) parti
fecske (ufer-tier) uferschwalbe. •— ÉO. rep.
revejem (f. reveiteiu) tenni, helyezni, vetni | legén, werfen ;
jogot-jindeda te-revejdi (II : 90.) er legte (den pfeil) auf die bogensehne.
reveitem (f. reveittem) vetni, szórni | werfen. herumstreuen ; yar-taéta tedéy ai ugatna man reveitem (II : 184.) volles
glück im (erbeuten) des pelzwerkes spendete ich ihnen : kux ment,
saitet, niurtet ar reveittet (II : 62.) als er sich bewegt, streut er
überall seinen reif herum. — vevimem (mom.l. — revimidem
(frequ). — ÉO. revílem schütteln, schwingen; revétlem ; revemalem
(mom.l.
rima (C.) pók j spinné.
rit ladik | boot, kahn. — rit-juy ladikkészítésre alkalmas
fatörzs | (kahn-baum) dicker zum verfertigen eines kahnes tauglicher baumstamm. hauptsáchlich von espen (cf. yöp-juy). — rítverda-yoi (II : 192.) ladikkészítő ember | (bootmachen-mann) bootzimmerer; cf. yöp-verda-yoi).
rive, rivéy : rivéy nir, ritéy say (II : 58.) gewöhnliche,
scbJechte (?) kleidung.
répnik hallal töltött lepény j fischpastete, kuchen mit fischfülle (nnpor'i. ci» pMŐoíi).
robasem (C.) ugatni | hellén. — BO. rapesem.
rögéptem (caus.): vid. röynem.
roy gallér | kragen.
röy : röy vés kéyen (poet.): vid. kénen.
roy-röje (-röje KK.) kis madár, veréb | kleiner vogel, spatz;
cf. őii-vöje.
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röynem (f. rögéntem) beomlani, letörni, átlyukadni j einstürzen, einbrecben (intr.), durchlöchert werden;
röynem (part.
prset.) eingestürzt, durchlöchert: pedet röynem put (II : 166.) ein
késsel mit einem durchlöchérten boden. — rögéptem (caus.) át
törni, átlyukasztani, összeomlasztani | durchlöchern, durchbrec\\ei\, xwTa einsVünraen \jrimgen. CA. rarnvm.
YX). rbya/hlem,
röyanlalem; roynémtlem.
rom csendes, nyugodt (különösen lóról) | sanft, rubig (bes. v.
pferden).— EO.rom. - Cf.zürj.ram!/ pers. *L geborsam (v.pferden).
rot, rüt nagy ladik [ grosses boot bauptsácblicb der früheren
ostjaken und wogulen; jagarsey-püip röt (II: 20.) grosses boot mit
einem gegabelten hintersteven (bei früheren sibiriscben ugrern und
samojeden); jiyet-pfiipe nagat röt (II : 68.) tiefsitzendes AvasserBcbwanziges boot (volles epitheton eines ostjakiscben bootes).
KV. rüt.
rub, rup csapás, szárnycsapás | schlag, scbwung, flug; merek
%üdem tinéy rup i-les véröt (II : 28.) dreimal sclvwang er seine
schwingen und fórt war er.
rüdey (C.) adj. : vid. rüt.
ruzja. ruzje puska | flinte ( = pyjKBe). — Cf. mattam, paskhn.
rwiit fülbevaló | obrring.
EO. runt; SO. ront.
ruyem gázolni (hóban, vízben, fűben stb.) waten (durcb
scbnee, wasser, üppiges gras u. s. w.). •—jeg(a)-ruyem-yoi (II :20ü.)
mann. der die íiüsse durcbwatet; sot-ruyem-yoi (poet.) mann, der von
einer landspitze zur anderen den fluss durchwatet. - - ruy'idem (f.
ruylttam) (fr.). — ruyimem (mom.).
EO. ruyylem.
rup : vid. rub.
ruspe : jnris-ruspe mit dem aussehen (?) eines greises.
rüt: vid. röt.
rüt (C.) bimlöhely blatternarbe. - rüdey (C.) bimlőhelyes |
blatternarbig.
ru(, rué orosz | russe, russiscb. — rut' yunc orosz hímzés j
russische ausnabt (brodiren mit kreuzstichen). - - rut-%oi (-yui)
orosz ember | russe.
rut'-ima orosz asszony I russin. — ruf-még
orosz föld | russland.
rui-még-yoi (poet.) oroszföldi ember
mann des russischen landes.
rui-uey = rut'-ima. — rut'-tdrnéyára orosz hősének | russisches beldenlied (ŐHJIHHH). — llut'-vos
n. pr. (Eussische-Stadt) name zweier burgüberreste in der Kondagegend : 1. unweit der Puscbtin'schen jurten, nahe der altén Festung Jam-vos; 2. in dem gebiete der Jesaul'schen jurten.
rüvdem, rüvlevi érinteni, tapintani, zavarni anrühren, betasten, miseben. — tajem vajat rüvtajeu (II : 192.) mit dem beilsebafte betastete man uns. — rüvímeiu, (f. rüvimedem; mom.) meg
tapintani, fölzavarni J betasten, durchwühlen. miseben.
EO.
rüvétlem; rütlem aufrühren.
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S.
sa, sasa (interj. enclyt.) ej! | ei! na! warte ! — tiuyat mettejatsa medem ( I I : 112.) warte! ich gebe dir was; nuy-sa (hőre)
du mai!
sa, sai oldal, táj [ seite, gegend. — yatt-janyai-sa:
vid.
yatt. - jem-sai, jim-se jobb oldal (gute seite) recht; jim-sai pelka
rechte seite. — jit-perey-sa : vid. jit. — ei-teyér-sa: vid. teyér. —
EO. sai, sí.
sabet, sápét nyak j hals, nacken. — ána-sábet (C.) egy réczefaj | (dick-hals) eine entenart. — sábet ménedem, méndem nyakat
hajtani, köszönni | (den hals beugen) zum grusse mit dem kopfe
nicken. — üy, sabet panem fejet, nyakat hajtani; köszönni | (den
kopf und den hals legén) mit dem kopfe nicken, den kopf beugen. EO. sábél; SO. sapeL
sadem (C.) foldani | flicken.
sad'a : vid. sagat.
sadem (f. sattem) mondani | sagen; sadem (part. prast.) der
genannte: sadem T'áras-yui, Moi-yui (II : 108.) der ,kaufmann,
brautwerber' benannte mann.
sadem, sagem (f. sattem) hallatszani | hörbar werden; sati
(prses. 3. pers. sing.) hallik | man hört; sei^sati ein geráusch, laut
ist hörbar. — sadidem, sayidem (fr.). — EO. saslem gehört wer
den, lauten.
sagadem törni | brechen (tr. und intr.) zerfallen. — náres-juy
péra sagadöt (II: 144.) das saiteninstrument brach in kleine stücke.
sagadem, ságédem, saytem (f. sdgattam, sagéttam) mozogni,
menni, futni J sich bewegen, gehen, laufen. — sdgatmem, ságétmem
(mom.).
sagape: vid. say.
sagar (pl. sayret) tehén* j kuh. — sagar-esem tehén tőgye !
(kuh-mutterbrust) euter. — ságar-möy borjú | (kuh-junges) kalb. —Cf. osztj.-szám. stgar ; tat. JLo, /jó
ságat, sagét (pl. saytet) deszka, padló; fenyőszilánk j brett,
bohle, leuchtspan. — yát-yar- sagat padló | (fussboden-bohle)
dielenbohle. — saytey aus brettern. — EO. sögol.
sagat, saga, sad'a (postp.): l.adét-sagat, -saga (adv.) egyedül |
alléin, einzeln. — yot-sagat (C.) hogyan ? j wie ? — kát kur-sagat
a két lábhoz | zu den beiden füssen; kát ögot-sagát (v. ögota)
tedet (II : 172.) sie setzten sich (indem sie sich) auf beidé schlitten
(verteilten). - - met-sagat mikép, hogyan? | wie? — tem-sagat (C.)
úgy | so. — tet-sagat (C.) innen | von hier. — t'u-sagát akkor | dann,
indem augenblicke. — 2. sagat mialatt | wáhrend, indem, als;
átte-ké^eat pantes-tesen sagat (II: 32.) wáhrend sie sich das schwert
streitig machten. — EO. sagat lángs.
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sagatmem, sagétmem (mom.): vid. sagadem.
sagédem: vid. sagadem.
sagét: vid. tagat.
saget, sagett fűzfa | weide. — sayte-pai fűzfabokor | weidenstrauch. — EO. sakált-juy.
saga, sad'a (postp.), ádét-saga: vid. sagat.
sagem, sagidem : vid. sad'em.
say : pét(et)-say messzehalló | weithörig.
say ruha, szoknya | kleid, gewand, weiberrock. — say-nlr
teljes öltözék j (kleid-schuh) volle kleidung. — sayape, sagape
ruhás j mit kleide, rocké : yacimay-sayape mit einem verschimmelten gewande (von leichnamen). — EO. say; AS. sah; EO. say-nir.
sayse I. (C.) zsír, faggyú | fett, talg. — mis-sayse, mit-sayse
(C.) vaj | (kuh-fett) butter. — saysey (C.) kövér j fett. — EO. sayés,
say se; saysay, sayséy.
saytem : vid. sagadem.
sayte-pai: vid. saget.
saytey: vid. sagat.
sai: vid. sa.
sai kárpit, függöny | vorhang, bettvorhang; küvléy sai (ott
(II : 56.) ein mit schellen verzierter vorhang ist (steht) da. — saiy
kárpitos | zum vorhange gehörig: saiy-vöt platz hinter dem vorhange (der in ffüheren zeiten den erwachsenen jungen mádchen
als sitz angewiesen war). — EO. nora-sai bettvorhang (nora bank,
bett, sai seite? AHL.). — Cf. zürj. sajöd.
saidein : vid. saigem.
saigem, saiyem (f. saidem, saitem) körüljárni; zavarodni |
herumgehen; zappeln; wirr werden (C). : - saiyedem, saiyetem
(inch.) körüljárni | umgehen : yör nádém saiyetem vödoy jenk (II;
90.) von rentierzungen umgangene moorstelle. — saigettem, saiy et
tem (f. saigettedem, saiyettedem; caus.) körülvenni, göngyölni j umgeben, rollen. — saiyldem (fr.) (II : 160.). — sajem körüljárni |
herumgehen: tábet még jem suyet sajemen, jaytem sagat (II : 182.)
indem ich die 7 schönen enden der erde durchstreifend (eig. herum
gehend) schreite. — sajemdem (dim.) id. — saidem (f. saittam), sajedem (f. sajettavi; cf. saigem) : türuvi tabet tabet pöt saitta te-pltmen
(II : 90.) die 7 mai 7 weltgegenden fingén wir an zu umlaufen.
saiyem, saiyedem, saiy ettem, saiyldem: vid. saigem.
sait (K.) dér j reif.
yovet juvern saiteu tatteteu lasst den
reif an uns weither gekommenen (mánnern) auftauen. — saitey
(K.) deres j reifig, bereift: saitey-puydape mit bereiften seiten.
saja (postp. dat.) mögé; helyébe | hinter; anstatt: ürt saja
yui en pandái (II : 54.) (man mögé) an stelle eines helden keinen
(einfachen) mann stellen. — sajivet (abl.) mögől | von hinten.
saina (loc.) mögött I hinten. — Cf. zürj. sajö, sajin hinten, hinter.
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sajedem : vid. saiyem.
sajern, sajemdem : vid. saigem.
sdjep, söjep (pl. sdij)et, süipet) háló neme netzgewebe, netz,
reuse (sibir. russ. canirr. netzgewebe). — EO. sojip.
salay (KEL), AK. séley hangzó, csengő | schallend, schellend,
dröhnend, klingelnd.
séley sei jdnyat (II : 164.) ein klingelnder
ton verbreitet sich.
EO. saller), selley weinerlich.
Salyan, Salyau-urt (n. pr.) name eines angesehenen ostjakischen beiden aus dem gebiete der Demjanka, der sich durch seine
kriege mit den samojeden einen ruf erworben hat.
Sdmar-uut (n. pr.) Samarscher «Berg», steiles ufer des Irtisch unweit der mündung des genannten stromes, von welchem
das untén liegende russiscbe dorf «Samarowo» seinen namen
bekam.*)
sana I. (C.) nyírfatapló j birkenschwamm. — SO. saney ; EO.
sdn pilze, schwamm.
sanya homok j sand. — sanya-yöt földház (sand haus) erdhütte; of. még-yot. — Sanyai-vanda (n. pr.) «Sand-Landspitze»,
sandiges steiles ufer; name eines ortes an dem unteren laufeder
Konda (llecianwíi apt, MHCI>).
Sanyasé = Sanya-asé(l) (n. pr.)
name zweier fürsten aus der stadt Vo£-o%ta oder T'apar vas.
Sauyém ötéig pügot (n. pr.) ostjakischer name der Tschesnokowschen jurten (KI. Kond. wol.).
sanka, 8atiki szánka schlitten ( = caHKH).
sanka, saya világos, derült, tiszta; világosság; ég; isten
heiter, klar, hell; himmel; gott. — Sanka-Jig isten J (Licht-Vater)
gott.
sanka-tiirum isten; világos földi világ | gott; (hell-welt)
die helle irdische welt ( = nüm-türum, als gegensatz zu it-türum
und pétlim-émder ; = poet. yanda jagéy sanka türum (II : 92.) die
lichte welt des ostjakiscben volkes). - - Jem-Sanka isten | (GutLioht) gott. — sém(et)-sanka messzelátó, jószemü | (auge-klar)
weitsehend. — Sorúi-Sanka isten | (Gold-Licht) gott. — TürumSanka : vid. Sanka-Turum. — SO. sanki.
sant íseant poet.)(?): sant-jcX yötoy pogotmai oyéy jeliig or/et
sant jel'a miioyota miidéy yöt mihlcda totna karyöt. — sant-jiba :
yoi-vdnmup seant jiba jidet vodevi (II : 24.) es kommt der uhu mit
dem menschenantlitze, ich weiss es.
saya : vid. sanka.
sayem (f. sanktem) KK. vid. scyem. - - sayidem (f. sayűtem)
KK. (fr.) — saynem (f. sayentem) KK. (poet.): vid. sayem.
sayep bot | stock, stáb. — EO. so/ggép stáb; saygép spaten.
*) V. ö. ezen helyneveket: Samara (város a Volga mellett),
Samar-kand (város Turkesztánban), CaMapcKaw Í3CM;IH a lOropoKÜi
niapj. közeieben (1. llcrepó. JIHCT. 1894, N" 359; 5. 1.) etc.
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sáp patak, folyó | bach, fluss, nebenfiuss. — Sáp (n. pr.)
altér name fúr Irtysch; cf. vog. Sap iá. (AHL.) — sap-yoi (poet.)
(fluss-mann?) fluss (personificiert), z. b, in Kan vanem ságéttai
lepéy Sap-yoi jeméy jink (II : 26.) eines der epitheta des Irtysch :
vid. kan.
Cf. türk. sép.
sápét: vid. sdbet.
sáptéy fekete róka | schwarzer fuchs (cf. sápét) ('iepHOŐypaa
.mcHiia).
sar, sar-jink (poet.) sör ! bier. - saray, saréy adj.: saréy üy
kitteteken (II : 170.): vid. kittem.
Cf. zürj.-votj. sur ; min. tat.
será, séra; alt. séra; tat. séra.
sar (KK.) kiáltás, kurjantás J scbrei, einzelner teil oder absclmitt des schreies; gánsegeschrei.
sarpe : tábet-sarpe verj
7-fáltiger scbrei.
tar, Dem. sárge 1. előbb, régebben; 2. ugyan | 1. früher, vorher (cf. sira, sire); 2. aber, mai (encl.). — éttide sarge, yoda yojittedeii (II : 10.) siehe mai hin, wohin wir treffen werden! — SO.
sar, sár na, ÉO. sara gleicb.
sáray (C); söroy, soréy lazacz neme | fiscb aus der lachsfamilie: coregonus vimba, den die russen mit seinem ostjakischen
namen «cupOKT>» bezeichnen. Nach CASTRÉN «plötze». — SO.
sarak, EO. soréy. — Cf. min. tat. sarey, saray sterljád, hausen.
Sarai (n. pr.): unt Sarajet vanta (II: 32.) die steile landspitze
des Saraischen berges; steile landspitze des erhöhten ufers des
Irtysch (oder Ob?) unweit der mündung desselben in den Ob.
sarak, sdrék (Dem.): vid. sarat'.
saram (I.) halál j tod.
saram-ima pók | spinné. — Cf. zürj. tseran.
sarán (n. pr.) zűrjén syrjáne. syrjánisch.
sarán-yoi (n.
pr.) syrjáne; sarán-jay (n. pr.) syrjánisches volk, die syrjánen. EO sarán; saran-jay.
sarán üst, katlan | késsel, gnipen; tábet-pédep sarán: siebengriffiger késsel.
saray, saréy : vid. sar.
saray gyors (?) | schnell(?), baldig(?); vid. sár. — E O . sarain.
saray, saréy (?) : saréy tat, saréy moi (stetes epitheton von
t'at «kriegerschaar», moi «brautwerber»).
sáraf, sárét L, K., sarak, sarélí Dem., sörot', sörét (C.) tenger
meer. — sárat'-yönéy tengerpart | meeresufer. — sárat-pot (-pöt
KK.) id.
EO. saras, sáres ; SO. táras ; EO. úáras-yonéy. — Cf.
zürj. sar; votj. zaridé, zariz.
sar avat (K.) homlokkötő üveggyöngyökből | kopf- oder stirnbinde aus glasperlen bei den ostjakischen mádchen und frauen. —
Cf. min. tat. sürbás haarflechte der mádchen; csagat. —jj*!*^
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sárga, sdrge (Dem.) a d v . : vid. sar.
sdrék: vid. sarat
saréy : vid. sarán.
sárét: vid. sarat'.
sarpe : vid. sar.
sasa! (interj.) ej, nosza! | e i ! n u n ! w o h l a n ! — Cf. sa !
sasyort, t a l á n : sas(sast)-yort
(trocken-rinde?) poloska | wanze.
— Cf. sast.
saséltem,, sasukéin: vid. sasteui.
sast, sóst gyík [ eidechse. — SO. sasai. — Cf. zürj. dzodzil.
sastem (KK.) szárítani | trocknen (trans.). - saséltem, sasultem KK. (poet.) s z á r í t a n i ; szárított | t r o c k n e n ; getrocknet. — yü
saséltem tav tandem jiitmay ürt (II : 22.): vid. yü. — EO. soslem ;
sostalem.
sat, satagem, sata-gis (C.): vid. sot.
Satyan-de-iga (n. pr.) name eines früheren ostjakenhelden aus
den Filin'schen j u r t e n (Nar. wol.).
Cf. Salyan.
sat-keu (KK.), AK. sit-keu kovakő | kieselstein: Sat-keu pidem
téri Ás KK. ( I I : 26.) «mit kieselsteinen besáeter reiner Ob», epitheton des fiusses Ob.
satmem érettem, m i a t t a m | für micli, m e i n e t w e g e n ; satmem
at jit (II : 150.) er k o m m t m e i n e t w e g e n ; saimet miatta, érette
seinetwegen ; satmeten eurer (beider) wegen ; sat'meu unseretwegen
u. s. w.
sau (KK.) hang, ének, dallam, dallamresz \ ton, melodie,
musikalische phrase (dasselbe was sar in einem schrei ist). — pdiksau: vid. pdik.
sau féreg (tiepBh) | wurm. — Cf. zürj. (pu-)tsöi holzwurm.
sdn, savén (C.) adj. józan | n ü c h t e r n . - EO. sajik; zürj.
sad', said.
sdn, sav (K. poet.) szarka elster. — ilüréin sáu berki szarka |
hainelster. — sdu-söy szarkabőr elsternhaut (in früheren zeiten
wurden die h á u t e der wald- u n d wasser-vögel zur kleidung benutzt). — sáu-néy, sdv-néy (sauney C.) szarka | elster. •—• EO.
sav-ve, savi-né; SO. seuy.
sandák (C.) gyeplő j zügel.
saulin (Dem.) csengő, bongó | klingelnd, schallend, dröhn e n d : saulin sei ( I I : 6.) schallender larm, gerassel (z. b. wenn sich
ein m a n n in einem p a n z e r h e m d e bewegt).
sauney (C.): vid. sdu-véy.
sav, sdv-néy : vid. sdn, san-néy.
sava (K.) agyag | ton, lehm. — savey, savéy agyagból való I
aus ton, aus lehm. — Cf. zürj. soi; osztj.-szam. so, sü.
savén (C.) a d j . : vid. sdn.
savey : vid. sava.
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savérmem KK. (mom.): vid. Bevennem.
se, se (C.) is ! auch, ja ( = >ne).
seai KK. (poet.): vid. sai.
seberga, seperga seprő | besen. — Cf. tat. sibirtke; min. tat.
sibirge.
seg, sex (^0 : v ^ - s^9seger láncz | ketté. - kart-séger, vdy-seger eisenkette. —
Bég erem lánczon alászállani | sich mittelst einer ketté herunterlassen(?); kédéy yoijem isetju/ segeröt (II : 88.) des starkarmigen
mannes schöne seele hat sich mittelst einer ketté nach hause heruntergelassen. — EO. sevér; SO. segél.
sei, séi hang, zaj; hír j stimme, laut, nachricht. — sei pagdem, sejat pagdem üzenni; hívni | nachricht übergeben ; rufen. —
Pétpou-iga sejat pagdet er rief Pétpou-iga; jirfeda sei pagdöt er
gab seinem schwager nachricht; sei-ta adj. hangtalan, zajtalan j
lautlos; sei-ta tagaradem (II: láO.) lautlos werden. — seimedem
hangját fölemelni, hirdetni, szólani J die stimme ertönen lassen,
verkündigen, sprechen.
sei-pidöt híre terjedt | die nachricht
verbreitete sich. — EO. se; sémáit lem, séméltalem.
seker (C.) ütés | schlag. — sekerdem I. (C.) ütni | schlagen. —
$ekermem, sekremem (C.; mom.).
seley (I., AK.), KK. salay csengő I schallend, klingelnd.
sem szem ; magszem ; morzsa ; csepp : bogyószem | auge :
same ; krümchen ; tropfen; beere. - jert-sem esőszem I regentropfen. — jink-sem vízcsepp wassertropfen. — keu-sem mag
same, fruchtkern. — jüm-keu-sém zelniczemag j kern einer traubenkirsche. — tony-sem-petlem : vid. pétiem. — (oní-sém hópehely
schneerlöckchen. — Tűrum-sémát! bei gottes auge, beigott (schwurformelt.
jeméy-vöje semat! bei dem barenauge (ostjakischer
schwur). —üt-(vöt-)sem áfonyaszem | heidelbeere, preiselbeere.vay-sém apró pénzdarab [ (geld-tröpfchen. krümchen) sehr kleine
geldmünze. — vöt-sem.: vid. üt-sém. — vér-sém yércsepp | blutstropfen. —sém-jink könny | (auge-wasser) tráne (EO. sém-jiyk). sémet jogotta (jügutta) a meddig a szem elér soweit die augen reichen.
sém-pélek (C.) félszemű | (auge-hálfte) eináugig (cf. ÉO. sémpelak).
sém(et) sanka éles szemű scharfsichtig. - sém-vay
(C.) szemüveg j (auge-eisen) brille. — semda, slmde (C.) vak ] blind
(eig. ohne auge). — sémita (dim.) cseppecske, morzsácska | tröpfchen, krümmchen : jink-sémit'a vízcsöppecske | wassertröpfchen ;
vér-sémit'a vércsöppecske | blutströpfchen. — sémé/j adj. - sémjie
szemű | augen besitzend: namplat-sempe mit schlammfarbigen
(eig. schlammigen) augen.
EO. sem auge, tropfen ; sémla, sémii;
SO. sémley, sémén. — EO. sem, semé same.
sem, semm szív | herz. - juy-sem fabél | (baum-herz) mark
eines baumes. — semape szívű í mit einem herzen: jig-semape

300

PATKANOV SZ.

(poet.): vid. jig. — ney-seniape (poet.) asszonyszivü, gyáva | mit
einem weiberherzen, feige. - - seméij szíves, szívvel való | herz-;
semé/j vöje mit einem berzen begabtes tier.
EO. savi; sanúy. —
Cf. zürj. éolöm; votj. sulem ; jur. seai, siei; tavgi. soa, sa.
semda (C.); séméy ; se.mpe : vid. sem.
séna serke | nisse (rHH^a). - séney, senéy serkés | mit nissen
l)edeckt, besudelt.
EO. séna, séne; SÓ. senney.
senak (C.) szénavilla | heugabel. - Cf. votj. sanik; t&t.sanak.
senk (C): vid. serit'.
sent; senk (C.) hársbéj, háncs | lindenbast; linde. •— sent'-juy
hársfa j lindenbaum.
setiüy hársbeli '' linden: sentíy-tétpe gemischt aus linden und andern báumen. — EO. sens, ses ; SÓ. sini.
seyem (f. senktem), KK. sayem (f. sanktem) ütni, verni | schlagen, hauen. - úut-(nuda-)seyem verekedni | sich schlagen. —
seyuhm, KK. sayldem (ír.). — KK. sayuem (f. myentem) id.; unt
sayenta te-pulet (II : S8.) sie fingén an sich gegenseitig zu schla
gen.
SO. senkim ; EO. sey/levi.
seperya (K.): vid. seberga.
-ser, -sar (encl.) csak | -mai, aber (-ace, -Ka, Hy-i;a); it ömda
ser setze dich mai hin; man sar etUttem (II : 8.) ich werde mai zu
sehen. — Cf. sar, sarge.
ser lapát | schaufel; ser-panyet vállkapocs | schulternblatt.—
seréy lapátos | mit einer schaufel, zu einer schaufel gehörig: seréy
yoi mann, der mit einer schaufel versehen ist.
EO. sar. — Cf.
zürj. zir.
serák fal j wand, mauer. •— Cf. zürj. serög winkel; votj. sereg.
serem, serejem (C.) reszketni, remegni I zittern. — sergemiC.)
rázódni | geschüttelt werden. — sergettem (C.) rázni | schütteln.—
seridem (ír.).
EO. serémlern, serémtlem schüchtern werden, sich
verwundern.
sésa, sese tőr, csapda | falle für hasén und andere tiere
(CJIOIIU,H).
EO. s?s.
Cf. zürj. tzös, tiö$ ,• osztj.-szam. cesen,
t'esen schlinge.
seteyettem (i. seteyettedem) : vid. setkémdem.
setkémdem,, setkémtem szórni | streuen, ausstreuen. - sete
nettem (caus.).
séu, sév hajfonat | (haar)flechte, zopf. — sévat-üy bezopftes
haupt (cf. sevey). - seum, (sévem) yánc (K.) hímzés neme | eine
art ausnaht. — sevem (C.) fonni, egybefonni | flechten. — sévey
fonatos | zopfig, bezopft: sevey ürt «bezopfter heldo*) (beiname
vieler beiden).
sévep hajfonatú ! mit einem zopfe: íieda joy tet
*) Régebben a férfiak hajfonatokat hordtak, úgy mint ma az
éjszaki vogulok és osztjákok s részben a narymvidékiek.
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sévep nai (II : 184.) jungfrau mit 40 klafter langen zöpfen.
EO.
seu, ser; SO. seuy; EO. sevlem ; SO. sévgem.
$eu, sü. süv bot | stáb. - seu-tájem fokos | (stab-axt) stáb
mit einer kleinen axt, womit sicb die früheren ostjaken wahrend
ihren wanderungen holz zu scheiterhaufen hackten. - seuy botos |
mit einem stabe. zu einem stabe gehörig: seuy-kétpe mit einem
stabe in der hand, epitheton eines sendboten (vort-yui) bei freiersunterredungen. — SO. sava, sova ,• EO. sév, sü. — Cf. tör. X J ^ .
seuy: vid. seu.
séuvisa, sévemsa fekete áfonya | heidelbeere, schwarzbeere
CiepuMKa, vaccinium myrtillus); hundsbeere C.
seurem, severem (f. severdem) csapni, ütni (karddal); törni,
kaszálni , hauen (mit einem schwerte) hacken, schwingen, máhen.
— éupa severem darabokra ütni | in stücke zerbacken.
severmein ; KK. savérmem (mom.). — sevrandem, sevrantem (f. sevranttem) dim.; at sevranttemen-na, metta at poytanttemen 1 (II : 124.)
werden wir uns (mit schwerten) schlagen oder werden wir uns
stossen '? —sevreyedem, sevreyetem (inch.). — EO. sexériem; sevérmalem ; AS. sacjrem,• FS. sogrim,
iev, sévem, sévey, sévep: vid. séu.
severem, severmem: vid. seurem.
séves ladikfar, kormány j hinterteil eines bootes, hintersteven; ruder? (C.)— séves-yoi (%ui) kormányos | steuermann. —
séves-ötéy ladikfar j hinteres ende des bootes (gegensatz zu not). —
séves- tüp kormányevező j steuerruder. - - sévsey ladikfarhoz tar
tozó [ zum hinterteile eines fahrzeugs gehörig. — EO. sévis,- sevis•(o ; séris-löp.
sevrandem, sevrantem (f. sevranttem): vid. seurem.
sevreyedem, sevreyetem (inch.): vid. seurem.
slmde (C): vid. sem.
sink (C.) fehér réczefaj | eine kleine weisse ente mit weissem
schnabel.
EO. séyk anas nigra.
siy, siyet háttámasztó a bölcsőben rückenlehne in der ostjakischen wiege (in welchem sich das kind in halb sitzender lage befindet, wobei die hohe rückseite oder lehne zur stütze für den
rücken dient); káréy öndép jim siyet yoina con%öi ? (II : 26.)
von wem wurde die borkenwiege mit der schönen lehne geschaukelt ?
sir szer, szokás | gebrauch, sitté, gewohnheit. —• metsir,
mettasir (=• metsir, metta-sir) : vid. met, metta. — Türum-sir
imádság | (gott-brauch) gebét. — (issir, t'usir (•= t'is-sir, t'u-sirj:
vid. ín. — EO. sir. — Cf. zürj. ser.
sira, sirc (L, K.) előbbi; előbb ] vormalig; früher, vorher (cf.
sav). — sira-yui az előbbiféle ember | der mann in seiner frühe
ren gestalt. — sira-yatt tegnap, tegnapelőtt | gestern, vorgestern. —
Nyelvtudományi Közlemények. XXXI.

-"
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sirna (loc.) előbb | vorher, früher. —- sima kénfa mehr als früber;
sima-pirna előbb-utóbb I vorber-nachher.
sirtem : vid. sirtem.
sisem főni, forrni (?) | sieden (?). — siséy forró (?) | siedend (?).
siséy püt siset ot rane (II: 40.) warte nicht so lange, bis der siedende(?) késsel zu kochen anfángt(?).
sit, sitt KK. (poet.) íz, izület (?) | gelenk (?); vid. fit. — t'ad'iy
kunt jim sitet tnya pöymet (II : 200.) da machten sie sich auf den
kriegersfuss mit schönen gelenken. — kur-sit (poet.): vid. kur fit.
sitay, sittay kerítés, palánk a régi vársánczokon; sirkerítés
palissade aus holz auf den wállen der ehemaligen ostjakischen
und wogulischen erdfestungen; gerüst; grabgerüst (I : 143.). —
voéet jidép juyta sittay ket jitna hd'ai (II : 68.) mit hilfe des handgelenkes war die stadt mit einer palissade aus neuem holze umzáunt. — pöi-juy (vat-ndy) sittay nép ot mend (II : 88.) gehe du
nicht in dies aus espen- und lárchen(?)holze gezimmerte grab
gerüst. — sittay vos id.
sives halászó sas | fischadler (cKOná). — ÉO. séus adler.
sivedém, sivetém (KK.): üdét üft sivetém nai ? (II: 24.) (epitheton einer ostjakischen fürstentochter).
Sivo'/rdp-pü(iot (n. pr.) Sivochrep'sche jurten auf einer erhöhten terrasse (GHBHA xpeöeTt), unweit der münduug des Salym.
Séber (K., n. pr.) so nennen die Puschtin'schen ostjaken (KI.
Kond. wol.) die früheren bewohner des landes, zu denen sie auch
ihre heidnischen urváter záhlen. — Sébe'r-yadoy (n. pr.) «Sibirisches Volk», ehemalige ureinwobner des landes. - - Sébir-jay (n.
pr.) id. — - Séber-ja% nép «Sibiriscben-Volkes Grabstátte»; name
eines altén todtenackers 2 werst von den Winter-Puschta-jurten
(KI. Kond. wol.). — Bővebben a Sébér névről: «CHŐHPCK. c6opH.»
1891, II, 127 ff.; "Eevue orient..) : 1900, IV. (Über das Volk der
Habiren). - Cf. tat. Séber, Séve'r; szám. Sirtje. (CASTR. sEthnol.
Vorl.)>,86.).
ség; seg, se% (C.) menyhal | quappe (HajiMM-L; gadus lota).
séget: vid. sék.
séi: vid. sei.
sék (K.) bolyha (a posztónak); állatszőr (?) | haar (auf dem
tuche), strich; tierhaar (?): jaran séget eudem dmp (II : 66.) der
samojede ist einem hunde mit geschorenem haare (?) gleich. —
sékéy (K.) bolyhos, szőrös | mit einem flaume, ílaumig, wollig;
sékéy nui weiches, wolliges tuch.
Séyma pügot (n. pr.) ostjakischer name der tíasianow'schen
jurten und des Basianow'schen dorfes (Temlj. und Sam. wol.).
sérénta, séréptai húsköpő légy | fleischfliege (fliege derén larven das Üeisch verzehren). — EO. sirinta; séréyga wespe.
sobeg, sobi-k csizma | stiefel ( = oanort). — EO. aopek.
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södep, södop (C); södép kés-, v. kardhüvely | messer- oder
schwertscheide.
ÉO. sötép, SO. sátep.
Södom, Södém (n. pr.) Salym, linker nebeníiuss des Ob im
Surgut'schen kreise. — Södom-%ui (n. pr.) «Salym-Mann»; Salyniscber ostjake; beiname des helden Satyan, der aus dieser gegend
stammte.
Södom-ja% (n. pr.) Salym'sches volk, Salym'sche ostja
ken.— Södom-jega (n.pr.) Salym, Salym-fluss.
íi• Södom(n.pr.)
vid. ai.
södop (C.): vid. södep.
sogélí: vid. sogot'.
sögéy, sögoy : vid. sö%.
Sögoy jega, Sögoy jay, Sogoy pügot: vid. söy.
sögéptem, sügéptem (f. sögéptedem, sügéptedem) caus.: vid.
sültem.
Sögér-oy-pügot (n. pr.) ostjakiscber name der Tjiüin'schen
jurten (Nar. wol.).
sögét': vid. sögoi.
sögom ugrás | sprung. — söymay (KE.), söyméy ugrós | springend, holperig (vom wege): söymay pént (II: 30.) holperiger weg. —
EO. sügomlem im galopp rennen.
sögoy : vid. söy.
sögot vájó szalu deichsel, hobel (der z. b. beim bootzimmern
angewandt wird). — sögot-vai szalunyél | deichselschaft, hobelschaft.
sögoí, sögéf, sögélí lábikra j wade, wadenmuskel. — sögot'-úögo
lábikra-izmok wadenmuskeln.
sögot'-pün (KK.) lábikra-szőr
wadenhaare: Sogot'pünu ivday ürt (n.pr.)«Wadenhaare záhlender
Held», name eines ostjakischen helden. — sögoi-vaeai (II : 92.) i
vid. vacai.
söy tokhal j stör (acipenser sturio). — söy-ájem tokhal enyv :
störleim. — aoy-ui tokhal-zsír j störtran. — so/éy, sö/oy, sögéy,
sögoy tokhalbeli | stör-: Sögoy-jega «Sogom-» oder «Stör-rluss»
(name mehrerer flüsse im Tobolskischen norden z. b. eines linken
nebenflusses des Irtysch unweit seiner mündung). •— Sögoy jay
Sogom'sche ostjaken oder bewohner des Sögoy pügot Sogom'sche
jurten am fl. Sogom (Temlj. wol.). — SO. soy, souy; EO. so%, suy.
söy, süy bőr; kéreg i haut, feli; rinde der báume (C.). —
yalev/-söy, jig-söy: vid. yaleu, jig. — még-söy (poet.) föld felülete,
színe j (erde-haut) oberfláche der erde. — noy-söy; vid. úoy. —
türum-sö% (poet.) az ég felülete, színe; égbolt j (himmel-haut) ober
fláche des himmels, himmelsgewölbe; türum-sö% unt (himmelhautinneres) das innere des himmels (in der poesie): türum söy unta
unta. még söy unta unta (II : 162.) bis in's innere des himmels. bis
in's innere der erde ( = bis in die ewigkeit). — űy-söy fejbőr; le
nyúzott fejbőr | kopfhaut; scalp, abgeschundene kopfhaut der
20*
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feinde (bei den l'rüheren ugrern). — söyta, süyta bőrből való \ aus
haut, feli: iy-(jig-)söyta aus bárenfell; noy-söyta aus elentierhaut. —
sögoy, sögéy, söyéy, sóyoy, süyity bőrös | zu einer haut, zu einem
fellé gehörig: sogoy még (poet.) «háutige erde» ; sógor) még, pünép
meg (poet.) «feliige und wollige erde» (epitheton der erde; anspielung auf die ahnlicbkeit der bewaldeten erdoberfláche mit einem
tierfelle). - SO. soy, souy; EO. say, soy.
söymay, söyméy : vid. sögom.
soyna (K.) posztószárú czipő | schuhe mit schaften aus grober leinwand (welcbe gewöhnlich im winter von frauen getragen werden ; HIIIIIMT>).
ÉO. sayni.
sö%tem húzni, czibálni, szakítani, szedni | ziehen, zupfen,
reissen, pflúcken.
soytidem (fr.). sögéptem, swiéptem (f. sogéptedem, xugéptedem) leszakítani, letörni | abreissen, abbrechen.
EO. sügotteiu.
soi keczerécze I entenart; quakerente (anas clangula) C. soi-völpay gleich dem spiegel(?) eines enterichs, d.h.mitregenbogenfarben schimmerndr?); stetes epitheton der kopfliaut (soi-völpay
üy-sby II : 64.). — EO. soi; SO. sui taucher.
soi, so (K.; poet.) jó (?) ' gut (?): jimnat, soinat tavajem (II: 130.)
ich bin gut und wohlbebalten hergebracht worden.
Cf. jur.
sauwa, sava; jen. sova; osztj.-szam. söy, suo, sö; éer. saj, sae gut.
söjem hegyi patak kleiner bergíiuss, bach. - Vos-söjem n.
pr. "Eestungsbachn, name eines baches unweit der Irtyschmündung. — SO. sajem, EO. sojim.
söjep (pl. söipet) : vid. sajep.
som I. (C.) halpikkely | schuppe. —• EO. söm; FS. sam. —
Cf. zürj. som.
somem védem (f. soiitem vettam) éhezni | hungrig sein ; soméra
védem ich bin hungrig; somét védem hungrig: somét, védem ar yoina
kart-nurpe nuréy put ketna tavai (II : 48.) von den zahlreichen
hungrigen mannern wurde ein eisengriffiger késsel mit der hand
gebracht.
sonyra apró bal beléből készült étel J gericht aus den eingewciden des rotauges, sib.-russ. warka genannt.
soy, söy (KK.) csomó, kötelék | haufen, bund.
Soy-(Son-)yus-avét (n. pr.) Soy-yus-st&dt; ostjakische festung
irgend wo am unteren Ob, vielleicht in der gegend des jetzigen
dorfes Kuschevat (Xus-avét) ; Soy-(Son-)yus-yni (n. pr.) «Soy-yusMann (Held)» name des altén fürsten aus Soy-yus-avét (II : 82.).
soyen (AK.), KK. söyen nyírhéj-kosár, nyírhéj -bölcső j borkenkorb ; borkenwiege (poet.). — Soynet ötéy attada yui (n. pr.) «Eand
des Borkenkorbes tragender Mann»; name eines sclaven. — soyen
(söyen KK.) söy nyírhéj-puttony | sáckchen ('iyManieKi.) aus bőrke.
— soijnéy AK., söynéy (KK.) nyírhéjkosaras | zum birkenkorbe ge-
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bőrig: soynéy (soynéy) éva (poet.) bölcsős leányka | wiegenkind
(mádchen); soynéy (soynéy) naurem (poet.) bölcsős gyermek
wiegenkind; soynéy (soynéy) pa% (poet.) bölcsős tiúcska | wiegekind (knabe ; II : 196.).
sor K. (poet.) mély (?), távoli (?), rejtett (?) | tief ('?), entlegen (?),
verborgen (?): még sor suy (II : 40.) entlegene gegend der erde,
türuin sor suy entlegene gegend (ecke) des himmels; még sor suy,
türum sor suy entlegene weltgegend ; iiinlay yoi sor ündemna tant
namasem (II: 98.) da dacbte icb, mit einem herzen begabter mann,
in meinem tiefen inneren nach (II: 224; Anm. 1.). — sor-jögot (?):
Tonyföt pélkat sor-jogot name eines ostjaken (II : 96).
sor gyors | scbnell: sora (f>oet. sitora KK.) adv. gyorsan
scbnell, hald ; sor veg reissende (?) kraft; ou taréin sor-vegna yoidetn
tűnhet (11:38.) da ich von der reissenden kraft der starken strömung
gedrückt werde. — SO. sárga, EO. sara (dat. somja AHL., 46.).
sörem (C.) száradni ! trocken werden. - sörettem (f. sörettedent; G.) szárítani trocken machen.
söiiolem (C.) (frequ.) id.
sőrém, sorom száraz trocken; sörom-még (trocken-land) festés land
(gegensatz zu sümpfen und gewássern).
AS. síire ni; ÉO. sőrém.
— Cf. zürj. súrol.
sörei, sörot' I. (C); vid. sarai.
soré, sörré bibicz | scbnepfe (scolopax, KyaHKt).
EO. sori
larus.
söréy : vid. sara/.
sőrém : vid. sörein.
sörméy bolt, halálos | todt, leblos, tödtlicb. — sörrnry tant
(poet.) halálos étel j tod-korn, speise: sörméy tant, tébéy tant volles
epitheton von tant (tébéy náhrend). — ÉO. sörméy.
somi, sorniy : vid. sorún,
sorna, sorúi, somi arany gold. — sorna jerniak, sorúi jerniak
aranyos selyem [ (gold-seide) gold farbige seide. — Sorúi-Sanka
«Arany-fény», isten | (gold-licht) «das goldene Licht» gott; Sorúisanka jig (gold-licht-vater) gott, der vater. — sorúi-sém nai arany
szemű asszony (gold-auge jungfrau) «goldáugige ,Jungfrau» (epi
theton einer ostjakiscben fürstentochter): rnorda-még-yoi sorúi sem
yuimay (oder yut'met) nai éva (II : 26.) «des Südlánders goldáugige
(schön)brauige Tochteo. — sorúida ( sorú-ida) aranyféle, aranyos |
goldáhnlicb, goldig.
sorniy, sornay, sorniy aranyos | golden :
sorúiy-p'unép aranyhajú goldhaarig. - "ÉO.sorni, sarni; SO. sarna ;
Cf. zürj., votj. zárni.
söroy: vid. söré/.
sorom : vid. sőrém,
sörot: vid. sarat'.
sört csuka | hecht (esox lucius). —jur-sört: wiá.jur. — sört'
arta : vid. art.
sört-vés (0.) csuka-mammut | (hecht-mamut)
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hecht, der sich nach dem volksglauben im hohen altér in einen
mamut verwandelt hat (vid. <'Irt. Ostj.» I : 124.). — sörtay, törtél}
csukaheli | hecht-: Sörtay-tör (n. pr.) «Hecht-See» ; name einiger
seen im Tobolskischen norden, z. b. des sees südlich von den -Tesaul'schen jurten (KI. Kond. wol.); Sortéi) puffot (n. pr.) («HechtDorf») ostjakischer name der Werschin'schen jurten (Temlj.
wol.). — SO. sört, tart; ÉO. sort; KV. sdrt. — Cf. kam., min.-tat.
sortan, sortan.
sos hölgymenyét | hermelin (mustela erminea). — sos-yoi
hölgymenyét hímje | hermelinmánnchen. — sos-ney hölgymenyét
nősténye | hermelinweibchen.
Sos-pas (= pást) «HermelinSeitenarm»; name eines seitenarmes des Ob (ÍSamarow'sche wol.).
Sos-türum-iga (n. pr.) name eines samojedenhelden (II: 65.).
ÉO. sos.
sóst: vid. sast.
söt száz ! hundert (100). — ár-söt kilenczven; kilenczszáz
neunzig (90); neunhundert (900).
hát söt kétszáz j zweihundert. — yüdem söt háromszáz dreihundert.
nit söt nyolczvan; nyolczszáz | achtzig (80) und achthundert (800). — sötna söt
pif, ama ár pit (II: 64.) hunderte von hunderten weisheiten (od.
kunstgrift'en), viele von den vielen kunstgrift'en. — söt-ár számta
lan, igen sok (100-viel) sehr viel, zahllos.
Söt-möy: ömdem nuryonop néy-ima (n. pr.) «Kahlbáuchiges Weibchen, das 100 Hundert
Kinder erzeugt hat»; name eines rentierweibchens (II: 88.).
Söi
öt ömsem nur var-ima («100Jahre lebende ;reig. sitzende] Frau»,
nur var blieb unübersetzt; nur kahl) name einer frau in einem
heldenliede. — söt-tanka (100 kopeken, eig. eichhörncben) rubel.
sötmet (söt'metj der hundertste. — SO. tőt. — Cf. zürj. éo; votj.
stt, éü.
sot (K.) előfok, hegyfok j landspitze, vorgehirge. — sot-ruyemyoi (nljandspitze-waten-Manni) II : 206.) mann der geradenwegs
von einer landspitze zu der anderen durch's wasser watet. — Cf.
jur.-szam. söti bergrücken.
sot (poet.) erő | kraft (cf. veg). — ket-sot kézi erő hándekraft, armkraft. — kur-tot láberő beinkraft, fusskraft. — i-oic-sot
háterő J rückenkraft. — sotay, sotey erős | stark, kráftig: cenrsotay zur rückenkraft gehörig. - t'iiv sotay pnretna (poet.) naclidem dieses vorbei war, nach diesem, nachher f^= fu pirna). —
ÉO. sot.
sot, ssot; sat (C.) só | salz. — sotagem; sataijem (C.) sózni
salzen, einsalzen. — satagis ('= sata-kis C.) sótartó | salzfass. -ÉO. sói, sola; solalalem. — Cf. zürj. sol (or. C03B).
sotay, sotéy : vid. sot 2.
sotjindep, sofiruiep (K.') gyermekek játékfája spielholz der
kinder (kleines stück holz mit dem die kinder spielen, indem sie
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es emporschleudern und abwechselnd mit der oberen und unteren
handflache auffangen). — Cf. toűndem-jvy.
sötmet, söt'met: vid. sőt.
sotindep: vid. sotjindep.
Bővet (AK.) tanács, tanácsgyűlés | rat, ratsversammlung ( =
COB&FH.); cf. oi (KK.).
stoba, stobi (C.) : conj.: vid. Atoba.
sü: vid. seu.
sügém: vid. sügom.
sügéptem (f. sügeptedem); vid. sögéptem.
súgom, súgém fonal, zsinór; drót | faden, schnur; drabt:
sorniy sügom aranydrót | golddrabt (<(CTpyna» in den russ. márchen). — türum sügom fonal a íHrwm-halászszerszámon | (reusefaden) faden (cHHKa) an einer reuse (vid. türum). — süyméy fona
las, zsinóros | faden-, schnur-: süyméy pöy fonalgombolyag
knáuelzwirn.
sw/ : vid. soy.
süyméy : vid. sügom.
sui (KK.) dér | reif. — sui-önket (KK.) (reif-pfosten) mit reif
bedeckter pfosten. •— suitajem bederesedni j mit reif bedeckt werden. — sujiy (KK.) deres, dérrel borított | bereift, mit reif bedeckt.
sui (KK.) oldal, táj ] seite, gegend: yatl-sui (yattem-sui KK.
poet.) déli táj | (sonne-seite) südlicbe gegend, süden. — jit-swi
(jitem-sui KK poet.) éjszaki táj nördlicbe gegend, norden.
sukna (?): atam yór pütt'ey iunéy cinen sukna üttai (II : 92.)
wieviel von diesem rentiertalg in deiner gesegneten schaale aucb
ist (sukna fordítatlan).
sulaika (C.) üvegcse, tintásüveg | gláSflaschchen, dintenfass. — Cf. min.-tat. sülaiká.
eumeja (Dem.) be(?) J heréin (?), in (?): tábet tav-süy sumqja,
jöndidai (II : 2.) in sieben pferdeháute wurde er eingenábt. — Cf.
ÉO. tom, tómét kleidung.
sümet (L, AK.), sümet Dem., KK. nyírfa | birke. — süniét ele
tUis (C.) nyírfa-nedű-hónap, a harmadik hónap neve | «Birkeneplint-Monat», name des 3. monats.
sümet-jny L, AK. íümetjuy Dem., KK. nyírfa | birkenbaum. — sümtey AK., I., sümtey
Dem., KK. nyírfából való birken-; sümtey-(sümtey-)tétpe gemischt
aus birken und anderen báumen : sümtey-tétpe yar nürém (II: 146.)
hain aus^ birken und anderen laubhölzern; Cf. sent'éy-tétpe.
SO.
mgmet, ÉO. sümet, suyyét; sümét-juy, suyyét-juy.
Cf. zürj. éumöd,
simbt birkenrinde.
suy szög, sarok | ecke, winkel, ende. — yot~suy házszöglet
hausecke. — még-suy (poet.) földvég, föld sarka (erde-ecke) ende
der erde, der welt; tahet még suy, yüt még suy die 7—6 enden (ecken)
der erde (oder welt); cf. jipk-op. — türum-suy ég sarka, égtáj
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(himrael-ecke) ende des himmels, himmelgegend; tabet türum suy
die 7 enden (od. gegenden) des himmels (oder der welt). —
ÉO. suy.
suy (Dem.) lándzsa | spiess(?), speer(?).
itíora (EK.) adv.: vid. sora.
süpos I. (C.) hálótű | netznadel. — AS. sapos; FS. saras.
sur (C.) szár | stiel, schaft (cf. Sur). — nir-sur (C.) csizma
szár I stiefelschaft. — FO. sur.
sur (C.) szürke | grau.
Cf. zürj. déor grau; unreif.
surena (loc.) postp. mellett | neben(?), am(?): pesan surena
neben dem tische ; petlim-ju^pe tajet unt surena (II: 62.) am rande
des dunkelbáumigen urwaldes.
surnéy ősz, őszhajú | grau, grauhaarig, cf. sur ; surnéy ügop
(II : 62.) őszfejü | mit einem grauhaarigen kopfe (von altén).
sürt arasz | spanne (IIH,H,Í>) ; sürtat (instr.) auf eine spanne. —
sürt pedatta arasznyi | eine spanne hoch, spannegross; semetiret
tabet sürt jinl, rajtot (II : 46.) aus seinen augen flossen 7 spannen
(lange) tránen (eig. wasser). — ÉO. sürt, söres.
sürt-vöje, sürdé-röje (Dem.) kétéves jávor | zweijáhriges
elentier.
sut L, AK., sas, siis KK. ősz ' herbst. — süs-püm őszi í'ti !
herbstgras, herbstheu. — süs-vot őszi szél | herbstwind. - - ÉO.
sus; SO. sugus.
siis, süsi, siisé (KK.) kedves, nyájas | hold, lieb._ - - siisé-pit
(II: 206.) barát, pajtás | teuerer freund, camerad. — ÉO. süsi. —
Cf. zürj. siéőg, sisei) liebchen, táubchen.
sushn adv. egészen, teljesen | ganz, vollkommen ( = COBCÍIMT>).
susta (C.) szalagféreg bandwurm.
süt (C.) köszörűkő ] schleifstein. — ÉO. sut. — Cf. zürj.,
votj. zud.
süt belső, belek | eingeweide. — SO. sot, ÉO. sol, sül. — Cf.
zürj., votj. snl.
siitem (KK.) meghalni, elpusztulni | sterben, hinseheiden (von
menschen und bárén).
siitem, (KK. poet.) das hinseheiden (von
menschen und bárén). — siitmem mom. (KK.: II : 202.).
sutáik (C.) fokhagyma j lauch.
süttem, süttem szikra, izzó parázs feuerfunke, glimmende
kohle ; nai-süttem id. - ÉO. sültem.
sut'-ju/ egyenes fatörzs, ágak nélkül; egyenes fákból álló
erdő | gerader baumstamm ohne zweige; wald aus geraden
báumen.
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S.
síimet, sümtey : vid. sümet.
sut hivatalnok, főnök | beamter, principal. — Cf. alt.-türk.
taidut, saiét hofbeamter, edelmann.
süttem: vid. süttem.
S.
sabnr, sobur szűr | rnantel aus grobem zeuge, den die bauern
und ostjaken tragen (das zeug wird von den bauern selbst aus
lein und wolle verfertigt).
Cf. zürj., votj. sabnr leinener kittel;
russ. niaőypj,.
iadadem, sagadem (C.) sajnálni | beklagen, bedauern ( =
jKajrlvri.): cf. tat'. — ÉO. salitlem, íalitéalem bedauern, mitleid
habén.
éaitiy (adj.) zörgő | klirrend.
saitiy sei klirrender laut
(z. b. den ein panzerhemd beim bewegen verbreitet).
sam gyertya licht, kerze. — Twrum-éam (C.): vid. Türum. —
sám-yot gyertyatartó (licht-haus) leuchter. — Cf. tat. sam.
éar eskü eid, schwur. — mr verem esküt tenni | einen eid
machen. — Cf. votj. sert és ó-orosz sert
sutyan I. (C.) répa I rübe. — Cf. tat. salgan.
satimdem odább mozogni, elugrani j sich fortbewegen, wegspringen. — satiy (adj.) elugró | wegspringend, abspringend: yo\sosu satiy yar tótén pidöt (II : 84.) indem er gleich einem zobelmánnchen wegsprang, fiel er weiter. — Cf. zürj. satlal-, satlas- sich
bewegen, schwanken.
saf 1. sajna! ( = aaflfc) | es tut leid (c. dat.); yoje nuyen sat?
(II : 14.) wen bemitleidest du? - 2. részvét, sajnálkozás J mitleid.
— ji/jjoytan védem ver sat' üdén-na í ( I I : 172.) liegt dir der umstand, dass deine brüder ermordet sind, nahe am herzen?
ÉO.
ital, saí mitleid.
savdayindem : vid. sdvd'vnt.
savd'em (f. xavétt'em) összecsavarni | zusammendrehen, zusammenwickeln.
jirjemna tön ein savétt van namas vana tadái
(II : 184.) von meinem vater wurde die zusammengedrehte sehne
meines kurzen verstandes kurz gezogen. •— savdayindem (dim.) id.
Savééy-pügot (n. pr.) Schapschin'sche jurten und Schapschinsches dorf, 66 werst östlich von dem dorfe Samarowo.
se : vid. ze.
xegara I. (C.) hajfürt [ locke. - segarey I. (C.) fürtös | lockig.
si'intiy loccsanó | aufplátschernd (beim werfen eines gegenstandes ins wasser).
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éeméar I. (Cl jeges búvár | eistaucher (mergus albellus Pali.).
xepermem átölelni ! umarmen (viele zugleich).
.Uren I. (C) gabnaszóró (lapát, teknő) ] getreideschwinge. —
sé rendem I. (C) szórni (gabonát) worfeln. —• Cf. zürj. serdin
schwinge, mulde.
sermat, sermet, sirmet zabola j zaum, zügel. — EO. sermat ;
HO. sirmet'. — Cf.zürj.termőd, votj. sermat, sirmát, cserem, söriiiö'c.
sest rúd | stange, stock ( = mecTt). — sestep rudas | stangig:
kat-sestep mit 2 stangen; kat-sestep ney (II : 208.) (gleicb wie) auf
zwei stangen gehende frau.
seska (C); séska kis madár, veréb | kleiner vogel, sperling;
titnt-seska (C) (korn-spatz) sperling. — EO. siska, siski.
éirié (I.) zsurló fű [ eine kleine art von equisetum, welcbe
iim wasser wáchst.
jink-siris id.
sirmet: vid. sermat.
sirtem tolni, elsöpreni (kézzel v. vlmi tárgygyal) | mit der
liand oder mit irgend einem gegenstande scbieben, fegen. — kimsirtcm : vid. kim. — nuda-sirtem: vid. úuda. - sirtidem (fr.).
sit'-keu (AK.), KK. sai-keu kövecs kleiner kieselstein ira.ibKH).
Sit'-keii tovyem kévén As (AK.. n. pr.) «Kieselsteincben rollender
steinerner Öb» (II : 76.): epitbeton des flusses Ob. (Cf. Sat ken
pidem téri As).
sékér görbülés, bajlás | biegung. krümmung. — sékér-vékér
verbogen (?): sékér-cékér éne un^a (II : §04.) eine grosse breitkronige kiefer id. h. mit nach allén seiten bángenden zweigen). — Cf.
zürj. sir/Ír.
sénés-kar-jny égerfa | erle (alnus nigra).
séska : vid. seskn.
sobur: vid. sabur.
soy-juy : vid. coy-jiiy.
som erő | kraft; man kim tivetta somem éndam ich babé
keine kraft um berauszugeben.
sogoí: vid. (ögol.
sögot, cógot hó | schnee.
somordem<: vid. éiimurdem.
sonyratem szaglászni, szagot érezni | spüren, riecben, wittern. — sonyratidem (fr.).
Sovimem (f. sovimedcm) mozogni, tapogatva járni (pl. éjjel a
sötét szobában); rázkódni (madarakról) | sicb rübren, tappend gehen (z. b. nacbts in einer dunkelen stube); sicb schütteln (von
vögeln: BCTpeneHyTbca).
sudai fajd haselhubn, rebhulni (lagopus álba). — AS. siglei,.
ÉO. soga.
suidem (f. snittem) bedugni hereinstecken. - EO. suitlem.
Cf. zürj. éuj-.
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sitmurdem kézzel megfogni, átfogni | mit der hand fassen,
nmfassen.
éunő, cunc bolha | floh. — suncéy, cuncéy bolhás | flohig. —
EO. mm.
sur; EK. siir rúd, bot | stange, stock. — suréy rudas | stangen habend. — éurpe rudú j stangig: nit söt-surpe aus 80 (oder
800) stangen bestehend. — Cf. zürj. sor; jur. fur; osztj.-szam. évr.
sut' I. (C.) szél I rand.

Z.
zarittem sütni | braten ( = jKftpHTfc). •— EO. saritlem.
ze, se (part.) is | auch, ja ( = a;e).

C.
catya I. (C.): vid. tatya.
cebara I. (C): vid. t'ebara.
cedak I. (C.): vid. fedak.
cegajem I. (C.) fecske | schwalbe; vid. ciki-lma.
cep' AK., I. láncz ketté ( = i;t.nt): cf. seper.
ciki-lma fecske j schwalbe. — EO. katijim, sikijak, sakijak.
Cf. zürj. tsikié, tsikis.
cuka (K.) szuka, nőstény eb | hündin, hofhündin ( = cyKa). —
néy-cuka hündin.
euka-möy kutyakölyök | (hündin-junges) welp.
cumra (K.) gödör | grube.

C.
-ca vers- és énektoldó szócska partikel, welche in der poesie
den worten des verses oder der euphonie wegen angebángt wird.
Diese partikel kann unübersetzt bleiben z. b. apou/ nér/et, neyet(ui! (II : 190.) wohlan ! ihr frauen !
éagaptem I. (C.) caus.: vid. éahnem.
raywi füst | rauch.
éake, caki durva, nem sima rauli, nichtglatt. — cuki-omdem,
calii-ömsem fönakadni stecken bleiben. — éake-put torokban megakadott falat ] stück der kost, welcbes im halse stecken geblieben ist.
éakéy (adj.): vid. eokéy.
cdknem I. (C.) megfuladni i ersticken (intr.) - éagaptem (C.)
megfojtani | erdrosseln. - EO. saheúlem; íaképtalem,
éama 1. (C): vid. coma. - cam-teu (K.) csipőcsont | (? gerader
knochen) schenkelknochen.
canc, cans térd | knie. — énné otéyeta te-ömdémdai (II: 114.)
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er (sie) setzte sich neben seinen knieen ; cdnc-masa, canc-masta:
kidet pestem üret néy úeda canc-mas tinéy tei pöjen ranket {II: 196.)
die zablreicben weiber mit den faulen hánden krochen ans ufer
auf den teuren spitzen ihrer vier knie (hier sind zugleich auch die
beiden ellenbogen inbegriffen); yör úeda canc-masteja it at omdidöt (II : 166.) der rentierochse fiel (stellte sich) auf seine vier
knieen (cf. mása). •— cdnc-maséy adj. z. b. c'dnc maséy yar.
cdns-pan I. (C.) dratva | pechdraht. — cwnc-sa (adv.) térden, tér
delve | auf den knien. — Ganc-vos n. pr.: vid. cos. •— éanépe
térdű mit knieen. — ÉO. sans, sas.
caver, cavér, cavr nyúl | haee. — yui-cavér hímnyúl | hasenmánnchen. — néy-cavér nőstény nyúl | hasen-weibchen. — cavérvma id. — AS. cever, FS. tever; EO. sour.
caca (K.) szülőföld, haza | geburtsort, heimat. — cdca-yui
földi einheimischer, inlánder. — édca-ney földi assrony, nő einheimische frau.
caca-püc/ot szülőfalu j heimatsdorf; cáca-püyjey
aus dem heimatsdorfe; caca-püytéy-yui (II : 54.) földi | mann aus
dem heimatsdorfe, landsmann. — cáca-ros (-voc) szülőváros í
heimatsstadt. — éaca-(vocéy-Jvojéy szülővárosomból való aus
der heimatsstadt; cdca-vocéy-(vo;jéy)-yui (II : 54.) mann aus der
heimatsstadt, landsmann. — EO. sösi.
cegdem, cégtem (K.) fölhalmozni | aufháufen, aufwerfen. —
tor-yump cégtem (II : 58.) von seevvellen aufgehauft.
reget, ciget I. (C.) tűzi tapló | zunder. — EO. sigit.
cégét (AK.) rúd, vessző J stange, rute. — ÉO. Sóit. — Cf. zürj.
sa(, saif.
éek (f,ek) (kicsinyítő szócska) | (partik, mit diminutivcharakter): cenk-cek, cti-tfek, verde-$ek.
cék,cik: ent-cék csaknem ! fást, beinahe. — etta ent-cek jüytai
(II : 128.) mit genauer not ist er angekommen. — Cf. zürj. dzik
genau, ganz.
centis K. tűzön szárított halacskák | kleine über dem feuer
getrocknete fischchen (ypaKJ.). — EO. soméy.
cenk hőség; hő | hitze: heiss. - - cenk-yatt dél | (hitze-tag)
mittag. •— émk'jink izzadság | (hitze-wasser) schweiss. — verde
(auch véréy) cenk-jink (II: 128.) blutschweiss. - cenk-cek (C.) kissé
forró | etwas heiss. — cenkmájem, ceymdjem fölhevülni, izzadni
sich erhitzen, schwitzen; Jévér-ürt cenkmái (II : 36.) der Jevérheld wurde erhitzt. — EO. áapk; sayk-jiyk; saytdirdajem, sankmileni, seykeinlajem ; SO. cenkmöjem.
cenktem megnőni | gross werden, aufwacbsen. — ai-poype
pogéy vos muy te-cenkteu (II: 92.) in der stadt der kleinen burschen
wuchsen wir auf. — ÉO. senklalem, seyklem.
cenc, cens hát; mög ( rücken, rückseite. — cenca, cenja adv.,
postp. (lat.) hátra ! auf den rücken. •—éenéna (loc.) hátul hinten.
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- éenéivet, éengivet (abl.) hátúiról | von hinten; kör éenéivet von
der hinteren seite eines ofens. — éené-pelek, éené-pelka hátoldal !
(rúcken-seite) rückseite; cenc-pélega, cenc-pelkeja (lat.) hátra felé j
auf die rückseite: cenc-pelkena (loc.) hátúi | auf der rückseite;
cené-pélkívet (abl.) hátúiról j von der rückseite. — cené-sot háterő
rückenkraft; éené-sotay zur rückenkraft gehörig. — cené-veg háterö j rückenkraft. — cenc-vöt (C.) hát mögötti szél. kedvező szél j
(rücken-wind) günstiger wind. — ÉO. é<m$, éané, sem, sas.
éerjmajem : vid. cenkmájem.
ceu (K.) ? halbelekből való étek | gericht aus úseheingeweiden (BapKa).
ceéem (f. éetcem) előnyúlni, kiemelkedni | hervorragen
(II : 66.).
ces-tüp oldalevező | seitenruder, ruder, mit dem man rudert.
éig (K.) szolga, szolgáló | sclave, mietling, magd; éigép szol
gai, szolgához tartozó | sclaven-; jinka-cigép (II : 202.) adj. zur
scheuermagd (?) gehörig.
clget: vid. céget.
éik (adv.) igen, nagyon | sehr.— éik<n cikka (C.) igen, na
gyon | sehr; éik-ai sehr klein; nk-ar sehr viel. — ÉO. sepk viel,
sehr; éika.
őimda (adv.): vid. étimet.
címet nem számos, nem nagy, rövid ideig tartó; rövid idő
wenig zahlreich, nicht gross, kurzdauernd ; kurze weile. — elmet
ranuiudai rövid idő múlva j nach einiger zeit (eig. nachdem einige
zeit verzögert war); elmet üdai id. (eig. nachdem etliche zeit verlebt worden ist). - élmta, elmda adv. (lat.) kevéssé | wenig; élmta
verem kisebbíteni | wenig machen, vermindern. — EO. Simil; SO.
cimel; EO. simla; simla rétiem.
éiyes fal mellé erősített pad, lócza | unbewegliche bank an
der wand, wandfeste bank.
éip domb, magaslat; lúdmell; púp | hügel, erhöhung; gánsebrust; höcker.
éipép dombos stb. | hügelig: höckerig; miteiner
gansebrust. — éipéy- mégdép; vid. megdép. — cipép, éippe dombu
stb. | mit húgéin, hóekém : tahet éippe no^lay övét 7-hügelige sich
erhebende stadt (beiname der T'apar-stadt, weil die steige zum
hügel, Voéiy unt, wo die stadtüberreste sich befinden, in soviel abschnitte zerfállt; vid. «Kevue Orient.» 11)00, IV.). — E O . síp steiles
ufer. — Cf. zürj. dzib höcker, buckel.
rirt (0.) tarka gyapjúzsinór, melyet a menyasszony a vendé
geknek szétoszt | bunte wollene schnur, welche die braut den
freiersleuten und anderen gásten verteilt; vid. yan^ey éunga.
éisto egészen, csakis ; ganz, rein ( = THCTO).
civ (K.) köd | nebel. — éivéy ködös nebelig. — EO. Sér
sév; séy.
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<is-voje (KK.) kis madár, veréb j kleiner vogel, spatz. — Cisvöje, roy-vöje jevettai paide-ket, paide-kur jidat urt (n.pr.) «Spatzen
schiessender Held mit den geschickten Hand- und Eussgelenken»
(II : 92.); name eines ostjakenhelden; vid. cos, siska.
Cf. zürj.
dzklz sperling, uferschwalbe.
cogom fütyölni | pfeifen;
ana tür éöymen jit (II : 50.) er
fáhrt aus breiter kehle pfeifend. — cöymem (mom.). — EO. sir/lem.
cogéy : vid. coycy.
cögot: vid. sögot.
coy, soy: coy-juy, soy-juy száraz fa, rözse | trockenes bolz,
holz von abgestorbenen báumen. — coyéy, cogey zum trockenen
holze gehörig: coyéy nai (trocken holz-feuer) brennender scheiterhaufen.
coymem: vid. cögom.
coida (adv.) valóban | wahrlich, in der tat.
cok gond. bánat, kín, inség j sorge, betrübniss, pein, not. —
rukadem, cokatem (f. cokattem) kínozni | quálen, plagen. — coken
(adv.) álig, nehezen | kaum, mit not; éoke,n yeigöt (IÍ : 24.) blieb
kaum nach. — cokéy, cakéy Ínséges, szegény | dürftig, karg, arm. —
ÉO. sok; éogatUm; sokéy traurig, bedauernswürdig. - Cf. zürj.
sog ; sogödni.
coma (K.), I. cama (C.) egyenesen, rendesen gerade, in ordnung; comaja adv. (lat.) egyenesen j gerade auf, gerade zu; vaytevöje imeyen, igeyena comaja jügiitmet-tatna (II : 116.) als er gerade
auf das scblangenpárchen los kam. — EO. soma.
conyom (f. conytem, pass. conyöjem) lábbal rúgni; a bölcsőt
lábbal lógatni, himbálni | mit dem fusse stossen; die wiege mittelst eines strickes mit dem fusse schaukeln; ausschlagen. — conysem (f. conysedem) (augm.). — conysedem (iter.). — EO. soyslem,
xiiygaslem. - Cf. zürj. sungis-.
coli bimbó j knospe, junger trieb.
cocémem: vid. cosmem.
cos vadrécze | márzente (anas boschas), auch andere wilde
enten; enterich. — SO. cac ; vog. sis. — Cf. zürj. tz"óé; votj. cöz ;
mord. sené.
cosmem (cocémem) beönteni; szórni j eingiessen ; ausstreuen
(C). — EO. sösémlem, sösémtlem.
ctoba, stoba; stoba, stobi (C.) (conj.) hogy | damit ( = UTOÖH).
cuba, cubéy : vid. cnp.
cugadem (C.): vid. cuk.
cugés bűzös (?) | übelriechend, stinkend ('?). — cugés epét
(II : 206.) büz | übler geruch (z. b. den viele tiere weiblichen geschlechtes wáhrend der laufzeit oder brunst verbreiten).
cugés (KK.) hótalp-bot | stáb, dessen man sich beim schneeschuhlaufen bedient; cf. cégét.
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éuk darab, morzsa, cserépdarab | stück, brocken, seb érbe. eugadem (C.) morzsálni | zerbröckeln. — EO. suk ,• sukatlcm. Cf. zürj. tsuktödni zerbrechen.
cum (I.) ? forrás, mélység, forgatag | ? quelle, tiefe, strudel. —
Tau kérem cum (n. pr.) «Quelle des gefallenen Bosses», name einer
quelle unweit der Tschagin'scben jurten (unweit der Irtyschmündung). — Cum (n. pr.) name eines flüssehens zwiseben den
Bogdanow'schen und Boltscharow'schen jurten (KI. Kond. wol.). —
Cf. zürj. d£um.
óümat (C.) a koporsó fölé épített házikó-féle alkotmány | hausgerüst, sarg auf der erde. — cümdem ácsolni; rovást vágni ! zimmern (C); einkerben. — cümdep, éümdép rovású | mitkerben, mit
stufen: söt-cümdep mit 100 kerben, mit 100 stufen. — éümdép
rovásos j mit kerben versehen; mit stufen versében. — őümet,
cümét rovás; létrafok | kerbe; stufe der einfacben leiter, die aus
einem baumstamme besteht, in den kerben eingeschnitten sind, so
dass jede kerbe einer stufe entspriebt). — EO. éümél, sörnél.
cümdem, éümdép, cümét: vid. óümat.
Őunga zsinór, kötél | schnur, strick.
yanf^ey cunf-,a : vid.
%anjetj. — cunjey, cunjétj zsinóros | schnur-.
cunc, cuncéy, őuntfép : vid. sunc.
cup fél, darab, rész | hálfte (in die quere; gegensatz zu
pelekj, stück, teil.
yutt-cup félnap j balber tag; ot-sup félév
halbes jahr. — cuha, cupa (adv.) félbe, ketté, darabokba | in die
quere, in zwei teile, in stücke: cuha mortem ketté törni [ in zwei
stücke brechen; cuba-severem ketté vágni | in zwei stücke zerhauen, zerschneiden.
cupéy. cvbéi) fél; darabos j stück-, halb. —
EO. sup, sop; suppa, suppi.
eugent, cucem (f. cutcem) menni, haladni gehen, schreiten. —
kürémat engem (cucem) lépdelve haladni (pl. ló) j schritt für schritt
gehen (von pferdén). — cufildem, cucídem frequ. - cuf,imem, cucimem, ciismem (mom.).
cusmadem menni, haladni | schreiten, ge
hen. — ÉO. éoÜem, suxlem ,• Hosilllem, susmalem.
cusmadem, cuxmem (mom.): vid. cuf,em.

T.
ta interj. nos! | nun ! (C).
ta (conj.) ós | und ( = $,&).
ta-metta (conj.) vagy-vagy | oder-oder. — tam voŐetna űrt
ütt-ta, metta von ütt! (II : 106.) lebt in dieser stadt ein held oder
ein könig?
tabas csűr, éléskamra [ speicher ( = aaŐaat); bei CASTKKN:
tupas (?) magazin. - EO. lábas. — Cf. zürj. labaz.
tabat I. (C.) ócska, kopott, elnyűtt | alt, abgenutzt.
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tabet, tápét nyírhéj | birkenrinde, bőrke. — táptelj nyírhéjbői
való j aus bőrke.
tabet (teabet KK. poet.) hét; heti idő | sieben (7): woehe. Tábet-"/oi-tor (n. pr.) «7-Mánner-See»; name eines sees unweit der
mündung des nebenfiusses der Konda, Kátém, wo einst helden gekámpft habén sollen. - - Tábet-yulpe erkéy %oi (n. pr.) «Mann des
7-schlündigen Himmels» (?) (beiname des Tűrém); vid. erkéy. tábet-jidep hét izü. hétre osztott | 7 gelenkig, mit 7 abteilungen :
tábet-jidep tabas (II: 118.) speicher mit 7 abteilungen. — tábet-pis
hétszer | siebenmal. — tabet tabet hétszer hét, negyvenkilencz j
sieben sieben, siebenmal sieben (49): türum tabet tabet pöt! (II: 90.)
die siebenmal sieben (49) gegenden der welt (cf. suy). — tábet-teipe
hét csúcsú, hét végű | mit 7 spitzen, enden: tabet-teipe jeméy jink
(II : 200.) das heilige wasser mit 7 enden (d. i. quellen). — tabet'
té.ta (II : 106.) hétéves ló | (sieben-winter) 7-jáhriges pferd.
tábet-ügop hétfejű | siebenköpíig.
tábet-üy-yatl vasárnap | (wochehaupt-ranfang-]tag) sonntag (ÉO. lábét-oy-yátl). — Tábet-cipp>e
noylay dvét (n. pr.) «Festung, welche sich in der Gestalt von 7
Húgéin erhebt» (Kev. Orient.» 1900, IV, 259.), epitheton der T'aparstadt. — tábetmet hetedik : der siebente. - SO. labet, ÉO. labet,
lábét; SO. lábetmet.
tdbéy ? tápláló ! ? náhrend; cf. táptem. — jem tábéy ? gut
náhrend wohlgenáhrt: sévat üy jem tábéy (II: 60, 64.) das bezopfte,
wohlgonáhrte (?) haupt (epitheton des kopfes).
tada üres | leér. — kát vos tét yadoy tada tant pöjemna vejájet (II : 35.) aus mangel an nahrung wurde die ganze bevölkerung
zweier stádte von hunger ergriffen. — tadeja juvem üresedni i leér
werden. — SO. táley, ÉO. talli.
tádem (f. táttem) 1. húzni, vonszolni: feszíteni j ziehen,
schleppen, spannen; jogot-(jinda-)tádem
íjjat feszíteni | bogén
(sehne) spannen; Lur(em) vana tádem das bein an sich ziehen. —
2. (dohányt) szívni rauchen (tabak); %aysa tádem eine pfeife raueben (ziehen). — 3. tubákolni | schnupfen. - 4. (ruhát) viselni |
tragen (von der kleidung): Ár még tágat petmay tét tátte jör : vid.
itr. — tádeyedem (inchoat. I I : 120.).- tádesem (augm.). — tátmem
(mom.) 1. egyet húzni einmal ziehen ; 2. föllélekzeni, sóhajtani tief
aufatmen, seufzen; náyé voje, yütévoje éne tür tátmái (II: 150.)
gleich einem waldtiere (fing er an) aus aller kraft zu brüllen (eig.
zog er eine grosse keble). - tátmidem (fr.) id.: igéé tu tátmidet
undediva (II : 8.) einmal seufzte er aus dem innern iseiner brust).
— SO. tihm, ÉO. lállem atmen; tallem ziehen; lalémlem atmen,
laltmalein seufzen.
tádem (KK.) leszállani, leülni (különösen madarakról) | sich
setzen, sich niederlassen (gew. von vögeln). — éééka juga tádöt der
sperling hat sich auf den baum gesetzt.
tádemtem ; tátmem
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(mom.): t'uv nova tatmet kemna (II: 24.) als er sich auf diesen zweig
setzte. — tdttem (caus.) ültetni | setzen.
tadéy : vid. tat.
taga hely | ort, stelle, platz. — vágat üdém, tasat üdém taga
(II: 46.) láger oder platz, wo sich metalle und waaren befinden. —
tagaja adv. (lat.) oda, arra a helyre I auf den ort, dahin: menőt
tavet ütta tagaja (II : 104.) er ging dahin, wo die pferde sich befanden ; met tagaja (C.) hova? | wohin? té-tagajd ( I I : 104.), t'utagajd oda, odáig j dahin, bis dahin. — névér t'ott'a tagetlvet (II:
106.) von dem orte, wo das füllen stand. — met tagajivet (abl.) C.
honnan? | woher? tagand (loc.) 1. a helyen, hol j am orte, wo:
tu tavet t'od'em tagand (II : 112.) wo sein pferd gestanden hat; 2.
a mint | als: ügem vétta panmem tagand (II : 112.) als ich (ihr)
mein haupt (auf den schoss) legte, damit sie (da) kraue. — met
tagand (lqc.) C. hol? | wo ? te-tagand, fu-taganu (loc.) itt, ott hier,
dórt. — ÉO. taya.
tagajem elszakadni | zerreissen (intr.). — tdgandem (f. taganttem) 1. leszakadni, elszakadni | abreissen (intr.), sich fortreissen :
2. küzdeni | ringen : neyedat tagantteyen (II : 62.) er ringt (eig. sie
ringen) mit seiner frau. — tagandídem (fr.). — tagaptem, tagéptem
(f. tagaptedem, tagéptedem) elszakítani, hasadást előidézni | zer
reissen (trans.), zum bersten bringen (cf. Ugeptem).
tagamem, tagamedem (fr.): vid. tagéin.
tagamemat (C.): vid. tagem.
tágan dem, tdgandem, tagantem: vid. tagajem.
tagaptem (f. tagaptedem): vid. tagajem.
tagdr, tögdr, tdyr pánczéling | panzerhemd (b. = KV.jnntéptaid); vid. «Irt.-0stj.»> II : 014. és «THMÍ OCT. 6or.» : 26—27. —
tagar-(tdyr-)ke^e
pánczéling-fölszerelés j (panzerhemd-messer)
heldenrüstung. — tdgdr-(tayr-Jkimet pánczéling keheié | panzerhemdschoss. - tdgdr-(ta^r-Jsem (II : 20.) a pánczélruha lánczszemei | (panzerhemd-auge ?) panzerhemdring.
tayray, tayréy
pánczélruhás | mit einem panzerhemde versében, zu einem panzerhemde gehörig: tayray yoi (-%ui), kejey yoi (II : 20.) mann mit
einem panzerhemde und einem messer (schwerte), mann in voller
rüstung: tdyray-etpe (II : 84.) mit einem vom panzerhemde geschützten körper.
tagara (JEL) iycopodium clavatum, dessen zweige man in
milch legt, damit allé hárchen und überhaupt aller unrat an ihnen
haften bleibe.
tagara dem, tayradem megakadni; megjönni | stecken bleiben,
anhaken; ankommen. — séita tagaradem elnémulni | (ohne
stimme stecken 'bleiben) lautlos werden, verstummen. — tayrem
elérni, odaérni | erreichen, anstossen (intr.): Sorúi-Sanka jigeda
toyta tayröt (II : 48.) bis zu dem goldenen lichte dem vater dahin
Nyelvtudományi

Közlemények.
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reichte er. — tagardem, tagérdem, tayrdern (f. tagarttem,
tagérttem);
(Dem.) togérdem, toyrdem odacsatolni; begombolni | anhaken (tr.);
zuknópfen.
tagardidem, tagérdidem, tayrdidem (fr.); yonéy-peta
tayrdidet (II : 4.) sie í'asste ihn u n t e r der achsel. —
tagaryindem,
tagéryindem,tayryindem
akadni | a n h a k e n (intr.). —
tagaryindidem,
tagéryindidem, tayryindidem (fr.). — tayrmem (f. tayrmedem) akasz
tani | anstossen, a n h a k e n ; tajem endépa (od. púja) tayrmem ich
steckte das beil hinten den gurt. •— tayrimdem (fr.). — EO. tajarlalem sich a n h a k e n ; tayértlem.
tagat, Dem. togot vászon | leinwand. — pesan-tágat abrosz |
tischtuch. —• ríot-sém-tágat keszkenő
(nase-augen-leinwand) h a n d tuch.
oréy-vöje yan^ep tagat (II : 198.) mit waldvögeln verziertes t u c h . — EO. ügél-tayta. — Cf. jurák-szam. tolie\ toho'; tavgi.
tuge'; j e n . tahó t u c h .
tdgdem, tágedem (f. tagettem) várni; őrizni | warten; wachen;
bewachen, h ü t e n . - - yuréy-jega opet tdgdem (II : 204.) die m ü n d u n g des moorfiusses bewachend. — tágesem, tdgisem (augm.)
várni | warten. —tagesidem (fr.). - - EO. tágétlem, lavellem ; SO.
líglem.
tagem dobni | werfen. — tégeí tagot, togút' tagot (II : 136.) er
warf hierher, er warf dahin. —• tagidem (fr.). — tagamem(í. tagamédem, tagametem; mom.) hajítani [ werfen. schleudern. — tagamldem (fr.). — tagamemat (G.) hajított, dobott vlmi | etwas geworfenes. — EO. taylem.
tagért ( C ) , tagért nehéz j schwer (franz. lourd). — namset
tágérda juvöt (II : 20.) sein sinn (oder verstand) wurde schwer. —
EO. Iáért, lavért, SO. lágert.
tágesem, tágisem; tágesídem : vid. tdgdem.
tagidem (fr.): vid. tagem.
tágép kapocs; horog haken (z. b. am kleide); angelhaken. —
táypen kapcsos { mit einem haken versehen.
tágeptem (caus.): vid. tágajem.
tagérdem, tagértem, tagérdidem, tagéryivdem,
tagéryindidem:
vid. tagaradem.
tágért : vid. tágért.
tayérdem, tayérdidem : vid. tagaradem.
táynem (f. tágandem, tágéndem) hasadni, szakadni | bersten,
zerreissen (intr.). — táynemen m o m . (cf. tágajem). — EO. tögénlem,
sögonlem.
tdypeij: vid. tágép.
táyr: vid. tágdr.
tayradem: vid. tagaradem.
táyraij, tá/rén: vid. tágdr.
tayrdern, ta%rd\dem; tayrem, tayryindem, tayryindidem,
tayr
mem, tayrnüdem: vid. tagaradem.

319

1RTISI-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK.

tai: vid. tei.
tai, taje (poet.) ? vörös j ? rot: tai-vér, pégde vér pöséyetem
J I : 112.) ich vergoss rotes(?) blut und schwarzes blut; oydéy tűdet
tajem navér halaya caki ömdöt (II : 200.) in seinem hohlen munde
blieb roter(?) schaum stecken, so wie er sich ausschied.
tai, taje (K.; poet.) erdő, őserdő | wald, urwald. tai-unt
(tajet-unt, poet.) id. — taje-vöje (poet.) vad rénszarvas | (urmantier) wildes rentier; cf. unt-vöje. — pétlim-juype tajet-unt surena
( I I : 62.) am rande (?) des düsterbáumigen urwaldes. — oyet pélek
taje-vöje mogota (II: 184.) gleich einem rentiergeweihe. — Cf. kam.
{éje wald ; altáji xJbb' hoher berg, schneeberg ( = szibériai or. THÜTSL
bewaldetes gebirge.
tat egyéves csikó | füllen bis zu einem jahre, einjáhriges fül
len. —• Cf. tarantsch. ,—>U>, alt. tai füllen vom 2-ten frühjahre.
tdida, tdiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend; tdida
yui reicher mann; taida nép reiche frau; vid. tajem.
tdimem (mom.): vid. tajem.
taiméy : vid. tajem.
taje (poet.): vid. tai 2. u. 3.
tajem fejsze, szekercze | beil, axt. — seu-tajem: vid. seu.
tdjem-munkla fejszefok | axtrücken.
tdjem-vai fejszenyél | beilstiel. — taiméy fejszés | beil-: taiméy-yoi (yui) (II: 54.) mann mit
•einem beile. — EO. lajem, lajim; lajem-muyy; lajim-vei.
tajem (f. tdidam, tditemj 1. bírni, birtokolni | habén, besitzen; 2. lenni | sein (C.) ; 3. szülni | gebáren, erzeugen (von menschen; von tieren ömdem) ; anka tajem (part. praet.) anyaszülte ;
ártatlan | wie von der mutter geboren; unverandert, unschuldig;
éva tajem ein mádchen gebáren; éva tajem, pay tajem (mádchen
und knaben gebáren) kinder bekommen; moy tajem, naurem tajem
ein kind bekommen; pay tajem einen knaben gebáren. — tdida
(partic. praes.), tdiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend.
SO. töjem; EO. tailem; nauram tailem.
tdk (Dem.) erős, szilárd | stark, fest.
tdka (lat.) adv. erő
sen, szilárdan J stark, fest. — EO. tdk. — Cf. zürj. tak.
tak (adv.) így j so ( = Tani.); tak-i (adv.) s úgy, csakugyan
úgy | und so, und wahrlich so (== TaKt H).
tálai I. (C.) lófalka | pferdeheerde, tabune.
talatfem I. (C.) evezni | steuern (im boot).
taléy (K.) rothadás | fáule, fáulniss.
tam, tem (tama, téma) ez, emez | dieser, dieser hier. — manem
partém tav tama (II: 106.)dasmir (vom schicksale) zuerteilte pferd
ist dieses hier. — tam-(tem-)yatt (als adv.) ma | (dieser tag) heute.
tam-ida, tamida (adv.) így | so. — tam-kes (adv.) ez alkalommal,
ekkor | dieses mai. — tam-pa—tom-pa ez s az, ez is az is | dieser
und jener; sowohl dieser, als auch jener. — tam-tom (-tum)ez-&z j
21*
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dieser-jener. - tam-tom (-tum) ide-oda | hierher-dahin; noy tam
ankermet, tum ankermet, ent ankermet (II: 132.) er blickte hierher,
er blickte dahin, er konnte nicht sehen. — ÉO. tam, tanú. — Cf.
zürj., ta, tája; votj. ta; osztj.-szam. tam, tan.
tam erre, most j da, nun, jetzt. — pdganta %att oyteja moi
tam jit (II : 142.) zur zeit der aufgehenden sonne, da kommt der
hochzeitszug; kat löyena tam jüytajem (II : 200.) da kamen zwei
hunde auf mich los (cf. tum).
tamar evetvadászatra való bunkós nyíl | klumppfeil für eichhörnchen; cf. völép-not. — Cf. alt. tamar (russ. TaMap'i,).
tambak dohány j tabak. — Cf. votj. tarnak; kam. tamtju.
fament L (C.) olyan, ilyen ein solcher, wie der.
tampa hasonló j áhnlich, gleich; ei-t'u-tampa ugyanolyan | so
einer, eben solch' einer. — ké^e-vanem-tampa (II: 116.) adj. gleich
(dem scharfen rande) der messerklinge. — ÉO. lámpa.
tan K., Dem.; tan I. (C.) menyasszonyi díj | brautpreis. •—
tánta menyasszonydíjtalan | ohne preis: tanta-néy mádchen, für
das man keinen preis gezahlt h a t ; tanta-nen, puntca-ney (II: 108.)
id.; tánta-ney, tanta yni (II : 174.) jeder, wer es auch sei; jede
beste frau, jeder beste mann. — tánem (f. tantem) nőül kérni
freien; sevey év a jim-tindép tanta janyöt (II : 82.) bezopfte mád
chen für einen schönen preis zu freien ging er. — mena von eveda
tanesta (II : 106.) gehe die königstöchter zu freien. — SO. tan;
ÉO. tánllem (die tochter) verheiraten.
tany 1. a hal úszószárnya | flosse beim fische; 2. serte
borste C. — vérde-tanype (vérdem-tanype poet. I I : 36.) vörös úszó
szárnyú j mit rőten flossfedern.
tanem, tanesem : vid. tan.
tanéy: tánéyna (loc.) idejében wáhrend, zur zeit: yudai-yunt
tdnéyna (II : 90.) zur zeit der morgenröte.
tanka, taya 1. evet j eichhorn. — tanka-kunc (poet. tankemkunc II : 198.) evetkarom | eichhornklaue.
tanka-not evetnyíl
echhornpfeil, klumppfeil (cf. tamar, völép-not). —tanka-pün (poet.
KK.: tanként-pün I I : 198.) evetszőr j eichhornhaar, eichhornfell.—•
tankedür (== tanka-tür) Dem. evetfarkakból készült nyakbaöltő j
eichhorn-hals; eine art boa aus eichhornschwánzen, welchen man
gegen kálte und schnee am halse trágt; cf. tuléy bei den nordostjaken (AHLQV.). — 2. kopéka | kopeken (das eichhornfell galt früher in [westjsibirien für eine münze). — söttanka rubel j 100'
kopeken, rubel.
SO. lenki; ÉO. lay<ii. — Cf. alt. tüy eich
horn; votj. tanka münze ; russ. RQ&bTSL.
tant, tant árpa, rozs, gabona; eleség | gerste, korn, getreide;
nahrung. — yör-tant rénzuzmó | (rentierochse-nahrung) rentiermoos. — sörméy tant, tébéy tant halálbeli eleség, ennivaló eleség
tod-nahrung, speise-nahrung (epitheton des wortes tant; weil von
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der nahrung tod und lében abhángt). — vata-tant (rentier-nahrung)
rentiermoos. — vai-tant, vaí-iant árpa | (schmal-getreide) hafer. —
tant-seska (C.) veréb | (korn-spatz) sperling.
tantép gabonában,
eleségben gazdag, tápláló | kornreich, nahrungreich, náhrend. —
Tantéy Tarjat nouva jink (n. pr.) «des nahrungreichen Irtysch
weisse (trübe) Gewásser» (epitheton des Irtysch). - tantérj tür
nahrungreicher bach. — SO. lant moos; EO. lant getreide, grütze,
meni.
tanta: vid. tan.
tantér) : vid. tant.
tancem (KK.; poet.) csipőcsont j schenkelknochen; cf. cam-teu.
— tav-dancem, -tancem (KK.) ló- csipőcsont | pferdeschenkel.
tan ? sark j ? ferse. —jat-tap, jat-tap-ai: vid. jattay. — kur
tán lábsarok | ferse.
tana : vid. tanka.
tana (adv.) azután | nachher. — in-pa -tapa-pa most is, ké
sőbb is J sowohl jetzt, als auch nachher.
tapagem, tapakem Dem.: vid. tapajem.
tapajem AK.; tapagem, tapakem Dem. ? meghalni | ? sterben.
— tapajeden, yateden kema véraipen (II : 78.) sie sind so arg zugerichtet worden, dass sie dem tode nahe sind; tapakem undeda
juvöt (II: 142.) er ist (in seinem inneren) dem tode nahe geworden.
tapam (C); tapajem (f. tapadam) óhajtani, akarni | wünschen, wollen. — EO. lapgdlem.
tapam, tayem (f. tanktam) belemenni, belejönni | hineingehen, hereinkommen. — tét tayem bejöttekkel megtelt | voll von
hereingekommenen, gefüllt: tét tapem ürda-yöt (von menschen)
gefülltes fürstenhaus. — tayettem (f. tayeltedem) behozni, beve
zetni | hereinführen, hereinbringen.
tapídem (fr.). — tapmem
(mom.). — SO. lapam; EO. taplem, lopylem, laplem; lopgéltalem,
lappéilem; loygemalem.
tayaradem szétvetni magát, borzongani (mint a sérinczhal
úszószárnyait) | (sich) auseinander spreizen, stráuben (wie der
kaulbarsch, wann er seinen schwanz ausbreitet).
Tapát (n. pr.) der Irtyschfluss: Tantép (yuday) Tapat nouva
jink epitheton des Irtyschflusses: vid. tantép, yudap. — Taydt-jay
(a. pr.): vid. ja/. - Tapdt-op-pügot (n. pr.) «Irtysch-MündungDorf)), ostjakischer name der Trenkischen jurten am Ob (Bérez,
distr.). — SO. layel; EO. laypal-jogan ; lopga-jogan.
tapet I. (C.) előrész J das vordere. — SO. lapel.
tanét fedél | dach. — tapet-ta fedéltelen | ohne dach. —
Tapet-ta ~/öt iga, nögos-lankpe iga (n. pr.) «desungedeckten Hauses
Greis, in Zobeldécken gehüllter Greis», name / eines am Vlgel-tőr,
in der Konda-gegend, hausenden geistes.
EO. lapgal, lapgél.
tapettem (caus.): vid. tapam 2.

322

PATKANOV SZ.

tayldem (fr.), taymem (mom.): vid. tagam 2.
tayrem: vid. teyrem.
topa forgács | holzspan, dünne stüoke bolz, die beim hacken
mit der axt abspringen. — EO. topa. — Cf. tat. ^ b ' ; kam. thap ;
alt. tabé.
taper szemét, hulladék, ürülék | unrat, kebricht, waldschutt,
excremente. •— taper vérem (II : 40.) szükségét végezni | (unrat
maciién) die notdurft verrichten; cf. pad'em. -- tapréy szemetes
stb. | aus (mit) kebricht, unrat, waldschutt: tapréy üy mit kehricbt
bedecktes haupt (von menschen, welche auf der kaidén diele gelegen habén). — EO. taper.
tápét: vid. tábet.
tapréy : vid. taper.
tapta (C.) réczefaj ] entenart (anas strepera).
táptem, tábetem (f. tábettem) etetni, enni adni, táplálni | zu
essen gebén, ernáhren, füttern. — medoje tedeu, tudat tabetteu
(II : 162.) was wir selbst essen, damit füttern wir ihn (sie); juy
mend-pa imena tápte (II : 102.) gehe nach hause und gebe es deiner frau zu essen. — SO. llptem; EO. lapétlem.
taptey : vid. tabet 1.
tapsdy 1. vasdarab, vaskapocs j eisenstück, eiserne klammeiy
krampe; 2. mellrész j bruststück (C). — tapsain, tapsem (f. tapsadem) kiállani, előnyúlni; himbálózni | hervorstehen; hángend hin
und her schweben (őojiTaTLca) (von gegenstánden). — Cf. EO.
lápes-say ; meél-löpés.
tar (KK.): vid. ter.
tar KK.: tar-panem (KK.): vid. tert-panem.
tara (L, K.), KK. tara serinczhal j kaulbarsch (acerina cernua). ~ EO. lár, tara. •— Cf. zürj. P. darga; jur. lear, leara.
tara puskapor j schiesspulver. — Cf. zürj. dari ,• tat. ^ÁJ :
kam. tJiar, min.-tat. tar, tara.
tarám, taréin erős, szilárd; erős ember j stark, kráftig, fest;
starker mann. — metta tárémat, metta vegeyet mendet (II: 78.) was
für rüstige mánner, was für starke mánner ziehen vorbei I —
Tárém-jöytép-yoi (n. pr.) «Mann mit einem starken Bogén» ; epitheton eines ostjakenhelden. — SO. sara; EO. tdrém.
Tarán, Tarén, Tdrn (n. pr.) name der zerstörenden gottheit
bei den früheren ostjaken, welche als göttin des feuers und des
krieges erscheint. — Cf. ar nátmape tarán tnt nai anka epitheton
des feuers; vid. ár. — Ei-vet'pe kit tárán (n. pr.) «zweifache Tarn
mit einem Antlitze»; epitheton der göttin Tárán. — Tárán vei,
yut vet njem (II : 62.) «der das Tárán Gesicht (symbol des feuers)
und das Fisch-Gesicht (symbol des wassers) geschaut hat» (von
leuten gebraucht, welche, so zu sagen, durch feuer und wasser gegangen sind). — tárnéy, táranéy (adj.): tárnéy-ára harczi ének,
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hősének j kriegslied, heldengesang; rut-tarnén-ara: vid. ru(. Cf. EO. tarni-ar «hörensagen, überlieferung» (AHLQU.) ; KV. térn;
térnin ,• térnin-eri.
tardem I. (C.); tordem nyírni, beretválni ! scbeeren, rasiren. —•
EO. lartlem; SO. lordem.
táré (K.), téri ? rothadt | ? verfault: mégén-puipe taré jinktep
(II : 86.) verwester(?) schatz mit einem irdenen körper (eig. hinteren). — Cf. méget-puipe teri-tüm (II: 52.).
taresem (C.) lihegni | schnaufen.
EO. tiirétlalem schnarchen.
tares I. (C.); toros K. tető j dach. — yöt-tares, yöt-toros ház
tető | hausdach, zeltdach.
Taryan-yui (n. pr.) ostjake nus der Tarchan'schen wolost am
Irtysch ; Tdryan-jay Tarchan-volk.
Táryan-mir Tarchan'sche
wolost am Irtysch (jetzt mit der Narym'schen vereinigt).
tarém: vid. tarám.
Tarén, Tám, tarnéy : vid. Tarán.
tarnet I. (C.) tüdő | lunge; cf. tőrén. — SO. targat.
tat 1. köz (pl. a ladik két tatfája közötti térség) [ zwischenraum (z. b. raum im boote zwischen zwei querhölzern, welche dasselbe zusammenhalten). -— 2. idő, időszak j zeit, zeitperiode: tádet
te-jnvöt joy menda es ist zeit nach hause zu gehen; yatt páynem tőt
die zeit des sonnenaufgangs.
tatna idején, -kor, midőn | wann,
als, in der zeit, wo ; zur zeit d a ; noy -mérget te-panumda juvem
tatna (II : 130.) als die zeit kam die schwingen nach oben (auf die
erde) zu legén. - - íu-tátna abban az időben [ zu der zeit, dann;
minat, juy-lipet may pet tvetteja jitet tatna, tagesa t'u-tdtna (II: 34.)
wenn die blátter der báume die grösse eines lemmingsohres erreicht
habén, dann warte uns ! — tatén adj. — (EO.pitmal latna «in seinem beginnen oder erstehen» AHLQ.) — tatpe közzel bíró | zwischenráumig: yiidem tatpe tatén rit (II : 194.) boot mit drei abteilungen
(welche durch krumme hölzer, die das boot zusammenhalten, von
einander getrennt sind).
tatán, tatanpe KK. egész, sértetlen, teljes j voll, reichlich,
ganz, unverletzt.
EO. talán. — Cf. tédén.
tatem, totem olvadni [ tauen, schmelzen (intr.). — tattem (f.
tattedem) (caus.) olvasztani j auftauen lassen, schmelzen (trans.). —
saiteu, murteu tatteteu (II : 52.) lasset uns unseren reif auftauen
lassen (eig. schmelzen). — EO. lolalem, lollem tauen. — Cf. zürj.
süni.
tatyen KK. ? mosó, nedves | ? waschend, nass: jinke-cigép
tatyen kit totta íodai (II : 202.) mit nassen (?) hánden, wie bei den
scheuermágden(?) standén sie da.
tátmem (mom.): vid. tadem 1.
tátmem (mom.) leülni | sich setzen, sich niedersetzen: vid.
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tatmet (adv.) egészen, teljesen | ganz, vollkommen: nürém
sümet ei pélka tatmet verái (II : 182.) aus der ganzen hálfte einer
hainbirke ist er verfertigt worden (tkp. ist ganz verfertigt worden);
iy-süyta-kelep tony sügotj mégedat tatmet nógat (II : 84.) der in eine
bárenfell-malitza gekleidete gott bewegt sich zugleich mit der felláhnlichen erde.
tátmldem {ív.): vid. tadem 1.
tatna: vid. tat.
tdtpe : vid. tat.
tattem : vid. tatem.
tdttem (caus.): vid. tadem 2.
tau, tav ló j pferd, ross. —pontiy-tau: vid. pontin. — tar
ánkét lókötő oszlop | (pferde-pfosten) pfosten zum anbinden der
pferde. — tav-tancem (dancem) : vid. tancem. — Tavet jirtai, vöjet
jirtai HHÍ ankét (II : 54.) «Pferde und Eentiere an den bereiften
Pfosten anbindender (Mann)»; name eines sclaven. — taa-lok (EL):
vid. lok 1. — tav-lok (Dem.): vid. lok 2. — tav-pént (K.) ló nyoma |
(pferd-weg) pferdespur. — tau-poros lósörény pferdemáhne.
tau-süy lóbőr | pferdehaut.
taii-tég lófark ; pferdeschwanz. —
tav-us K. (tavtis C.) lóiga | (j^ferd-kleidung) kummet (xoujTb). —
tavai), távéi) lovas, lóhoz való | pferde-, ross-. — tavay-xui-tilis (C.)
lovas ember hava (midőn a befagyott vizeken lóval járhatni; a 9.
hónap) j monat, da man mit pferden fáhrt (der 9-te monat bei den
Irtysch-ostjaken). - SO. kar-lau hengst; AS. lau% ; PS. loy ; EO.
lou, lövi; louiy.
tau, tava, tarén tavasz | frühling. — Tau-pügot (n. pr.) «Frühjahrs-Dorf» ; ostjakischer name der Sommer-Puschta jurten (KI.
Kond. wol.). — tau-vöje tavaszi madár j (frühjahr-tier) frühlingsvogel. — tau-vöt, taven-vöt tavaszi szél | frühlingswind. — SO.
tau% ; EO. tövé.
taugureí (Salym) lék a jégen [ wuhne.
tau/, tava/ tyúk | huhn. - - yui-tau/ kakas | hahn. — neytauy tyúk | huhn, henne. — Cf. tat. távok.
táumem (mom.): vid. tavem.
tav: vid. tau.
tava: vid. tau.
tava/: vid. táuy.
tavanttdem (KK.): vid. tavem.
tavai) (adj.): vid. tau.
Tdvda-yoi (-yui) (n. pr.) «Tavdá-Mann»; so wurden von den
ostjaken der Kondagegend ihre nördliche nachbarn (wogulen) genannt, welche in früheren zeiten in ihr land einfálle machten. Bei
den Konda'schen wogulen heissen diese eindringlinge: Voi tavditta(í). — Távda-jay «Tavda-nép» j «Tavda-volk» (Cf. II : 90.).
távda-yoi (-yui) jávor- és rénvadász [ grosswildjáger auf
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elentiere und rentiere. - tavda ménem auf die jagd auf grosses
wild gehen.
távem (f. tádem), KK. (poeLteavem) hozni | führen, bringen:
jigetna tavai sorúit) sermadat (II: 106.) sein vater brachte ihm einen
goldenen zügel. — taumein, tavmem (mom.). — iávantidem KK.
(poet.): ton% civ pidem jeméy töTjim pélkja tavantidöt (II : 26.) der
heilige Tor, worauf sich der göttliche nebel herabliess, breitete
sich(?) aus nach der seb önén gegend.
taves(-= tav-us) : vid. tav.
tavmem (mom.): vid. távem.
Tavseb-iga (n. pr.); ostjakischer held, der an dem steilen ufer
des Irtysch neben den jetzigen Semeikin'schen jurten (Nar. wol.)
gelebt habén soll.
tavcem (= tav-cem?) csipő | schenkel (cf. tancem).
tas árú; prém j waare; pelzwerk.
£ar-taiprémárú | (waldwaare) pelzwerk. —pégde-tős fekete árú (pl. ezobolyprém) J schwarze
waare (z. b. zobelfelle). — vérde-tas vörös árú (pl. rókabőr) | rote
waare (fuchsfelle).— tasay, táséy árúbeli, prémes; gazdag | zur
waare, zum pelzwerk gehörig; reich. — SO. tas; EO. tás; SO.
tasay ; EO. taséy.
tusiem (Dem.) készítni | bereiten. — Cf. testem.
taséy (adj.): vid. tasay.
te- (té-J, vocalis előtt tei: igék előtt álló szócska | siehe, da
(partikel vor vérben im indic. u. inf.): tádet té-juvöt (II: 146.): vid.
tát; ei még suy pet'a tei-atmai, te-tavái (II: 106.) zu einer der weltgegenden wurde er da emporgehoben und fortgetragen; te-metiet,
te-menet da gingen sie immer fórt und fórt. - - noy mérget tefanumda juvem tatna (II : 130.) als es zeit war die flügel auf die
erde zu legén.
te (vocalis előtt tei), tö pron. dem. ez, az j dieser (jener); cf.
tam, tem. - té-tagaja eddig j bis zu diesem orte. - téj-anen %ota
néryet? ( I I : 116) was sagte diese deine tasse?; vér sémita té
éotat ei-í'u-ba téviden (II : 148.) wahrlich hast du mit diesem (deinem) schnabel blutströpfehen gegessen ; man-pa esta jeméy nutem
teje (1 = téj-e) (II : 118.) mein unverbrüchlicher heiliger eid
ist das; tö yor ( I I : 166.) dieser rentierocb.se. -— tésir: vid.
t'isir, t'usir.
teabet KK. (poet.): vid. tabet.
teadem KK. (poet.): vid. tadem.
teagat, tegat czirbolyafenyő j sibirische ceder (pinus cembra).
— tegat-kar cederrinde.
teagat I. (C.) madárfészek | vogelnest.
teán ; teanka KK. (poet.): vid. tan ; tátika.
teavem KK. (poet.): vid. tavem.
teás (KK.): vid. tas.

326

PATKAN0V SZ.

tebem tévedni j irre gehen. — tehettem (caus.) C. tévesz
teni | irre fübren.
Cf. ÉO. taplem; lépéltlem, lépetlalem
trugen.
tebem, tépem (f. téptam) befutni, behatolni | hereinkommen,
eindringen.
tu teptet kein vés severot (II : 68.) er haute ein so
grosses loch ein, als ihm nötig war um durchzukommen. — ÉO.
leplem eindringen.
tehet lágy | weich. — tébet-raupe: vid. vau. — tébet-tuvrep :
vid. tuvr. — ÉO. lehet, lépet.
tehettem (C.; caus.): vid. tebem 1.
tébéy tápláló j náhrend. — tehén tant náhrende speise (epitheton des wortes tant, wie auch iútTfU^). ]
t'ebéy pitvar | vorhaus. — ÉO. lépén.J
téda, téde, téta (teta), tété (tete) tét; esztendő j winter; jahr;
SÍ tét cenc ülií kis-télhaya; a 11. hónap neve j name des 11. monats: vid. ai.
éne-(una-)tét cenc ülis nagy télhava; a 10. hónap
neve | name des 10. monats: vid. éne.
yüdem-téta í-téte; K.)
hároméves ló | dreijáhriges pferd (eig. drei winter); /üdém teteja
juvöt (II : 106.) (das füllen) wurde dreijáhrig; neda-, vét-, yüt-,
tabet-téta (-tété) (II: 106.) vier-, fünf-, sechs-, siebenjáhriges pferd.
- téta-pec egyéves rénborjú | (winter-rentierkalb) einjáhriges rentierkalb. - Téda-pügot (n. pr.) «Winter-Dorf» ; ostjakischer name
der Winter-Puschtin'schen-jurten (KI. Kond. wol.l — ÉO. tal;
SO. tüle%, tüle%. — Cf. zürj. töl; votj. tol.
tédem (f. téttam) fölszállani, beülni (egy ladikba) j sich setzen,
einsteigen (in ein boot). — rula tétta jidet tdtna (II : 74.) wenn es
zeit sein wird sich in's boot zu setzen. — tédldem (fr.). — tédémdem, tétémdem, tétumdeni (dim.): tav oytija tétémdem (oder kérnem)
sich auf's ross schwingen. — tettem (caus.) setzen, legén (cf. tüdem
±). — ÉO. lellem,
tédep: vid. tédép.
tédéy, tétén gazdag, teljes | reichlich, voll. — ÉO. téléi).
tédép, tédep moh | moos, sumpfmoos (sphagnum).
tédép ikra rogen (HKpa); cf. marén. — ÉO. letép, létáp.
tidot, téilat étel, táplálék | nahrung, essen. —* ÉO. létat.
tég (E.) munkás, szolga | arbeiter, knecht, sclave (cf. tea und
cig). - véle-tég (ledig-arbeiter) knecht, magd ; véle-tégep yöt (II:
138.) haus, wo es knechte giebt.
teg (C.): vid. tég.
teg (C.) pr. pers. 3. pl.: vid. tég.
tégat, téget: vid. teagat.
tegdem, tégdem (f. tegettam, tégettam); tégdem (C.) röpülni j
Üiegen. — tegetmem, tégetmem (mom.) röppenni ! auffliegen, davonfliegen.
tegetta, tégetta (part. prses. v. tegdem) röpülő | fliegend:
tegetta-voje ipoet.) madár (fliegend-tier) vogel (gegensatz zuyögotta
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vöje «laufend-tier»; vierfüssler). — SO. legelem. •— Cf. jurák-szam.
tijü, tijü ein wenig íliegen; tavgi. tautwi davonfliegen.
tege (C.; adv.): vid. tég, tége, tégde.
tege-ju% (II : 86, 92.) fa neve | name eines (mir unbekannten)
baumes.
tegena (C.; adv.) így, úgy j so.
tégeptem (caus.) színig tölteni; hasítani | bis an den rand
fúllen; zum bersten bringen; cf. tdgapttem. — EO. teiitalem,
téképtalem.
téger-jn% fiatal tűlevelű fa; törpe fenyő; ilyen fából való
erdő | junger nadelbaum, hauptsáchlich kiefer; kleine krüppelige
kiefern auf dem moorgrunde (ptfMHHKT>); wald aus dergleichen
báumen.
teges (C.; adj.) lapos, sík J flach, platt.
tegetmem, tégetmem (mom.): vid. tegdem.
tegetta, tegetta-voje: vid. tegdem.
tei, tai, téi csúcs, orom; fölszín; a folyó forrása, feje | gipfél,
spitze, höchster punkt; oberfláche; quelle eines flusses. — jega-tei
folyóforrás | flussquelle. —jink-tei a víz fölszíne | oberfláche des
wassers : jiiik-tei-tJlis a második hónap neve az Obvidéken | name
des 2. monats am Ob; vid. jink. — ju%'tei fatető ! wiplel eines bau
mes. — pdy-tei ujj hegye | fingerspitze. — tui-tei id. — teipe
csúcsú, ormú stb. | mit-ende, spitze versehen : pus-teipe : vid. pus;
tábet-teipe jeniét? jink (II: 200.) das heilige wasser mit 7 enden oder
quellen. — vérde-teipe tejet) payrdní (II : 88.) rotwipfelige, mit
einem wipfel versehene distel. — tejen, teiy, tain, tejét) hegyes,
csúcsos j spitz, scharf, mit einem ende, mit einer spitze versehen.
— AS. toi ; P S . tui ; ÉO. tai, ti;

taiy.

tei, téi ev, gennyedtség j eiter. • tejem, tejem rothadni,
gennyedni | faulen, eitern; tejem (part. prast.) rothadt | fául, verfault. — tejidem (fr.). — SO. lüi; EO. lé, laiy ; lainlalem ; [élem ,
part. lejim, lém.
tejem (C.) hálót kötni J stricken (ein netz).
tejidem (fr.): vid. tei 2.
tejidem (f. tejittem) (fr.) elegyedni, keveredni | sich mischen,
sich vermengen; cf. tejem.
tejod'em ámulatban mindent feledni | aus verwunderung alles
vergessen (c. dat.).
i» sümeta tejod'öt (II : 162.) er (sie) stand in
stummer bewunderung vor der birke.
tékénda: vid. téknem.
téknem (f. tékéndem) telni, telinek lenni | voll sein. — névérmö-/ kakát teknőt (II : 106.) ein füllen war ganz mit krátze bedeckt. — tékénda part. praes. klaffend; enorm: tékénda vés tut (II:
98.) der klaffende mamutrachen. — EO. tekanlem.
téknem (C.) szűk | eng. — AS. taknem, FS. töknem.
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téma (pron.): vid. tam, tama. — tem-yat (adv.): vid. tam-yatt.
- tem-ida (adv.): vid. tam-ida. — tem-sagát (C; adv.) úgy | so.
tem-met az, a mi | das, was; kéret tem-metat susem adimet (II : 58.)
er riss die türangel mit dem, was dran war, ganz a b ; jévra segerivet sügat, tem-metat sirtitemen (II : 148.) als er den wolf von der
ketté sammt der haut und dem, was dran war, riss.
temem (f. temtem) dobni, szórni; önteni J werfen, herumstreuen; vergiessen. — temedéin (f. temettem) locsolni, megönteni,
elönteni | bespritzen, begiessen, vergiessen; yatta-jinkat temettái,
vatta-neremat senktái (II : 172.) er wird mit lebenswasser besprengt, mit der lebensgerte geschlagen.
EO. temtem; tematlem,
jiykna t. mit wasser besprengen.
Terítem (n. pr.) Tentém linker nebenfluss der Konda.
teyer, teper (I., K.) váll | schulter; cf. vön. — ei-teyér-sa,
ei-deyér-sa (adv.) egymás mellett schulter an schulter, nebenbei. —
teyréy vállas | schulter-.
EO. laygér, laykér.
teyer egér; lemming | maus ; myodes lemming (neerpyniKa).
— may-teyer: vid. may. — nemis-teyer: vid. nemis. — EO. leygér.
teyrem, tayrem (f, teyérdem, tayérdem) nyomni, szorítani,
csípni j drücken, pressen, kneifen. — ÉO. taygértlem, tayyarttevv.
7 teyréy (adj.): vid. teyer.
tépem: vid. tébem.
ter : vid. téri.
ter (I., AK.); KK. tar gyökér, festőgyökér | wurzel, fárbewurzel.
tera-íak gyökérdarab | stück einer wurzel. — tar-vedaney festőgyökeret gyűjtő nő | fárbewurzelsammlerin. — püm-ter
fűszár | (gras-wurzel) grashalm. —• vérde-tera vörös festőfű | rote
íarbewurzel (eine galiumart), no^MapeHHMKf. (in Sibirien falsch:
«MapeHa»). •—• vosta-tera zöld festőfű | grüne oder gélbe fárbewurzel (lycopodium complanatum, in Sibirien falsch : cepnyxa)
(Cí.l-.m.i
— ÉO.lér.
ter: még-ter; megder (C.) esőgiliszta | (erde-wurzel ?) regenwurm.
terad'a, teraga (K., Dem.) ablak ! fenster. •— terad'-oya az
ablakhoz | zum fenster hin; terad'-oyna az ablakban j am fenster,
in der fensteröífnung ; terad'-oyivet az ablakból [ aus dem fenster.
Cf. tat. tárása.
téremdem, teremtem (f. teremttem) aláteríteni, kiterjeszteni
(pl. bőrt, ruhát) | unterstreuen, ausbreiten (z. b. eine haut, ein
kleid; instr.: nujat teremtem tuch ausbreiten); den boden eines
korbes füllen. — EO. lérémtlem, lérmétlem streuen, unterstreuen.
terep, téréy forró; forróság j heiss; hitze. — téréya juvöt
(II : 166.) es wurde heiss; teréy vágéyen (II : 166.) sie baten um
hitze.
téri, ter (adj.) vmitől ment, szabad; üres, tiszta | frei (von
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etwas); leér, rein: tera tagaja toyuntet tatna (II : 66.) wo er einen
freien raum trifft. — Sat' keu pidem téri Ás : vid. sat'. — ÉO. ser
öde, wüst, leér; KV. taré frei, öde: taré-ma freier platz im walde. —
Cf. jur. taeri leér.
téri: vid. táré.
termádéin, termadem (f. termattem, termattem) sietni eilen.—
termát! gyorsan ! | scbnell! — termát juv a (II : 42.) gyorsan jer!
komme scbnell! —termattem, termattem (caus.) siettetni, sürgetni
beeilen, antreiben. — ÉO. termalem ; térmata eilig; térmatlem. —
Cf. zürj. termáé-; termőd-.
tért: tért panem (AK.), KK. tar fanem nyilvánítani j offenbaren, vor augen legén (= sémát panem).
teamem szeretni, kedvelni | gern habén, lieb habén, gefallen. —
namas en tesmőt (II: 208.) (meinem) sinne war er (sie, es) zuwider,
(mein) sinn vertrágt ihn (sie, es) nicht.
testan I. (C.) finom köszörűkő | feiner schleifstein. — ÉO.
lestan. — Cf. zürj. lectan; osztj.-szam. listán.
testem (C.) rendezni | ordnen. — Cf. tasiem; zürj. tets- zusammenlegen, stapeln.
tet, tét öl; a két kiterjesztett kéz ujjbegyeinek, vagy a föl
emelt kéz ujj hegye s a föld közötti távolság J klafter, faden;
b'Buernfaden (strecke zwischen den spitzen der ausgebreiteten arme
oder von der erde bis zur spitze der emporgehobenen hand).
yon-tet königsfaden, d. h. faden, der gerade 3 arschinen entspricht. — kédén-tet handfaden : vid. tet. - SO. lül, EO. lal. —
Cf. zürj. sil; votj. sil, sul; osztj.-szam. ti.
tét (magánhangzó és m után : dét Dem.) ruha; pánczélruha I
kleid, gewand; panzerhemd. — téget keara ádem tédat jökeajem (II:
198.) in dem schlechten gewande aus cedernrinde hat er (sie)
für mich getanzt. — it-tét ruhabélés | (unten-kleid) futter eines
kleides.
tét alacsony j niedrig, von niedrigem wuchse. — EO. léi.
tét teli, teljes | voll, ganz. — moi-tét a menyasszony-kérőt
kisérő nép | die ganze schaar, welche den freier bei seiner bewerbungsreise begleitet. - - pügot-tét az egész falu népe [ die ganze
bevölkerung des dorfes. — t'at'-tét az egész hadsereg j die ganze
kriegsschaar : íai-tét ar yoi, moi tét ar yoi die zahlreichen mánner,
welche die kriegsschaar und den bewerbungszug bilden. — vos-tét
az egész város népe j die ganze bevölkerung der stadt. — tét tankta
éne yöt das grosse gemach das voll (war) mit hinemgegangenen
imánnern). — ÉO tél.
tét, tét-juy a fenyőnek (dél felé fordult részebői vett) kemé
nyebb fája | s-tarkes festés kiefernholz (von der zum süden gerichteten hálfte einer kiefer genommen, «KpeMi>»). -— tét-vérda yoi
(poet.) asztalos, ács | (starkes holz-arbeiten-mann) zimmermann,,

K
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tischler. — Uitey, KK. tétay aus starkem holze (KpeMjiéBHÍi): tétay
jogot aus starkem holze verfertigter bogén.
tet eleség, étel | kost, nahrung, gericht; jem-tét schöne kost.
téten, tédén eleséges j nahrung, kost besitzend. — tétpe eleségű | mit
kost versehen; jim-tétpe tedéy ána eine volle schaale schöner kost.
tet: tet-sagat (C.) : vid. tét 3.
téta, tété (K.): vid. téda.
tétay (KK.), tétéi} : vid. tét 4.
tetem, tittem, rothadni j faulen; cf. tei. •— tetídem, tittidem
>(fr.). — EO. léltlem faulen lassen.
tété1)): vid. tét 4. és 5.
tétéi) (K.): vid. tédéy.
tétpe: vid. tét 5.
tette I. (C.) adv.: vid. tet 3. — SO. tetti, tett.
tettein (caus.): vid. tédem.
tea, tu (tuu, tav, tuva, tuvu) ő; övé | er, sie, es; sein, ihr. —
yör jügutt tuva yötpuyéda (II : 166.) der rentierochse wird selbst
zu dem hause kommen. — SO. leír/.
teu : vid. tü.
teu, tou tó, mocsár j landsee, teich. •— teu-van^a tó partján
növő dús gyep | (see-gras) üppiges gras, welches an den gestaden
der seen nach dem fallen des wassers emporschiesst; cf. tör-vanga.
— AS. touy, F8. to%, EO. tü, tuv. — Cf. votj., zürj. ti; jenisszeiszam. tud'io; kam. thu ; osztj.-szam. tu,, to ,• jurák-szam. to\
teu, tév szolga, béres | sclave, knecht, lohndiener; cf. tég. téu-néy szolgáló asszony sclavin, arbeiterin: téu-nétj ort-ima (poet.)
sclavin, arbeiterin (II : 86.). — EO. levi, levi-né.
teudem : vid. tévedem.
tévém (f. tédem) enni j essen. — vos %üdoy téda éne p>oré
grosses fest für das stadtvolk (tkp. welches das stadtvolk essen
soll). — adéy tévém reggelizni | (morgen-essen) frühstücken. —
ésem-tévem szopni | (mutterbrust-essen) saugen (cf. ésemdem). —
idn-tévem (Dem.) vacsorálni | (abend-essen) abendbrod zu sich
nehmen. — nngar tévém czirbolyamogyorót rágni | (nuss-essen)
nüsse (cedernüsse) beissen.
tütna tévém, KK. poet. tüt-tévem
(II : 202.) tűztől emésztett, elégett | vom feuer verbrannt (EO.
tutna lelajem). — tévidem (fr.). — yüdem söt %ui tévitta tdbet-pédep
sarán (II: 74.) ein 7 griffiger grapen, woraus 300 mann essen können (cf. taptem). — SO. Ijvem; EO. lelem.
tévedem, teudem tetű | laus. — tevdeméy tetves | lausig. —SO. tagittem, EO. tevétém, tevtém.
PATKANOV SZERAFIM.

Van-e psychologiai alany és állítmány V
i.
Mi a különbség e két mondat között: ,te pártütő vagy' és ,a párt
ütő t e vagy' ?
Erre a kérdésre azt felelték a régibb (nem a r é g i ) grammatiku
sok, a kik csak kapocsnak tartották a vagy igét, hogy az első mondatban
alany, a másodikban állítmány a te. Az újabb grammatikusok, a kik
szerint az ige mindig állítmány, azt felelik arra a kérdésre, hogy az első
mondatban alany, de a másodikban nem állítmány, nem praadicatuni,
hanem csak kiegészítője az állítmánynak, csak pra^dicativum a te.
A k á r a régibb, akár az újabb grammatikusok feleletét fogadjuk el,
annyi bizonyos, hogy ennek a mondatnak: ,a pártütő t e vagy' a párütő
az alanya. Miből tudják ezt oly bizonyosan mind a régibb, mind az
újabb grammatikusok ?
Erre a kérdésre azt feleli KALMÁR, hogy «a nyelvtani alanyt könnyű
fölismerni, mert ez mindig az a rósz, melylyel az ige megegyezik)* (Nyr2 8 : 5 7 1 . ) . Ugyanazt más szóval így mondja: «az alany az állítmány
személye» (Iskolai magyar nyelvtan, 3.). Ugyanazt feleli SIMONYI is:
«Az alany a cselekvő személy, a melyre az ige utal. A nyelvtani alany
tehát voltakép és eredetileg a c s e l e k v ő k a t e g ó r i á j a vagyis annak
a kifejezése, a kit vagy a mit az illető mondattal mint cselekvőt akarunk
föltüntetni» (Nyr. 29 : 5.).
Ha a grammatikusok csakugyan ebből tudnák oly bizonyosan,
hoy annak a mondatnak a pártütő az alanya, akkor a természettudósok
nak abból kellene bizonyosan tudniok, hogy a tehén emlős állat, mert
tolla van, szárnya van és repülni tud. Nem az ige convenientiája, egészen
más valami az, a mi igazítja a grammatikusokat, mikor azt mondják,
hogy annak a mondatnak a pártütő az alanya.
*) Ezt a dolgozatot 1900 decz. elején kaptuk, de sok közölnivalónk
Jevén, előbb nem j u t t a t h a t t u n k neki helyet.
A szerk.
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Akadnak ugyan, ámbár talán csak a mieink között, olyanok is, a
kik axiómának, okvetetlen igaznak tartva azt a tételt, hogy a nyelvtani
alanynak az ige convenientiája az ismertető jele, úgy okoskodnak, hogy
ama mondatnak nem a pártütő, hanem a te az alanya, mert ez az a BZÓ>
«melylyel az ige megegyezik)), t, i. számban és személyben, ez «az állít
mány (értsd: ige) személye*, ez jelenti «a cselekvő személyt, a melyre az
ige utal». így okoskodott pl. VAEGA KÁROLY, midőn azt mondta, hogy
ÁBANY-nak ebben a mondatában: ,mi vagyunk a sokkal jobb fél' a mi,
ebben a mondatában ,és a magyar t i vagytok' a ti az alany (Nyr. 29 : 301.).
De ebben az okoskodásban csak látszólag nagyobb a következetesség,
mert szakasztott mása ennek az okoskodásnak: ha az emlős állat olyan
állat, melynek tolla van, szárnya van és repülni tud, akkor nem a tehén
az emlős állat, hanem a lúd.
A grammatikusoknak nagyobb része elismeri ugyan, hogy az emlős
állat olyan állat, melynek tolla van, szárnya van és repülni tud, de azért
mégis azt tartja, hogy nem a lúd az emlős állat, hanem a tehén. Pl. HEYSE
így nyilatkozik :
«Wenn das Subjekt ein Substantiv oder hinweisendes Fürwort
(insbesondere eines der unbestimmten Pronomina es, dies, das), das
Prádikativum aber ein persönliches Fürwort ist, so k o n g r u i e r t d a s
V e r b u m s o w o h l d e r P e r s o n , wie dem N u m e r u s n a c h
m i t d e m P r á d i k a t i v u m . Z. B. ,Der Mann (von dem ihr sprecht)
bin ich'; ,dieser, oder der bist du'; ,die (welche wir suchen) seid ihr';
das bin ich' (Deutsche Grammatik, 24. Aufl. 359.).
VERESS IGNÁCZ szerint is az úr az alany s ő az állítmány ebben :
ő az úr' (Egyet. Philolog. Közi. 1890. Pótfüzet.).
Nem az ige convenientiája, hanem egészen más valami igazítja
tehát a grammatikusokat az alany fölismerésében (már t. i. mikor igazán
ráismernek). Az ige convenientiája már azért sem igazíthatja őket, mert
oly mondatok is vannak, melyekben mind a két nevezővel megegyezik
az ige. Ki tudná csupán az ige convenientiájából megmondani, hogy mi
az alanya ennek a mondatnak: ,Álmodnak boldog titka ez', vagy ennek :
,Az én fáradt életemnek képe ez' ? Nem azzal az ellenvetéssel akarok itt
előhozakodni, hogy vannak oly mondatok is, melyekben egyátalán nincs
ige. Megengedem nemcsak azt, hogy «legtöbb mondatunkban, talán
mondatainknak 90o/o-ban van ige» (SIMONYI, Nyr. 29 : 5.), hanem azt is,
hogy minden mondatunkban van, vagy beleképzelhető legalább az ige,
tehát az imént idézett kettőbe is a van ige. Csak azt kérdem, hogy ismer
het rá valaki a van igéből a mondat alanyára, mikor az a van ige mind
a két nevezővel megegyezik számban és személyben ? Hisz ha csak írás
ban s magában látjuk az imént idézett két mondatot, nem igazíthat el
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bennünket alanyuk fölismerésében még az az egészen más valami sem,
a miből az ige convenientiájának ellenére is megéreztük, hogy ennek a
mondatnak: ,a pártütő t e vagy* a pártütő az alanya. Okos ember nem
is fog nyomban felelni arra a kérdésemre, hogy mi az alanya ama két
mondatnak, hanem azt fogja előbb kívánni, hogy mondjam ki a két
mondatot, úgy a hogy értem őket, vagy mondjam meg legalább, hová
képzelem beunök azt a van igét. Kimondom tehát mind a kettőt abban
az összefüggésben, a hogy PETŐFI-nél olvashatni s azt is megmondom,
hova képzelem bennük a van igét:
Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit j e l e n t ?
Szárnyim növének s átrepültem
A levegőt, a végtelent.
/

Fiacskám, lelkem drága napja,

Napomnak fénye, örvendezz:
Hosszúra nyújtja élted isten,
Almodnak boldog titka | ez (van).
Lenn a völgyben lassú patak tóvedez,
Az én fáradt életemnek képe (van) j ez.
Most már akárki könnyen felelhet kérdésemre. Az első mondatnak
álmodnak boldog titka, a másodiknak ez az alanya. De magát a a világot
csalja az, a ki azt hirdeti, hogy ezt az ige convenientiájából tudta meg.
Hasonló példák még a következők is :
Ez a műhely (I. 15.). Ez férjed vére (I. •21.). Végső kívánságom a
gönczölszekere (I. 41.). Legtüzesebb bor a szép lyány csókja (I. 48.).
A szigetnek legszebb virágszála egy vén halász fiatal leánya (I. 48.).
Kukoricza Jancsi becsületes nevem (I. 100.). A világ az isten kertje
(I. 178.). Dúsgazdag bánya a tapasztalás (I. 221.). Árva szívem a mol
nárja (I. 282.). A könyvtár dísze Szigvárt, Kártigám (I. 298.). Tökéletes
képmása ez (I. 329.). Vigasztaló pajtásom a remény (II. 5.). Etelkéd e
sugár (II. 17.). Ez a remete a halál (II. 28.). Szívem főerénye az ember
szeretet (II. 71.). Keblem varázsfüve a büszke öntudat (II. 92.). Szíved
az én kincses ládám (II. 117,). Szőlővessző lelke a bor (II. 140.). Szép
csillag a honszeretet (II. 145.). Szerelem dicső világa ez (II. 150.). A te
sorsod örök kárhozat (II. 164.). Legnagyobb, legszebb ezen kövek közt
egy gyémánt, a tiszta becsület (II. 187.).
Ezek a példák PETŐIT harmadik kiadásából vannak kiszedve. Bizo
nyára akad köztük olyan is, mely, ha nem emlékszik rája, kétségben
hagyja az olvasót a mondat alanya felől.
Mi igazítja tehát mind a régibb, mind az újabb grammatikusokat,
mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak: ,a pártütő t e v a g y ' a
Nyelvtudományi
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pártütő az alanya ? Erre a kérdésre az eddigi fejtegetésből legalább azt a
negativ feleletet adhatja akárki: Mit tudom én, mi igazítja őket, csak az
bizonyos, hogy nem az ige convenientiája, nem az, hogy az alany nevező
esetben áll. De okos embernek ez a negativ tanulság is elégséges, ez is
megóvja őt legalább a nyilvánvaló tévelygéstől.

II.
Mi a különbség a következő két mondat közt: ,te azt tetted' és
,azt te tetted' ?
Erre a kérdésre mind a régibb, mind az újabb grammatikusok
bámulatos egyetértéssel azt felelik, hogy nincs köztük semmi különbség;
mind a kettőnek te az alanya s tetted az állítmánya. Miből tudják ezt
oly bizonyosan ? Abból, hogy a te szócska az, melylyel a tetted állítmány
megegyezik, az az állítmány személye, az jelenti a cselekvő személyt, a
melyre az ige utal.
Ne tréfáljanak, uraim! Hisz csak az imént vallották meg, kény
telenek voltak megvallani, hogy a mi önöket az alany fölismerésében
igazítja, lehet akármi, csak az ige convenientiája nem. Hogy ismerhet
nének hát épen ebből e másik két mondatnak alanyára ?
Nem az ige convenientiája igazítja a grammatikusokat, mikor azt
mondják, hogy mind a két mondatnak a te az alanya, hanem az, hogy
világos látásukat nem zavarja többé a két nevező.
Érzik ugyan, hogy a te szócska functiója más-más a két mondat
ban, de hogy magyarázzák e különbséget? Úgy, hogy idem per idemmel fizetnek ki bennünket. Azt mondják, hogy az egyik mondatban
«jobban vagy különösen van kiemelve az alany».
Mondják azt is, hogy az erősebb hangoztatás az állítmány jele.
KuMMEit, a ki szerint az állítmány mindig ige, ezt mondja: «Das Prádicat folgt gewöhnlich dem Subjecte nach; als wichtigster Satzbestandtheil ist es stárker als dieses betont» (Deutsche Schulgrammatik 113.).
Ily absolute szabja meg a törvényt s a grammatikusok kedves szokása
ellenére kivételeket sem emleget; de azért ebben a mondatban: ,azt te
tetted' mégis a leggyengébben hangoztatott tetted az állítmány s a leg
erősebben hangoztatott t&- az alany.
Ha ama két itíondat közt csak az volna a különbség, hogy az
egyikben «jobban ki van emelve az alany», miért nem ugyanaz a különb
ség e kettő közt is: ,te pártütő vagy' és ,a pártütő te vagy'. Hisz füllel
ezek közt sem vehetni észre más különbséget, mint azt, hogy az egyik
ben erősebben hangzik a te szócska. VARGA KÁROLY szerint talán nincs
is más különbség köztük. De BALASSA szerint sem lehet más különbség
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köztük. Legalább azt kell következtetnünk abból a nyilatkozatából, hogy
ennek a mondatnak: ,minden nem bánomnak bánom lesz a vége' a leg
erősebben hangoztatott bánom az alanya. De idézzük szóról szóra: «Egy
ma fölér két holnappal. Minden nem bánomnak bánom lesz a vége. —
Az első mondat alanya (ina) h a t á r o z ó n é v , a másodiké (bánom)
ige» (Kis magyar nyelvtan, Budapest, 1900. I. rész 50.). Ez a bánom
is afféle jobban kiemelt alany tehát, mint a te ebben a mondatban:
,a pártütő t e vagy'.*)
De én még sem hihetem, hogy ezekben a mondatokban : ,Kukoricza Jancsi becsületes nevem';,Dúsgazdag bánya a tapasztalás'; ,A könyv
tár dísze Szigvárt, Kártigám'; ,E két országos nemzet a magyar'; Kukoricza Jancsi, dúsgazdag bánya, Szigvárt, Kártigám, a magyar az alany,
csakhogy jobban ki van emelve, mint pl. ezekben: Jlukoricza Jancsi
becsületes ember'; ,E dúsgazdag bánya a tapasztalás'; Nem sok könyv
tár dísze már Szigvárt, Kártigám'; ,Ma egy országos nemzet a magyar'.
Azért azt sem hiszem, hogy e két mondat közt: ,te pártütő vagy' és
.a pártütő t e vagy' csak az volna a különbség, hogy az egyikben jobban
ki van emelve az alany.
No de eme kettő közt: ,te azt tetted' és ,azt te tetted' csak nincs
más különbség? Van. A különbség az, hogy tagjaik f u n c t i ó t , nem
csupán h e l y e t cseréltek egymással. Csupán helyet cseréltek a tagok
(usrádeatg,, transpositio, Umstellnng) ebben a két mondatban: ,te | azt
tetted' ós ,azt tetted j te'; vagy ebben a kettőben: ,azt | te tetted' és
,te tetted [ azt'. De abban a kettőben functiót cseréltek egymással; az
egyik mondat m e g f o r d í t á s a (ávTioTPtxprj, conversio, Umkehrung)
a másiknak; a mi alany az egyikben, állítmány a másikban és meg
fordítva.
Arra a kérdésre tehát, hogy mi a különbség e két mondat közt:
,te azt tetted' és .azt t e tetted' következetesena zt kellene felelniük a
régibb grammatikusoknak, hogy az első mondatban alany, a második
ban állítmány a te; az újabb grammatikusoknak pedig azt, hogy az első
mondatban alany, a másodikban kiegészítő vagy praedicativum a te.
Itt megjegyzem, hogy ón sem a régibb, t-em az újabb grammati
kusok feleletét nem fogadnám el. Mert szerintem ennek a mondatnak:
*) Még tanulságosabb talán az, hogy se BRASSAinak se SzARVAsnak
nem volt igaza., midőn amaz azt vitatta, hogy a közös (ónak, emez azt,
hogy a háta az alanya ennek a m o n d a t n a k : 'közös lónak t ú r o s a háta'.
Mert hát túros az alanya. S miért ne ? Hisz mindegy, akár ezt, akár azt
a nevező esetben álló szót tartjuk alanynak, ha ezen nem értünk mást,
mint — alanyesetet.
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,te pártütő vagy' nem a pártütő, ennek a mondatnak: ,a pártütő te vagy,,
nem a te a praBdicatuma ; hanem amannak a pártütő vagy, emennek a
te vagy. S ez nem ugyanaz a «teljes állítmány», melyet némely újabb
nyelvtanok emlegetnek. Ezek szerint ebben: pártütő vagy, valamint
ebben is: te vagy a vagy a «puszta állítmány». Szerintem az elsőben a
pártütő, a másodikban a te az a n a l y t i k u s állítmány. Ez nagy kü
lönbség.
III.
Midőn én azt állítom, hogy ennek a mondatnak: ,te tetted azt' te
tetted az állítmánya s azt az alanya, akkor ugyanaz a valami igazít engem
e mondat tagjainak megismerésében, mint az összes grammatikusokat
(kivéve a néha szunnyadozó Homerosokat) 'a pártütő t e vagy' mondat
tagjainak megismerésében. Nálam a megismerés elve ugyanaz, azért
méltán s bátran mondhatom el magamról, hogy a következetesség az én
részemen van.
Egyébiránt következetlenséget nem is vetett szememre senki,
esinnyán bántak velem, clementissime, sine sanguinis profusione, azzal
akartak agyonütni, hogy a mit én alanynak és állítmánynak tartok, n e m
a n y e l v t a n i , h a n e m a l o g i k a i vagy psychologiai alany
é s á 11 í t m á n y.
De hát van-e a m o n d a t n a k egyáltalán logikai vagy psycholo
giai alanya és állítmánya'? Lássuk előbb, van-e logikai alanya és állít
mánya ?
Mondhatni ugyan, hogy pl. ennek a mondatnak: ,Ezt a növényt [a]
zsályának hívják' [b] l o g i k a i l a g (logice), azaz bizonyos előrebocsátott
meghatározásnál fogva, bizonyos előrebocsátott meghatározásból helye
sen következtetve, a az alanya s b az állítmánya. De épen úgy mondjuk
valamely növényről is, hogy l o g i k a i l a g az ajakosakhoz tartozik.
Következik-e ebből az, hogy a b o t a n i k a i ajakosakon kívül l o g i k a i
ajakosakat is kell megkülönböztetnünk ? Nem. No hát abból sem következhetik (akár helyes, akár helytelen az a bizonyos előrebocsátott meg
határozás) az, hogy a g r a m m a t i k a i alanyon ós állítmányon kívül
l o g i k a i alanya ós állítmánya is van a mondatnak.
Hogy mégis helyesen beszélhetünk logikai alanyáról és állítmányáról is a mondatnak, csak azért lehetséges, mivel bizonyos mondatformát,
melylyel minden más formájú mondatot egyeztetni szoktunk, l o g i k a i
m o n d a t vagy Í t é l e t néven különböztetünk meg. Ennek a bizonyos
formájú mondatnak alanyát és állítmányát l o g i k a i alanynak és állít
mánynak is nevezhetjük. Azaz, ha pl. az előbbi mondatot ezzel az ité-
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lettel egyeztetjük: ,ez a növény zsályának hívott dolog', akkor azt
mondhatjuk, hogy ez a növény logikai alanya, a zsályának hívott dolog
logikai álh'tmánya annak a mondatnak.
Fölötte sajnálom, hogy ezt az igen fontos tételt előbbi értekezésem
ben nem erősítettem meg valamely német író nyilatkozatával. Akkor
talán figyelmére méltatta volna valaki. Legyen szabad itt pótolnom, a
mit ott elmulasztottam.«So ist schon unriehtig, wenigstens ganz willkürlich, Satz und
Urteil zu idéntifizierén . . . Ideutifiziert man Satz und Urteil, so verwischt man einen durch die Sprache klar ausgeprágten Unterschied,
vergeht sich alsó gegen dás Gesetz der Specifikation : entium varietates
non temere esse minuendas . . . Doch das wáre noch der geringste
Schaden, wenn man den Sátzen nur den N a m e n Urteile beilegte . . .
Was ist an dem Namen gelegen ? Wir habén dann eben Urteile im weiteren und Urteile im engeren Sinne, eine sehr unbequeme Unterscheidnng, wáhrend es allerdings zweekmássiger wáre, dem Sprachgebrauch
folgend und im Einverstándniss mit keinem Geringern als KANT, die
Urteile als eine A r t d e r S á t z e aufzufassen. Auch HEGEL, BENEKE,
ULBICI, LOTZE machen diese meines Erachtens ganz notwendige Unterscheidung. Entschieden tritt ihnen aber UEBERWEG entgegen mit der
mehr ale bedenklichen Behauptung, dass jeder Satz ein Jogisches Urteil
zum Ausdruck bringen müsse» (KERN, Die deutsche Satzlehre 1. 2.).
Azt, hogy az ítélet vagy logikai mondat csak bizonyos faja a mon
datnak, tehát nem magam koholtam, talán a végre, hogy malmomra
hajtsam vele a vizet. Bizonyos mondatformának, bizonyos mondatfajnak
tartotta az ítéletet már KANT, sőt ARISTOTELES is, a ki szerint az a mon

dat, melylyel a logika a gondolkozás törvényeit illusztrálja (6'Aóyoqrqq
vw liecopíaq. De interpret. 4.), olyan kijelentő mondat, melynek állítmányához tetszésem szerint hozzátehetem (synthetikus állítmány) vagy
nem (analytikus állítmány) a van igét (Analyt. prior. I. 1.). Ez a bizonyos
mondatforma tehát ez : ,az ember állat (van)', ,az ÚG rögös (van)' stb.
Egyébiránt nem ez a fődolog abban a tételben, hanem az, hogy az
ítélet az a mondatforma, m e l y l y e l m i n d e n m á s f o r m á j ú
m o n d a t o t e g y e z t e t n i s z o k t u n k . Ez oszlatja el pl. azt a lát
szólagos ellenmondást is, hogy «jeder Satz ein logisches Urteil zum Aus
druck bringen müsse». Ez nem azt teszi, hogy mondat és ítélet mindegy,
hanem azt, hogy pl. ez a mondat: ,ezt a növényt zsályának hívják' a
nyelv saját törvényei szerint való k i f e j e z é s e ennek az ítéletnek:
,ez a növény zsályának hívott dolog (van)'. A német nyelv, szintén
saját törvényeinek megfelelően, az Ítélet formájához hasonlóbban fejezi
ki ugyanazt így : ,Diese Pfianze heisst Salbei'.
Ezt a növényt tehát logikailag alanya, de nem logikai alanya
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ennek a mondatnak : ,ezt a növényt zsályának hívják'. Nem logikai
alanya azért, mert ez a mondat nem Ítélet. S nevezze bár logikai alanynak
akárki, a grammatikus semmikép sem nevezheti annak. Mert ha igaz —
s ki merné ezt tagadni ? — hogy az a mondat legelsöbb az a és b tagokra
oszlik, akkor a grammatikusnak első sorban arra a kérdésre kell felelnie,
mi ez a két mondattag n y e l v t a n i l a g , vagy, mint SIMONYI kérdené,
micsoda mondattani kategória az egyik s a másik.
Mi hát ez a két mondattag nyelvtanilag'? SIMONYI szerint a nyelv
tani alany és a nyelvtani állítmány. Mert «a nyelvtani alany a mondat
nak az a f e 1 e . . . a nyelvtani állítmány a mondatnak az a f e 1 e . . .
(Nyr. 29 : 6.) kétségtelen tehát, hogy az a tag (a mondatnak egyik fele)
nyelvtanilag alany, a b tag (a mondatnak másik fele) nyelvtanilag állít
mány. De ugyanaz a SIMONYI ugyanott azt is mondja: «Hiszen tiszta
sor, hogy ha erre a kérdésre: Hát a gyerekkel mi lesz ? ezt felelem:
A gyerekről egészen megfeledkeztem — a gyerekről beszéltem s mégsem
a gyerekről az alany.» Tehát nyelvtanilag mégsem az a tag az alany.
Hát melyik ? Talán a b tag'? Több fele nincs a mondatnak. Avagy talán
nem jól feleztem a mondatot, így kellett volna feleznem : ,ezt a növényt
zsályának hívja || k* ? így csakugyan a b tag (a -k, azaz ők) a «nyelvtani
alany», de nem tudtuk meg, micsoda mondattani kategória az a két tag,
a melyre íziben, azaz természetesen oszlik a mondat.
Én ezt a két tagot, mely semmi szín alatt sem nevezhető logikai
alanynak és állítmánynak, n y e l v t a n i alanynak és állítmánynak ne
veztem el, ámbár ezzel nem akartam többet mondani, mint azt, hogy
annak a m o n d a t n a k az első fele az alanya s a második fele az állítniánya. SIMONYI és KALMÁH mégis azt vetik szememre, hogy én a mondat
nak logikai alanyával és állítmányával zavarom össze a nyelvtanit.

IV.
Hát igaz, veti közbe PETZ GEDEON, hogy annak a mondatnak a
tagja nem l o g i k a i alany, b tagja nem l o g i k a i állítmány, de azért
mégsem n y e l v t a n i , hanem p s y c h o l o g i a i alany és állítmány.
A psychologia oly általánosabb tudomány, mely magába foglalja
mind a logikát, mind a philologiát a grammatikával egyetemben. Azért
valamint az állati és növényi testet általánosabban szerves testnek, úgy
a logikai és nyelvtani alanyt és állítmányt is általánosabban psycholo
giai alanynak és állítmánynak nevezhetjük. De akkor hogy értsük azt,
hogy valamely mondatnak két tagja se nem logikai, se nem gramma
tikai, hanem psychologiai alany és állítmány? Az az értelme ennek,
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hogy valamely test se nem állati, se nem növényi, hanem szerves test.
Hisz ha szerves test, vagy állatinak, vagy növényinek kell lennie.
Igaz, hogy a psychologiai alany és állítmány műszók nem ebben
az általános, hanem sokkal szűkebb értelemben kerültek forgalomba.
GABELENTZ, a ki forgalomba hozta őket, az e l ő z ő mondattagot, illető
leg ezek «összegét» értette a psychologiai alanyon s a k ö v e t k e z ő
mondattagot a psychologiai állítmányon. Szerinte ennek a mondatnak:
,ugat a kutya' ugat a psychologiai alanya s a kutya, a psychologiai állít
mánya. Ebben a szűkebb értelemben mondhatni ugyan, hogy a psycho
logiai alany és állítmány se nem logikai, se nem nyelvtani alany és állít
mány, de ebben az értelmetlen értelemben senki sem fogadta el GABE
LENTZ műszavait. A kik mégis élnek velők, mint pl. PAUL, azt értik a
psychologiai alanyon és állítmányon, a mit BECKER és STEINTHAL jóval

előbb s WEGENBE még utóbb is logikai alanynak és állítmánynak nevez
tek. Tehát azt, a mi ugyan n e m l o g i k a i alany és állítmány, de l o 
g i k a i l a g , azaz bizonyos előrebocsátott meghatározásnál fogva, mégis
alanya és állítmánya a mondatnak.
Hogy PAUL ezt a «logikai» alanyt és állítmányt érti a psychologiai
alanyon és állítmányon, világosan megtetszik Principien der Sprachgeschichte czímű művének oly helyeiből, a hol promiscue él a psycho
logiai és logikai jelzőkkel (pl. a 103. és 237. 1. a 2. kiadás szerint), vagy
a hol a 'psychologiai jelző után rekesztő jelek közé teszi a logikai jelzőt
(pl. a 235. 1.).
Nincs tehát oly psychologiai alanya és állítmánya a mondatnak, a
mely vagy logikai, vagy nyelvtani alany és állítmány ne volna. S nem
is lehet. Hisz logikai alanya és állítmánya is csak föltételesea van a
mondatnak, ha t. i. bizonyos mondatformát logikai mondat vagy Ítélet
néven különböztetünk meg. De mi fán termett az a p s y c h o l o g i a i
mondat?
A psychologiai alany és állítmány műszók oly határozatlanok s
annyira fölöslegesek, hogy a grammatikus legokosabban teszi, ha mellőzi
Őket. Ezt a tanácsot adja a grammatikusnak KALMÁR is, mégpedig nem
csak a psychologiai, hanem a logikai alanyra és állítmányra nézve is.
«A nyelvtannak az igazi lélektani és logikai alanyokra nincs nagy szük
sége, csak megterheli velük a tanuló elméjét* (Nyr. 28 : 571.). S azt
látva, hogy KALMÁR-nak ezt a nyilatkozatát közvetetlen ez előzi meg:
«Szóval a l o g i k a i l a g található alany sokszor különbözik az igazi
l o g i k a i alanytól» (mindannyiszor különbözik, valahányszor a mondat
nem ítélet), magam is hajlandó voltam már azt tanácsolni a grammati
kusnak, hogy ne törődjék se psychologiai, se logikai alanyával és állítmányával a mondatnak, hanem elégedjék meg józan észszel (logikailag)
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található alanyával és állítmányával. De mivel utóbbi nyilatkozatát ismét
közvetetlen ez előzi meg: «Úgyszintén ebben: ,a templom villámtól súj
tatott' logikailag villám, az alany, mert ez cselekszik)), mégsem érthetek
egyet KALMÁK-ral, hanem azt tanácsolom a grammatikusnak, hogy csak
tartsa meg a logikai alany és állítmány műszókat. Majd meglátja, hogy
jó hasznukat veheti.
KALMÁR példájában a villám se logikailag nem alany, se nem logi
kai alany. Logikai alanynak nevezték ugyan némelyek s épen ez indí
totta WEGENEK-t arra, hogy a BECKER és STEINTHAL «logikai*) alanyát expositümak nevezze el:
«Allerdings ist dabei der Uebelstand, dass der Ausdruck logisches
Subject ein fester Terminus in der Grammatik schon geworden ist: man
versteht darunter das handelnde Subject (helyesebben: die handelnde
Person), besonders wenn dies die Form des graramatischen Subjects, den
Nominativ, nicht hat, wie in demSatze: ,der Baum ist vom Knaben
gesehen', hier ist logisches Subject vom Knaben. Vorzuziehen ist darum
der Deutlichkeit wegen statt logisches Subject E x p o s i f c i o n zu sagen»
(Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens 20.).
De azért bizonyos, hogy a villámtól
WEGENER logikai á l l í t m á n y n a k ,

szót BECKER, STEINTHAL ÓS

PAUL psychologiai

állítmány

n a k , ón pedig az állítmányi fó'tag határozó vagy állítmányi értelmű
altagjának, analytikus á l l í t m á n y n a k tartom abban a mondatban.
Alanynak senki sem tartja közülünk.
De logikailag sem a villám az alanya annak a mondatnak. Mert
akár azt mondom, hogy ,a templomot | villám sújtotta', akár azt, hogy
,a templom | villámtól sújtatott', logikailag mind a két esetben az első
fele az alanya a mondatnak.
Igaz, mondaná PAUL, de csak a második esetben nyelvtani alanya,
az első esetben «psychologiai (logikai)» alanya. Úgy? De hisz épen a
második mondat alanya felel meg formájára nézve a psychologiai (logi
kai) mondat, az Ítélet alanyának; s az is kétségtelen, hogy tartalmára
nézve egyenlő a két mondat. Lehetséges volna-e ez, ha az elsőnek a
villám, a másodiknak a templom volna a nyelvtani alanya? Lehetséges,
feleli PAUL, mert tartalmára nézve épen azért egyenlő a két mondat,
hogy az első helyett a másodikat lehessen mondani, hogy eleget telies
sünk azon igyekezetünknek, hogy a psychologiai alany a nyelvtani alany
formájába öltözzék: «Die passivische construction hat den zweck, das
psychologische subject zum graramatischen zu machen (i. h. 244.).
«A kinek esze van, ezt sem hiszi talán.» Ha a szenvedő szerkezet
nek ez volna.a czélja, nem termett volna szenvedő ige egy nyelv mezején
sem. Egészen más czélt igyekszik elérni a német, midőn e helyett: ,die

VAN-E PSYCHOLOGIAI ALANY ÉS ÁLLÍTMÁNY'?

341

Tochter führt die Mutter' azt mondja, hogy ,die Tochter wird von der
Mutter geführt', vagy azt, hogy ,von der Tochter wird die Mutter geführt'. Az accusativ forma csonkaságát takargatja e szerkezettel, meg
akarja különböztetni ezt a két mondatot: 'a leányt anyja vezeti'és ,a
leány anyját vezeti'. De akár ez, akár az az értelme annak a mondatnak,
mind a két esetben die Tochter a nyelvtani alanya. Semmi szükség arra,
hogy külön igyekezettel bujtassuk a nyelvtani alany formájába.
Mindazáltal megengedem, sőt magam is azt vallom, hogy a külön
böző grammatikai formákat sokszor szándékosan a nominativus formá
jába öltöztetjük. Akkor cselekeszszük ezt, mikor így egyeztetjük a mon
datokat : szalonnázik = szalonnát eszik = a mit eszik, szalonna = étele
szalonna; azt t e tetted = az a t e tetted; ezt a növényt zsályának hív
ják = ez a növény- zsályának hívott dolog; a kocsmában verekednek =
a kocsma verekedés helye: a templomot villám sajtotta = a templom
villám sújtotta dolog. Már AEISTOTELES gyakorolta ezt a műveletet, mi
dőn azt mondta: nihil enim differt, homo convalescens est aut homo convalescit; et homo ambuláns vei incedens est, aut liomo ambulat vei incedit
(Metaphys. 5, 7.). ,
Persze, ha ezt a műveletet csak gyakoroljuk (s önkónytelen igen
sokszor gyakoroljuk), de czélja s jelentése felől nem gondolkozunk, akkor
az efféle egyenlet: ,a templomot villám sújtotta' = ,a templom villám
sújtotta dolog' csak afféle ákombákom előttünk, mint a számtanban já122
ratlan előtt ez: — = 6 ; akkor az a furcsa história is megeshetik rai4-!
tünk, hogy a m o n d a t alanyát (a templomot) psychologiai (logikai)
alanynak, az i t ó 1 e t alanyát (a templom) nyelvtani alanynak tartjuk.
Mert mi a czélja ennek az egyeztetésnek ? Az, hogy az alanynak és állít
mánynak különféle nyelvbeli formáit lehetőleg a legismeretesebb mon
datnak, az Ítéletnek formájába öltöztessük (um die verschiedenen Satzformen auf das syntaktische Grundverhaltniss zurückzuführen
mond
hatná PAUL) S az ismeretesebb formából világosabban lássuk a mondat
tagok viszonyát.
Gondolják meg, uraim, hogy nem a logika k ö v e t e l i , hanem a
nyelv s z o l g á l t a t j a a különféle mondatformákat s akkor meg fognak
győződni nemcsak ennek az egyeztetésnek mathematice bizonyító erejé
ről, hanem arról is, hogy a grammatikusnak épen ezen egyeztetések
végett van a logikai alany és logikai állítmány műszókra szüksége.
Ha tehát a szenvedő szerkezetnek van valami köze az alany for
májához, akkor PAUL állításának épen az ellenkezője az igaz, az, hogy a
szenvedő szerkezetnek az a czélja, hogy a nyelvtani alanyból psychologiai
(logikai) alanyt csinálhassunk.
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V.
Mielőtt positive felelnénk arra a kérdésre, mi igaztíja az összes
grammatikusokat, mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak: ,a
pártütő te vagy' a pártütő az alanya, lássuk előbb, mi indította Őket egyátalán az alany és állítmány megkülönböztetésére.
A régi grammatikusok
s ezeken nemcsak DoNATus-t és PRISCIANTJS-t értem, hanem a világ minden grammatikusát 1780-ig — nem is
merik az alany és állítmány g r a m m a t i k a i műszókat. Szerintük az
efféle mondat: ,magister laudat bonum discipulum' nem subjectumbóh
pr:edicatumból, objectumból s ennek attribútumából áll, hanem nomen.
bol vagy nominativusból, verbumból, accusativusból s ennek adjectivumából. Ezek a régi grammatikusok szerint a következő törvényeknek
hódolnak: 1. Yerbum fmitum cum nomine convenit in numero et per
sona. 2. Verbum finitum activas significationis regit accusativum rei
patientis. 3. Adjectivum cum nomine convenit in genere, numero et
casu. A két noment röviden így különböztették meg: magister = no
m i n a t i v u s v e r b í, discipulum = a c c u s a t i v u s v e r b i vagy
általánosabban r e c t i o v e r b i .
Erre az általánosabb kifejezésre azért volt szükség, mert a két
nevezős mondatokban is meg kellett különböztetni a két noment. Azt
nem mondhatták, hogy ebben a mondatban: ,te pártütő vagy' a te ==
nominativus verbi, a pártütő = nominativus verbi. Ez nem lett volna
megkülönböztetés. De azt mondhatták, hogy te — nominativus verbi,
pártütő = rectio verbi.
Ezzel bátran megelégedhettek volna a grammatikusok akár máig is.
Csak annyit kellett volna az imént említett 1) törvényen változtatni,
hogy a z i g e a m a g a s z e m é l y é v e l e g y e z i k , a k a r n o m i n . i t i v u s v e r b i e z a s z e m é l y , mint ezekben: ego (Priscianus
lego, tu (Priscianus) legis, (üle) Priscianus légit; a k á r r e c t i o v e r b i ,
mint ezekben: Priscianus ego vocor, Priscianus tu vocaris, Priscianus
ille vocatur.
De nem elégedtek meg ezzel a XVIII. század bölcselkedő gram
matikusai, hanem találóbb műszókat kerestek a nevező kettős functiójának megkülönböztetésére. Honnan vegyék e műszókat? Nem lettek
volna bölcselkedő grammatikusok, ha nem vették volna észre, hogy a
logika épen efféle mondatokkal szokott példálózni. «Consuitons la Logique»! kérjünk tanácsot a logikától, kiáltá D'OLIVET abbé s egyszersmind
kimondta, hogy a g r a m m a t i k a i műszóval nominativus verbi-nek
nevezett mondattagnak l o g i k a i műszóval alany a neve, a g r a m-
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m a t i k a i műszóval rectio ver bt-nek nevezett mondattagnak 1 o g i k ai
műszóval tulaj donítmány vagy állítmány a neve.
íme D'OLIVET abbé nyilatkozata szórói-szóra :
«Consultons la Logique, qui seul dóit nous apprendre ce que c'est
que parler. Parler, c'est rendre ma pensée par des sons distincts et articulés, qu'on appelle des mots. Une pensée ainsi rendue. est ce que la
Logique appelle une proposition. Or, nulle proposition ne sera intelligible,
sans qu'on y emploie léquivalent de trois mots pour le moins: un mot
qui bignifie la personne ou l'objet dönt je veux parler, et c'est ce que les
Logiciens nomment le sujet de la proposition: un mot qui signifie ce
que je pense de cet objet, et c'est ce qu'ils nomment Yattnbut de la pro
position : un mot enfm, qui lie ces deux idées, en affirmant que ce qui
est l'attribut appartient á ce qui est le sujet; et c'est ce que fait le vérbe.
Par exemple. Cicerón est éloquent. Voilá trois mots, dönt le premier
designé l'objet de ma pensée, et dönt le dernier exprime la qualité que
j'attribue á l'objet de ma pensée. Quant au premier, c'est, en termes de
Logique, le sujet de ma proposition; et en termes de Grammaire, le nominatif du vérbe. Quant au dernier, c'est l'attribut en termes de Lo
gique ; et le régime du vérbe en termes de Grammaire. Mais, pour lier
ces deux idées, j'ai eu bésoin d'un vérbe, sans quoi ma phrase n'offroit
pas un sens complet, qui affirme ou qui nie» (Essais de Grammaire,
Rouen 1781.).
A grammatikusokat tehát a két-nevezó's mondatok megfigyelése
indította az alany ós állítmány megkülönböztetésére, az a tapasztalás,
hogy a nevező kétféle functiót teljesít az efféle mondatban: ,te pártütő
vagy', vagy ,a pártütő t e vagy'.
így kerültek a grammatikába az alany ós az állítmány műszók s a
XVIII. század vége táján kezdődik «e kategóriák történeti fejlődése» (PETX
GEDEON, Egyet. Philol. Közi. 24 : 140.). Hogy ezen fejlődós közben, mint
PETZ G. állítja (U. o. 143.), «eltérés állott be az eredetileg egyező kate
góriák (t. i. a grammatikai és a p s y e h o 1 o g i a i I) között", az igaz, de
oka csak az, hogy a grammatika nem tudta hasznát venni a logika taná
csának. A logika u g y a n a z o n g r a m m a t i k a i f o r m a k é t f é l e
m o n d a t b e l i f u n c t i ó j á n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e aján
lotta a grammatikának az alany és állítmány műszókat, a grammatika
ellenben bizonyos grammatikai formák elnevezésére fordította. Erre
nem volt semmi szükség, mert ama bizonyos formáknak régóta megvolt
nominativus ós verbum becsületes nevük. A fejlődésnek az lett a vége,
hogy a grammatika kénytelen volt a nevező kétféle mondatbeli functióját
még egyszer megkülönböztetni, s így kerültek a grammatikába az «igazi
nyelvtani alany» és az «állítmány kiegészítő alany»(eset) műszók.
A logika tanácsa magában véve nem volt rossz. De mivel az, a ki
kérte, nem tudott vele élni, mégis csak rossz volt. Nem csoda tehát, hogy
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m£g nagyobb kárát vallotta a logika, mint a grammatika. Mert megmondta már HESIODOS, hogy íq ők xaxrj floulrj zq> ftouleú&avTt xaxierry,
hogy a rossz tanács annak árt legtöbbet, a ki adta.
De D'OLIVBT abbé nem oka semminek. Ot eléggé kimenti ez a né
hány szó: «l'équivalent de trois mots». Nem azt akarta ő mondani, hogy
ennek a mondatnak: ,a templomot villám sújtotta' a villám az alanya,
hanem hogy az az alanya, a mi benne az azonértókű (ícquivalens) Ítélet
alanyának felel meg. Ez az azonértékű itólet pedig nem ez: ,a villám j
templomsujtott dolog (van)', hanem ez: ,a templom | villámsújtotta
dolog (van)'.
VI.
Most már positive felelhetünk arra a kérdésre, mi igazítja a gram
matikusokat még ma is, mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak:
,a pártütő t e vagy' a •pártütő az alanya. Nem a grammatikai forma, nem
az ige convenientiája igazítja őket, hanem az a bizonyos elörebocsátott
meghatározás, melyet az alany és állítmány műszókkal együtt vett át a
grammatika a logikától, s melyet velős rövidséggel így szoktunk szavakba
foglalni: az alany az, a miről mondunk valamit. Velős rövidséggel, mon
dom, mert az alany fogalmába még sok egyéb ismertető jelt is beleértünk,
pl. azt, hogy az alany az ismeretesebb dolog, a határozandó, a gyengébben
hangoztatott mondattag stb.
Ez az elörebocsátott meghatározás igazította VERESS IöNÁcz-ot is,
midőn a két nevezős mondatok nagy gyűjteményében (1. i. h. « Van alakés mondattana*) czímű munkáját) mindig helyesen jelölte meg, hogy
«két név közt, melyik az alany s melyik az állítmány». Ajánlom ennek
az értekezésnek az olvasását VARGA KÁROLY-nak és BALASSÁ-nak. Meg fog
nak belőle győződni, hogy VERESS IGNÁCZ talán csak egyszer tévedt, akkor,
a mikor azt mondta, hogy ennek a mondatnak: ,különböző csak a nevök'
a nevök az alanya (Az asquivalens itólet ez: a különböző dolog 1 a nevök,
a mi különböző, az a nevök.).
VERESS IGNÁCZ nagy értekezéséből a következő fontos helyeket
dézem:
«A mutató névmás mint állítmány . . . ,Ez hát a költő sorsa'. , Az a
sora ennek'. ,Nem ez a sora kettős hadnak'. ,Annak ez a sorja'. ,Kiáltás
füleit szaggatja, melynek szitok, átok s ez a foglalatja'. Ez, az különböző
helyet foglalhat a mondatban a ketté oszlott alanynyal szemben, de azért
a mondat súlyát m i n d e n ü t t megóvja, jeléül annak,
h o g y á l l í t m á n y i s z e r e p e t vállalt . . . Érdekes összehasonlítás
esik a névmás súlyos és súlytalan volta közt e két mondatban : ,Hát ezek a
vad vitézek' és ,Hisz ezek jámbor koldusok', melyekben u g y a n a z a
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Nem az tehát a külömbség e két mondat közt: ,te pártütő vagy'
és ,a pártütő te vagy', hogy az egyikben jobban ki van emelve az —
a l a n y , hanem az, hogy az egyikben alany, a másikban (analytikus) állít
mány a te. S ugyanaz a különbség e kettő közt is: ,te azt tetted' és
,azt te tetted'.
A grammatika ezt csak azért nem vette észre, mert abba a téve
désbe esett, hogy a logika bizonyos grammatikai formák elnevezésére
ajánlotta neki az alany és állítmány műszókat. Ilyesmit a logika m á r
azért sem ajánlhatott neki, mivel maga nem sokat törődik a gramma
tikai formákkal; ezeknek elnevezése egészen a grammatika dolga, ebben
nem köteles senki tanácsát sem kérni, sem elfogadni. Ha a grammatika
hasznát tudta volna venni a logika tanácsának, észre kellett volna vennie
hogy a nevező eset nemcsak akkor teljesít kétféle functiót a mondatban,
ha párjával áll benne, hanem akkor is, ha egyedül áll benne. A te szó
ugyanazt a kétféle functiót teljesíti ebben a két mondatban: ,te azt
tetted' és ,azt t e tetted', mint ebben a kettőben: ,te pártütő vagy', a
pártütő te vagy'.
A nevezőnek e kétféle functióját világosan látni a következő mon
datokban is:
A sírt | népek veszik körül : A /lepek | sírt vesznek körül. A l<>nak | sörénye van : görénye ] a lónak van. Kutya van | a kertben :
A kútja, j a kertben van. Pinteken j k é t hete lesz : Két hete | pénteken
lesz. Odabenn j szép leány van : A szép leány J odabenn van. A templo
mot | villám sújtotta : F?71ám | a templomot sújtotta. Avagy helykímé
lés kedveért csupán állítmányi functióját a következő példákban: Minden
ember szívét | reménység szállta meg. A levegő eget | daruk hasították.
Életedet j veszély fenyegeti. Vágyaimnak [ sólyomszárnya támadt. Szép
szeretője van j vitéz Barangónak. Sok baja volt j a szegény teremtésnek.
Taljánországban | örökös tél vagyon. Kinök égtek | a szülőkebelben.
Furcsa dolgok jártak | Jancsi elméjében. E fiúból j pap lesz. Barangóból pedig [ sötét fergeteg lett. A tengerparton j kis halászkunyhó álla.
India közepén | még csak dombok vannak. A kétségbeesés, a halál szol
gája áll ! e küszöbön. Harmat hull I a száraz ágra. Minden darab
hoz | vérfoltok ragadtak. A síron túl J egy szebb világ van. Es fölöttünk
és alattunk ós bennünk is | a menny volt. Nagy akadály volt | ott. A sír
ban I féreg és halott van. Arczán j kínszenvedés könyűi égnek. A té
ren | kettős sírhalom van. A magasban | hűvös levegő van. A melyet
(fát) | a villám gyujta meg.
Ebben a mondatban: ,a templomot villám sújtotta' tehát se logi
kailag, se psychologiailag, se grammatikailag nem alany a villám, hanem
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mindenképen az állítmányhoz tartozik mint ennek határozó, azaz xat'
é-oyífj állítmányi értelmű altagja.
De ha a grammatika hasznát tudta volna venni a logika tanácsá
nak, azt is észre kellett volna vennie, hogy nemcsak a nevező teljesít
kétféle functiót a mondatban, hanem bármely más forma is. így pl. az
azt is ebben a két mondatban: ,azt t e tetted' és ,te azt tetted'. Az első
ben alany az azt, mert d'équivalent de ces trois mots» ez: az \ a t e tet
ted (van), a másodikban (analytikus) állítmány, mert az azonértékíí
itélet ez : a te tetted, az (van). Egyéb formák kettős mondatbeli functiójának megvilágítására szintén elégségesek az imént elsorolt példák. Csak azt
akarom még megemlíteni, hogy valamint a nominativus, úgy az accusativus is betöltheti mind az alanyi, mind az állítmányi tisztet ugyanazon
mondatban. Pl. Flaceum in consulatu collegam habuit, consultársa Flaccus volt, vagy Flaccus consultársa volt, a szerint a mint a latinban a
Flaccum vagy a collegam szót hangoztatjuk erősebben. Den Fremid
nannte er einen Gauner : den Gauner nannte er seinen Freund. Die
Geimltigen heisst man gnádige Herren : Gw/dige Herren heisst man
gewaltige Herren.
VII.
Az a bizonyos meghatározás igen jó kalauz tehát a m o n d a t
alanyának ós állítmányának karesésében. De az «igazi nyelvtani alany
nak ós állítmánynak* keresésében, ámbár a grammatikák egy részé-ben,
«persze inkább csak a régebbiekben* PETZ G. szerint is föltalálható, rossz,
impertinens rossz. Miért rossz ?
Szerintem azért rossz, mert a mit a grammatikák alanynak és
állítmánynak tartanak, csak történetesen vagy csak részben szokott alany
vagy állítmány lenni. Alany pl. ebben: ,te | azt tetted', de nem alany
ebben: ,azt | te tetted. Állítmány pl. ebben: ,En | maradok', de csak
része az állítmánynak ebben: ,En | híved maradok' vagy ,Én | i t t ma
radok'. PETZ GEDEON szerint azért rossz, mert «Subject und Prádicat
sind Termini, derén Bedeutung leichter nachgefühlt, als definiert werden
kann» (i. h. 140.). Általában elfogadom az ellenvetést, de az «igazi nyelv
tani alanyra és állítmányra» nézve csak úgy, ha PETZ is elfogadja ezt:
Die Quadratur des Zirkels ist eine geometrische Operation, welche leichter
nachgefühlt, als ausgeführt werden kann. Azt mondja továbbá PETZ :
«Ha valamely dolgot vagy fogalmat nem sikerül helyesen definiálni
ebből talán mégsem az következik, hogy az a fogalom egyátalában nem is
létezik» (u. o.). Általában ezt az ellenvetést is elfogadom, de nem azok
tól, a kik teljes bizonyossággal hirdetik, hogy mégsem a föld forog a nap
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körül, hogy mégsem a templomot, hanem a villám a nyelvtani alanya
ennek a mondatnak: ,a templomot villám sújtotta'. Minden tudás,
mondta már AEISTOTELES, előző ismereten épül föl, akár deductiv, akár
inductiv következtetés útján szereztük. Azoktól, a kik oly bizonyosan
tudják, hogy annak a mondatnak a villám a nyelvtani alanya, megköve
telhetem, hogy vagy mondják meg, mi az az előző ismeret, az az eló'rebocsátott meghatározás, melyből azt következtetik; vagy vallják meg,
hogy annak az «igazi nyelvtani alany»-nak ez a helyes definitiója: az
(ágazi nyelvtani alany» nevező esetben álló szó, s ha két ilyen szó van a
mondatban, közűlök az, a melyik nem praedicatum, illetőleg preedicativum.
De abban is igen téved PBTZ, hogy e «rossz» meghatározás csak a
r é g i b b grammatikákban fordul elő. Csak 1780 táján került a gramma
tikákba, tehát csak az ú j a b b a k b a n s l e g ú j a b b a k b a n fordul elő.
Az utóbbiak közül pl. a következőkben :
BALOGH PÉTER, Magyar nyelvtan (az «Egységes nyelvkönyvek
egyike, még pedig alapvető tagja»), Budapest 1899. «A mondat részei
közt legfontosabb az állítmány, melylyel valakiről vagy valamiről mon
dunk, állítunk valamit. Az állítmány után legfontosabb része a mondat
nak az, melyről az állítmányt kimondjuk, az alany» (5.).
BALASSA JÓZSEF, Kis magyar nyelvtan, Budapest 1900. «Minden
mondatban valakiről vagy valamiről valamit állítunk. Tehát a mondatkét részből áll: az egyik részben kimondjuk azt, a mit az illető mondat
tal ki akarunk fejezni, a másik részszel pedig megnevezzük azt a személyt
vagy dolgot, a kiről vagy a miről ezt állítjuk» (5.).
MAKLÁRY PAP MIKLÓS, Bendszeres magyar nyelvtan, Sárospatak
1900. «Az egyszerű mondat két részre osztható: alanyi részre és állít mányi részre. A mondatnak az a része, melyről valamit mondunk, alanyi
rész. A mondatnak az a része, melylyel az alanyról valamit mondunk,
állítmányi részt (111.).
BARTHA JÓZSEF dr., Magyar nyelvtan mondattani alapon, Budapest
1900. «Minden egyszerű mondat két részre oszlik: azt a részt, a melyről
valamit állítunk, alanynak, azt pedig, a mit az alanyról mondunk, állít
mánynak nevezzük» (13.).
HORVÁTH CYRILL, Bendszeres magyar nyelvtan, Budapest 1900.
«A mondatnak két fő része van: 1. az állítmány, 2. az alany. Az állít
mány a mondatnak az a része, a mely valakiről vagy valamiről valamit
állít. Az alany a mondatnak az a része, a melyről az állítmány valamit
állít» (42.).
KALMÁR ELEK, a ki szerint «valami át nem érzett szemléleten alap
szik (tehát n e m a m a m e g h a t á r o z á s s e g í t s é g é v e l i s m e r 
h e t ő f e l ) az igazi nyelvtani alany, melyet ma csak alakján ismerünk
fel» (NyK. 28 : 393), 1898-ban nyomtatott Iskolai magyar nyelvtanában
legalább (.jegyzetbe szorította» az alanynak ós állítmánynak ismeretes
meghatározását.
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Csupán NÉGYESY LÁSZLÓ vallja meg 1900-ban megjelent Magyar
nyelvtanában, hogy az «igazi nyelvtani alany» oly nevező, mely nem
«állítmányfi jelző vagy állítmányi értelmező*, az «igazi nyelvtani állít
mány') pedig <ige». NÉGYESY abban is őszinte, hogy nem a «mondattani
alap» hamis czégére alatt árul. Szerinte a mondat nem «két fő részből
áll», hanem «kól egy sző, hol több sző» (21.).
NÉGYESY visszaterelte a grammatikát oda, a hol 120 év előtt állott.
Meg vagyok győződve, hogy könyvének legközelebbi kiadásában mellőzni
fogja az alany és állítmány műszókat is. A s z ó t a n i a l a p o n álló
grammatikának semmi szüksége az alany és állítmány műszókra. A neve
zőre és igére könnyebben ráismerhet, ha becsületes nevükön nevezi őket.
Azt a mulatságot nem engedheti meg magának a grammatika, hogy Ős
idők óta határozott s változatlan értelmű műszókkal «át nem érzett
szemléletek)), vagy «könnyebben érezhető mint meghatározható jelen
tések* kifejezésére éljen vissza.
De hogy a m o n d a t t a n i a l a p o n álló grammatika jó hasznát
veheti az alany és állítmány műszóknak, azt, ha még ebből az értekezé
semből sem tűnt ki eléggé, a következőben fogom bővebben bizonyítani.
Ebben felelek majd PETZ GsDEON-nak némely kevésbbé fontos ellen
vetésére is.
KICSKA EMIL.

Irodalom.
VÁMBÉKY, H. Alt-osmanische Sprachstudien. Mit einem azerbaizanischen Texte als Appendix. Leiden, 1901. E. J. Brill.
WICHMAXX, YEJÖ. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Helsingfors, 1901. (Zu beziehen durch die Finnisch-Ugrische Gresellschaft.
Preis: 2 Fm.) — Ez második füzete a «Hülfsmittel für das stúdium
der finnisch-ugrischen sprachen» czímtí gyűjteménynek, a melyben
elsőül WJKLUXD lapp chrestomathiája jelent meg.

Ismertetések és bírálatok.
W n n r t t a nyelv eredetéről.
W. WUNDT: Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwickhmgsgesetze
von Sprache, Mj/thus und Sitté. Erster Bánd : Die Sprache. (Lipcse,
Engelmann, 1900. I. rész XV-f 6á7 L, II. r. X+644 1. n. S-r.)
A szellemi élet jelenségei sorában kiválóképpen a n y e l v az, a
melynek eredetéről és fejlődéséről minden kor a saját uralkodó bölcseleti
irányához szabott elméletet igyekezett magának alkotni. PLATÓ Kratylosa óta a (pőaei vagy d-éaet eredet körül csoportosult a legtöbb nézet,
ha mellőzzük azt a fölfogást, a mely a nyelvet is a teremtés többi csodái
közé sorolván, tulajdonképpen a kérdés feszegetéséről való lemondásban
áll inkább, mint annak bölcseleti megoldására irányuló törekvésben.
Voltaképpen pedig ez a csoda-elmélet is a i'iéaec eredetet vallja, csak
hogy emberfölötti alkotásnak tekinti a nyelvet. A XIX. század bölcseleti
rendszerei között, melyek e kérdést is behatóbb vizsgálódásuk körébe
vonták, HEBBABTÓ volt e csapáson a legtermékenyebb, a mennyiben a
nyelv psychologiai föltételeinek bonczolgatása terén a legmélyebbre ható
munkálatok (STEINTHAL, PAUL HEBMANN) eddigelé HEBBABT lélektani el

méletének alapjáról indultak ki. Igaz, hogy STEINTHAL, mikor LAZABUS
társaságában a nóppsychologia körvonalainak megszerkesztéséhez fogott,
mesterének atomistikus lélektanával kibékíthetetlen ellenmondásba ke
veredett, a mit annak idején PAUL, a következetesebb tanítvány, nagyon
jól észrevett, annyira, hogy épp ennek következtében az ő tudomány
rendszerében a nóppsychologia számára nem is tudott helyet találni.
Helyesen tette tehát DELBBÜCK, hogy a WüNDT-féle, merőben más
lélektani elmélet alapjára helyezkedő vizsgálódás kimerítő ismertetésé
nek*) és bírálatának bevezetéséül WUNDT psychologiájának a H E B BABTétól leginkább eltérő alaptanait világítja meg. E részben csak fölös
*) Grundfragén der Sprachforschuny mit fíücksicht auf W. WUNDT's
Sprachpsychologie erörtert. (Strasslmrg, Trübner 1901. VH+IBO 1. n. 8-r.)
Nyelvtudományi

Közlemények.
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munkát végeznék ezek után, ha azt, a mit DELBRÜCK oly áttekinthetem
tárgyal könyvének első 44 lapján, itt csak a legrövidebb kivonatban is
közölném. E helyett, minthogy e folyóirat olvasói elsó' sorban úgy is a
nyelvtudomány művelői, elég őket DELBRÜCK idézett munkájára utasíta
nom, a mely eddig is aligha kerülte ki és már azért is nagyon megérdemli
figyelmüket, mivel a WtraDT-féle két vaskos kötet dús tartalmának velős
recapitulatiója mellett annak egyes, épp nyelvtudományi szempontból
fogyatékos vagy kifogás alá eső részeit elmemozdító megjegyzésekkel
kiséri.
Áttérhetek tehát azonnal WUNDT nagyszabású művének a beveze
tésére. Nem egyéb ez, mint azoknak a programmszerű alapgondolatok
nak a polemikus résztől szabadabb foglalata, melyeket már a Philosophische Studien IV. kötetében, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt, Uber
Ziele und Wege der Völkerpsychologie czímen, kivált LAZARUS és STEINTHAL néppsychologiai tervvázlatára és PAUL H. ellenvetéseire való tekin
tettel kifejtett. Minekelőtte azonban W.-nak a néplélektan fogalmát és
feladatait körvonalozó ezen bevezetését csak a legrövidebben is vázolnók,
jeleznünk kell az egyéni lélektan tárgyáról való felfogását, melytől szo
rosan függ az is, hogy mit tekint ő az a l k a l m a z o t t , vagy (jobb szó
híján wejplélektannak nevezett) t á r s a s é l e t i lélektan körébe vonható
nak. W."szerint az egyéni lélektan feladata: az alanyi öntudat közvetetlen
tapasztalat nyújtotta jelenségeinek vizsgálata azzal a czéllal, hogy e je
lenségek keletkezését és kölcsönös összefüggését földeríthessük. Már az
egyéni öntudat jelenségeinek elemzésénél is föltetszik azonban, hogy e
jelenségek egy része, még pedig éppen az, a mely az embert az állattól
legjellemzőbben külömbözteti meg, csakis az embernek hozzája hason
lókkal való együttéléséből magyarázható, a mely együttélés e jelen
ségek keletkezéséhez és fejlődéséhez lényegesen szükséges, a mennyiben
azoknak az egyéni öntudatban meglévő tényezői mellé egy újabb ható
erőként járul.
Ezzel a néplélektannak, mint önálló tudománynak jogosultsága
ellen több oldalról, kivált LAZARUS és STEINTHAL ellenében annak idején
PAUL H. részéről fölhozott okok legerősebbje megdől, mivel tagadhatat
lan, hogy egy ily tudománynak van az egyéni lélektan szűkebb meg
figyelési területén túl fekvő nevezetes tárgyköre, továbbá van — e tárgyak
más tudományokkal közös volta mellett is — azokétól külömböző saját
módszere, végül pedig valamennyit közös alapról tekintő külön szem
pontja. Szerintünk mindezen okok közül a legnyomósabb az, hogy a
lélektan, nemcsak úgy, a mint W. érti, hanem bármely metaphysikai
előföltevések alapjára helyezkedő fölfogás szerint is, csak az emberi
társas élet kereteiben (család, törzs, nép, nemzet stb.) teljesen kifejlődő
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lelki jelenségek földerítő vizsgálatával meríti ki egészen a maga tárgyát.
Ennek következtében tehát nemcsak hogy szükséges kiegészítője az
egyéni, úgyszólván e l v o n t lélektannak az a l k a l m a z o t t vagy néppsychologia, hanem a mi több, amaz emennek a segítsége nélkül el sem
lehet, illetőleg jóformán csak egy képzeletbeli lelki mechanizmus törvé
nyeinek a rendszerbe foglalására szorítkozhatnék.
A néplélektan tárgykörét W. három szellemi alkotás: a n y e l v ,
m y t h o s és e t h o s (Sitté) egymással is szoros összefüggésű és további
társaséleti fejlemények alapjául szolgáló kategóriáiban látja kimerítve.
Nem csupán azért, mivel ezekben a közös együttélésből folyó együttérzés,
együttes gondolkodás és homogén cselekvésmód szokássá, további fejlő
désében erkölcscsé szilárduló hagyománya a legjellemzőbben mutatkozik,
hanem azért is, minthogy a szellemi életnek oly három nyilvánúlását
látja bennük, a melyek az egyéni lélek igazán emberinek nevezhető fog
lalatát is teljesen kitöltik. A nyelv a képzetek szilárdabb formáját, a vele
szorosan összefüggő s rá visszaható mythos a képzetek eredeti tartalmát,
,az ethos pedig az akarat öröklött irányokban való nyilvánúlását szabja
meg. A lelki életről való azon felfogás mellett tehát, a melyet az imént
röviden jeleztünk, csakugyan nem is marad egyéb, a mi a fölsoroltakon
és fejleményeiken kívül (irodalom, művészet, pozitív vallás, jogrend) még
& néppsychoíogia tárgya lehetne.
E három tárgy köztíl egyelőre az elsőnek, a nyelvnek vizsgálatával
foglalkozik az előttünk lévő két testes kötet. A nyelvnek ilyetén filozófiai
szempontból való taglalását kétségkívül nagy érdeklődéssel fogadhatja
és nem csekély haszonnal olvashatja a nyelvtudomány részletkérdéseivel
bibeló'dő szakember is, habár a mint e rövid ismertetésből is ki fog alább
néhol tűnni, helyenkint nem egy részlet ellenmondásra és helyre
igazító, vagy legalább is kétkedő megjegyzésre fogja őt ösztönözni. Annyi
azonban minden kifogáson felül álló és maradandó érdeme WiWDTnak,
hogy a nyelv életének legbonyolultabb jelenségeit új, termékeny szem
pontokból igyekszik megvilágítani, s hogy ott is, a hol az ő elmélete sem
adja meg a teljesen kielégítő választ a végső kérdésekre, legalább nem
sánczolja el magát önkényesen értékelt metaphysikai szókészlet ködösiiomályos útvesztői közé.
W. a nyelvet a k i f e j e z ő - m o z g á s o k
(Ausdruelcsbewegungen)
általánosabb fogalma alá sorolja. Ezeknek fejlődése szerinte valószínűleg
.az állati mozgások általános törvényeinek értelmében történik; tehát
nem akként, hogy ú. n. reflex-mozgásokból lassú vagy hirtelen átmenet
útján akaratszerű cselekvések válnak, hanem úgy, hogy az eredetileg
ösztönszerű mozgások (Triebbewegungen) előbb két ellentétes irányban
„fejlődnek, egyfelől automatikus, másfelől akaratszerű mozgásokká ; de
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megint az utóbbiakból az ösztönszerű mozgásokon át haladó visszatérő
irányban automatikus mozgások is válhatnak, a hosszas gyakorlás ós az
Öröklékenység folytán. E fejlődés menetében visszafelé csakis az ösztön
szerű mozgások elemi tényeig hatolhatunk. Ezeket éppen oly adott és
elemezhetetlen végső valóságoknak kell tekintenünk a lelki élet folya
matainak földerítésénél, a minők az anyagi világ elemei, melyekig a ter
mészeti tünemények vizsgálata eddig jutott.
Ebből a fölfogásból kiindulva W., mint már előre is sejthető, a
n y e l v e r e d e t é n e k a nyelvfilozófia eddigi kísérleteiben rendszerint
előtérbe kerülő kérdését illetőleg közvetítő álláspontra fog helyezkedni
a két mereven ellentétes nézet, a <fúaei és Öéaei elmélet között. És csak
ugyan mindabból, a mit e kérdésről munkája II. kötetének a végén
(584—614. 1.) kimerítőleg szólva, inkább kritikai és negatív értelemben
mint alkotólag mond, azt láthatni, hogy szerinte a végső eredet kérdé
sének a feszegetése meddő, vagyis hogy itt is, mint a legtöbb más ha
sonló kérdésben, ignoramus e/t ignorabimus a válasz. Ott pedig, a hol W.
szerint a nyelv fejlődésének lélektani vizsgálata tulajdonképpen kezdőd
hetik, a természeti vagyis ösztönszerűen nyilvánuló és az akarat vezé
relte, tehát czéltudatos és ehhez képest szándékolt mozgások egymásba
való, szinte észrevétlen átmenetének területén állunk. Saját, ú. n. fejlő
dési elméletének végső következtetései a nyelv eredetét illetőleg ezek : Az
a kérdés, hogy az ész előzte-e meg a nyelvet, a mit a lisae: elmélet
involvál, vagy hogy a nyelv előzte-e meg a belőle és rajta fejlett gondol
kodást, egészen olyan, mint az a hírhedt kérdés, vájjon mi volt előbb :
csirke-e vagy tojás. Minthogy az emberi nyelv és az emberi gondolkodás
mindig ós mindenütt egyidejűleg fejlődik, e kérdés egyáltalán tárgytalan.
Az emberi öntudat fejlődésének útja párhuzamosan halad a kifejező
mozgások és az ezek sorában az embernél hatalmasan előtérbe nyomuló
hangzó beszéd (Lautsprache) kibontakozásával. Ennek fejlődése minden
fokán e foknak teljesen megfelelő az ember képzetalkotása, érzése és
gondolkodása. E lelki jelenségek nyilvánítása maga is szorosan és el
választhatatlanul hozzátartozik ahhoz a lélektani functióhoz, a melynek
látható jele, tehát azt se nem követi, se meg nem előzi. Éppen ezért a
nyelvvel élő és a nyelvnélküli ember közötti határvonal a fejlődés útján
puszta képzeletbeli fölvétel; éppen olyan (e hasonlat tőlünk való), mint
a hőmérő ú. n. hideg és meleg fokai között a 0 pont, a mely csak olyan
átmenet, mint a fokozatnak bármely más pontja s legfölebb annyiban
van mégis némi relatív határjelző értéke, hogy egy bizonyos anyagnak,
bizonyos körülmények között, ennél a hőmérséknél a folyékonyból a
szilárdba való átmenetét jelzi.
«A szemlélő — vigymond W. — a kinek módjában állott volna a
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nyelv fejlődését lépésről lépésre figyelemmel követnie, sohasem juthatott
volna abba a helyzetbe, hogy azt mondja : ime itt, e pillanatban kezdődik
a nyelv, ott pedig, a közvetetlenül megelőzőben még nem volt meg.»
Alább pedig: «A hol lelki folyamatok összefüggő sora, tehát tudat van
jelen, ott mozgásokat is látunk, melyek e folyamatokat kifelé nyilvánít
ják. A lelki élet e külső jelei fokról-fokra követik azt, s természetszerűleg
tök életesülnek a hozzájuk szegődő tartalommal együtt. Igaz ugyan, hogy
szemünkben még a legalacsonyabb fokon álló emberfaj és a legtökélete
sebb állat tudata között is akkora ür tátong, a melyet semmiféle meg
figyelhető átmenettel sem tudunk kitölteni. De azért ezen ür még sem
olyan nagy, hogy az embernél kezdődő fejlődéssorok már az állatnál is
legalább némileg elő ne lennének többrendbeli előfokozattal készítve.
S a mi e részben a lelki folyamatokról egyáltalában áll, azt kell monda
nunk az ezekhez természetes kiegészítőik gyanánt járuló kifejező-mozgá
sokról is, a miért is a n y e l v n e m e g y é b , m i n t a k i f e j e z ő - m o z 
g á s o k a z o n a l a k u l a t a , a m e l y az e m b e r i ö n t u d a t f e j l ő 
d é s i f o k á n a k é p p e n m e g f e l e l ő » . (IL 606.)
A nyelv eredetének a kérdése tehát W. szerint csak annyiban
jöhet szóba, ha szokott szélesebb köréről arra a kérdésre szűkítjük,
hogyan váltak az embert sajátszerűn jellemző és mindenkori öntudatá
nak a fokához mért kifejező-mozgások beszédhangokká s ezzel lassankint
a gondolattartalom oly jelképeivé, a melyek ma már csak némely ki
vételes esetekben engednek jelentésükre való némi vonatkozást föl
ismerni. (U. o.)
A kifejező-mozgások, melyeknek sorába W. szerint a nyelv, mint
lelki életünk legtökéletesebb nyilvánulása is tartozik, eredetileg tulaj
donképpeni kisérő mozdulatok, melyek sejthetőleg természetszerű
mellérendeltségben voltak a megfelelő érzetekkel és ezeknek folyamatá
ban álló indulatokkal. E mellérendeltség azon legáltalánosabb psychophysikai elven alapszik, a mely szerint a l e l k i á l l a p o t m i n d e n
v á l t o z á s á v a l m e g f e l e l ő k a p c s o l a t o s (cxrrrelativ) t e s t i f o l y a 
m a t o k v á l t o z á s a i j á r n a k e g y ü t t . (I. 84.) A kifejező-mozgások
tehát az érzetele és indulatok — illetőleg mivel az érzetek csak többékevésbbé kifejlett indulatok alkotó elemei, bátran mondhatjuk, hogy az
utóbbiak testéieti kisérő jelenségei. Behatóbb elemzésük, a mi W. mun
kája I. kötetének első és második fejezetét (31—243.1.) foglalja el, a leg
tanulságosabb és új szempontokban leggazdagabb része az egész műnek.
Ez elemzés tartalmából ezen ismertetés szerényebb föladatához és ettől
függő szűk terjedelméhez képest csak a legfőbb pontokat emelhetjük ki
egész röviden. Az indulatok összetevőinek, az érzeteknek, még a legegy
szerűbbeknek is, tudvalevőleg három elemi határozmányuk külömböz-
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tethető meg: az érzet erőssége (intenzitása), minősége ós képzettartalma).
Ehhez mérten a kifejező-mozgások is három irányúak, a mi azonban úgy
értendő, hogy ez irányok általában nem választhatók külön egymástól,
hanem mindenik kifejezésmozdulat egyszerre mindenik irányban részes
lehet, sőt rendesen az is, csak az egyik irány a többi fölött többé-kevésbbé
túlnyomó. (I. 85—86. 1.)
Könyvének alapvető részében W. előbb az indulatoknak erősségjelző, majd minőségjelző, végül a képzetjelzö nyilvánulásairól szól. Az
elsőket az egész, úgy a belső, mint a külső testizomzat szolgálja, bár
kivált az utóbbjnak nem mindenik területe egyenlő mértékben, mint
hogy a külsők közül főleg a mimikai és a pantomimikai mozgások járul
nak az erősség- vagy fokjelzők közé. A minőségjelzők kizárólag a mimikaiak, tehát az embernél e részben kiválóan alkalmas fejlettségű arczizomzat mozgásai közül kerülnek ki; holott a képzetnyilvánítók főképpen
a pantomimikus mozgások körében keresendők, a melyek eszközeinek
sorából legjobban a kezek és karok emelkednek ki, jóllehet az egész test
többé-kevésbbé részes bennük. Természetes azonban, hogy a kifejezés
mozgások egyes nemeinek ezen, az osztályozás szempontjából eszközölt
mesterséges különválasztása a valóságban, a konkrét jelenségek meg
figyelhető területén nmcsen meg. E jelenségek ugyanis annyira egymásba
folyók és elegyesek, hogy a mint minden egyes indulat maga is fokilag,
minőségileg és képzettartalmával is külömböző a többitől, a szerint a
maga velejáró kifejező-mozgásaiban is mind a három meghatározó irány
ban nyilvánul. Csakhogy mégis az indulat erősségi, minőségi vagy képzet
tartalmi részének előtérbe lépése szerint hol az egyik, hol a másik, hol
a harmadik irányban eró'sebb módon. A képzetjelző pantomimikai moz
gások is indulatfolyamatoknak az alkatrészei tehát, csakhogy olyan
indulatokéi, a melyeknek a kópzeti része túlsúlyban van az érzeti fölött;
sőt az utóbbi már annyira háttérbe szorulhat, hogy alig vagy egyáltalá
ban nem is vehető már észre.
A pantomimikai kifejező-mozgásokat W. legelőbb is mutatókra, és
utánzókra, osztja fel. Az utóbbiak megint ábrázolok, egyiittjelzők és jel
képesek lehetnek. Az ábrázolók ismét kétfélék : rajzolók és plasztikusak.
Az együttjelzők példája, ha a kecskét az egész állat körvonalainak a
levegőbe rajzolása helyett, a mi ily esetben alig lenne elég kifejező,
csupán egyik jellemző sajátságának, a szakállának ábrázolásával jelzem.
Ez tehát a pantomimikus beszédnek mintegy a synekdochéval egyórtókű
kifejezésmódja, míg a symbolikus a maga többé-kevésbbé közeli vagy
távoli vonatkozásaival és részben már elvontabb természetű jelképeivel
a metonymia szóképének felel meg. Példája, ha az edényformára össze
tett két homorú marokkal nem csupán a merítő edényt, hanem annak a

WüNDT A NYELV EREDETÉRŐL.

355

tartalmát, a folyadékot jelzem. DELBRÜCK ezzel a fölosztással szemben
(idézett munkája 6G. lapján) részben másfélét javasol, a mennyiben a
mutatókat megtartva, az utánzók körét az együttjelzőkére is kiterjeszti,
a symbolikusok helyébe pedig az ú. n. manifesztálókat teszi. S a mi az
együttjelzőket (mitbezeichnendj
illeti, csakugyan nem is látszik szük
ségesnek, hogy az ábrázolóktól különválaszszuk őket, mivel lényegben
nem is külömböznek tőlük, hanem csupán amazok esetről-esetre legjobban
kidomborodó és így ad hoc legjellemzőbb részeire szorítkozó rövidítései
nek, compendiumamak tekinthetők.
A nyelv elemeit alkotó hangképek keletkezése is a pantomimikus
kifejező-mozgásokból magyarázható meg. W. szerint az őseredeti nyelv,
itt már a hangzó nyelvet értvén rajta, nem is a hangon, mint kifejező
eszközön kezdődik, hanem azon a mutató vagy ábrázoló pantomimikus
mozdulaton, a melyet a hangszervekre való hatása következtében egy
eleinte önkéntelen hang, illetőleg hangcsoport kisér. Csak később válik
éppen ez a hangzó része az egész pantomimikus kifejező-mozdulatnak az
egészet jelzővé ós a többi részek közül annyira kiemelkedővé, hogy azok
mindinkább háttérbe szorulnak, sőt esetenkint már teljesen nélkülözhetőkké is válnak. A gyermek fejlődő és a természetes ember még több
mimikával és taglejtéssel kísért beszédének a megfigyelése e föltevést
igazolni látszik, és így elfogadhatjuk annak a következményét is, a mely
szerint a hangzó beszéd eredetében a mimikái és a pantomimikai be
széden és azzal együtt fejlődött, és csak az embernek magához hasonlók
kal való huzamosabb együttélése folytán vált tőle lassankint mind ön
állóbbá. Ebből azonban az is következik, hogy az ú. n. onomatopoietikus
elmélettel szemben W.-nak aligha igaza nincs, mikor azt vitatja, hogy a
hangzás és a hozzá kötött jelentés között szoros és önmagában minden
kétséget kizárólag adott kapcsolat nem volt, hanem a mi ilyen vonat
kozás esetenkint mégis elodázhatatlanul kimutatható, tehát az igazi
hangutánzó szókban is, az sem nevezhető egyéb mint indirekt, közvetett
kapcsolatnak a kettő között. A külső vagy belső hatásra támadt lelki
folyamat első legközelebbi nyilvánulása ugyanis a kifejező-mozgás, nem
pedig a hang, a mely utóbbi mindig csak az előbbinek közbenső kapcsa
révén kerül a lelki indulattal vonatkozásba. Jelentősséget a kifejező
mozdulatot kisérő hang rendesen csak a vele járó többi gesztus segít
ségével, mintegy ezeknek a magyarázó assistentiájából nyerte, úgy hogy
utóbb a társaséleti megszokás következtében e pótló jegyek nélkül is
annak a kifejezőjeként szerepelhetett, a mivel eredetileg csak közvetett
kapcsolatban állott.
Nem is a puszta véletlenség szüli a nyelv hangjait, mint egy
másik elmélettel szemben W. kifejti (II. 608. 1.), hanem inkább úgy
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áll a dolog, hogy a nyelv hangjai az őket kisérő mimikai és pantomimikai mozgások által eredetileg teljesen meg vannak ahhoz való
vonatkozásukban határozva, a mit jelenteni hivatvák : a mimikai moz
gások által, melyeknek a hangébresztő mozdulatok is csak sajátszerű
fajai, közvetetlenül, — a pantomimikaiak által pedig közvetve. Nem is
mondhatók a nyelv hangjai eredetükben puszta re/íec-mozgások ered
ményeinek, hanem ösztön- vagy egyoldalúlag determinált akaratszerű
mozdulatok által előidézetfceknek kell őket tekintenünk mindannak alap
ján, a mit W. psychologiai elméletének fönt röviden már jelzett fejeze
tében a reflex- vagy automatikus mozgások keletkezéséről tanít. A meny
nyiben pedig a nyelv kezdetei óta nem csupán physikai, hanem min
denekelőtt psychikai indítékokból ered, egész fejlődésében oly folyamatok
lánczolatává lesz, a melyekben az ember szellemi fejlődése, kivált kép
zeteinek ós fogalmainak kibontakozása a leghívebben tükröződik. ((Mind
abban, a mi a nyelv lényegét teszi, a szóképzésben, mondatfüzósben és
jelentésváltozásban, a nyelv ilyenformán nemcsak az általános öntudati
folyamatok külső kifejezője, hanem egyúttal azoknak szükségszerű al
kotórésze is.» A nyelv életét ós psychophysikai föltételeit bonczolgató
fejtegetéseit azzal összegezi munkája végén a szerző, hogy a n y e l v az
e m b e r i ö n t u d a t f u n c t i ó j a , a m e l y b e n ez ö n t u d a t a l a p t ö r 
v é n y e i f e j e z ő d n e k ki. (II. 609.)
A példák, melyekkel ez utóbb idézett sorokban említett nevezetes
nyelvélettani fejezeteknek, a, szóképzésnek, a mondat fűzésnek és & jelentés
változásnak részletes tárgyalását W. megvilágítja, a legszélesebb nyelv
területről vannak véve ; ós éppen ebben a körülményben, valamint abban,
hogy a szerző maga nem nyelvész, rejlenek, illetőleg ebből származnak
e tárgyalás némely fogyatékosságai; különösen a példák némelyikének
nem elég szerencsés megválasztása; sőt ott, a hol a szerző a rendelkezé
sére állott nyelvi adatokat, mint pl. az «ural-altáji» nyelvekre vonatkozó
kitérésekben (I. 325, 330, 331, 333 ; II, 11, 69, 91, G275), a saját tudásával
nem ellenőrizhette, részben hibás és teljesen hasznavehetetlen alakok
idézése. (így pl. magy.hyelo e. h. nyelv, finn oeta a. m. a t y a . ) Az ilyenek
kelthették föl DELBÜCK bizalmatlanságát minden oly példa és adat iránt,
a melyet W. az indogermánság szűkebb területén túl eső tájakról szedett.
S ezekkel szemben magam is azt tartom, hogy az ily nagyon is tág terü
leten való mozgás, a míg egyrészt általános nyelvtudományi vizsgálódá
soknál sem kerülhető ki, nyelvpsychologiai elemzésnél pedig egyenesen
követelménye a következtetések egyetemes érvényűsógének : addig más
részt mindig abba a veszedelembe sodorja a kutatót, hogy teljesen ki
van szolgáltatva a forrásai kisebb-nagyobb megbízhatóságának. Ezekről
tehát nagyon könnyen föltehető, hogy nyelvtudósok körében nemcsak a
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példák, hanem azok némely magyarázata miatt is sok fejcsóválással fog
nak találkozni. Mindazonáltal a műnek annyi az értékes és a nyelvtudo
mányra nézve is termékenyítő gondolata, hogy e bizalmatlanság érzetét
nem szükséges annak oly fejezeteire is kiterjesztenünk, a hol a szerző
már kétségtelenül otthonosabb: a nyelv életének psychophysikai vizs
gálatára. Itt, a hol tapasztalati és kísérleti módszerének a szilárd talaján
mészete szerint nem jutunk is vezetése mellett sokkal mélyebbre annál
a rétegnél, a mit az emberi szellem történetének, illetőleg inkább már a
paleontológiájának a búvárai WUNDT előtt is földerítettek : annyit min
denesetre el kell az ő rendszeréről és annak a nyelvet illető alaptételéről
ismernünk, hogy az egészében és a belőle vonható következtetésekben is
igen jól megegyeztethető a nyelvtudomány mai állásával és biztosaknak
tekinthető eredményeivel.

KATONA LAJOS.

F i n n - u g o r nyelvészeti és etimológiai folyóirat.
íinnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprachnnd Volkskunde nebst Anzeiger. Unter Mitwirkung von Fachgenossen
herausgegeben von E. N. SETALA

und KAARLE KROHN. Helsingfors,

Leipzig (Ottó Harrassowitz) 1901. Heft 1. u. 2.*)
Eöviden már adtunk hírt e nagyfontosságú folyóirat megindulá
sáról; most a tervezetét s az eddig megjelent két füzet tartalmát is
mertetjük.
A jól átgondolt és gondosan kidolgozott tervezet szerint e folyó
irat nemcsak a finn-ugor nyelvekkel szándékozik foglalkozni, hanem a
finn-ugor népek őstörténetének, régi műveltségének, vallásának, mythologiájának, népköltészetének, szokásainak és erkölcseinek, néprajzának,
hajdani lakóhelyeinek és vándorlásainak, anthropologiájának stb. vizs
gálatával is. Más ú. 11. ural-altáji nyelvekkel és népekkel foglalkozó köz
lemények csak akkor találnak benne helyet, ha a finn-ugorságra tekin
tettel vannak.
A szerkesztők kijelentik, hogy nem akarnak egyvalamely iskolának
vagy iránynak szolgálni, hanem szívesen fölvesznek minden olyan köz
leményt, a mely komoly módszeres alapelvekről és a tárgy tudományos
megértésére való komoly, elfogulatlan törekvésről tanúskodik.

*) A folyóirat egyelőre időhöz nem kötött füzetekben jelenik meg,
és bárom füzet (az Anzeigerrel együtt 20 -24 ív) tesz egy kötetet, a
melynek az ára 10 finn m á r k a = 10 frank = 8 német m á r k a .
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A folyóirat nyelve legfőképpen a német lesz, de ezenkívül mind
azon nyelveken lehet bele írni, a melyek az orientalisták kongresszusain
el vannak fogadva, t. i. francziául, angolul, olaszul és latinul.
Az Anzeiger önálló munkákról szóló bírálatokat, könyvészetet, a
szakbeli tudományos mozgalmakról, egyetemi előadásokról, fölolvasások
ról, tanulmányutakról szóló híradásokat, személyi híreket stb. fog tar
talmazni.
Ez a folyóirat terve főbb vonásaiban.
Az első füzetbeli közlemények egyet kivéve mind finnektől és
magyaroktól valók és mind német nyelven vannak írva. SBTÁLÁ Enimek
CASTRÉNről, az ural-altaji nyelvek és népek lánglelkű és zseniális búvár
lójáról szóló megemlékezése foglalja el az első helyet. Ezen emlék
sorokra az adott alkalmat, hogy éppen félszázaddal ezelőtt alapították
meg a helsingforsi egyetemen a finn nyelv tanári székét, s azt legelőször
CASTKÉN foglalta el.*)

Azután a folyóiratnak imént vázolt tervezetét terjesztik elő a szer
kesztők. Erre SETlLinek a finn-ugor nyelvek hangírásáról szóló terjedel
mes czikke következik, a melyben az eddigi hangjelöléseket ismerteti s
azután javaslatot tesz az ezután alkalmazandó hangírásra. Kivánatos
is volna, hogy immár rendszeresség ós egységesség lépne az eddigi rend
szertelen összevisszaság helyébe. A javaslatról nem akarunk részlete
sebben szólni, mert alkalmunk lesz róla később szakavatott ember tollá
ból származó részletes ismertetést közölni; csupán annyit említünk meg,
hogy a javasolt hangírás nem túlságosan aprólékos, hanem — a mennyire
lehetséges — elég egyszerű, czélszerű, rendszeres, következetes**) és — ez
nagyon fontos — a megállapított elvek szerint tovább fejleszthető.
KEOHN KAARLE a finn ráolvasó versek keletkezése helyéről ós korá
ról értekezik. — SZINNYEI JÓZSEF a magyar -n szemólyrag eredetéről
szóló dolgozatában kimutatja, hogy ez a személyrag, a mely a 3. személy
névmásának *jgfl alakjából fejlődött, eredetileg csak a fölszólító mód
ban volt meg s onnan terjedt át némely más igealakokra ; a vagyon ige
pedig eredetileg nomen deverbale. — WIKLUND K. B. az őslapp hang
súlytalan szótagbeli a és ü történetével foglalkozik. — WICHMANN YRJÖ

*) Az első füzetet a félszázados emlékünnep napján (márcz. 14.)
akarták kiadni, de különféle akadályok miatt csak később jelenhetett meg.
**) Csak annyiban vét a következetesség ellen, hogy ezen elve elle
nére : «fürjeden l a u t in einer gegebenen sprachgemeinschaft e i n bestimmter, und n u r d i e s e r eine buchstabe» (34. ].) némely esetben
*«der bequemlichkeit halber») kétféle jelölést enged meg, pl. " — g.,
H — ö, ó = q, é = fi (40. 1.).
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néhány permi szó eredetét kutatja ; ezek : 1. votj. urves, urbet's, a melyet
a finn árpa és a m. orvos szóval hoztak kapcsolatba, de W. szerint a
votj. szó jelentései ezt az egyeztetést nem támogatják ; 2. Kazán váro
sának votj. Kuzon neve, a melyről kimutatja, hogy a votjákok a csuvasoktól vették ; 3. zürj. nebög, nebög «könyv», a mely régi iráni átvételnek
bizonyul (v. ö. phlv. nipek «írás»). — MIKKOLA J. JÓZSEF egyik czikkében
a szláv kbnjiga «könyv» szónak a magyar könyv és a md. konov «papi
ros)) szóhoz való viszonyáról értekezik és arra az eredményre jut, hogy
a magyar és a md. szót nem lehet a szlávságból átvettnek tartani, hanem
mind a három egyazon közös forrásból való átvétel, de hogy mely nyelv
ez a közös forrás, azt még nem sikerült kinyomoznia. Másik czikkében
a finn ativo (<.*ativa) szónak eredeti jelentését («die in ein andei-es
haus verheiratete junge frau in ihrem verháltnis zum elternhaus))) és
szláv eredetét (vö. szb. odíva<LŐ8-8z\. *odiva) mutatja ki. — EKMANE. A.
néhány finn ós észt kötőszónak (f. eli, ó. enge, f. enta, é. ent) skandináv
eredetét mutatja ki. — SIMONYI ZSIGMOND a magyar nyelvnek néhány
mongol jövevényszaváról (ildomos, érdéin, ige, erkölcs) szól. — Végül
DONNER OTTÓ az ú. n. ural-altáji nyelvek rokonságáról szóló irodalmat
ismerteti.
A második füzetet ( — A n z e i g e r der Finnisch-ugrischen Forscliungen, Heft 1—2) néhány könyvismertetés nyitja meg. SIEELIUS U. T.
hosszasabban bírálja JANKÓ jÁNOsnak A magyar halászat eredete czímű
munkáját; elismeri, hogy a szerző nagy mennyiségű eddig ismeretlen
anyagot gyűjtött össze, s némely esetekben sikerülten magyarázza a
magyar népies halászat fejlődését; de e mellett kimutatja, hogy a mun
kának tetemes fogyatkozásai is vannak, pl. hogy a szerző kelleténél job
ban bízott orosz forrásaiban, hogy nem dolgozott mindig kellő kritiká
val, hogy túlságos a képzelőereje, hogy rajzaiban egész sereg hiba van
stb. — KROHN K. FEANSSILA K. A.-nak a nagy tölgyről szóló Kalevala béli éneket és rokonait tárgyaló népköltészeti tanulmányát ismerteti,
WICHMANN pedig SETÁLÁnek «SMIRNOW'S untersuchungen über die ost-

finnen» czímű véleményes jelentésót, a melyet a szentpétervári Akadémia
fölkérésére írt, s a mely a bírálaton kívül sok pozitív dolgot is tartalmaz.
Igen érdekes SETÁLÁnek «Die finnisch-ugrischen studien als universitátsfach» czímű történelmi visszapillantása, a melyhez többen szol
gáltattak adatokat.*)
*) A magyar nyelvről hazánkon kívül a következő egyetemeken
t a r t a n a k vagy tartottak előadásokat: H e l s i n g f o r s b a n ALMBERG ( J A LAVA) ANTAL rk. lector (1881 óta majdnem minden félévben) ; D o r p a t ban HERMANN ÁGOST dr. lector (1891, 1894); B é c s b e n MÁRTON JÓZSEF
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

A füzet legnagyobb részét a 100 l a p n á l t ö b b r e terjedő könyvészet
foglalja el, a mely az 1900-ban megjelent finn-ugor nyelvészeti és e t i m o 
lógiai dolgozatok czímét és a czikkek t a r t a l m á n a k rövidebb-hosszabb
kivonatát t a r t a l m a z z a . A ki e p á r a t l a n gondossággal szerkesztett ós jól
b e r e n d e z e t t könyvészetet végiglapozza, bizonyára m e g lesz lepve, h o g y
milyen g a z d a g csak egyetlen évnek a szakirodalma i s . A könyvészetet
többek közreműködésével SETÁLÁ állította össze ; a m a g y a r részhez sok
a d a t o t GTOMBOCZ ZOLTÁN d r . s z o l g á l t a t o t t .

E z u t á n kisebb közlemények következnek : t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k
•ós intézetek m u n k á s s á g á r ó l , szakirodalmi újabb t e r m é k e k r ő l , t a n u l m á n y 
utakról. T o v á b b á SETÁLÁ javaslata a finn-ugor n é p e k és nyelvek nevei
n e k megállapítása iránt. Az egész nyelvcsalád s z á m á r a m i n t legáltaláno
s a b b a n elterjedtet a f i n n i s c h - u g r i s c h » n e v e t ajánlja; az egész f i n n s é g s z á m á r a e z e k e t : «die o s t s e e f i n n e m , «die o s t s e e f i n n i s c h e n
s p r a c h e n * vagy rövidség o k á é r t : «die f i n n i s c h e n
sprachen»
(ellenben « f i n n i s c h » = s u o m i ) ; a m a g y a r n é p és nyelv n é m e t nevéül
SLMONYI ÓS SZINNYEI javaslatára a folyóirat n e m a «magyarén, magyarisch», h a n e m az « u n g a r e n , u n g a r i s c h » elnevezést használja, á m b á r
SETÁLÁ szerint előnyös volna földrajzi és politikai é r t e l e m b e n az u t ó b b i t ,
e t h n o g r a p h i a i é r t e l e m b e n pedig az előbbit h a s z n á l n i .
A füzetet SETÁLÁnek HALÁSZ IGNÁOZI-ÓI í r t nekrológja és n é h á n y
személyi h í r rekeszti be.
Megelégedéssel t e t t ü k le a k é t első füzetet, a mely biztosítékot
n y ú j t arra, hogy e k i t ű n ő e n szerkesztett és díszesen kiállított folyóirat,
h a kellő anyagi t á m o g a t á s b a n is részesül, h a t h a t ó s előmozdítója lesz a
finn-ugor t a n u l m á n y o k föllendülésének.
Q.

tanító (a múlt század első felében), BEMÉLE JÁNOS dr. tanító (1841—1873),
H A A S IGNÁCZ dr. lecior (1889—1896), TOMECSEK GYÖRGY t a n í t ó (1899 ó t a ) ;

BOLLER ANTAL r. tanár (1854—5: «Über vergleichende g r a m m a t i k der
finnischen
sprachen m i t besonderer rücksicht auf das magyarisches ;
1855—6 : «Formenlehre des magyarischen in ihrem organischen zusammenhange mit den finnischen sprachen»); P r á g á b a n BIEDL SZENDE tanító,
később lector (1855—1861); a cseh egyetemen BRÁBEK FRANTISEK lector
(1883 ó t a ) ;

Up salában

1901): L i p c s é b e n
ASMUS

rk.

tanár

WIKLUND

KÁROLY BERNÁT

magántanár

1900—•

WEIGAND GUSZTÁV rk. t a n á r 1896 és 1897), SÖRENSEN

(1899

r. tanár (1873—1875).

és

1900);

K o p e n h ágában

THOMSEN

VILMOS

fcisebl) közlések.
Adalékok a vogul nyelv török elemeihez.
1. vogAL. a/seri/ pók | oauk-Hrek id. AHLQV. 35. || < tar,
térik- (Maik) die phalange (eine giftige spinneart (EADL. W. T. 905.).
2. vogE. a'ir örvény j P. a'ir j K. our j E. a'ir-ne cyprinus
idus NyK. 25 : 260. || osztjÉ. avir-ne cyprinus idus AHLQV. 66. | D.
egherne, égerney jászkeszeg (NyK. 26 : 16.) || cser. agur mély víz ||
? magy. ér-vény NyK. 25 : 260. || < csuv. avir OMVTL (ZOL. 1.).
3. vogAT. arkháy kóbor lélek || < kirg. árnak < ar. —LA
die seele der verstorbenen, gespenst (EADL. I : 282.) (MŰNK.). ^
4. vogE. atita/yti nekivágja magát || < kaz. tat. at- vetni,
hajítani, dobni (BÁL. 6.).
5. vogT. esanté bízik |j < sag. izin- auf etwas hoffen, sich auf
jemand verlassen, vertrauen (EADL. I. 1541.) | cag. .vUjLio (imnmak) glauben, zutrauen habén; 1550. | kaz. tat. isan- id. 1400.
6. vogE. yayijali kiáltást dörög || < kaz. tat. kauya lárma |
sor. kyg(ö)- lárm, ton ] bar. kiiklá- widerhallen, tönen (EADL. W.
II. 1426.) | csuv. yavga TpeBOra ZOL. 90. | pers. oszm. Lc.«x gavga,
kavka tumult, streit, zank, lárm (ZBNK.).
7. vogT. khajar hamis | P. khajérli hamiskodik | AL. khajérmati ravaszkodik | K. kJiq.jer ravasz j KL. kliqjérél hamisan | P.
khqjérli hamiskodik || < csuv. /ajar 3JIOM cepflHTHii (ZOL. 71.).
8. vogAL. khairén drága || < tel. sag. koib. kairan lieb, vortrefflich, gütig (EADL. II : 22.).
9. vogT. khalé váj | E. yili ás; yiléláli váj; /Uyati á s ; yilyatili turkál | K. (iqlé)-kelekhti aláássa magát; jqlé-kheleklitoqli
befúródik || < cag. dLoü^.l^ (kaula-) herumstöbern, ausgraben,
herumwühlen J kirg. kciiilö- untergraben (EADL. II. 1057.) | oszm.
cJLo^.lá' (keölemek) fouiller, creuser (ZENK. II. 734.).
10. vogE. nqij/-^asárti felborzai [| < kaz. tat. káéi- vakarni
(BÁL. 41.) || oszm. (i^xijli' (kasi-mdk) gratter, étriller (ZENK.
II. 681.).
11. vogE. yaureéli köszörül | ? T. (il)-korepti kiélesít || kirg.
kaz. kaira- knirschen | kaz. tat. tel. sor. kaira schleifen, scharf
machenK wetzen (EADL. II. 21.) j . í t a l s (kairak) pierre á aiguiser
(ZENK. IL 687.).
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12. vogK. kltqinti megvesszőz |j < kaz. tat. kijna- verni;
kijin verés (BÁL.).
13. vogKL. khamél sírgödör j P. id. j T. khdmét sír || < kaz.
tat. küm- temetni (BÁL. 69,) || ószm. é^joyS (gömmek) enterrer, ensevelir, enfonir | * ^ (giíme, göme) enterrement; fosse (ZBNK. II.
778.) [MUSz. 110. szerint a vogul alakokkal összefügg osztj. yom
ausgehöhlter baumstamm j finn komo cavus, concavus j magy.
homorú id.].
14. vogE. yasléy horognyíl || < viüyS" (kizlik, kéziek) SJy^S
(gizlik) petit couteau, canif (BEAH. the curved edge of a sabre),
(ZENK. II. 748.); a perzsából.
15. vogP. T. kliati szakít | AL. khati id. pü-yatti szétszakít
AL. kliatléuti tépáz || < csuv. kat- OTKOJIOTL, katkala- MCJIKO KponiHTb (ZOL. 33.).

16. vogT. (keit-Jjagléy kendő || < kaz. tat. jaulik mindenféle
kendő (BÁL. 73.).
17. vogE. karkám ügyes | KL. (oqléfj)-kárkem ölbeli magzat
kám, (süéiy)-k(irkem csecsemő magzatkám || < kaz. tat. kilrkám
szép (BÁL. 70.) || csag. ^m^S (körük) die schönheit (BADL. II.
1253.) körka/m schön, reizend | bar. kir. körköm id. (BADL. II.
1260.).
18. vogE. kárwilti vigyáz, őrködik || < kaz. tat. kara- néz ;
karcmllla- őriz (BÁL.).
19. vogE. kásti idéz || < kaz. tat) hisát- meghagyni, ráparan
csolni (BÁL. 56.).
20. vogT. (ü)-khuraté leborotvál [ E. yot-yüréti lenyír | P.
khwuréti id. || < kaz. tat. kir- letörni, levakarni, beretválni, eszter
gályozni | kirik- megnyírni (BÁL. 55.) || oszm. i^ö^ys
(kirkmak)
tondre, retrancher [ Í^JVAJ (kirmak) rompre, briser, casser (ZENK.).
21. vogE. kitti hajlít || < kaz. tat. Mjéa- hajol (BÁL. 51.).
22. vogP. kötjeráli görbed || < kaz. tat. kakeraj- id. (BÁL.
49.) | Hptr ferde (ibid. 51.).
23. vogK. körsénli búsul || ? < kaz. tat. kajyír- szomorkodni
(BÁL. 40.).
24. vogAL. lay-kiilterti kerít || < kaz. tat. kirtalá- bekeríteni
(BÁL. 58.).
25. vogK. kuorey könyv || < arab. tat. köran korán (MŰNK.).
26. vogT. majram festtag || < volg. tat. hajrám id. | ar.
perzsa J u u (bairám) féte, jour de féte (ZENK. I. 233.) (MŰNK.).
27. vogE. K. moZ jószág, árú; moléy yum vagyonos ember jj
< kaz. tat. mai kincs, vagyon, jószág || < ar. JLo (mái) propriété,
possessions, bien, fortune, argent (ZENK. II. 801.).
28. vogK. möser friedhof [| < kirg. magár, grab, friedhof || <
ar. mezár id. (MŰNK.)
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2iK vogT. úamértk tojás || < kojb. numertka, numerka id. ||
oszm. jdLuWaj (jumurtga) o3uf (ZENK. II. 977.) | oszm. ade^eu ö'wmurta); xóy++> (jumurda) csúf (ZENK. II. 976, 969.) || kirg. jfumurtka
id. j alt. jimirtka id. || csuv. shiiarda m\\\o (ZOL. 67.) J jak.
simit id.
30. vogE. pdntmi simává lesz; pántV tóti laposra hord | P.
pat lapos ] T. pat id. || < jaj (pat) flach (ZENKEK I : 200.).
31. vogKL. péksa mókus || < csuv. vaksa id. (NyK. 21 : 43.).
32. vog. peselam, pecilam castriren AHLQV. 41. || < kaz. tat.
peé~ herélni (BÁL. 148.).
33. vogT. per rügy || < kaz. tat. bó'rö rügv, faszem, bimbó
(BÁL. 164.).
„ 34. vogKL. pat vadrécze | K. P. pq,t id. || ? < pers. ^ > J (hat)
ar. ia-? canard; ente (ZENK. I. 175, II. 200c.) || ? szamO. pof}ogo \
N. pőtayo | K.pötono | Tsh. puőtayo (CASTK. 15.).
35. vogE. (sim)-por szív || < kaz. tat. bawér, baur máj
(MUNK.).

36. vogE. poryej: tüjt-p.-sa%l hófergeteges felhő j park,
poarka schneesturm. schneegestöber(A.) || osztjD. purké füstpurkéwat fergeteges szél (NyK. 26 : 54.) || < kaz. tat. börköí sűrű fehér
füst (BÁL. 164.) |! ? finn purku (g. purunj stark nederbörd, yrváder
(LÖNNB. 281.).
>
37. vogP. ('sal't-)parma abroncsféle körfonat (Ethn. IV.
306.) || < kaz v tat. borma facsarék. görbeség (BÁL. 163.).
38. vogE. pqsli elkopik || < csuv. pus- HcnapTHTt, nonpeÖHTi.
(ZOL. 58.) || kaz. tat. bozil-, hozol- eltörni, elszakadni, megromlani
(BÁL. 162.).
39. vogK. posem sarok, vég, kormány |j ? < kaz. tat/poémah
winkel, ende (BÁL.).
40. vogE. posséti nyom | AL. pösti legyőz j ? E. pesi elhajt
T. pq,sé id. | AL. posénti id. || < kaz. tat. has- nyomni, lépni, ta
podni, megtámadni elárasztani || csuv. pos- CTyiiaTL, ^aBHTB,
noiinpaTb, raecTL (ZOL. 51.).
41. vogE. püyén fatuskó || < kaz. tat. bükdn tuskó, tőke
(BÁL. 167.).
42. vogE. püri ételáldozat; pürli áldoz ; pürlayti vendéges
kedik ; purliti megvendégel |j < teleng. tat. púra áldozati állat
(MŰNK.).

43. vogE. sal'fi \ K. sáfyi \ AL. sáU'i köp | E. saUmi, saUmi \\
csuv. sülégd- köp (NyK. 21 : 7.) < kaz. tat. seláydj nyál, nyálas
(BÁL. 135.).
44. vogE. éaryi, sörri sivítgat || ? < kel. tör. »ls>. (f}ar) cri,
appel (ZENK. I. 339.).
45. vogAL. sarnia bőr || < kaz. tat. során csávába való bőr
(BÁL. 140.).
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46. vogÉ. sarti | K. sárti | T. sarlaté dörgöl, mázol || < kaz.
tat. sört- kenni, dörgölni, zsúrolni (BÁL. 141.).
47. vogÉ. sdti bűvöl | T. sati | K. sq,tyi id.; satil, sátmil igé
zet, igéző ige || < perzsa .<3Ls* (;,adti), «óLs» (gám) söreiére (ZENK.
I. 339.) (1. a török alakokat Kel. Szemle I. 157.).
48. vogAL. séli tud, ért | T. süi id., bír [| < kaz. tat. sál erő,
tehetség.
49. vogT. seráy gyér, ritka || < kaz. tat. sejrak gyér, gyéren
(BÁL. 135.) || kel. tör. ^)>J^U (sejrek) peu épais, peu serré, rare,
claire, rarement, peu fréquent (ZENK. II. 531.).
50. vogB. sordm avas j KL. sarem id. || < kaz. tat. cer- rot
hadni (BÁL.).
51. vogT. cgrkhomlé csepeg | É. surri csorog | AL. surri id. j|
< kaz. tat. sark- elfolyni, elszivárogni.
52. vogK. söki szid || < kaz. tat. sük- szidni (BÁL. 143.).
53. vogK. mr/% csihol || < kaz. tat. cak- tüzet üt (BÁL.).
54. vogT. (il)-süréntéyti megbotlik |j < kaz. tat. sürten- megbotlani (BÁL. 144.).
55. vogÉ. tayii-m barátom || osztjD. Iqyés j É. loyos, luyés
freund || mordM. tuga-n jüngerer brúder, tuga, duga freund, kame
rád j mdE. duga (anredeform dugajj jüngerer brúder; zártliche
anrede an einen jüngeren mann || < kaz. tat. tíuyan testvér, rokon
(<. tiu- születni) || cag. togan brúder (V.) || csuv. tuvan po^CTeHHHKT, (Z.) || (jlcv> (togan) ne en mérne temps; des mémes parents;
jumeau (ZENK. 323.).
56. vogÉ. laydfi akad, eléakad; tayati fölakaszt j tayép aka
dály || < k a z . tat.tak- felfűzni, aggatni; tayan akasztófa (BÁL. 104.).
57. vogÉ. táji illik I tajpi, tajperj illő, alkalmas || < kaz. tat.
tej- érinteni; tejes- illik (BÁL. 111.).
58. vogÉ. tarV fenyő | K. tdri j T. taru fenyőcsemete || ? csuv.
tir&k ocKOpb, Tonajii. || alt. terek \\ jak. tit, tiray nyárfa, fehér nyárfa
(ZOL. 82.).
59. vogAL. telti fizet | P. téláti id. | K. teltayti id. | T. tuldti
id. | tutét olcsón P. || < kaz. tat. tülá- fizetni (BÁL. 127.) || kel. t.
^Loü^jj' (tiilemek) changer, échanger, compenser, rétribuer, nayer,
changer les plumes (ZENK. I. 326.).
60. vogKL. toyéri gyűr, nyomkod || ? < csuv. tavr-, tavitBoponaTL, oöpaTHTb (ZOL. 78.).
61. vogKL. tiirey egyenesen || < kaz. tat. turuk, túriak egye
nesen, rögtön (BÁL. 126.).
62. vogT. urti rész | É. ürtsi oszt, urtép osztályrész || < tob.
tat. úrias- theilnehmer sein | kaz. tat. tob. urta-la in die hálfte
theilen, in die mitte stelln, urta die mitte (RADL. 1671. L).
GOMBOCZ ZOLTÁN.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
Akadémiai Értesitő. A M. Tud. Akadémia megbizásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott ernlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (lia ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- ós folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill.

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József.
Czólja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörtónelmi mozzanatokat- a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

Athenaeum. Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Tizedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények. Tizenegyedik évfolyam.
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.
E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
XIX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kó'nig Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémiá
u l , osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az 'elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik
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deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
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Nyelvtudományi Közlemények. Harminczegyedik kötet.
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának
megbizásából szerkeszti Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s
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reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András.
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Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul
hevertek a bizottság kézirattárában.
Egy-egy füzet bolti ára 2 kor,, az egész évfolyamé 8 kor.
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A halmágyi nyelvjárás-sziget.
Hosszabb ideje foglalkozom a hétfalusi csángó nyelvjárás
tanulmányozásával, s a reávonatkozó irodalom átvizsgálása köz
ben többször úgy tetszett, mintha egyes nyelvjárási sajátságok
közösen elválasztanák a szókelységtől Hétfalut és Halmágyot. Leg
inkább meglepett az, hogy STEUBE JÁNOS A székely hangrendszer
czímű czikkéhez csatolt térképén (Nyr. 22 : 256) Halmágyot, Hosszú
falut és Gyímest, mint összetartozó nyelvjárás-szigeteket, egyfor
mán zöld színnel jelöli. Már akkor elhatároztam magamban, hogy
Hétfalura vonatkozó tanulmányaim befejezése után okvetetlenül
felkeresem még Halmágyot is, mert sejtettem, hogy nyelve érde
mes lesz részletesebJ>4anulmányozásra, és tudtam, hogy eddig jó
formán semmit sem tudunk róla. Az a kevés, mit KRIZA JÁNOS a
Vadrózsákban (560. 1.) Halmágy nyelvéről mond, nagyon zavaró
s a mi megbízhatót STEUER JÁNOS a halmágyi kettőshangzókról több
helyen is közöl, az még éppen nem mondható soknak.
A múlt óv tavaszán EOZSONDAI ISTVÁN halmágyi ág. ev. segéd
lelkész úr a Magyar Nyelv Szótárának új kiadása számára az Aka
démiának száznál több halmágyi tájszót küldött be, a melyeknek
nagy része nem volt megtalálható a Czímszójegyzékben. Az eddig
ismeretlenek között több merőben új, meglepően érdekes is talál
kozott s ez a körülmény arra indította az Akadémia Szótári Bizott
ságát, hogy felhívja figyelmemet Halmágyra és nyelvének behatóbb
vizsgálatára. Ennek a felszólításnak természetesen lelkes örömmel
engedelmeskedtem és az elmúlt év júliusában tíz napot, majd no
vemberében négy napot Halmágyon töltöttem, minden időmet a
néppel való érintkezésre s a hallott nyelvjárási sajátságoknak lehe
tőleg pontos feljegyzésére fordítva. S mert ebben a nyelvjárásban
Nyelvtudományi
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nemcsak sok érdekeset, hanem sok újat is találtam, azért, az isme
retesebb Hétfalut későbbre halasztva, legelőbb halmágyi tapaszta
lataimmal akarok beszámolni.
Halmágy Nagyküküllőmegye déli szélén, közel Fogarashoz,
az Olt völgyében fekszik. A Helységnévtár szerint 1097 magyar és
oláh lakosa van. A túlnyomó többség a magyar; az oláhok jóval
kevesebben vannak és, minthogy a falunak csak szélein laknak,
bizonyára újabb időkben telepedtek be a faluba. Szászok ma nem
laknak Halmágyon, de ha végig tekintünk a templom udvarán
összegyűlt férfiakon, akkor közöttük nem egy határozottan szász
arczot és termetet fogunk észrevenni. S ebből nagy valószínűséggel
arra lehet következtetni, hogy a községnek régebben, ha talán nem
is sok, de némi szász lakossága is lehetett, a mely idők folyamán
beolvadt a magyarságba, a mint pl. viszont a szomszédos Ugra és
Szász-Tyukos magyar kisebbsége az utóbbi 50 esztendő alatt elszászosodott. Erre mutat talán a férfiak felső kabátjának szabása, a
leányok ünnepi fejdísze s a házépítés módja is. A szász (ós oláh)
hatás nyoma kimutatható természetesen a nyelvben is. Lutherá
nus vallása miatt egyházi tekintetben még ma is az erdélyi szász
egyházkerülethez tartozik a halmágyi magyarság.
Ezt az idegen hatást természetesnek is fogjuk találni, ha
meggondoljuk, hogy Halmágy mindenfelől szász és oláh községek
kel van körülvéve és jókora távolságra esik a székely nyelvterület
től. A brassói és a kőhalmi vásárokon kívül alig-alig érintkezik a
többi szókelységgel. A közelben csak egyetlenegy magyar falu van,
Kóbor, de oda is jó három óra az út kocsin. Hogy hogyan kelet
kezett ez a magyar község, olyan távol a székely területtől, magyar
szomszédok nélkül, arra nézve, mint magam is meggyőződtem róla,
az az érdekes monda járja a nép között, hogy a székelyek küldték
őket ide, réges-régen, még mikor a szászok beköltözködtek, hogy
lessék meg, mit akarnak itt a szászok és mihez fognak. Hogy csak
ugyan a község keletkezése módjának halavány emléke-e ez, vagy
csak az egyedülvalóság érzete költette velük ennek az egyedülvaló
ságnak magyarázatára? —ki tudná ma már eldönteni!
Annyi bizonyos, hogy Halmágy valamikor a székelységből
telepedett ki. Nyelve ugyanis, a mint azt már ottlétem első nap
jaiban könnyen észrevehettem, alapjában véve megegyezik a szé
kely nyelvjárásokkal. De éppen elzárt földrajzi helyzete, a többi

367

A HALMAGYI NYELVJÁRÁS-SZIGET.

székelységgel való gyakori érintkezés nehézsége, majdnem lehetet
lensége, hozta magával azt is, hogy Halmágy nyelve sok tekintet
ben elmaradt a székely nyelvjárások természetes fejlődésétől, sok
tekintetben pedig másképpen fejlődött, s így a halmágyiak nyelve
és avszékelyek nyelve között ma nem egy lényeges külömbség is
észlelhető.
Mi a közös, több százados elszigeteltség után is, a halmagyi
nyelvjárás és a székely nyelvjárások között ? Melyik székely nyelv
járással egyezik meg Halmágy nyelve leginkább? A halmagyi nyelv
járásnak mely sajátságai ismeretlenek a székelységből ?
íme, olyan kérdések, melyek szinte önkéntelenül támadnak
az emberben és kínálva kínálkoznak az összehasonlítás alapján való
megoldásra. Elhatároztam tehát, hogy minden egyes nyelvjárási
sajátságot összevetve többi nyelvjárásainkkal, első sorban pedig a
székely nyelvjárásokkal, összehasonlító nyelvjárástanulmány alakjá
ban fogom ismertetni a halmagyi nyelvjárást. Ha ez a vállalkozá
som nem sikerült annyira, a mennyire kívánatos volna, tudásom
korlátoltságán és a kísérlet újszerűségén kívül legyen szabad ment
ségemül felhoznom még azt is, hogy munka közben többször saj
nosán éreztem az egyes kisebb székely nyelvjárásokat részletesen
feldolgozó tanulmányoknak hiányát. Ilyen specziális dolgozatokra
bizony nagy szükségünk volna.
Hogy az általános nyelvjárási sajátságokon kívül a halmagyi
nyelvjárás tájszókészletének is ilyen tetemes részét, szinte-szinte
teljes egészét, összehasonlítás tárgyává tehettem, azt nagy részben
EOZSONDAI ISTVÁN segédlelkész úrnak köszönhetem, a ki halmagyi
tartózkodásom idején nemcsak szíves vendégbarátsággal fogadott,
hanem anyanyelve tájszavainak bámulatosan gazdag ismeretével
folyton gyarapította tájszógyűjteményemet, sőt még később is
fáradhatatlanul válaszolt levélbeli kérdezősködéseimre. Annyira
lekötelezett szíves segítségével, hogy hálámat e helyen is ki kell
fejeznem. Egyéb tájszóközlésekkel segítségemre volt még KEOCSÁN
IRMA kisasszony, CSOMOR ISTVÁN ág. ev. lelkész úr és BOLDIZSÁR JÁNOS
úr, halmagyi kereskedő. Fogadják ők is őszinte köszönetemet.
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I. A hangok képzése.
A r ö v i d m a g á n h a n g z ó i t sorából a félsó nyelvállásúak,
az, u, t és ii, tökéletesen megegyezned a YóznyeYv megie\eVó Viaiigjaival, képzésük módját tehát teljesen fölösleges részletezve leírni,
É£pe>t\ így megegyeznek a középső nyelvállás o, e és ö hangjai is a
köznyelvéivel. Csak az o-ra és ö-re nézve lehetne a teljesség ked
véért megjegyeznem, hogy bár STEUER JÁNOS szerint {A székely nyelv
hangjai 8. 1.) a székelységben zártabb ejtésnek, az u, ü felé köze
ledők, Halmágyon sohasem tapasztaltam ilyen zártabb ejtésüket.
Ugy látszik, a tulajdonképpeni székelységben sem lehet ez a saját
ság valami általános, mert későbbi székely hangtani dolgozataiban
(Nyr. 22. k.) maga STEUER sem említi többé e zártabb ejtést. Az alsó
nyelvállásúak közül is ugyanolyanok, mint a köznyelviek, az a és
az e. Nincsenek meg a köznyelvben a halmágyi nyelvjárásnak d és
a hangjai, de mindkettőt megtaláljuk, más nyelvjárásokat most
nem tekintve, a legtöbb székely nyelvjárásban is. Képzésük módja
is olyan mint a többi székelységben. Az <i az <t-nak széles ejtésü
rövid párja, az a pedig kissé zártabb ajakkal van képezve mint a
köznyelvi a, de a nyelvállás változatlan; tehát éppen úgy, a mint
STEUER már régebben leírta (SzNyH. 4.1. és Hunfalvy-Album 32.1.).
Utolsónak hagytam a rövid magánhangzók sorában a Hal
mágyon is elég gyakran hallható székely é hangot, mert ennek ter
mészete nézetem szerint még nincsen eléggé tisztázva. Először
MUNKÁCSI BERNÁT határozta meg a moldvai csángó nyelvjárás leírá
sában. Szerinte «a nyilt e-nek oly mélyhangú articulatiójából ala
kul, hogy csaknem a nyílt a-t közelíti meg, vagy fordítva ennek oly
magashangú kiejtéséből, hogy csaknem nyílt e-t hallunk)) (Nyr.
9 : 447). Ugy látszik, ezen magyarázat alapján mondja ezt a hangot
BALASSA (Phon. el. 47. 1.) s ő utána mások is vegyes hangnak.
Hétfaluban alig-alig hallható (a székely nyelvjárások közül
eddig csak ezt ismerem saját tapasztalatomból), de nagyon jól
ismerem ezt a hangot a brassói örmény családok nyelvéből. Vegyes
hangnak mondható annyiban, hogy a nyelv vízszintes mozgását
tekintve csakugyan az elülső és hátulsó hangok között, tehát a száj
üreg közepén képeztetik, csakhogy nem az alsó nyelvállás során,
(a hová pl. BALASSA táblája is helyezi, M. Nyelvj. 103. 1.), hanem
ennél is mélyebben, úgyhogy képzésénél a szájüreg a legnagyobb
tágasságot éri el; és azért legalább is e-vei jelölendő. Minthogy
pedig ajakműködés nélkül képződik, akusztikailag természetesen
az a-hoz és az e-hez áll legközelebb. A brassói örmények és a halmágyiak beszédében határozottan ilyen módon keletkezik ez a
hang ; azt hiszem, a székely é is csak ilyen természetű lesz.
A h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k közül a felső nyelvállásúak,
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az ú, í, ü, ismét teljesen megegyeznek a köznyelviekkel, tehát szűk
ejtésűek. A középső nyelvállásnak között is csak az li széles ejtésű.
Széles ejtésű ó, ő hangot (o. o\ lÉj^áftma^fey^,ia^^3>aa<Ba^4B8CTÉhws»
sem észlelhettem soha; pedig hogy ezek a székelységben megvan
nak, azt eléggé bizonyítja STEÜER beható tárgyalása a Nyr. 22. kö
tetében. Egy másik negativ halmágyi (és hétfalusi) megfigyelésem
az. hogy a magasabb nyelvállású, és %, köiayéfcTmél ^aiamivei zártabb
é sem hallható,*) a melyet a többi székely nyelvjárásokban STEÜER
után már BALASSA is megfigyelt (M. Nyelvj. 98. 1.).
Elég számos hosszú hangot fejlesztett ez a nyelvjárás az alsó
nyelvállás során. Ezek a következők: á, a, á, á, á, <J, é. Képzésük
módját eléggé magyarázza fonetikus jelük és külömben is már mind
ismertetve voltak a székelységből (Nyr. 22 : 298). Külön csak az
Y/'-nak halmágyi használatát szeretném kiemelni, mert eddig csak
STEÜER állította (Hunf.-Album 34. 1.), hogy a keleti székelységben
is előfordul. Rajta kívül tudtommal még senki sem említette erről
a vidékről. A STEÜER adta meghatározást, hogy nyelvállásra nézve
nem külömbözik a köznyelvi hosszú a-tól, hanem csak abban, hogy
ajakműködéssel van képezve, azaz átmenetet képez az illabiális á
és a labiális a között, ezt a meghatározást Halmágyra nézve ma
gam is megerősíthetem.
Fontos szerepük van a halmágyi magánhangzók rendszeré
ben a k e 11 ő s h a n g z ó k n a k. Ezeket KRIZA János említette leg
előbb a Vadrózsákban: «Először is fölötlő a halmágyi nép beszédé
ben, mi néhol a Eika körül lakóknál is tapasztalható, a kettőshang
előfordulása . . . a fenn írt tájakon az igazi kettőshang ejtése hall
ható, pl. a hosszú 6 helyett óa vagy oe v. ou hangzik a szájnak egy
nyitásával s ejtésével, mint tóe = tó; sóe = só (sógor v. a régi sü) ;
góab : gób = góg; csomóé: csomó = túrós puiszka. Vovtál-e az
Óatndl? = vótál-e az Ótnál? f ó a t = fót» ( 5 6 0 - 5 6 1 . ].).
KRizÁnak ez a feljegyzése egészen téves ugyan, (maga mondja,
hogy csak egy helyben lakó ismerőse után közli), de bizonyára
ennek köszönhető, hogy STEÜER JÁNOS ROZSONDAI ISTVÁN úr segít
ségével a székely nyelv hangjai között a halmágyi kettőshangzók
ügyét is nagyjában tisztázta már (SzNyH. 14-—18.1. és Nyr. 22 :
124). De azért pótolnivalóm nekem is maradt.
Először is téves, a mit STEÜER ROZSONDAI úr levélbeli érte
sítése alapján a halmágyi kettőshangzókról egész általánosságban
állít: «Ezen kettős magánhangzók a kimondásnál úgy összeolvadva
hangzanak, vagy összevonva, hogy csakis nagy megfigyelés folytán

*) De megvan ez a hang, még pedig szintén H, helyén a
közeli Kóboron.

370

HORGER ANTAL.

lehet némileg megkülömböztetm\» STEUER bizonyára csak azért
írhatta ezt, mert nem volt alkalma a halmágyi kettőshangzókat
saját fülével megfigyelni. Annyira nem nehéz ezeket megfigyelni,
hogy, a mint látni fogjuk, némelyikükről még az sem egészen bizo
nyos, hogy kettőshangzóknak tarthatók-e még, vagy már különálló
magánhangzók. De lássuk őket sorban.
Az ismeretes is kettőshangzókon kívül, (a melyeket j-vel
írunk) kettős hangzót ejtenek Halmágyon köznyelvi é, ó és Ő helyett,
fei k Véiy'éév ^ft> Híé&sskiHiíg'á} ^ ^ \% <{%. ?á?^ásáo^ák^,n^lR ki^áiáL
nélkül mindig a kapcsoló hangból indul ki, tehát ez a kettőshangzó
mindig emelkedő természetű. De már az ó, ő helyett való kettős
hangzónál sem a kapcsoló hang, sem az emelkedő természet nem
állandó. Legtisztábban észlelhető alakja: uo, iiö. Ebben az esetben
a kettőshangzónak mindkét része teljes értékű rövid hang, s egyik
sem tekinthető pusztán kapcsolónak. A nyelv tehát nemcsak érinti
futólagosan az u, a vagy o, ö képzése helyét, hanem annyi ideig idő
zik ott, mint egy rendes rövid magánhangzó képzésénél. A hang
súly a kettőshangzónak mindig első felén van, de azért, ha fülem
nem csal, mégis csak egy szótagot alkotnak s talán joggal nevez
hetők kettőshangzóknak.
Az ó, ó'-ből fejlődött kettőshangzó má
sodik alakja az uó, üo (uó, "o). Itt az elül álló zártabb és rövidebb
hang csak kapcsoló, a második pedig a teljes és mindig hosszú
hangzó, tehát ez is emelkedő, mint az ié ('«).
Legfeltűnőbb ennek a kettöshangzónak harmadik alakja,
melyet BALASSA JÓZSEF szíves útbaigazítása alapján uo, iiö jegygyei
fogok jelölni. Minthogy ezt tudtommal még egyetlen egy nyelv
járásunkban sem észlelték eddig, azért képzése módját részleteseb
ben is le kell írnom.
Az uo, ÜQ első fele mindig teljes rövid hang (a, ii), a hang
súly is mindig ezen a részen van. A mélyhangú kettőshangzó má
sodik része, az o, rendesen szintén teljes rövid hang, egyszer-másszor azonban kapcsoló hangként való használatát is észleltem (MÜ)^
De ez, úgy látszik, csak kivételes használat volt. Az előbb leírt
kettős hangzók példájára az u után itt is o hangot várnánk, csakhogy
a nyelv az u-ról ez esetben nem ereszkedik le a neki megfelelő
nyíltabb hangnak, az o-nak képzése helyére, hanem ugyanezen a
soron (a középső nyelvállás során) kissé előbbre halad, a szájüreg
közepe felé. Az o és g között első sorban tehát az a külömbség,
hogy az o, a mint a nyílhegy iránya mutatja, kissé előrébb képző
dik, mint az o. De ezenkívül az ajakműködés tekintetében is van
egy kis külömbség közöttük, mert az o kissé nyíltabb ajakzárással
van képezve, mint az o. Az ajak működése éppen olyan fokú, mint
az alsó nyelvállású a-nál. S ezt természetesnek is találhatjuk, mert
hiszen ismeretes, hogy a nyelv a hátulsó hangzók képzésénél a
szájpadlástól távolodva mindig előbbre, a szájüreg közepe felé
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halad; de minél előbbre halad a nyelv, annál gyöngébb lesz az
ajakzárás is.
Hasonló módon képeztetik e kettőshangzó magashangú alak
jának, az Mó'-nek második része is. Itt a nyelv az ü helyéről szintén
nem száll le az ö képzése helyére, hanem a középső nyelvállás
során kissé hátrább halad, ismét a szájüreg közepe felé, a nyílhegy
irányában. Az ajakzárás természetesen itt is valamivel gyöngébb,
mint az o-nél.
T a n végül még ennek az uo, üö kettőshangzónak is egy mellék
alakja, az, uo, ÜQ ("o, uö), a melynél csak az a feltűnő, hogy a teljes
hangzó rövid, holott az nő, ijö (% "o) analógiájára hosszú hangzót
• várnánk.*)
Az a körülmény, hogyHalmágy nyelve ilyen változatos kettős
hangzókat fejlesztett, kívánatossá teheti talán az összes halmágyi
magánhangzók képzése helyét feltüntető táblának bemutatását is,
a mi máskülömben fölösleges volna.
Ajakműködés nélküli hangzók:
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Van-e magyar nyelvjárás, mely ilyen módon képezi a kettős
hangzókat?
Az ié- ('é)-t megtaláljuk Dunántúl a Kába vidékén (M. Nyelvj.
31. \.), Göcsejben (u. o. 35.), Kővágó-Örs és Sümeg vidéken, (v. ö.
ZOLNAI tájszavait: Nyr. 19 : 48 stb., 26 : 192), palócz területen
Nyitra vidékén (28 : 448) s a székelységben is Közép-Csíkban és a
*) Kóboron eé, gó, gő (% aó, *ő) kettőshangzók hallhatók.
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moldvai csángók közt (22 : 127) és végül, a mit saját tapasztalatom
ból mondhatok, Hétfaluban. Ugyanezeken a helyeken ejtik az no,
ilö, uó, üö (uó, uö) kettőshangzókat is. Ügy látszik a halmágyi uo, ÜQ
kettőshangzók sem állanak egészen magukra. KOVÁTS S. JÁNOS a
rópczevidéki nyelvjárás leírásában (Nyr. 20 : 363) ilyen adatokat
közöl: sznq>, juq, uq,cswq, stb. Ez alighanem ugyanaz a kettőshangzó
lesz, melyet én Halmágyról uo gyanánt állapítottam meg. BINDER
JENŐ kartársam pedig azt állítja, hogy Sümeg környéken is isme
retes az uo. A holdvilág szót pl. szerinte éppen úgy ejtik Jnwdvilágnak, mint Halmágyon. Ha ez helyes, akkor ugyanott valószínűleg
az üö sem lesz ismeretlen.
Ha most áttekintjük azokat az eseteket, a melyekben a hal
mágyi magánhangzók képzése eltér a köznyelviekétől, akkor egyik
másik jelből ítélve úgy tetszik, mintha Halmágy nyelve inkább a
k e l e t i s z é k e l y n y e l v j á r á s o k h o z simulna, mintsem a
nyugatiakhoz.
Minthogy a m á s s a l h a n g z ó k képzésére vonatkozólag
semmi megjegyezni valóm nincsen, áttérhetünk a hangok haszná
lata módjának ismertetésére.

II. A hangok használata.
E czímen először is össze akarom foglalni azokat az alak
szerinti tájszókat, a melyekben a halmágyi nyelvjárás nem azt a
hangot használja, a melyet a köznyelv, másodszor pedig megakarom
magyarázni, hogy milyen esetekben használja azokat a hangokat, a
melyek a köznyelvben ismeretlenek. Az első esetben minden egyes
adatot - a nélkül, hogy a rajta észlelhető alaki eltérés okát kutat
nám vagy magyaráznám, mert ez talán nem feladata egy össze
hasonlító nyelvjárástanulmánynak — gondosan összevetettem a
MTsz. adataival, mert érdekesnek és az összehasonlítás czéljaira
elkerülhetetlenül szükségesnek tartottam megjelölni azt, hogy
mindegyik mekkora területen van elterjedve. Könnyebb áttekinthetés czéljából négy csoportba soroztam az idetartozó tájszókat és
a) alatt közlöm azokat, a melyek a MTsz. tanúsága szerint c s a k
a s z é k e l y n y e l v t e r ü l e t e n ismeretesek (ideértve természe
tesen a csángóságot is); b) alatt azokat, a melyek a s z é k e lys é g e n k í v ü l m á s u t t i s előfordulnak; c) alatt azokat, a me
lyek a s z é k e l y s ó g b ő l e d d i g i s m e r e t l e n e k (itt, ha rövi
desen lehetett, megjegyeztem azt is, hogy honnan ismeri őket a
MTsz.): végül d) alatt azokat, a melyek a M T s z . - b a n n i n 
c s e n e k meg.
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Itt is előbb a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k a t akarom tár
gyalni. Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem választhattam e]
teljesen a rövid magánhangzók eltérő használatának eseteit a
hosszúakótól, mert ugyanazon szónak ugyanazon magánhangzója
a szerint, hogy a rákövetkező r, l, j szótagzáró helyzetben van-e,
vagy sem, egyszer hosszú lehet, másszor meg nem. A köznyelvi
sarok szó Halmágyon pl, sorodnak hangzik, de birt. személyraggal
már sórkam, sarkad stb. lesz belőle. Viszont pl.//// vagy fűi, fűibe,
de fülön. Ezeket kénytelen voltam egybefoglalni, mert csak az
együvé tartozó összes adatok tanúskodhatnak valamely hangválto
zás esetleges vagy jellemző voltáról.
Az i halmágyi használata általában megegyezik a köznyelvé
vel és csak egyes hangváltozásokban mutat eltérést. Ezek az egyes
eltérések a következők:
a) bicski, bicsak, bicska, csics csecs, csicseriész fogdosgat (nőszemélyt), diriből darabol, hijuó komp, kicsid hijuó csónak, hingcrüódzik hengeredik, ingom, ingemöt engemet, innap ünnep, ipirkodik
iparkodik, kvkurigől kukorékol, pirányi parányi, sárig sárga, sárig
nád mc'z sárgaczukor, sárikság sárgaság, vigyitt vegyít: — b) gubics
gubacs, igyenös egyenes, köhnyi könnyű, közi közé,lapis lapos, Ujány
leány, sikla csukló, tikmony tojás, vidor veder. A lyuk lik alakjának
elterjedéséből következtetve bizonyára likas, likasat is nagyobb terü
leten ismeretesek, nemcsak a Székelyföldön ; •— c) hebehurgyi hebe
hurgya [Szeged], idvesség üdvösség\Palóczi; -—• d) isteniccsa, teremt•iccse a köznyelvi istenuccse alakkal szemben bizonyára isten így
segéljen-ből. A MTsz. csak Csíkból ismer hasonlót: isten üccsegén.
Tapsit tapsol, zsimböl zsémbel. Fül, fülön, fülbe mellett filém, filéd,
filé, flire stb. járja. Hogy enyim enyém helyett mennyire van elter
jedve, azt a MTsz.-ból nem lehet megállapítani.
Az il használatára vonatkozólag a következő eltérő alakokat
jegyezhettem föl:
a) bücsüllet becsület, büllög billeg-ballag, csüpke tövis, tüske,
csüpörködik csipeszkedik, kapaszkodik, csüpü csepü, csürke csirke,
füeny íövény,fütyög fityeg, kü/el kívül, kürül körül, km kis, küszürü
köszörű, küzsdeá kisded, biélükken betoppan, nyüvestén nőstény,
ülü ölyv ; — b) dühüs dühös, gyükur gyökér, Jtetfü hétfő, hitt hit,
küpü [MTsz. köpü 1.], meddü meddő, mii, mü mi, riideg rideg, szüvem, szüved stb., terű teher, üdijö idő, iismer ismer; — d) biigyörüö
bögyörő, büllent billent, bündüő bendő, biis-álma birsalma, büzget
bizget, izgat, ingerel, kükürűl kikiril, kukorékol, sülbak silbak,
katonai őrszem.
Ha áttekintjük ezeket az adatokat, rögtön észreveszszük, hogy
(egy-kettő kivételével) két csoportba sorozhatok. Az egyikben köz-
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nyelvi i, a másikban pedig köznyelvi ö (esetleg e) helyén áll az />'.
Ezekben az eltérésekben tehát már bizonyos törvényszerűség nyi
latkozik: az a j a k h a n g z ó és a z á r t a b b h a n g kedvelése.
Az egyes adatok területi elterjedése azt mutatja, hogy ez a kettős
hangváltozás székely sajátság, mely Halmágyon még erősebben
fejlődött, mint a többi székely nyelvjárásokban. — A halmágyi
nyelvjárásnak még egy harmadik jellemző sajátsága is kiolvasható
ez elősorolt adatokból, hogy t. i. a köznyelv hosszú ú, ü véghangja
helyett rendesen rövidet ejt: csiipii, küszürii stb. és éppen így
eccé'rü, keserű stb.
u. a) buc talán összevethető a közny. czomb-bal, buszú bosszú,
csubban csobban, loccsan, caukór csokor, csukrosszelcfii teljes, bokros
szirmú, háburu háború, karuj karvaly, kukurigól kukorékol, muha
moha, iulu toll, uraság orvosság, urusúl orvosol, rakaru vakaró,
utolsó gyermek, vakara-tészta vakarcstészta; — b) búgja boglya,
'ucsu ocsú; —c) bukór bokor [Palóozl, bukriétq, bokréta, burái borul
[Vas, Göcsej, Hetes]; — d) bugláros sziju bogláros szíj, burus borús,
dunga donga [Dtúl dugat, hua hová [Dtál huá, Eger vid. Jutva],
pujuszka puliszka, purkulics prikulics, suase sohasem, tulupdnt
tulipán, vijusz viasz.
Itt is, talán még inkább mint az /7-nél, első pillantásra fel
tűnik az egy fokkal z á r t a b b h a n g r a való jellemző törekvés s
ebben is nemcsak megegyezik Halmágy a székelységgel, hanem
meg is haladja. S itt is több példát találhatunk a szóvégi rövid u
használatára.
Az e halmágyi használatára nézve általánosságban azt a
megjegyzést kell előrebocsátanom, hogy használati köre, minthogy
Halmágy az J-ző nyelvjárások sorába tartozik, a köznyelvhez viszo
nyítva, tetemesen megfogyott. Az e használatában való egyes elté
rések a következők:
a) béeég biczeg, cénége czinege, cépüölc czipő, csendl csinál,
ébred ébred, é's is, feredik fürdik, ferédüö fürdő, hé'zza hozzá, né'z
néz, pityereg pityereg, rejta rajta, siiet siet, szé'rnyü szörnyű; —
b) b'ézget bizget, izgat, bize és pize bizony, éjen ilyen, éppeg éppen,
é'rdnt iránt, egyiéberdnt, eranyába, estáp istáp, essze össze, fel fel, föl,
gelészta giliszta, meg meg, mezge mézga, pergel pörköl, pesel pisil,
ecsém stb. öcsém; — c) kéíéncs kilincs [Dtúl], kontré'ktus kontraktus
[Bihar m.]; — d) le-beggyeszt lebiggyeszt, hercseg hörcsög, liereg
hörög, mié'tyánk miatyánk, serény sörény, zerget zörget, zséndé'j
zsindely.
Ezekből az adatokból először is azt olvashatjuk ki, hogy köz
nyelvi első szótagbeli i helyén Halmágyon igen gyakran az egy
fokkal n y í l t a b b é áll. Ha ezt a megfigyelést összevetjük az ü
használatából levont következtetéssel, azt látjuk, hogy köznyelvi
i-nek Halmágyon gyakran ajakhangzós ü felel meg, gyakran pedig
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nyíltabb é. Bizget pl. egyaránt járatos büzget és bézget alakjában.
Ez az t~é" megfelelés, úgy látszik, nincsen annyira elterjedve, mint
az i-nek ajakhangzóvá változása. Határozottan nem állíthatom
ugyan, de több jelből következtetve, ez is inkább csak keleti székelv
sajátságnak látszik.
Egy-két csekélyebb fontosságú hangváltozást ezúttal mel
lőzve, második sajátságos vonásként az tűnik ki az előbbi adatok
ból, hogy (bár Halmágy nyelve, mint már említettük, ö-ző nyelv
járás) az e az egytagú szavakban (pl, meg, fel, ser, szeg, per), vala mint a szavak első tagiában (pl; fé'djál, csenget) sohasem változik
át ó'-vé. Az é'-nek ilyen esetekben való megőrzése még azon sza
vakra is kiterjed, melyekben a köznyelv már rég ajakhangzóvá
változtatta az e-t. így: szé'rnyii, pergél, essze, écsém, Itercség, hé'ré'g,
zérgét, setét, serény.
Ezeknél is érdekesebb azonban az a megfigyelésein, hogy a
halmágyi nyelvjárás még az első szótagon túl is megőrzi az é-t
(nem változtatja o-re), ha a közvetetlenül előtte álló szótagban is
é vagy i van. Pl. éccér, kérészt, eszem, felez, menyén, Vészén, perel,
véres, szerhez állunk, serei hórduó, mékpéréckéled, csendesén, diéhh
nem, szabad ennétek. Ha az első szótagban é vagy e van ugyan, de
a második szótagban másféle hang, akkor a további szótagokban
már nem marad meg az é, hanem átváltozik ü-re. Pl. kégyelöm,
fillegös, lélketök, mékféréttetök 1 mit véttetök ? széméjösön, szegé
ny eköt, tészitök,
Halmágyon kívül melyik ö-ző nyelvjárás ismeri még az é
megőrzésének ezt a módját ? •— KmzÁnál (Vadr. 558.) Homoród
vidékére vonatkozólag ezeket olvassuk: «A hol elsőbb szótagban
éles vagy közép é jön elő, ott a következő e sem vált ö hangot,
mint észém, vészem, verés, édes, félmények.» Ez tehát lényegeben
ugyanaz a sajátság, mint Halmágyon, csakhogy itt az első szótag
é hangja nem őrzi meg a rákövetkező é-t, tehát édös, kényes, fény ösödik stb. És valószínű, hogy Homoród vidékén sem őrzi meg,
mert STEUEE (22 : 301) e vidék hangrendszeréről írván szintén
csak az é, é-nek ilyen megőrző erejéről emlékezik meg.
Hogy ezen kívül más vidéken is észlelték-e ezt az érdekes
hangtani tüneményt, arról nincsen tudomásom. Itt tehát Hal
mágy nyelvének olyan jellemző vonásával van dolgunk, a mely
ezt a nyelvjárás-szigetet közelebbről és szorosabban a homoródvidéki nyelvjáráshoz csatolja.
Az egyes adatok, a melyekben Halmágyon a köznyelvi hasz
nálattól eltérően ö hangot jegyezhettem, aránylag csekély számúak,.
Mindössze a következők:
a) gölice gerlicze, röcsők rücsök, gyűrődés; — b) böstör'dö bors
törő, lőjtüö lejtő, sütköriészik sütkérezik ;
d) höngöritt hengerít,
gurít, höej hüvely, höejös fuszoja zöld bab, hiijöjk hüvelyk, ingöről
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ingerel, rö rüh, röhös rühös; — ijorőz őriz elterjedéséről a MTsz.
nem ad számot. Azt hiszem, csak székely.
Valami különös jellemző sajátságok ezekből az adatokból
talán nem tűnnek ki. De annál jellemzőbb Halmágyra nézve az
V-nek a köznyelvtől eltérő azon használata, melyet ó'-zésnek szok
tunk nevezni. Ezt már az é használatának tárgyalásánál is meg
kellett említenem, azért itt, körének pontos megállapításaképpen
már csak annyit kell felhoznom, hogy: az ö-zés csak a szó első
tagja utáni szótagokban érvényesül és ezekben is csak akkor, ha a
közvetetlenül előtte álló szótagban nincsen é, vagy e. Tehát: kérőm,
de vészem, szeretöm, de biépérélém, végül té'szitök, féréttetök.
A mint az e használatának módja Halmágyot a homoródvidéki nyelvjáráshoz csatolja, éppen úgy összetartozik a kettő az
o-zés tekintetében is.
o. a) borzos borzas, cintorom czinterem, doszka deszka, fórtáj
fertály, gyórtyq gyertya, gyórtyánfa gyertyánfa, hob hab, iskotoja
skatulya, jo juh, odvár udvar, orotás irtás, orotvány irtovány, poszománt paszománt, sohól, sohólt sehol, rogyog ragyog, sójt sújt,
sarkantyú sarkantyú, sarkalat sarkalat, kenyérkaréj, szúnyodik
szunnyad ; — b) borozda barázda, jova java, kabola kabala, kancza,
kalongya kalangya, moslica musliczalégy, oskola iskola, ponk pók,
poroncsól parancsol, poronyuó porhanyó, rakottya rekettye, rogya
ragya, sohogy sehogy, sohonnai sehonnai, sorok sarok, sórruó sarló,
toplnó tapló; - c) boszont bosszant [Palócz|; — d) corokóltat czurukkoltat, hátráltat (lovat), diktom. diktum, verses erkölcsi mondás,
láboskodik lábaskodik. ágaskodik, magos magas, ospotáj ispotály,
pongoniét panganét, sohovnat sehonnat, sohova sehova.
Az o hangnak a köznyelvtől eltérő ilyetén használatából ismét
két hangmegfelelés lép feltűnőbben előtérbe: a z á r t a b b h a n g
(a > ö) és az a j a k h a n g (e > o) felé való törekvés. Minthogy
ezzel a kettős irányzattal már előbb is találkoztunk, valóban jel
lemzőnek mondhatjuk. De persze nem egyedül Halmágyra nézve,
hanem, a mennyire az egyes adatoknak a MTsz. adataival való
egybevetéséből következtetni lehet, az egész székegységre nézve is.
Egynéhány adat itt is ellenkező irányú (u > o) fejlődésre
mutat ugyan, de az előbb említett két irányzat mellett tanúskodó
adatok túlnyomó nagy számával szemben, ez semmiesetre sem
mondható jellemző vonásnak.
e. Már STEUER említi (SzNyH. (>.), hogy a székelységben a
nem, ne, se, le és te szavakban nyilt e hangzik. Ezt a megfigyelést
Halmágyra nézve is megerősíthetem, valamint azt is, hogy a sem,
se összetételeiben már e van : semmi, senki (de viszont: hanem).
A halmágyi sohogy, soliól, sohonnat is megelőző e-re mutat. Egyéb
eltérő esetek:
a) deged dagad, esmiént ismét, fiieny, keccór kétszer, menyet
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menyét; — b) élig alig, eözik éhezik, esz ész, hetfii hétfő, hetüs
hetes, mezge mézga, fiehesség neheztelés, ösvény ösvény, tehén tehén,
teenhus tehénhús;
c) veréb veréb [Gömör.j; - d) ostornyél
ostornyél.
Az e-nek használatában tehát majdnem tökéletesen megegye
zik Halmágy a szókelységgel. Feltűnő ezekben az eltérésekben
különösen a régi *e helyén álló e és főleg azért, mert, mint még
látni fogjuk, Halmágy ezt az eredetibb hangot szabályszerűen ket
tőshangzóvá fejlesztette.
A vegyeshangú e Halmágyon meglehetősen el van terjedve.
Az egyik gyakrabban használja, a másik ritkábban, de alig van
ember, a kinek beszédében hallható ne volna. De azért mégsem
mondható állandó használatú hangnak, mert egy és ugyanaz az
ember, ugyanabban a szóban is egyszer ejti, egyszer nem.
Azok a szavak és szóalakok, melyekben többször is följegyez
hettem az e hangot, melyekben tehát némileg állandóbbnak lát
szik, a következők: de°, el, ez, hanem, kentem, le, e menyem monta,
ne, neköm, nem, noemberben, te, templom és a múlt idő ragos alak
jaiban, pl. mentem, mentetök, megnyerte stb.
STBUER a székely e hangról azt mondja, hogy «főleg tőszavak
ban, még pedig r e n d e s e n nyilt e helyén található*) (SzNyH. 6.).
Halmágyon mintha kissé másképpen állana a dolog. A felsorolt
példákból is látható, hogy itt nemcsak rendesen, hanem kivétel
nélkül mindig nyilt e helyén áll. (Azt az egy-két szót, melyben
köznyelvi zárt é'-nek felelne meg, a székelység nyilt e-vel ejti.
Összes halmágyi jegyzeteim között egyetlenegy adatot sem talál
tam, a melyben köznyelvi vagy akár székely e helyén állana. Halmágyról azt sem lehetne éppen mondani, hogy főleg tőszavakban
használnák. Az én tapasztalatom az, hogy a szó második vagy
harmadik tagjában is, és különösen a múlt idő ragos alakjaiban
elég gyakran hallható. De ezek mindenesetre csekélyebb fontos
ságú külömbségek.
Ezt az e hangot Halmágyon kívül eddigi tudomásunk szerint
a székelységnek még következő vidékein használják: Háromszék
ben Torja tájékán (Nyr. 3 : 375), a moldvai csángóknál (9 : 447).
néhol a Eika körül, Gyergyó táján és a Hargita alján (STEUER,
SzNyH. 5.). Tehát keleti székely vidékeken.
Talán nem lesz érdektelen e helyen megjegyeznem, hogy
ezen e hangnak az irodalomban való legelső megemlítésére éppen
halmágyi használata adott alkalmat KRizÁnak (V. ö. Vadr. 561.).
Az a hang használatában csak csekély eltérést tapasztalunk,
s ez eltérésekből sem olvashatunk ki valamely Halmágyot különö
sebben jellemző sajátságot.
a) bohó bohó, hozza hozzá, innap ünnep, kata.t kutat, kénaso
kéneső, makkan mukkan, parazsa parázs, rea reá; -••- b)fazakas
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fazekas, hua hová, magyarító mogyoró, matölla motolla, rakottya
rekettye, sikla csukló; — c) pareió porczió [Besztercze -Naszód m.]; —
d) madár madár.
Az a hangnak halmágyi használatára nézve sem lehet hatá
rozott szabályt felállítani. A mennyire a jegyzeteim alapján egy
más mellé állított adatokban bizonyos szabályszerűség nyilatkozik,
talán azt lehetne mondani, hogy a szó első tagjában ritkábban
hallható; már gyakrabban a későbbi szótagokban, leggyakrabban,
szinte állandóan, a szóvégi nyilt szótagokban. Egyet azonban ha
tározottan állíthatok; azt, hogy Halmágyon n e m minden a ilyen
zártabb ejtésű, mint a hogy STEUEB JÁNOS a székelységre, különösen
a keleti székelységre vonatkozólag állítja. Gyakran hallható Hal
mágyon, minden ember ejti, de nem állandóan, minden a helyett.
Példákat e helyen talán fölösleges idéznem; elég sok található
alább a tájszók között és az összefüggő nyelvmutatványokban.
á. Ezt a hangot Halmágyon az a-hangzós szótagokat közvetetlenül megelőző szótagokban használják köznyelvi a helyett.
Pl. kcipdl, kalapál stb. Külön is említhetők: a) gdndr gunár, hdrdkdj harkály és d) aldmdrijom almáriom, mdgydránt majoránna.
Az (?-nak ilyen asszimiláló hatása már KRIZA nyomán isme
retes a székelységből, de hogy még az a-nak is, mely pedig már
nagyon közel áll az á-hoz, ilyen asszimiláló ereje van, arról eddig
még nem volt tudomásunk, s ebben a tekintetben Halmágy egy
előre magára áll.
Az asszimiláczióból keletkezett d hangot külömben BALASSA
szerint (MNyj. .111. 1.) a marosszéki nyelvjárás, az egész nyugati
székelység, a csík-gyergyói és a moldvai csángó nyelvjárás ismeri.
Az «egész nyugati székelység*) alá tartoznék Homoród vidéke is,
de STEUER (SzNyH. 5. l.)azt mondja, hogy «Homoród vidékén épen
nem élnek vele». SiEUERnek ez a megfigyelése, ha ugyan helyes,
mindenesetre nagyfontosságú a halmágyi nyelvjárás-sziget eredeté
nek kérdésében, mert az e és ö egyforma használatának alapján
eddig azt hihettük volna, hogy Halmágy nyelve a székely nyelv
járások közül a homoródvidékivel egyezik meg leginkább. Mint
hogy a halmágyi nyelvjárásnak már több sajátsága mutatott kelet
felé, de az á használata tekintetében a keleti nyelvjárások közül
csak a c s í k - g y e r g y ó i és a m o l d v a i egyezik meg a halmágyival^ azért ezentúl legtöbb joggal ezek felé figyelhetünk.
Áttérve a h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k használatára, elő
ször is azt az általános sajátságot kell megemlítenem, hogy szótag
záró r, l ésj előtt a rövid magánhangzó rendesen megnyúlik. Nem
szótagzáró l, r, j-nek persze nincsen ilyen hatása. Pl. dolog és dol
gozik, ürömibe és ördög, erüős és érd/iiő, elereszti és elment. Ez közszékely sajátságnak mondható. Meg kell azonban itt említenem
azt az érdekes tapasztalatomat, hogy a szótagzáró l Halmágyon
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csak akkor nyújtja meg feltétlenül az előtte álló magánhangzót, ha
utána még egy mássalhangzó következik. Ha mondat vagy szólás vé
gén áll az l, vagy ha magánhangzóval kezdődő szó következik utána,
akkor az előtte álló magánhangzó legtöbbször megtartja rövidségét.
Pl. Kérgezsd el e liásztvál! — Mé nem. veszed fel? — Fid : fülbevaluó. Az r, j-vel valószínűleg szintén így áll a dolog. Ezt a megkülömböztetést a többi székelységben tudtommal még nem vet
ték észre.
Ezzel kapcsolatban megjegyezhetem mindjárt azt is, hogy a
hosszú e\ é9 e, á, a hangok, a mint az alább közölt szövegekből is
látható, csakis ilyen szótagzáró /, r,j, vagy néha, nagy ritkán, a
hangsúly hatása alatt keletkeznek. Ez alól csak a kérdő e szócska
tesz kivételt, mert Halmágyon mindig széles ejtésű hosszú i-nék
hangzik. Ilyen esetben bizonyára az <i is szeles ejtésű hosszú íí-ra
változik. Abban a néhány idetartozó adatban, melyet Halmágyon
feljegyeztem (mindössze sem lehet valami sok), á hangot találok
ugyan jelölve, de bizonyos vagyok benne, hogy ezekben, pl. álmát
almát, káldjbdsz plajbász, marhát marhát, hajcsdk hajtják, Hdlmágy, széles d-i ejtettek, melyet én csak sietős jegyzés közben
jelölhettem cí-val. Mert hiszen a szűkebb ejtésű á-hó\ itt is föltét
lenül labiális á lett volna.
A szótagzáró l, r, j hatása alatt keletkezett hosszú magán
hangzók összefoglaló tárgyalása után szintén együttesen akarok
megemlíteni egynéhány olyan szót, a melyekben a hosszú magán
hangzó nem keletkezett ugyan ilyen hangtörvényszerűen, de a
melyek között mégis bizonyos összefüggés sejthető. Azt látjuk
ugyanis, hogy ha a köznyelvben a szó első tagjában f e l s ő n y e l v 
á l l á s ú r ö v i d m a g á n h a n g z ó áll, akkor a halmágyi nyelv
járásban igen sok esetben a megfelelő hosszú magánhangzót talál
juk. Ilyenek: bísztos, csíptetüo, hivatal, ígyeközik, nyírentyü (nyi
rettyű), síralom, vidám, vidék, tükör, ügyes, ülés, múlat, uccu,
utazik.
Ezeknek a hosszú magánhangzós szóalakoknak elterjedéséről
a MTsz. alig egy-kettő kivételével nem ad ugyan felvilágosítást, de
ismeri a székelység, sőt, úgy látszik, egész Erdély is.
Külön felemlítendők, mivel felső nyelvállású hosszú hangzó
jukban hangváltozás is rejlik, a következők : a) küjel kívül, lüdiérc
lidércz, mű mi, szü szív, űz íz; b) rúzsa rózsa, tik tyúk; c) fírcől
férczel [Pal.j, kúdúl koldul, kúdus koldus.
Minthogy a középső nyelvállású hosszú hangokat czélszerűség kedvéért együtt tárgyalom a megfelelő kettőshangzókkal, a
hosszú magánhangzók sorából már csak az á és á használatáról
kell szólnom. S ezekkel gyorsan végezhetünk, mert már az eddig
felsorolt adatokból is látható, hogy Halmágyon m i n d e n köz
nyelvi d helyén ajakműködéssel képzett á hangot ejtenek. Csak
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azoknak a nyelvében hallható az d mellett á is, a kiknek némi
iskolai műveltségük van. Az á tehát nem eredeti hangja e nyelv
járásnak, hanem csak az iskola és a templom irodalmi nyelvének
hatása alatt kezd terjedni.
Az á hang használata mindenesetre fontos jellemző vonása
a halmágyi nyelvjárásnak és csak sajnálhatjuk, hogy STEUER — az
egyedüli, a ki e hangnak a székelységben való használatát eddig
említette — nem határozta meg pontosabban, hogy m e l y i k szé
kely vidéken használatos. Annyit mégis mond, hogy a keleti szé
kelységben, s hogy legjobban hallható l, r előtt, de e g y e b ü t t is
a köznyelvi á helyén (Hunf.-Alb. 34.). A magam tapasztalatából
hozzáadhatom ehhez, hogy csik-vacsárcsi cselédünk, a ki csak
mostanában jött Brassóba és még érintetlenül beszéli nyelvjárását,
m i n d e n d-t ilyen labiálisán ejt. Háromszéken, ha nem tévedek,
már nem használatos az d.
Nagyon érdekes a középső nyelvállású hosszú magánhangzók
használata, mert Halmágy nemcsak általánosságban kettőshang
zókat fejlesztett mellettük, hanem a használatban pontosan meg
is külömbözteti egymástól a kettőt.
Az ííhangot általában eredetibb *é helyén használják. Pl. lélök, nép, szép stb. Azoknak a nyelvében, a kik már nem beszélik
tisztán a nyelvjárást, vagy úriasabban akarnak beszélni, egyszermásszor természetesen a nyíltabb eredetű H helyén is hallható az é:
de a romlatlan nyelvűek, főleg az asszonyok, csakis *é helyén
használják.
A közhasználattól eltérően a következő esetekben találunk
Halmágyon é-i:
a) cémer bárány- v. bornyúczimer, éfiju ifjú, kén kín. kénlnódik
kínlódik, kénoz kínoz, kéréedr krajczár, Uvend'Hő'leendő, sétdr sajtár,
8zen szín ; — b) évegxLveg,féiikő fenkő, héjjá (vminek) híja, Jiér hír,
kéndl kínál, kénes kincs, késér kisér, késértet kisértet, kévdn kivan,
mér mer, segét segít, teként tekint, tekéntetös úr; — c) kéléncs kilincs
rDtúE], léi lel, talál; — d) göréncsös göröngyös, Lxrisfa kőrisfa, mijei
mivel, művel.
Az f^-nek megfelelő k e t t ő s h a n g z ó , az jé Cé) természetesen
a nyíltabb eredetű *é helyén áll. Pl. tiél, niév, hiét, egiér, nehiéz.
szerettiél stb. Ez alól azonban néhány kivétel is van. Összevetettem
ugyanis az én halmágyi adataimat, melyekben több ízben is ie
hangot jelöltem, azon szavakkal, melyekben a TMNy. szerint nyíl
tabb vagy zártabb eredetű é van, és azt találtam, hogy Halmágyon
je-vel ejtik az árnyiék, kényiér, jdtiék, maradi ék, faziék, já?idiék,
tündiér szókat, holott ezekben zártabb *é van. Ilyen eltérést tapasz
taltam az elbeszélő múlt e-jében (pl. emikór beteg valiék) és az ikes
igéknél a feltételes módban is (pl. te és enniél, ugy-e'?). Ezekben
szabály szerint é hangot várnánk. Helylyel-közzel néha más sza-
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vakban is ié hallható a szabályszerű é helyett, de sokkal ritkábban,
mint tiszta é hang ié helyett.
A köznyelv hangjaival szemben még a következő eltérések
tapasztalhatók Halmágyon : a) köziéi közel [MTsz.: közéi]; — b) hié
forró [MTsz.: hé, Vas m. hié], körtövié körte [MTsz.: körtvély, körtövély], tiéj tej [MTsz.: téj], viéllem, viélled stb. velem [MTsz.:
v ellem].
Olyan nyelvjárás, a mely olyan módon külömböztetnó meg
az eredeti *á és *é hangokat, mint Halmágy, nincsen több. Leg
alább a mennyire nyelvjárásainkat ma ismerjük, ezt kell monda
nunk. Azt ugyan tudjuk, hogy a székelységben az é mellett az ié
is használatos, de sem azt nem tudjuk pontosan, hogy m i l y e n
e s e t e k b e n , sem azt, hogy m e l y v i d é k e n . Hétfaluban ren
desen *é helyén áll az ié, de elég gyakran hallható *é helyén is.
A megkülömböztetés korántsem olyan pontos mint Halmágyon.
S azért az *é, *é ilyen megkülömböztetését legalább egyelőre, a
halmágyi nyelvjárást különösen jellemző sajátságnak kell tar
tanunk.
Az óf o hangoknak és a megfelelő kettőshangzóknak haszná
latában Halmágy, mint már említettük, szintén pontos külömbséget tesz.
Az ö, ő használatának összes esetei két csoportba sorolhatók.
Először is eredeti *ov, *öv helyén áll Halmágyon ő, ő. Ilyen szó
persze elég kevés hallható; o-val csak az egy ló szóban állapít
hattam meg. Eredetibb ó-vel már több van. Ezek: kő, tő, cső, bő,
főni, lőni, dőlni, szőni, nyőni és ő (szem. névmj, de az utóbbi néha
//ó'-nek ejtve is hallható. Lehetséges, hogy még néhány más szóban
is előfordul ez a zártabb eredetű d, ő hang, de én csak ezekben
észlelhettem kétségtelenül. Másodszor meg akkor marad meg tisz
tán az ó, ö, ha szótagzáró l, r, j hatása alatt rövid o, (7-ből kelet
kezett. Pl. hői lakói ? vándorolni, rojtos, bőr, akkor, ördög, embőr,
mégbetekszől stb. — Külön is említhetők: a) rokon rokon; - b)
tóruö tarló, tóruóz tarlóz; •—• d) csörög csorog, csurog.
Az ö, ó'-nek megfelelő kettőshangzókról általánosságban azt
lehet állítani, hogy *av, *ev helyén állanak. Részletesebben a kö
vetkezőket kell megjegyeznem :
Az uo, uö mássalhangzón kezdődő hangsúlyos szótagokban áll.
Pl. tuo tó, suo sójuojó, szuo szó, csuovdl csóvál, huonéij hónalj, nuotdz
nótáz, gyüözi győzi, sziiöke szőke, siiög sőg, süveg, tiiöke tőke stb.
Az yó, Uö általában hangsúlytalan szótagokban használtatik.
Pl. ájtuő, hintiió, hdzbuól, húzuódik, lopuódzik, téetijös tehetős, pengijő, verijődik, fizetiiödik, kériiödzik stb. Egyszer-másszor azonban
még hangsúlyos szótagban is hallható a kettőshangzónak ez az
alakja, különösen a szó elején, Pl. uöcska, uóra, uórijás, ijőröz, ijörliiödik, ijőszkör.
Nyelvtudományi
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Az ug, üö és ug, üö kettőshangzókat végül mindig csak l ki
esése folytán keletkezett hosszú ó, ö helyén ejtik. Itt is azzal a
külömbséggel, hogy ug, ÜQ hangsúlyos, ug, üö pedig hangsúlytalan
szótagokban áll. Pl. vugt (vót) volt, ugt Olt(-folyó), fugt folt, fugdoz
foldoz, vugna volna, füöd föld, zilöd zöld, tüöt tölt, de mekhugt
meghalt, meltiijöt megtelt, mert a hangsúly itt az első szótagon van.
Összehasonlítva adataimat a TMNy-nal azt találtam, hogy
Halmágyon kettőshangzót ejtenek a gyuonik, tüöke, üösz (herbst)
szavakban, holott ezekben zártabb eredetű az o, o.
Különösebben kiemelendő kettőshangzós alakok: büöjeg bé
lyeg, büölle's bélés, niiönüö néni. A MTsz. nem ismeri őket. A kugcs
kulcs szónak kóes alakja másutt is eléggé ismeretes.
A mint nem találtunk olyan nyelvjárást, a mely olyan módon
fejlesztette az *é és *e hangokat, mint Halmágy, éppen úgy nem
találunk olyant sem, mely az 6, ő-t és a megfelelő kettőshangzókat
ilyen módon megkülömböztetné. Az uó, üö hallható ugyan a szé
kegységben is Csík középső részén és Moldvában (Nyr. 22 : 127),
de hogy milyen esetekben, azt nem tudjuk. Hétfaluban is hallha
tók, bár nem általánosan.
2. A mássalhangzói; használata.
A mássalhangzók használatában természetesen sokkal cseké
lyebb mértékben tér el a halmágyi nyelvjárás a köznyelvtől, mint
a magánhangzókéban. S a mi eltérést tapasztalunk, az is inkább
egyes esetekre szorítkozik, nem olyan hangtörvényszerű, mint a
milyennek sok esetben a magánhangzók eltérő használatát talál
tuk. Összeállítom tehát először is ezeket az egyes eseteket, hogy
legalább az elterjedésük mértékében rejlő tanulságot lássuk.
a) bebbgüö hebegő, buffan puffan; ciha pihá, hórcog hortyog;
gagya gatya; bójza bodza, jászój jászol, széjös széles, széjső szélső,
váj vagy; kálajbász plajbász, keringötte teringette; nyírentyü nyi
rettyű ; disznyuo disznó, fetekeszényü színű, szürkünyet szürkület;
péjp selyp; Jiáncr flanellposztó ; vugd old; küzsdik birkózik; —
b) bezseg pezseg, forrni kezd; esúg súg, csúgdos sugdos, göréncsös
göröngyös; geriéta kréta; tángyiér tányér; kazáj kazal, mejj mell;
lik lyuk, likas zt lyukaszt, válu vályú; áncsorog ácsorog; ganyé
ganéj, nyüvestén nőstény, tekenyüö teknő; bestelen utálatos, csúf
(becstelen); rtiva ruha; zsír sír; — c) nyö nő (ereseit), nyövés nö
vés [Dtúl]; — d) biék pék, sütő ; [cájha szajha, csusták susták, régi
négykrajezáros, mdgyáránt majoránna, vívjad \irmd,febluár február,
elnáspáról elnáspágol, sinör zsinór.
Altalános érvényű sajátság a mássalhangzók használata tekin
tetében csak kevés van. Az egyik, hogy köznyelvi ly vagy íj helyett
mindig j , ill. jj áll. Pl. kirdj, ijen, vándorójjon, k<Jj féí, ájj. A másik
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az, hogy köznyelvi ny a szó végén, vagy mássalhangzón kezdődő
szó és rag előtt legtöbbször n-né változik. Asszon, léán, legén, kapitdn stb. Az előbbi nagyobb területen van elterjedve s az utóbbi
is eléggé ismert székely sajátság.
Az /-re nézve meg meg kell jegyeznem, hogy tőszótagokban
<>, ü, azaz uo, iiö után mindig elmarad, ha utána még egy mással
hangzó következik. Pl. ugt (Olt), vugt, vuona, mékhngt, fiiqd, zéiqd,
méktijöti. Más magánhangzó után csak ritkán. így: kúdus, kúdnl,
kiíd, kűttem, pdcQ, mánq,, ától, ásuó, fésüö, bésik'i s néha az el ige
kötőben, ha mássalhangzón kezdődő ige előtt áll. Más szavaknak
ilyen magánhangzói után nem marad el és szó végén egyáltalán
nem. Pl. mit é'szó'l? vándoroltam, ült, féltünk stb.
Ha most már összehasonlítjuk Halmágynak az Mel szemben
való eljárását a többi székely nyelvjárásokkal, akkor azt látjuk,
hogy legpontosabban ismét a csík-gyergyói nyelvjárással egyezik
(v. ö. MNyj. 129.).
Az l használatára vonatkozólag végül még meg kell említe
nem, hogy a tijöllem, ruóllam, belijőllem, viéllem személyragos hatá
rozókban iríindíg hosszú, mint a székelységben általában.

III. A hangok kapcsolata.
E tekintetben Halmágyon főleg a m a g á n h a n g z ó k kap
csolásának módja nagyon érdekes. Érdekes azért, mert a hiátust
hol elkerüli, hol meg éppen keresi, és azért, mert ebbeli eljárásá
ban több renden külömbözik a többi székely nyelvjárásoktól.
Ha áttekintjük az idetartozó adatokat, azt látjuk, hogy a halmágyi nyelvjárás mindig j hang segítségével kerüli el a hiátust, ha
a két találkozó magánhangzó elseje i. Sok esetben még ott is a j - t
használja, a hol a köznyelvben v áll. így: ijen (v. ö. alább: oan,
ón), fijam stb. és híjunk hívunk, kőmijes kőmíves, míjél művel,
míjes nap. bijaj, de az utóbbit bihaj-nak is mondják s ez az egye
düli eset, hogy az i mellett h szolgál a hiátus kitöltésére, n e m j .
Ha a találkozó két mássalhangzó elseje nem i, hanem valamely
más elülső hangzó, akkor a nyelvjárás már nem gondoskodik föl
tétlenül a hiátus elkerüléséről. Elkerüli pl. j közbeszúrásával a
hiijöjk, léjány, fejér, éjen (ilyen) szavakban, de már sok más hasonló
esetben megtűri.
A két egymás mellett álló magánhangzót BALASSA szerint
<MNyj. 119.) csak néhány nyugati nyelvjárás tűri meg, de tény,
hogy a hiátus a keleti székelységben is előfordul. LŐIUNCZ KÁROLYnak háromszéki adatait, melyeket ZOLNAI GYULA egy alkalommal
(Nyr. 20 : 255) már kiemelt, megerősítheti azon tapasztalatom,
25*

:584

H0RGER ANTAL.

hogy a hiátus körülbelül ugyanazon szavakban Hétfaluban is
eszlelhető.
Ebben a tekintetben tehát ismét megegyezik a halmág}i
nyelvjárás a keleti székelységgel. Csakhogy Halmágy nyelve nem
csak hogy megtűri a hiátust, hanem még éppen kedveli is, a mint
ezt a következő adatok eléggé bizonyíthatják: szilem szivem, füeny
fövény, hua hová, suase sohasem, toa tova, tovább, oan olyan, loak
lovak, jook juhak, jöön jőjön, jöenek jőjenek, höej hüvely, teen tehén
(tehén), teetők tehetek, téetijos tehetős, feem fejem, csaarok csavarok
stb. Sőt még akkor is, ha a két magánhangzó két külön szóhoz
tartozik, pl. szölló'egy szőllőhegy.
A hiátusnak ilyen kedvelésére a Székelyföldről eddig nincse
nek adataink. Ezt a nyelvjárási sajátságot csak messze nyugaton,
az őrségi, a hetési ós a göcseji nyelvjárásban találjuk meg.
Ugyanazon vidéken találjuk meg párját a halmágyi nyelvjárás
azon sajátságának is, hogy a h, v,j elejtése által előidézett hiátust
ismét eltünteti azáltal, hogy a két rövid magánhangzót összevonja
egy hosszúba. így a következőkben: sög v. süö§ (süveg), báránybőr
sapka, cök v. ciiök czövek, e fém a fejem, ón (oan) olyan, té& te és.
Még gyakrabban olyan módon kerüli el a hiatust, hogy a két egy
más mellé kerülő magánhangzó közül, akár egy, akár két szóba
tartozzanak is, az elsőt egyszerűen elhagyja. Pl. h'imes kőmives,
ullet úgy lehet, hájcsák kiáltják, odadnám, pincét jtgó, pájtdjtuó, kecskolluó, Varg Ilona, áripáréf%t'álma, bókig (bokáig) jártunk e vízbe,.
biémént iity csürk (csirke) e kcrtyibe, ebb e zsákba, abb e részbe.
A m á s s a l h a n g z ó k kapcsolásának módja korántsem
olyan változatos és érdekes Halmágyon, mint a magánhangzóké,
így ha két képzése módjára vagy helyére nézve külömböző mással
hangzó kerül egymás mellé, akkor az első természetesen itt is alkal
mazkodik a másodikhoz. Ha három mássalhangzó találkozik, akkor
a kiejtés megkönnyítésére az egyik, rendesen a középső, kiesik,
mint a Székelyföldön is. Pl. kontár könyvtár, minyá mingyárt,
mom még mondd meg, félakanznuk, strimfi, lajbi, pánti ka, Isten stb.
Teljes hasonulás csak ritkán hallható : éecer-máccór, hossem, irisség, nllet, híllap, hattá. Hogy közbeszúrt magánhangzó könnyíti
meg a kiejtést, azt csak az egy tekenyijo-ben vettem észre.

IV. Szótövek és kötőhangzók.
A szótő változásai már több érdekes megjegyzésre adhatnak
alkalmat. Feltűnő először is, hogy a rokonsági nevek és kereszt
nevek megrövidülnek, ha megszólításképpen használtatnak. A bd
bácsi, bátya és nién néni (Halmágyon nüon is) a Székelyföldön is
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használatosak, de Halmágyon any anya, ap apa, mák (mákuó) anyai
részről való nagyapa, mány {mányi) anyai részről való nagyanya,
suo sógor, tá társ, is megrövidülnek. A keresztnevek közül: Ist
István, Jcjn János, Győ v. Győr György, Ancira András, Mijei Mi
hály, II Ilona, Ka Kata, Sá Sára. Pl. ,Any, aggyon almát! 4 ,Felküötiél-é tá?' ,Hua mégy Ján? De már ragok előtt megmarad a
teljes tő. Pl. ,Mom mék Katának'. A keresztnevek a jelzői haszná
latban is megrövidülnek. Pl. ,Ménny él Győr bátyádni'. ,Mégmontad-e II nvönilödnek ?'
Teljesebb tövek, melyek a székelységben is megvannak: diihii,
terii, sziju, tulu. A fazék szónak kettős töve is ismeretes Három
székből : faziék, biótészi e faziékba, réjta vagyon e faziékon, de ere
detibb ragok és képzők előtt: fazokat, fazakak,
jazakam,fazakas.
Éppen így ismeretes tenyér mellett tenerem, tenered stb. Érdekesebb
ennél, mert a MTsz.-ban nem találom nyomát, hogy a híj (padlás)
szónak láb mellékalakja is van. ,E galamb e híb likára szállott".
.Kinesztem e híb likán'. ,Méktüöt e híb füstéi'. A tésés analógiájára
énsés is keletkezett. Csak egyszer hallottam ebben a szólásban:
,Ensés ott vuotam, téses ott vuotál'.
A névszótőre vonatkozó egyéb eltérésekként megemlíthetők
még: fonal, fiieny, ösvény, tehén, madár, veréb; hiéti vásár, eleség;
celet lőnek e katonák, keccör; darást, nyárt, scírt, pohárokot. Itt
már nem tudnám határozottan megjelölni azokat, a melyek a
Székelyföldön is ismeretesek.
A kötőhangzó megléte vagy hiánya miatt említhetők: mindennapiat és teJient, túróst, mákost, fejért.
Több esetben van Halmágyon a köznyelvinél zártabb kötő
hangzó, így első sorban a tárgyrag előtt, de csak akkor, ha többes
szám vagy birtokos személyrag után következik. Pl. házakot, házq,mot, de házat, kezeköt, kezernöt, de kezet. Ez általános székely és
palócz sajátság. Gyakran zártabb az -n rag előtt i s : gyakron,
gyorson, alázatosan, bövön, csendesén. A míjesnap-ot (hétköznap)
rendesen míjasnap-nsik mondják.
Zártabb kötőhangzója van végül több egytagú á hangzós fő
névnek is. Ilyenek: ág, ágokot, kútágos; ágy,cígyot; hát, hátodra,
hatos ló; láb, lábomot, lábos; nád, ncídot; nyelj, nyájot. (Ház, úgy
látszik megtartja nyíltabb kötőhangzóját.) És újj: újjomot. Ezek
nek egy részét LŐRINCZ KÁROLY a háromszóki nyelvjárásból is em
líti (MNy. VI. 21 .).
Az i g e t ö v e k inkább csak a kötőhangzó használatára nézve
térnek el a köznyelvtől; az igető maga alig mutat érdekesebb
változást.
A hangrövidítő tövek közül megtartják a hosszú hangzót a
2. személyben: lészsz, tészsz, mégy v. mész, légy, tégy, a 3. személy
ben: hagy, léi, mér. Ezeken kívül még: lévendiiő leendő. A hangzó-
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vesztő tövek a múlt időben térnek el a közhasználattól. Pl. iérzötte,
mégérdemlötte, üőrzöttük. ,Hogy emlékszött még ruóllam?' (Több
ször is mondta egymásután.) Bogzuádik is idetartozik. Érdekes
?;-tövü ige : siérszik (fáj). Töve éppen olyan változásokat szenved
mint a fekszik igéé. ,Siérszik e szüvem'. ,E cepüőköm elsiértötte e
lábomot, most siérszik'. ,Siériisznek e lábai e marhának'. ,Siériittek ez ujjaim és, de mos meg-gyavultak'. A MTsz. csak a keleti
székelységből ismeri. Az eszik, iszik igék múlt idejű sing. 3. sz.
étt, itt, de ez utóbbi inkább ivutt. A menni ige tövének változásai
a jelen időben : menyek, mész v. mégy, menyén, menyünk, 'menték,
mennek. Vannak mellett vágynak és vadnak is hallható.
A mi eltérést találunk a kötőhangzók használatában, az majd
nem mind a kötőhangzó rovására megy.
A kötőhangzónak a köznyelv ellenére való használatára a
következő adataim vannak: várrani, vdrrottuk, varrottam, békéileni,
beszéllött, segellőtte)n, esseni. ,Aszt hittem kiessette magát, de megin
fellegzétt'. ,Fórrani kezd e víz'.
Mindig kötőhangzó nélkül járul a sziszegő végű tövekhez a
2. sz. ragja: hisz-sz, risz-sz, lész-sz. Ha az igető z-ve végződik,
akkor ez mindig sz-re változik. Pl. Mér gyálászsz örökkió?' ,Minek
neveszsz ingom ?' ,Hát reggelig vígadoszsz itten ?' ,Mit nyuszsz ?
báránt-é váj johot?' S éppen így: íioszsz, iíszsz, neszsz, rebdösz-sz.
Az s végűek, úgy látszik, ingadoznak: <ílvas-sz, ás-sz, de keresz-sz.
Igen gyakran járul a tőhöz kötőhangzó nélkül a többesszám 3. sz.
ragja is: monnak (mondanak), hordnak, tártnak, szántnak, {értnek,
bántnak, felakasznak. Második személyű tárgyas ragozásban is :
mondlak, kiérdlek. - Ugyanezt tapasztalhatni az idő- és módjelek
előtt is. A í-végű egytagú igék, ha a t előtt magánhangzó van, a
sing. 3. sz. kivételével mindig kötőhangzó nélkül veszik fel a múlt
idő -t jelét. Futtám, futtái, futott, futtunk, futtatok, futták, s még
süttem, juttam, hittem, vettem, nyittam. Néha a feltételes mód jegye
előtt is a rövidebb tőalakot találjuk : tartna, kűdne.
A kötőhangzó zártsági foka tekintetében ritkább az eltérés.
Ugy látszik, mindig zártabb a kötőhangzó á hangzós tő után.
Ilyenek: ágozik, válóid el,féíájozni, tárnod, fároszt, lábójja. LŐRINCZK.
szerint (MNy. VI. 212.) majdnem mindegyiket Háromszéken is így
ejtik. Zártabb a kötőhangzó, (mint ugyancsak Háromszéken is,) még
az ivutt, hívutt, nyugunni, nyugu gyek alakokban.
Hogy az utóbb elősorolt nyelvjárási sajátságok mindegyike
Halmágyon kívül még mekkora területen járja, azt ma talán még
nem is lehet megállapítani. Annyi azonban bizonyos, hogy leg
többjük a székelységben is ismeretes.
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V. Név- és igeképzés.
A n é v s z ó k é p z é s tekintetében Halmágy nyelve nem
mutat semmi jellemző eltérést a köznyelvtől, s igy erről, ha csak
elő nem sorolom a köznyelvben szokatlan, de máskülömben tör
vényes képzéseket, alig is van mondanivalóm. Mint feltűnő kép
zést meg akarom mégis említeni a kérésztiilet főnevet, melyet két
szer is hallottam a következő mondatokban: «Ekkora házat épithec kérésztületbe és». «Kérésztületbe fojt e víz ez odvaron». ROZSON DAI úr, a kit ez iránt mindjárt megkérdeztem, azt mondja, hogy
nem ismeri, nem emlékszik rá, hogy hallotta volna. De én egészen
határozottan hallottam. Később észrevettem, hogy a MTsz.-ban is
van rá egy kérdéses adat a Székelyföldről. — Mint általánosabb
sajátságot fel lehetne említeni azt az egyet, hogy a rokonsági nevek
egy részét mindig az HÓ, HŐ kicsinyítő képzővel használják. így :
apud, anyuó4 mákuó, niénüő és nüönijő.
Az i g e k é p z é s terén is csak egy valóban jellemző saját
sága van a halmágyi nyelvjárásnak, a denominális -ül, -ül képző
nek feltűnő kedvelése a köznyelvben szokottabb -od, -ed, -öd
helyett. Pl. ,Mékporosnlt e büöcsüő'. ,Elessüősűl ez üdüő'. Mékpiszkosúl, méktéméttül (tömötté válik), élbetegesül, elkedvetleníti, meg
ittasul, megmelegíti, megbüdösíti, méksárosiíl. Legnagyobb részük
nincsen meg a MTsz.-ban.
Nagyon kedveli továbbá ez a nyelvjárás a reflexív -ód, -őd
képzős igéket, melyeket rendesen a szenvedő ige helyett használ.
,E búza eliég rosszul mutatuódik'. ,Ez aduósság fizetüőggyék ki'.
,E disznyuóra légyén gondod, mei^ ha nem mégrakuódóV. k a r á 
csony elsüő napján temetüődött''. ,Atólíruódott ez én nevemre' stb.
Nem tudom, hogy megvan-e ez a sajátság a székelységben is.
Az -ít képzőnek rendes alakja az -itt, mint a székelyeknél is.
Pl. e'pitt, mékpuhiccsá, meksiritti stb. Úgy vettem azonban észre,
hogy a múlt időben megmarad az -ít. Legalább többször jegyez
tem ilyen alakokat, mint: építöttem, leményítötte, megvastagította,
tágították stb.
Általánosságban megjegyezhető még e pontban az, hogy bár
Halmágy az ó'-ző nyelvjárásokhoz tartozik, a háromalakú igekép
zők mégis megtarthatják hármas alakjukat. Ha t. i. a szó tövében is é
hang van, vagy esetleg még a reákövetkező kötőhangzó is é, akkor
a képzőben is megmarad ez a hang s nem változik át ö'-vé, mint a
hogyan az ö-ző nyelvjárásokban szokott. Pl. ,Szemérég belüőlle e
víz' és ,Oan hideg vuot, hogy didöröktiink'. Méndegiél, eddegicl és
nyilödögiél; nézel és kérölöm. De már a kettős-alakú névszóképzők
mindig o, ö hangúak, mert előttük sohasem állhat e. Tehát mindig;
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szerelőm, veszodelöm, feledékőny stb. Halmágyon kívül valószínűleg
Homoród vidéke az egyedüli ő'-ző nyelvjárás, a melyben e képzők
hármas alakja dívik.

VI. Név- és igeragozás.
A n é v r a g o z á s köréből felemlíthető először is az, hogy a
-ba?i, -ben rag, mint minden más nyelvjárásunkban, úgy Halmá
gyon is ismeretlen. Helyette a -ba, -be ragot használják, amelynek
külömben illeszkedés nélküli eredetibb Hé alakja sem halt ki még
egészen. Egy nagyon öreg asszony szájáról jegyezhettem le két
szer : ,Kőhalombjé hittak ez uramot'. ,Nem e tikoknak vettem
a törökbúzát], met e szánibié [szájamba] jés kell'. A ragnak ilyen
használata tudtommal eddig ismeretlen a népnyelvből. Igekötői
alakja, mint a székelyeknél is, állandóan bié.
A -buól, -bijől, -ruól, -rijől, -tnől, -tijől ragok csak kettőshang
zójuk miatt térnek el a közhasználattól. A szóvégi l megtartását és
a teljes hangzó zártsági fokát tekintve legközelebb állanak hozzá
juk a keleti székelységnek és a marosszéki nyelvjárásnak meg
felelő ragjai.
A -hoz, -](é'z, -höz és -szór, -szer, -szőr ragoknak ritkán bár,
de e hangú alakjai is hallhatók. Pl. szerhez állottunk, écce'r, de
már: kezemhöz, férhöz ment, keccőr, hiéccör stb.
A -val, -vei ragok alakjáról megjegyzendő, hogy a v mással
hangzó után asszimilálódik, a magánhangzó rendesen meghosszab
bodik, a szóvégi l megmarad. A székely nyelvjárások közül tehát
leginkább a homoródvidékivel egyezik meg az alakjuk.
A -ra, -re ragot némely szóban hosszú magánhangzóval ejtik.
Állandóan -re van a hely szó mellett, mint Csíkban és Gyergyóban
is, pl. Odvarhejré, err e kéjre. De Halmágyon, úgy látszik, más
esetekben is, a mit ez a figyelemreméltó adatom bizonyít: ,Aduót
vetnek immán e tyúhré jés*. A -rá alak a székelységben csak a kor
ral képezett határozókban áll, mint: akkorra, mikorra, máskórrá,
de Halmágyon ezeken kívül más időkifejezésekben is. így: liuonaprá, szombdtrá, vasárnapra, ténnáprá Ígérte.
A -vá, -vé ragnak, ha nem tévedek, csak magashangú alakja
használatos Halmágyon, s az is v nélkül. Pl. Káré vájjuk. Nem
hagyom, hoty káré menyén. Csonté fagyott. A mikor magánhang
zón végződő tőhöz járul, akkor mindig j tölti ki a hiátust. Némájé
tette magát. Sár pájé vált. Tuojé gyűlt e viz. -— E ragnak ilyen
használata általánosnak látszik az egész Székelyföldön.
Az -ipgyakran hallható -épalakban. Pl. májép, sokájép, kicsinyég,
emeddég, annyép. «Emmép napom van, cddég élök». Az -ép LŐRINCZ K.
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szerint (MNy. VI. 208.) Háromszéken is gyakori; lehet külömben.
hogy nagyobb területen is ismerik.
A -kor ragban még érzik az «idő» jelentés, mint Három
széken és a csángóknál. ,Akkórba vuot, emikór . . .' ,Hány uórakór vagyon'.
Halmágyon is élnek még, mint az egész székely területen, a
•nitt, -núl, -ni helybatározóragok. PL: E szomszédnitt vuotam.
Mányinitt hattá e kalapját. E buotosnúl hosztuk. E leányomnál
jövök. Nálunknál és járnak Barassuóba. Menyek ápámni. Odamen
tem kérni e nemzeccségömni,
A birtokos személyragok csak az egyes és többes szám 3. sze
mélyében külömböznek a köznyelvtől. Magashangú szavakban
ragok előtt t a 3. sz. ragja: kézit, kézibe stb. Mint majdnem min
den nyelvjárásunkban. A többessz. 3. sz. ragja mindig -ik: kezik,
lövik stb. A főnévi igenév személyragos alakjában is, pl.: Attál
ennik e disznyuóknak? Emiik attunk e jooknak. Nem szabad beliéneznik. Ezt az -ik ragot (a nyugati nyelvjárásterületet most nem
tekintve) a székelységnek csak keleti nyelvjárásai használják, s
ezekből is ki kell vennünk a gyergyói nyelvjárást, a hol STEUER
szerint (Nyr. 22 : 214) a rag alakja -ok, -ele, -öle. Marad tehát, mint
egyező, a háromszéki, csíki és hétfalusi nyelvjárás.
Az i g e r a g o z á s köréből legtöbb megjegyzésre az ikes
igék adnak alkalmat, mert nyelvjárásunk a 2. személy kivételével
meglehetős épségben tartotta fenn külön ragozásukat. így az I.
személyben, a mennyire megfigyelhettem, mindig megmarad az -m.
Pl. eszein, dolgozom ; enniém, dolgoznám, tartoznám; nem akarta,
hogy egyem. A 2. személyben már tő'bbrendbeli ingadozást tapasz
talunk. A jelentő módban rendesen mégmarad az -/, tehát: lakói,
szomorkodól, szökől, de gyakran haszn lják helyette az -sz ragot is:
,Ha biévetijó'c hozza, mommeg n e k i . . . ' Különösen a -hat, -het képző
után : ,Nem nyukhae V -Egy tíingyérbuól és é'hec viélle', de ehetői is.
,Ennyivel nem éíiégöthec még?' Az -l végű ikes igék mindig az -sz
ragot veszik fel: ,Mér válsz e feleségettői ?' EOZSONDAI úr szerint a
bomlik második személye is bomlasz. Legérdekesebb azonban az,
hogy még az sz és z végűek is felvehetik a 2. személyben az.s,e ragot.
Magam hallottam a következőt: tKönvezik e szeme' és ,Mót könveszszí' EOZSONDAI úr szerint így mondják még az úszik és viga
dozik igékben is. Mint biztosat, ezt a két példát jegyeztette le
velem: ,Ha messzire bijúszsz ez Uotba, báj talál érni'. ,Hát
reggelig vígadoszsz itten ¥ A feltételes mód 2. személyében
nem vettem észre ingadozást, vagy a közszokástól való eltérést, de már átcsapás az iktelenek ragozási módjába a felszólító
mód 2. személyében. Pl. ne teriéfálkozz, nyitguggy immán, húzógy
arrébb.
A 3. személy ragja a rendes alakot mutatja. A köznyelvi
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használattól eltérően ikesek: lépik, pökik, küzsdik, termik, biéfórrik..
így használják ezeket a székely nyelvjárások is.
Az igék alanyi ragozásáról megemlítendő, hogy a sziszegővégü tövek ragja a 2. személyben nem -l, hanem -sz. Lészsz, tészsz,
viszsz, ltoszsz, assz stb. A székely nyelvjárások közül ez a sajátság
eddig csak a Hétfaluból van feljegyezve. Halmágyon azonban,
mint az elébb láttuk, néha még a sziszegő-végtí ikes igék is az -sz
ragot veszik fel. — A 3. személyben az -n ragot a közhasználattól
eltérően csak a menyén és vagyon igékben találjuk. Jön, mint egész
Erdélyben ÍB,jo. A tárgyas szemelyragok tekintetében nem tapasz
taltam említésre méltó eltérést. Iktelenék a következő igék: háziul,.
m<lsz,fój, ess (az eső).
Az igeragozásnak az a sajátsága, hogy a jelentő mód tárgyas
alakjai helyett a felszólító mód megfelelő alakjai állanak, Halmá
gyon is közönséges. Mindig észlelhető ez a -í és -.s\?í-végü igéknél
az 1. sz. 3. személyében és az egész többesszámbau, éppen úgy,
mint az összes székely nyelvjárásokban. Halmágyon azonban néha
más igéknél és az alanyi ragozásban is előfordul. Pl. ,Májt kitelel
jünk valahogy!' ,Kivigyük viélle e szemetet'. ,Ha megigya e bor.it'.
Az igeidők közül megemlítendő az elbeszélő múlt, melyet a
szekelységgel egybehangzóan az imént történt cselekvés kifejezé
sére használnak. Pl. ,No, mégivám e boromot'. ,Látod-é? kivéve, e
kezembüől'. ,Mim montuk: ki vala, ki vala ez a patyolatos fejű?' A jövő idő kifejezésére a jelent használják. Ismerik ugyan a fog
igével összetett alakokat is, de ezek sohasem fejeznek ki jövő időt.
hanem mindig csak bizonytalanságot, határozatlanságot, valószínű
séget. Pl. ,E jövüő faceten fog lenni e vásár' = valószínűleg a jövő
héten. Éppen így: ,Ezök [az emberek) ugraiak fognak lenni'. ,Lehet
majd él fogunk menni'. ,Faszujka/o</ lenni ebb e zsfikba'. ,E múlt
évbe fokták épitteni'. A fog igének ilyen használatát LŐRINCZ K.
is említi Háromszékből (MNy. VI. 227.), és Hétfaluban is kö
zönséges.
VII. Beszédrészek.
E czímen lehetne talán összefoglalni mind azt, a mit a halmágyi névmások, határozók és névelők alakjáról megemlítendőnek
tartok.
A s z e m é l y n é v m á s o k rendes alakjai a következők: én,
te, ő, mii v. mű, tű v. tű, ők. A te névmás magánhangzója igen
gyakran e, s az egyes és többes 3. sz. névmások egyszer-másszor
kettőshangzóval is hallhatók. A többes 1. és 2. műk, műnk és tűk,
a melyek a székelységben elég gyakoriak, Halmágyon, úgy látszik,
nem járatosak. Legalább nem emlékszem, hogy hallottam volna
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őket és jegyzeteimben sem találom nyomukat. De már münköt
rendes. A többes 3. sz. névmásról még megjegyezhető, hogy bir
tokosjelző gyanánt használva is megtartja a többesszám A;-ját, mint
egész Erdélyben. ,Éz ők házik' stb.
Érdekesebb ennél nyelvjárásunknak három k é r d ő n é vm á s a , a micsa, mis ós menyenii. Az első kérdő es felkiáltó mon
datokban áll. Pl. ,Micsa ciérnát vegyek?' Micsa szép kicsi íijacskája vagyon!' Ez'eléggé ismeretes másutt is, de különösen gyakori
a székelységben. Teljesen ismeretlen azonban eddig a másik kettő.
A mis segítségével a valamivel ellátottságot jelentő melléknév után
kérdeznek. Pl. ,Mis e fed?' — ,Csak vizes'. ,Mis e kezed?
tin
tás'. ,Mis e karincád?' - ,Vérös, met tikot öltem'. ,Mis vagyok?'
[Azért kérdezi, mert nem értette meg jól.] - .Meszes'. Mint lát
ható, mindig állítmányi kiegészítőül áll a mondatban, éppen úgy,
mint a mé'nyenü, csakhogy ez utóbbival másféle melléknevek után
kérdeznek. Pl. Miinyenn vuot az e féjtüő?'
,Piros'. ,Megmuta
tom menyenü e kászúharang'. ,Cihá, menyenii e kezed !' ,Kovács
Andrásnak e bicskája menyenii vuot?
Az ez az m u t a t ó n é v m á s megtartja kettős alakját s ez
által külömbözik a névelőtől. Pl. az ez asszony, az e ház, az e féjtüő,
ós ez e gyérmök stb.
A v o n a t k o z ó n é v m á s n a k természetesen Halmágyon
is csak két alakját ismerik: aki és ami. Pl. ,Az ez ökör, aki bogározik'. ,Eszt e kalapot, a kit vettünk' stb.
Az érdekesebb halmágyi h a t á r o z ó k közül csakis a Szé
kelyföldön ismeretesek annyég : annyi ideig, hazól és haznnnat:
hazulról, nélkíílt nélkül, többire: többnyire. Másutt is ismeretesek
immd v. immán a már helyett, bizc: bizony. Ennek pizé mellék alakját a MTsz. csak Halmágyról ismeri. A miatt helyett mindig a
miján névutót használják. Birtokos személyragokkal is. Pl. Miján •
nqm beszélhec!' ,Ez e báj mim mijánnik vagyon!' Nincsenek meg
eddig a MTsz.-ban: esüó'pszőr : előbb ós atuóyszór: utóbb, tíjonábq, :
új korában, eisszább: hátrább. Pl. , Visszdbb lakunk, visszdbb ma
rattunk s beszélgettünk'. — Az óta névutó mindig -tói, -íó'Z-ragos
főnévhez járul. Pl. Kiét évtüől óta. Kezdettüó'l nóta stb.
A h a t á r o z o t t n é v e l ő Halmágyon mindig: e, ez. A név
előnek ezt az alakját a MTsz. a székely területről csak Udvarhely
megyéből és a moldvai csángó nyelvjárásból ismeri STEÜER szerint
azonban a máskülömben csíki nyelvjárást beszélő gyímesi csángók
nyelvében is hallható (Nyr. 22 : 214).
A h a t á r o z a t l a n n é v e l ő t számnevek előtt is használ
ják. Pl. ,Kapott érte úgy ety hatvan forintot'. ,Estefeljé egy öt uórakór'. ,Még egy ennyi vagyon benne'. Ezt, azt hiszem, a székelyek
is ismerik.

392

H0RGER ANTAL.

VIII. Mondattani sajátságok.
A mondatrészek használatára és a mondatszerkesztésre vonat
kozólag is tapasztalhatunk néhány érdekesebb sajátságot.
Az á l l í t m á n y körében legfeltűnőbb az, hogy ható ige
alig-alig hallható. Helyette rendesen a tud igét használják, mintegy
segédigeképpen. PL ,Ördög-e, váj mi tud ez lenni'?' ,Vajom mi tud
most evei liinni?' ,Miég rosszabb és tud lenni e dolga.' ,Ejen rossz
szappant nem tuttam látni életömbe'.
A van ige (úgy látszik, főleg kérdőmondatokban), sok esetben
olyankor is elmarad, mikor a köznyelv ki szokta tenni. Pl. ,Ján
hói?' ,Hól apád?' ,Mégnésztem átólirva-é e füöd ez én nevemre?'
.Hát e disznyuó hol?' ,E küsasszony idehaza-é?' ,Ne bánnyék
viélle [a jusztolylval met méktijqtve'.
Nem tudom, hogy félj egyezték-e már valamely nyelvjárásunk
ból ezt a két sajátságot. De már régen ismeretes az, hogy a székely
nyelvjárásokban az állítmány tárgyas ragozásban áll, ha a mondat
tárgya főnévi igenév. így Halmágyon is: szereti kaszálni, nem tu
dom aludni stb.
Nincs helyett: és nincs. .Májég es nincs rossz dolga'.
J e l z ő gyanánt használt határozószók, melyek a köznyelv
ben szokatlanok: ,Oan lejebh héj vuot ott'. ,Oan alatt héjon vuot
•e füöd'.
A h e l y h a t á r o z ó k r ó l általánosságban megemlítendő,
hogy a h o l ? és h o v á ? kérdésre gyakran egyformán a h o v á ?
kérdésre felelők állanak. A -ban, -ben helyett álló -ba, -be ragon
kívül egészen rendes dolog ez a -ra, -re-ragos helyhatározóknál is.
Pl. ,Hgtra lakik e kerbe'. ,Toa hátra vagyon e kért'. ,Homornódra
vuotam'. ,Ez érdilőre vuot'. ,E mezüöre vuotunk kapálni'. Ez, úgy
látszik, csak a Székelyföldre szorítkozó sajátság, de már másutt is
hallható : ,Náll unit jött és sírt'. ,Mér nem jöttiél nállunk?{— Ugyan
csak a helyhatározóról megjegyzendő még, hogy nyelvjárásunk a
köznyelv -n-je helyett nagyon szereti e czélra a t ragot alkalmazni.
Sohasem is marad el a hely szó mellől. ,Juohejt vagyon'. ,Mihéjt
vagyon e füöded?' ,Fiérehejt esött'. ,Sokhejt etyként beszélnek,
sokhejt másként'. így még: ,Joplíiészt állott'. ,Idehaza van vala
hait e kerbe'. ,Soh<ilt'.
Igen gyakran hallható a t végű módhatározó is: vegyest,
igyenöst, erőst, kiét kiészt.
Mint a keleti székelységben, használják Halmágyon az éfjattam,
álmottam, ímetten állapothatározókat, de már leánta, fiunta, gyermekte nem hallhatók. Nagyon gyakori az ilyen tekintethatározó is :
,Hállást hallottam, de nem tudom igaz-e ?' ,Hallottam, de tudást
nem tudok ruólla'. ,Lehetést lehet'. ,Evést ettünk, de nem laktunk
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juól'. Ezt a szerkezetet LÖRINCZ K. is említi Háromszékből (MNy.
VI. 230.).
Egyéb szokatlan határozók: Hiét kerécárrq, vettem'. ,Vuotak
bennik [az Amerikába kivándoroltak közti, a kik kűttek pénszt*.
,Sokan beszélnek így bennik*. ,Mestőrség után élnek inkább, mint
marha után'. ,Eggyik e más után kéli élni*. ,E kendőrkeresködés
után gazdagottak még'. ,Csak ez ünüőm után élők'.
Az ö s s z e t e t t m o n d a t köréből érdekes ez a hiányos
főmondattal való szerkezet: ,Házat építöttem, aszondani nem és
került sokba'. ,Aszondani ott élüődik náluk'. ,Mondq,ni csak jácottunk'. .Mondani suase jő Hálmágyra*. — A kell ige mellett a személyragos főnévi igenév helyett mellékmondat áll, mégpedig ren
desen hogy kötőszó nélkül, mint egész Erdélyben. ,E1 kellett ággyák
e házikot'. — Föltételes mellékmondatban nem helyett ne szolgál
tagadásra. ,E kőrtöviébe bízom, ha el ne lopnák*. ,.Juo vuona, ha
ez e hegy itt ne vuona'. Ha e pap ne ajánlotta vuona'. ,Ha ide ne
hoszták vuona'. ,Ha e széniem még ne hibászta vuona'. — Tagadó
mondatokban a sem vagy se helyett es áll, ha már megelőzte egy
tagadás. ,Ne aggyanak neki égy cseppet es'. ,Nem siratlak égy
napig es'. .Nem kaptam még e felit és'. A tagadásnak ez a módja
a Székelyföldön is közönséges.
Végül még a szórendről kell megemlítenem azt, hogy olyan ese
tekben, a mikor a cselekvést akarják kiemelni, akkor nem az ige
kötőn, vagy a határozón van a hangsúly, hanem magán az igén; az
igekötő, vagy a határozó tehát hátra megy. Pl. ,Uty táncol, hogy
viszi el e hejet'. ,Úgy lármáznak, hogy vetik fel e házat'. ,Menny
el, met ütlek agyon'. ^Menyek haza'. Ez a szórendi sajátság, úgy
látszik, közönséges egész Erdélyben.

IX. A táj szókészlet.
A Halmágy nyelvéről rajzolt képet ki kell még egészítenem
e nyelvjárás tájszókészletének ismertetésével. A legjellemzőbb vo
násokat természetesen azon tájszók fogják szolgáltatni, a melyek
másutt ismeretlenek, tehát a szó szoros értelmében is halmágyi
tájszóknak tekinthetők. Természetes azonban az is, bogy ez a kép
nagyon hiányos maradna, ha egészen mcllőznők a tájszókeszletnek
azt a részét, a mely Halmágyon kívül másutt is ismeretes. Föltét
lenül szükségesnek tartottam tehát ezeknek közlését is. De mint
hogy használatuk módja a MTsz.-ban rendesen eléggé meg van
világítva, puszta elsorolásukra és jelentésüknek minél rövidebb
magyarázatára szorítkoztam. A hol pedig a jelentés hosszabb ma
gyarázatot kívánna, ott helykímélés czéljából csak magát a szót
tettem ki, hivatkozással a MTsz.-ra, a mely az érdeklődőnek úgyis
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megadja a kivánt felvilágosítást. Ugyanez okból elhagytam azon
alakszerinti tájszókat is, a melyeknek elterjedése az előbbi fejeze
tekben, főleg a hangok használatának tárgyalásánál m á r meg volt
jelölve.
Az első csoportba m o s t is azon tájszókat foglalom össze, a
melyek Halmágyon kívül csak a Székelyföldön ismeretesek. Mint
hogy eddig azt láttuk, hogy Halmágy nyelvének nyelvjárási saját
ságai túlnyomó részben a keleti székely nyelvjárások felé m u t a t 
nak, fölötte érdekes lett volna itt is lehetőleg különválasztani azon
szókat, a melyek csak a keleti, és azokat, a melyek csak a nyugati
székelységben használatosak. Meg kellett azonban győződnöm arról,
hogy az így nyert eredmény az egyes szók elterjedtségének mai
ismerete mellett nagyon megbízhatatlan volna, m e r t a székely táj
szók egyik nagy része csak a ,Székelyföld' igen általános jelzésével,
másik nagy része pedig csak alig egy-két helyről van eddig közölve.
Mindezekre tehát semmiesetre sem lehetne biztos következtetéseket
alapítani.
agos: szőrösen született (gyermek).
gmmog: ámolyog, lebzsel.
még-aproszenteket': megver (veszszővel).
bábák fergetege: tavaszi hóvihar.
b'abukól: MTsz. 1., ±, 3. jel.
báj. ,Beajött e baja'. ,Bajára vuot'.
bak-kapocs.
baklat: koslat.
bé'ridériész: bögyörész.
berreg: párosodik [MTsz.: bereg}.
bestelen: utálatos, rút, csúf.
beszéd: mese.
bika-tiéj: káposztáié.
binguó: éretlen, ki nem fejlődött
gyümölcs [MTsz. bimbó},
még-bír: legyőz.
bitang: fattyúgyermek.
bong: gomb.
bugt: boltoz. ,E gárádicsorn bié
vam buotva.'
bilgtás: boltozat.
bucsak: tuskó.
bugoia: tolltaréj, bóbita. ,Bugojás
e tikom.'
búrrog:
dünnyögő hangot ad
r
disznó]. ,Aggy valamit e disznyuónak, ne búrrogjon ott e
váluba.'
burtukos fejű : bozontos.

burukdl: turbékol.
busza: bosszúság. ,Abba jár, hogy
buszút űzzön neköm' = hogy
bosszúságot okozzon nekem,
bosszantson.
büllög: billeg-ballag. ,Büllög ez
ökör, iromba járású.'
biinnyö'g: bümmögő hangon sir.
még-biitüz: levágja a végét (pl.
botnak).
büz: szag.
cdp : kecskebak.
eékál: kószál, csavarog.
eele-bula : czók-mók.
eémer: egy negyed (bárány, borjú).
cine-rendibe: sorjában.
einkus : 1. sors, 2. jegy, bárcza.
cintorom: a templom körül levő
temető.
cuop: hajfonadék, varkocs.
culik-ház: fogház.
esáheli: balfelőli (ökör).
csap: pof, arczúlütés.
cségej: ékalakú rét, kaszáló.
csémáj: ügyetlen, pipogya.
csércséje. MTsz.: cserese 1., 2.
csere-fa: cserfa.
cserge: pokrócz.
esilinkól: csenget.
csirikól: csiripel.
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csitkuó: csikó.
esombojitt: göngyöl, csomagol.
csomud: túrós puliszka [ Vadr. 561.
csomóé tévesj.
e&ubukól: vízben, sárban gázol,
lubiczkol.
esucsórka : korsónak kiálló hegyes
ajka.
csukros (pl. szegfű)': teljes szirmú.
esunya. MTsz.: 1. csúnya,
csusza. ,E törökbúza csuszáját és
mégfiőrőltiék e szűk üdíjó'be.'
[MTsz.: 1. csusza 1. vagy 2.1
degenyeii: szekérkenőcs.
derenduca. [MTsz.: derendocia 1.]
dobonka: kisebb faedény, bodonka.
domika : túrósleves.
döblöc: sütőtök.
döböcsköl: gyömöszöl, gyúr.
dvtka: négykrajczáros pénzdarab.
diiszü: bőröv.
ebög: liebeg.
éjtől: kupa, pint, iccze.
élet: belső telek, udvar és ház.
eleség: eleség.
erögiel: mendegél, lassanként to
vább halad.
erŐssen: nagyon. ,Eró'ssen szép.'
ess: esik (az eső).
essijő-tdrtuü: esernyő.
tél-eszi érdiödik: föleszmél, magához
tér."
fájka: egy csomó, egy rakás. ,Egész
fájka virág.' ,Ety fájka virág.'
falnagy: biró.
fánc 1.
ésszé-táncol.
fatarub 1.
férők-kéj: egérkő (arsenicum).
fintoros 1. és 2.
fislet: jő-megy, szaladgál, koslat.
firiss: ujjas.
firógont: kiszabott munka. Jmmnn
az én firógontomat mi'kcsi;náltam mára.'
jé'l-fosztoluódik.
fosztás: rongyos, piszkos, lucskos.
fuszoja.: bab, paszuly.
mék-kájdúl: becsíp, megittasodik.
Qúj: rög, göröngy.
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gamat: szenny, piszok.
gáz: petróleum.
göbe: gödör, mélyedés. ,E szekiér
beliélükkent e göbiébe.* ,Meszes
göbe': meszesgödör.
el-göbben: elmerül.
göbhenéiő: 1. vízvájta mélyedós,
2. örvény.
gijérje: kocza.
guja: ütés okozta daganat a fejen.
gubii: mocskos, piszkos.
gyámbász: gyomroz, dögönyöz.
gyavitt: gyógyít.
gyárul': gyógyul. ,J>iégyarúle seb.'
,Most immán mi'g-gyarúlta'm.'
gyéplijö: ruhaszárító kötél.
gyérmök-liMál.
<jyuóntáros: tarkára festett (pl. szók).
gyíílüő: temetésre hívó harangszó.
habari: szeles, mindent sietve tevő.
mék-hájlad: összeszárad (faedény).
hamarocska: hamarosan.
/; a) ~ap - égés: avar- égés.
haviéi: fecseg.
használ: él vele, eszik belőle.
hatlat: sebbel-lobbal jár vagy dol
gozik.
hezseti: szeles, bolondos.
hímös: kivarrott (ing).
hinttiázik: hintázik.
hiricol, hiripöl: hörögve, sípolva
lélegzik.
hitránkodik: soványodik.
hóp-pipa: tajtókpipa.
mek-huógat: hó t-t kiáltva megállít.
1mókázik:: bóbiskol.
hórpac: behorpadt vékonyú (ló,
szarvasmarha).
hőjkől: hőköltet, hátra faroltat
(marhát, lovat).
hutyoruó: vessző, pálcza.
huhu: bagoly.
hunyor.
hupocál: térden hintáz, lovagol
(gyermek). _
el-1'/úrból: elvisel, elnyű (ruhát).
i:ssze-h,úról: összebonyolít.
hiityorodik:
rokkan, roskadozik
(ember vagy állat ina).
melc-huttyan: megsoványodik.
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mek-hiU&mödik: lehűl (idő).
hütös: falusi esküdt. ,E hűtősök' —
a falusi tanács.
itkányos: iszákos.
istennébe: könyörületből. ,Istennébe attam neki egy kis szalon
nát.'
jándiék: ajándék.
m egjáruó.
jármaz ; járomban járat (ökröt).
juomuóchílag: jóformán.
juora-ménendijö: nagyreményű.
kájácsos: görbe, ferde, horgas.
hajiba: kunyhó, kaliba.
le-kájlad: lekonyul.
kát: kiált.
mék-kánászodik: lecsillapszik.
lapogat:
egyszer - másszor kap.
.Emég dólgoszhattam csak kapogattam valamit.'
kaptatná: meredek hágó.
kapu-zábié: kapufélfa.
fét-kárászkodik:
felkapaszkodik.
karinca : kötény.
kása-himlijo: apró vörös himlő.
kaszibál: járás közben a lábával
kaszál.
kasztén: szekrény.
katrat: kutat, keresgél; éssze-katrat:
összekutat.
káva:
vesszőkarika, melylyel a
nyirfaseprüt összeszorítják.
kecel: kutyakölyök.
él -kecskél.
fe'l~kecskél: egymásra teszi (a lába
kat).
mék-kéléncsol: megzörgeti az ajtó
kilincset. Jieléncsőld
még ez
ajtiiót, nyissák ki.'
kendijö: törülköző.
mek-kentyefityél: megver.
képös: lehetséges.
el-képik: elképped.
kernyál: nyivákol.
kevert.
kjézbeli: bot, pálcza.
kicsid: kicsiny.
kuocsól: kulcsol, zár.
kolontos: féleszű, hóbortos.
lontyoluódik: kontyát igazgatja.

el-hoppan: becsukódik.
kosolya: kézi kosár.
kost: takarmány.
essze-koszmol: összemocskol.
kosztól: póznával ver.
kötijő-riíd: nyomórúd.
mék-kucorodik: összezsugorodik.
kuruzsa : kuruzslás.
belié-kiitiíl: belenyúl, belevájkál.
kiipii: [MTsz.: köpíl 1.]
klipül: köpül.
küs-mra: fejrevaló kendő.
lájhuó: rest, lusta, tunya.
lapi: levél, falevél.
lapis-káposzta: még meg nem feje
sedéit káposzta.
laska-sir itt ini: nyújtófa, sodrófa.
lebédeg: nyelvcsap, nyeldeklő.
lebelög: haszoiitalankodik, léháskodik.
lejánka-madár : barázdabillegető.
lépesen: lepcs-h&ngot ad.
lépcsőn: nyelves, kofaszájú.
még-lépesül: meggazdagodik.
leppögö: lassan, vontatva beszélő
(ember).
leptibe: lassan.
locsos: locsogó, fecsegő.
Idjtijá: lejtő.
lusztos : lucskos, vizes, mocskos.
bié-liliken : váratlanul betoppan;
haza liikken: hazavetődik.
lükög: lüktet.
mag-élesz: élesztő.
mahula-mákszém:
csipetnyi, pa
rányi.
maladzik: malaczozik.
marcan: mocezan.
nagy-marin: mérges kelés.
még-márlász:
megmarkolgat.
mart •' vízpart.
más: másik.
kiméjjed: kifogy, kikopik.
mérköl: sír.
mond: beszél.
nwrmojál: magában dörmög, mor
mog.
mórfog: morog. ,Egymásra márrog e kiét kutya.'
ki-mositt: könnyedón kimos.
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mosztol: majszol.
mosztoluódik:
mocsokba vájkál,
összemaszatolja magát.
mosztos: maszatos, mocskos.
múrga: egérszó'rü ló.
mtírha: murva, takarmány-törme
lék.
muszog: piszmog.
mucskotár: muskotály.
el-mutál: elhalaszt.
mutuj: szótalan, konokul hallgató.
nád-méz: czukoi*.
nászoluódik: hosszadalmasan ké
szülődik, szedelődzködik ; fetnászoluódik: fölkészül, fölszedelődzködik.
nebelög: tétlenkedik, ácsorog.,Egész
nap mind ott nebelög ez úcczán.'
még-négyel: megver, elpáhol.
nehesség: neheztelés.
neheszködik: neheztel.
néma: cseréppersely.
nién: néne.
nemzet, nemzeecség: család, rokon
ság.
neszöre: szeles, szeleburdi.
netez: nézeget, tekintget.
nyiiödögiél: lassanként, apródon
ként nő.
még-nyákász: nyakon üt.
nyányi: mamlasz, málészájú.
nyaslat: ki- s bejár, jön-megy.
még-nyilaz: patkószeggel megsért.
nyiszil: ,Ez e kés nem vág, csak
nyiszil.'
nyovad: fullad.
nyőrszög: nyöszörög.
nyűrrög: dünnyög.
nyüszkötől: nvugtalankodik, fészke
lődik.
odor: a csűrben kétfelől levő oldal
rekesz, melybe a gabonát rakják.
olluó: kecskegödölye.
olluózik: megfiadzik (kecske).
ontok.
ontora 1.
oroszkodik: lopódzik.
órszok-fa:
a szán orrát egybe
foglaló fa.
ostor-ny akluó: szíj vagy madzag,
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXI.

melylyel az ostor a nyélre van
kötve.
ugtott: kocsonya.
öblöget 5.
pác.
pacil: szenved.
palae-férög: poloska.
pali: porol (ruhát); mék-pall: meg
ver.
pántika,: pántlika.
pánya-kötiél: pányva.
pap: támasztó oszlop.
paraszt: bolond. ,Tám nem vagyok
miég egész paraszt." ,E szegén
paraszt nem tuggya mit csénál.'
mék-parasztúl:
megbolondul. ,E
mékparasztúlt Kata.'
parié: zsengefüves térség.
párna 2.
pattant. Pattandzsd még ez órr;]t:
adj neki egy fricskát.
penetüő: kemencze-seprű.
pépe: híg sár.
pét 1.
petéi: közösül.
pétélüődik: u. a.
pillang: pillangó.
piránkó: parányi.
pofos: pufók.
pogonics: szolga gyerek (rend. oláh),
a ki szántáskor a lovakat hajtja.
puoka-kötüö: pólyakötő.
pomána: ajándék.
ponkostor: a szövőszék egy része.
posszant.
prózsmitál: jártatja a száját.
1. puca 2.
pumi-kutya: kisfajta eb.
pusmog: suttog.
rácskotol: rágcsál.
rátott: kelt tésztából készült lapos
sütemény.
rátuó: rántáshoz való zsiradék.
elreked ez iidüö: beáll a tél.
reketös: rekedt.
rekög: brekeg. ,E nagy béka rekög,
e kicsi kunczog.'
rekkeniiőség: rekkenő meleg.
repösöl e szémém: rángatódzik a
szemem héjjá.
26
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neki-riaszkodik: rárivall.
ribanc: hitvány, haszontalan.
még-ricál: megczibál, megtépász.
réa-ruódal: ráver.
rókonca; a szán vagy szekér négy
végébe szúrt rúd.
roncika: rongy, rongydarab.
el-röcsköl: összegyűr.
vöcsök: gyűrődöttség.
rüőkÖl: hangosan sír, ordít.
elrúg e tehén: megszűnik tejelni.
sármántyú: sármány.
sdrvál: gyalul (káposztát).
sárvaluó: káposztagyalú.
seg-tönk: kis ember.
él-senyved: elrothad.
seunyedeg: rüh.
sennyedegös: rühes, fekélyes, sebes.
seprilö: élesztő.
mek-seprübütüz: megseprüz.
séprü-káva: vesszőkarika, a melylyel a nyirfaseprüt összeszorítják.
sikdról: sártapaszszal simít falat.
sikotyú karika 4.
sikójt: sikolt.
simándi: hizelgő.
simánkodik: hizeleg.
síndik: sinlődik.
mek-síndik: megsínlik.
síndnödik: sinlődik.
siratoz: siratgat.
siritt [MTsz.: serit 1., °2., 4-.]; élsiritt: elcsen, ellop; mek-siritt:
megsodor.
sirittüőfa: sodrófa, nyujtófa.
sinjóba ereszt: megríkat.
somportdl: sompolyog, settenkedik.
sonkoj: salak, ülepedék.
syöp: szónapadlás.
suózsdi: sóska.
mek-súditt: megüt. ,Hogy a menkő
súdicscsom meg!'
sunyiskodik: alattomoskodik.
suppoktat: puffogtatva ver.
suta: szarvatlan (tehén, bivaly).
silllent: szelet ereszt. ,Elsüllentötte
míigát.'
sidlög: lassan, gyengén sisteregve
sül.
szab: ver.

szabó-gallér 2.
szádokfa: hársfa.
szdj : vékony jégkóreg a víz szinén.
szaka: valami torokbaja a disznó
nak.
le-szakad a tűz: elalvófélben van.
szdraz-pdnkuó: csöröge-fánk.
szdrcsi-ldbú: keselylábú.
szépétől.
fel-szészpételüŐdik: fölczihelődik.
el-szigorodik: lesoványodik.
szigorog: nyomorog.
szigorúság: soványság.
sziju: szíj.
mek-szonnyúl: megszomjazik.
szonnyaság: szomjúság.
szopornyicás: takonykóros.
szortyos: taknyos, náthás.
szotyoktat: potyogtat, hullat.
szottyan: pottyan; haza-szottyan:
hazavotődik.
szugvjék: szöglet, sarok.
szulák: fulánk.
szúlica: lándzsa. ,Itt jártak ez ulánerek oan hosszú szúlieával.'
,Szúlicás fegy verik vagyon e
zsándároknak és.' ,E muszkák
nak vuot effiéle szúlicájik.1
szupujkó: száraztestu, sovány.
szürkünyödik: alkonyodik.
tájag: kelevény, daganat.
tdjdok: ügyetlen, gyámoltalan.
fSl-támbáskodik:
feltápászkodik.
tanúéi: szokik.
él-tanyöl: elszokik.
le-tamjól: leszokik.
tángyiér'-karika:
tapaszt: tapint.
mék-tapaszt: megérint, megtapogat.
tárogat: fenyeget az ujjával.
tartuotlan: nem tartós, romlékony.
teker üő-leviél.
temonda: mende-monda.
temondál: pletykál; él-temondál:
elplétykáz.
ténnap: tegnap.
terittwözik: térj égeti a szárnyát.
termik: terem.
mék-tennik e feje: megtetvesedik.
mék-tincsöl: meghizlal.
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tincsölget: hizlalgat.
tippatt: ragadós, csirizes.
típpanuős: u. a.
tisztái: öblöget.
tuoka: faharang.
tórty: nadrágnak lecsüngő bő ülepe.
le-tortyan: lerogy, erőtelenül le
esik.
többire: többnyire.
töcsköl: gyömöszöl, gyúr.
mék-töcskölüődik: eltörődik.
tökösködik: vesződik, bajlódik.
töpöri: összeszáradt testű.
ugorka baklatuó: ugorkanőszöfű.
ur'altassa magát: kéreti magát.
urkol: hurkol.
urok: hurok.
űz: hajt (állatot).
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űz : szag, illat. , (Ize vagyon e hús
nak.'
vacogtat 1., 2.
vacsköl: összenyomkod.
vaeskotól: u. a.
vad-mák: pipacs.
vagdalná 3.
váj: körülbelül [MTsz.: vagy].
vájkotól: vájkál.
vájnok: halánték.
vakkan: mukkan.
vakog: szaggatottan sír, bőg.
válágász: apróra kikérdez, fürkész.
vánkuj : vad, mogorva.
él-váslal: elkoptat.
velleget: veszeget, veddegél.
vuod: old. ,Vugdd' le e kötelet.'
, Vugtt ki e haj adót.'

A székelységen kívül m á s u t t is ismeretesek a. következők :
ujak: áll. ,Likas ez ajaka': gödrös
az álla.
usszony-embör: asszony.
meg-azsagól: megver.
bá: bátya.
baggat: nagy öltésekkel varr, férczel,
általában kontárkodik. ,Máj mégbaggassa e czigán e csizmámot.'
bagój-tüdijö: aszalt gyümölcs, kül.
alma.
bajól: szükségét végzi.
berbiécs: ürü, kos.
berbitiél: sokat és érthetetlenül
összehadar.
bél-fa: szövőszék része.
buodorog: kóborol, kószál.
bogározik: legyek miatt nyugtalan
kodik, futkos (marha).
bójguó-üdüö: változékony időjárás.
buodoktalan: együgyű, félkegyelmű.
buda: árnyékszék.
búg: párosodik (sertés).
bugyuta: buta.
bű: rongyos, mocskos, utálatos.
meg-bűzöl: megszagol.
cankuó: savanyú bor.
e'úök, coli: élesztő.

csárog: lármáz, fecseg.
csármál: u. a.
csergétijö: kerepelő.
csesz: közösül.
cseszkijödik 1., 2.
csüözik : csövesed]k (kukoricza).
csutora: pipaszár szopókája.
divuó: dió.
dühüs: veszett (kutya).
ecsél: gerebenez (kendert).
édöskedvü: jóízű.
égedelöm: bosszúság, méreg.
encsöm-bencsöm: mindenféle apró
ság, holmi.
erdijöl: fát vág az erdőn és haza
szállítja.
észkába 1.
még-iétet: megmérgez.
1. Jártat 1. és 2.
fakadék: kisebb kelés.
félez ijö.
feteké: fekete.
férdél: rossz késsel vagdal.
figuráz: tréfál, bolondozik.
finak: ficzkó, suhancz.

fiók 2.
fitet: keres, kutat, szimatol.
26*
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foncsika: rongy.
mek futtat: megmér.,Futtassa mög
éty kicsit [a vásznat"!, lássuk,
éliég lössz-e ?'
fuvalkodik: szikkad, szárad.
galagyól: gagyog (gyermek).
gusa: golyva.
gyámbál: tépász, tépdes.
gyomor-sikulás: hasmenés.
hadar: széthárogat ftüzet). ,Mékhaddrják ez azsaggál e tüzet.'
hámoz: hámba fog (lovat).
hapsól: habzsol.
harisnya: fehér darócznadrág.
Jiasliéreg: hashártya.
le-heppen: leesik.
kérget: bosszant.
hezsetóí: nyüzsög-mozog.
hí: padlás.
mék-hibázik : hibát kap, hibás lesz.
hídlás: az istálló padlója.
huo-hármat: dér.
el-húrból: elvisel, elnyíí (ruhát).
hunyori: hunyorgós szemű.
le-hwppan: leesik.
huruba: viskó.
hűtől: esküt tesz, esküszik.
ín: növényszár.
jábq,: hiába.
jácodik: játszik.
kabola: az ekének kétágú csusztatófája
kacor : görbe kés.
1,'ájsza: ferde, görbe.
kajtat: kutat, keresgél.
kakas-szeg.
kaloda: a szalmatetó't átfogó kettős
lécz.
ládán: kanál.
kankó: horog, kampó.
kapás: képes valamire.
káptány.
karié: kör.
karisztól: karczol.
kasmatől: kutat, keresgél.
kaszamankó.
káva : kút párkánya, kerítése.
kavülál: kóborol, csavarog.
kerrég 1. és 2.
kért: kerítés.

kopácsol: kopogtat, kalapál.
kóricái: kóborol, kószál.
koslat 1. és 2.
kúrkász: böngész, tarlóz.
kút-gárgya: kútkorlát.
küllő: harkály.
lábbittuó: szövőszék taposója.
látuó: látogatás.
lefetyel: nyelvel, jár a szája, fecseg.
leffög: lassan, lomhán jár.
liégőj: víztartó hordócska.
léhás : üres (mag).
lészén: születik.
[ahhoz] levest: [ahhoz] képest.
locsadék : mocskos lé, moslék.
lomos : lompos, bolyhos, bozontos.
Ilidére: lidércz •
méig án ak- va luó: önző.
márcáfdnk: szaggatott fánk.
markász: markolász.
éssze-marok: kettős (összefogott)
marok.
hi-marid: kiíiczamodik.
matarász: motoz, keresgél, kutat.
matat 1. u. a., 2. babrál.
ményeközilö: menyegző.
fél-mered: fölfordul, meghal.
mérög-duda,: méregzacskó.
merőké [MTsz.: meréklye \.a)].
met: mert.
mézge: mézga, a fa héja alatti édes
kés nedvesség.
micsa: micsoda.
mósia: örökség.
nádal: eltörött vasszerszámot (kü
lönösen, kaszát) vaspánttal össze
köt, kifoltoz.
nagy: idős. ,Kilencz huonappál
nagyobb, mind ez ién léjányom/
niénijó: néni.
•nép. ,E népek viszik e fát Homornódra.'
nyes. ,Min csak ászt nyesi' = hajto
gatja, mondogatja.
nyikog:
idétlen hangon
visit
(szárcsa, róka).
nyíl 1. és 2.
nijiszitól: életlen késsel vág.
nyoszt: tépdelve lefoszt.
2. nyúl 1,
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nyűg: kötél, melylyel a lónak két
lábát összekötik.
nyűgltyődik: alkalmatlankodik.
uotuó: szer, melyet a tejbe tesz
nek, hogy megaludjék.
pajta: istálló, akol, ól.
pakulár: oláh juhász.
pdlhq,: hónalj alatti ereszték az
ingben.
pali: ver, üt.
papusa: összekötött csomó.
párrag: parlag.
pászma: tábla, szakasz.
pating: az a szíj, mely az ekét és
a taligát összetartja.
piélda : csúf, rút, utálatos.
pérészlen: 1. orsó karikája; 2. gyors,
fürge.
pest: kemencze.
pesztérkédik: iparkodik, erőlködik.
peták: régi pénznem.

pipái i. r
pipe: fiatal liba.
pisién: csirke.
pisojog: mosolyog.
pityuőka: burgonya.
plattén: tűzhely vasiapja.
Ul-pockól.
puoka: pólya.
bié-puokál: bepólyáz.
pokla: méhlepény.
porongy:
vizmosásos, kövecses,
száraz, puszta hely.
poszog 1.
meg-potyól:
ütögetéssel
puhít
(húst).
pufól: püföl, ütlegel.
puszilja. ,Menny e pusztijába'1
rab-szekiér: egykerekű targoncza.
rácskál: rágcsál.
ránkór: harag.
•rázott : szalmával kevert széna.
rié: pudvás, rothadó fa.
meg-ribál: megtép, megczibál.
rikuQt: rikolt.
meg-rüökönyödik: megfülled, megdohosodik.
ruva: kendő.
rusnya: rút, undok, csúf.
rüdeg: sovány, nem hizlalt [sertés].
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serke-leves: daraleves.
sifiiöl: 1. csoszog, súrolja a földet
a lábával; 2. untalan jön-megy,
sürög-forog.
sor 2. ,Sora van a késnek.'
szakq,diek : valami darázs fajta.
számlik : szántódik.
szekerkó: kis szekér.
szemerkiél: szemenként szedeget,
eddegél.
mek-szimt: észrevesz, megsejt.
szeré'csija: nyomorúság.
szerzet: fajzat, fajta.
ki-szí: kifúj.
szigorú: sovány.
szikra: csepp, parányi.
szilák: darab.
szipog: szipákolva sír.
szivalkodik: szikkad.
meg-szivalkodik: megszikkad.
szokotál: 1. számol, számítgat;
2. fontolgat, gondolkozik.
szotyog: potyog, hulladoz.
ki-szottyq,n: kiesik, kicsúszik.
szökik : ugrik.
szulák: fölfutó gyom, gaz.
szűkös: szűk, szűkön levő.
le-tácsól: letorkol, elhallgattat.
essse-tácskál: összetör.
ták: folt. °
tám : talán.
rea-tanól: rászokik.
tapiskól: tappog, tapos (sárban).
tátint: hirtelen eltátja a száját.
tekerög : csavarog; tekergijő: csa
vargó.
teriéesöl: trécsel.
térié fa: tréfa.
tikácsól: fuldokol.
tinuó-binuó: apró szarvasmarha.
tompora: tompor, czomb.
tonka-órú: lapos, pisze orrú.
tŐ: tű.
tökéletlenködili: ravaszkodik, hamiskodik.
tömpe: törpe, alacsony.
törek 1.
tőrzsÖl: dörzsöl.
tud: hisz, vél, gondol.
tiiszéj: tűzhely.
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ucca-kati: mindigaz utczán lézengő
leány vagy asszony.
ül: időz, marad.

vártyog: kotyog, össze-vissza beszél,
vaskuó : rossz, nyeletlen kés.
imszora 3.

A MTsz. szerint ismeretlenek a székelységben:
béka-vár: varas daganat az ökör
lábán. [Somogy.]
meg-hygdúl: elkábul, megzavarodik.
«Úgy megbuodúlt e fém, hogy nem
tuttam magamriiól.» [Csallóköz.]
cigán-szdr: kőszén-, koksz- vagy
vas-salak, mely a .kovács- műhely
ben hátramarad. [Heves.]
cseppinkuó:
csepp, cseppecske.
[Kapnik vid.]
csába: ostoba, félkegyelmű. [Zem
plén m.'J _
dob : üt. «Eggyet nagyot dobott e
hátamra." [Vas,Zala,Baranyám.]
ecset: disznósörtéből készült kender
fésű. «Ecset, ekivél e kendőrt
ücséjjük.»
él-él: elfogyaszt. «Elélte e vagyonát
s immá kúdúl,»
fájtat: fájdít. «Törökné fújtassa e
gyomrát.»
fal-ál: 1. ház fala melletti töltés ;
2. ház előtti pad. [Torna m.]
fiél-éj: éjfél. «Fiéléjig és ott vuotunk nállik.» *Fiéléjjéb>. iFiéléjkór». [Szlavónia.]
fiél-kótya: féleszű, félbolond.
filém, filéd, stb.: fülem. « E filire
fonta e cuopját.» [Eagozatlan
alakban mindig: fül.]
fórditt:
szerez, keres, nyer. ((Me
nyünk e vásárba, hogy valamit
fórdiccsunk.y
«Dolgozunk rég
géltől estig, mer muszáj, hogy
valamit fórdiccsunk,» — mondta
a kereskedő. «Mennyit fórditott
e házbuól'?» [Vas m. Őrség.]
mek-hagyúl:
megfakul
[ruha].
((Mékhagyiílt e színe e ruhának.»
[Szilágy m.j
háj-nevelüö: a marhának valamely

szíjas, inas húsrésze a halpecsenye
mellett; nem lehet megenni.
essze-hérren: összezördül.
hiétivásár: hetivásár. [Veszprém.]
belié-hecerüőzik: belóheveredik.
heverüp : nem tejelő és nem jármos
(szarvasmarha). «Az e báj, hoty
kiét heverüő bivajunk és vagyon.*
[Dráva mell.]
hér'-harang : hírhordozó. [Balaton
mell.]
hurut: turha. «Kipökte e hurutot.»
[Vas m.]
húzuódozik: nyújtózkodik. «Húzuódozik, mé még vagyon csémérelve.» [Dunántúl.]
hurcol: fáraszt, nehéz munkával
elcsigáz [marhát],
íziék: ételhulladék.
ki-jÓ: beéri valamivel. «Húsz keréjczárrál kijövünk- S? váj marad
és ?»
kájtárkodik:
kutat, keresgél, szi
matol. [Szatmár m.]
keliöl: köhög. «Kehől, met szárazbetekséges.» [Dunántúl.]
kengyel: szűk nadrág talpalója.
[Balaton vid.]
kuncog: kuruttyol. «E nagy béka
rekög, e kicsi csak kuncog.*
[Békés m.]
landaris:
egy bizonyos táncz.
[Szolnok-Doboka m.]
léi: lel. ,Ez Uot füöggyin léltiék.'
marok: kis nyaláb (fű vagy gabona).
marok-szedüő: a ki az arató után
markokba szedi a gabonát.
meg-melegal: megmelegszik. «Mégmelegültek e loak és.» «Mék se
melegül benne az iétel.»
mér: mer. «Még mérném mondani. •
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nádi-bika: bölömbika.
nyilaz: sorsot húz. [Alföld.]
el-pdllik: elfülled és kivesz. «Elpállik e búza, mikor e naty huó
alatt kifő e vetés.» [Dunántúl.]
paripa: herélt ló. «Ez enyim nem
monyas, ez csak paripa.»
le-páról: lemásol. «Eliébe tette,
hoty pdrőjja le e levelit.»
picírkuó: piczinyke.«Jaj micsa kiesi
picírkuó álma!» [Csallóköz.]
ki-pqsszari: megreped, meghasad.
«Ugy mégrúgom e hasadot, hogy
minnyá kiposszan.* <díiposszg,nt
ez újjom, mögüttem e kálápácsceál.» [Zala m.]
rázint: hirtelen ráz egyet. [Vas m.]
sárhozik: párosodhatnék (a kancza).
' [Hegyalja.]
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satrantyu:
satrafa, vén banya.
[Szolnok-Doboka.]
síp : a kemencze füstvezető csöve.
«Sípon menyen ki e íüst.»
«Plattensip.)) «Leesötte füttüőm
sípja.» [Palócz.]
strdjfa: istállóbeli választórúd.
süög, só'g: báránybó'rsapka. [Dunán
túl.] '
szárvazat: a ház padlásának faalkotmánya. [Kalotaszeg.]
takarodás: gabonabehordás. [Dun.túl.] °
tikkadoz: fulladoz. [Dunántúl.]
tokos: rosszul koppasztott (csirke).
[Zilah.]
vak-tetű: viszketeges fagyás a
lábon.

Utolsó csoportba foglalva közlöm végül azon hálmágyi tájszókat, a melyek eddig nincsenek meg a MTsz.-ban s azért hasz
n á l a t u k a t lehetőleg p é l d a m o n d a t t a l is megvilágítottam. Csillag
nélkül adom azokat, a melyek megtalálhatók ugyan a MTsz-ban,
de csak n é m i alaki vagy jelentésbeli eltéréssel, és csillaggal jelöl
tem meg azokat, a melyek eddig teljességgel ismeretlenek.
+Adatlan: eladatlan. «Elattad e
búzádot? Ez enyim miég adatlan.»
^ág: rokonság, család. «Nem affiéle
dgbuól valuó.» «E papunk fiél
ága hálmágyi, fiél w/akuóbori.))
[Apja hálmágyi, anyja kóbori
születésű.]
*áglás: 1. a csűr tetejét tartó pár
huzamos gerendákra sűrűn, ke
resztül-kasul rakott lombos ágak,
melyek a tavaszra eltett sarjút
tartják, hogy le ne essék a csűrbe;
2. a csűrnek ilyen módon elre
kesztett padlásrésze.
meg-agosodik: szőrös lesz az arcza
vagy a keze. «Megagosodott e
gyérmöke.»
bié-ágy: megkezdi a cséplést. Szó
lások: «No ennek ugyam biédty-

tak» = jól megverték. «Ugyan
juól biéágyott e pénzibe» = el
verte a pénzét, bőven költött.
ágy-odra: az ágy medre, mélyedése,
hová a szalmazsákot teszik.
feí-ájoz: felpeczkel, feltámaszt.
*ákrándik: 1. fél, habozik. «Ákrándom biélépni e házba.» «Akrándottam bélié menni e vízbe, met
igen hideg.» 2. csillapodik, le
csendesedik. «Te, ákrángyál éty
kicsit, ne légy hírtelen!» 3. téved,
hibáz. «Nó látod-e, mcgükrándottam, többet attam vissza e forintbuól.!» «Nem juoi attam essze e
számokat, éty kicsit megákrándottam.»
*ákrándozik: fél, habozik. «Ne ákrándozz, semmit, csak bátorogygy§k»
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*még-ákrándosztat: megakadályoz.
«E gyérmökök mégdkrdndosztdssák e munkába.))
*alma-kocsdii: alma lerágott csut
kája,
Vglruka: nyálazó, kis kendő, me
lyet kis gyermekek álla alá szok
tak kötni.
tarkám-esztena : olyan esztena,
mely nem az egész község juhai
számára való, hanem egyes em
ber tulajdona.
drpdréryŐ-dlma:
árpaérés idején
megérő almafaj.
el-qvúl: megöregedik. «Kénluódik
e testöm, immá el van avulva.»
dzalék: mindenféle ennivaló, pl.
túró, szalonna, tej, hús, stb. «Van
hálistennek dzalékom most éliég.»
«Van-e dzalék e tarisnyába?»
*bab: apró, feketeszínű bab, melyet
sertéshízlalásra használnak. [Az
ehető bab : faszoja,
fuszoja.]
«Tiszta igyenös mind e bápszál.»
*bábás : szép. «Micsa bdbds vagy !»
*babona-vetüő:
kuruzsló, javas.
((Vuotam égy babonavetüőhöz,
hogy mi lössz e gyérmükömmel.»
*babüzű-kőrtövié:
egy bizonyos
körtefaj.
*meg-baggat: jól-rosszúl megszánt
(?). [«Jól számlik a földje?»] —
«Abbizü rosszul, de miéges mégbaggatom öty kicsit.
*bággdtds: kontárkodás. «Min csak
bággdtás vuot [a munkája], miég
es üO küréczárt akart.»
^-balog-eke: olyan eke, a mely csak
egy barázdára jár és a melyet
váltani nem lehet.
*batula-alma: batul-alma. [Erdély
ben nagyon ismeretes.]
*béderkó: kis fiú szeméremteste.
biék: sütő, pék. «E biéknek attuk
el e búzánkot.»
megbékél: megbékül. ^Megbékéllőttünk egymással.)) «Máj meg
békélnél' esmiént.»
+belhijó's: tág belü, nagy étü. «Lác-

cik, hogy bélhliós vagy, ugyan
sokat eszél!» «Bélhüó's gyermök
ez ez AndiVi.))
^bérbjées: ökölnyi nagyságú kavics.
*béréce: egy bizonyos hímzési
minta a női ingeken. [«Mit dol
gozik itt néni ?»] — «Né berecét
varrok ez ingre.» «Bereeésön
várják {íz ingit.)
bértyuóka : a fűzfa barkája.
*ki-bértyuókázik:
kibarkázik (?).
«Tavaszszál, emikór kibértyuókdzik e rakottya.»
^él-betegesül: elbetegesedik, bete
gessé válik.
He-beggyeszt: lebiggyeszt. «Lebégygyesztötte e buzátáj$t.»
le-bitangól: jogtalanul lekaszál, le
vág, (i Lebitangólta e füvemöt.»
*bobnd: hosszúszőrű téli guba.
*bobónc: czukorka.
*bob<mcos kupa: hengeralakú plóhdoboz, melyben a kereskedők a
czukorkat szokták tartani.
ki-buódúl: megy, elindul. «Kibuodult e faluba kérögetni.»
essze-bőjtórkodik: összemarakodik.
«Esszebójtórkottqk e kutyák.»
nehi-bojtdrkodik:
nekifog, bele
kapaszkodik.
«Nekibójtórkodott
e munkának.)) «Nekibójtórkodott
iés füöthöz vákta.»
*borona-sziék: hát nélküli pad (a
templomban), a melyen ülve se
elül, se hátul nem lehet támasz
kodni.
*botaóka: fakalapács.
Wáöjegöz: bélyegez. «Mek keli
büöjegözni e marhákot.» «BüöjegzijŐ vas.»
t-meg bökken: 1. meghökken. «[A
kapuból] kiszökött éty kutya s
úgy mégbökkentem, hogy!» 2. csudálkozik. (iMegbökkentem rejta,
hogy nem akarta mondani, de
nem töröttem viélle.»
*bruók, boruók: aludt tej felfőzve
és tálba aprított kenyérre öntve.
*brijók, borii öli: u. a.
*bucskántozik: bukfenczezik. «Bük-
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kent, váj bucskdntozik, az mindt;ggy-»
budris : bolyhos, rendetlen. «Egészszen budris e haja. i
*bugldros sziju: gömbölyü-fejü sze
gekkel kivert bőröv.
bagója: bojt.
bugojds-sapka: olyan sapka, amely
nek tetején bojt van.
*buhu: agyagból készült gyermek
játék. (A lágy agyagot zsemlye
alakba gyúrják, lapos felének kö
zepét kivájják s akkor valami
kemény tárgyhoz (pl. falhoz,
földhöz) csapva nagyot szól.)
*müg-bújál: meghág. «E kakas e
tikot megbúj álta.» «Immá tójhatik, met megbúj dUa e kakas.»
*bújáluódik: párosodik. «Bújáluódik e tik e kakassál.»
+bukátdrkodik : főz. «E ni ez nőre
nem möhetök, há csak itthon
biúxátdrkodom.)) «Mtí úgy mongyuk bukátdrkodik,
váj kószitt.»
*burdéj: mezei csőszkunyhó, czigány viskó.
*burduguósza:
maskara, álarczos
személy. «Jába takarta e burduguósza e szeméjit, miégös megüs mértem.»
*búza-mezü(>: a határnak az a része,
a mely búzával van bevetve.
((Búzamezüőbe vadnak ez embörök.» «Türökbúzamezüö.»
huzata: ajak. «Vérzik e buzdtdm,
mökharaptam.»
*meg-büdösűl: megbüdösödik.
*bükkent: bukfenczezik. ^Bükként,
váj bucskántozik, az mindéggy.»
«Keresztüí bükkentött e fejin.»
*bünnyög: hüm-hüm hangon sír.
*essze-büszüdik: megromlik. «Mind
esszebüszüdött e széna.»
*edra: Románia. «E edrdba szcrészte e házat.» «Nálunknúl és
mennek szolgálni e edrdba.»
*cdrina : vesszőkerítés, mely a le
gelőt a szántóföldtől elválasztja.
*cégérösködik: el akar csábítani
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valakit. «Álluó esztendeik cégérösködött e leányommal.*)
ceíengüőzik: fityeg, lóg. <<Cétengüőzik le riiólla e rongy.»
*eenneg: 1. zümmög. «Háj te hoty
eennegnek e szúnyogok.» 2. vé
konyhangon nyafog, rimánkodik.
«Ne cennegj annyit e fiiembe.»
*cice: a száj szegleteinek felpállása,
zabola.
*ciciés: zabolás, a kinek felpállott a
szája szeglete. «Ne igyál utónna,
me eiciés.»
*áeög: nevetgél. «Ne cicögjetök
annyit ti löjányok!»
*eicögüö-fű: hosszúkás laposlevelű
fű, melylyel a két kéz összeszorí
tott hüvelykujja közt éleset fütytyenteni szoktak. <(Cicögüőfövel
dudál.» «Zablevelű fűnek és mongyák e cicögüőfüvet.» /
*cíhd: piha. «Cihd, ményenü e
kezed !» «Ciha, micsa ostorod
vagyon !»
*cincoskodik: hízeleg. «Né, hoty
cineoskodik ez annyának!»
*fel-ezímöz: megezímez. «Felczímözi e levelet.»
*ciper'ég: valami köszvény elleni
kenő orvosság.
eirézik : helytelenkedik. «Annyit
cirézik ez e gyérmök!» «Ne cirézzetök immán annyit!»
*cuostők: czollstokk.
cüök: czövek.
*ciiök()l: czövekkel megerősít. «Ez
e kendőrczüök, ekivel mekeüökőjjük e kendőrt.» «Biécüökőltiék e
kendőrt e vízbe.»
*cuna : cunnus puellae. «Takard el
e cunddot lüjánkám.»
+csdmbojog: kószál, bolyong. «E
szegén fiélkótya egész nap csdmbojog ez úccán.» «Híttam haza,
de nem jő, inkább ott csdmbojog
e vásáron.»
* csápol: fecseg, jár a szája. «Pog
bié je szádot, ne csdpój anynyit!»
^csattantad: a csudafa (datura stra-
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monium) bimbója, virágja. [V. ö.
MTsz.: pukkanta 3.]
csata : marhacsorda, melyet 4—5
gazda állít össze (nem az egész
község) s a melyet felváltva ma
guk a tulajdonosok őriznek (nem
a községi pásztor). [MTsz.: csata
3. némileg más jel.]
+csebzi: haszontalan (gyermek).
«Menny el te csebzi, ne büögj
itt örökkié!))
*ki-csenál:
kiszerez, összegyűjt.
«Hoty csengjjam ez aduót ki,
mikor ón nyomorú szegén va
gyok.))
*esender: irtáshelyen felnövő fiatal
cziheres erdő.
*csénderitt: csattant, pattant, üt
(ostorral). «Mekkadárgassa ez
ostorát s éggyet nagyot csenderitt.» «E loak közi csenderittött.t>
csepjesz:
1. hitvány, csenevész.
«Suta érdiiőnek mongyuk, met
csepjesz nyírfa teröm rajta.» 2.
kuszált hajú, kóczos. «Ne micsa
csepjesz e feed.»
-^cseresznye: cseresznye és meggy
közös neve.
csijdmpozik: káprázik (szem).
csingojázik: valamibe kapaszkodva
himbálódzik.
*csiptetiiö: egy hosszabb és egy
rövidebb ágú, villaalakú faragott
faeszköz, melylyel a vastag zsol
táros könyv lapjait leszorítják,
hogy éneklés közben be ne csa
pódjék.
*csisszent: 1. hegyeset köp a fogai
közül; 2. fecskendez. «Csisszentnek a vizipuskával.»
*csonk: egy csomó, csapat, falka,
sereg. «Ety csonk virágom va
gyon.)) «E csuokák este min
csonkba iédnek.» «E divuófán
had [hat] darab [dió] és van éty
csontba.»
csuova: madárijesztő.
csöntőrke: 1. kisebb fatuskó. «E
porongyon szedik e csöntőrkét»;
2. (átv. ért.) gyermek.

*mek-csŐrszöl: coit. ((Mekcsőrszőlte
váj eccer Katát.»
*csiicsúltat: altatgat. «Csucsúltassa
e gyérmökit.i)
*essze-csukorít: összecsucsorít. «Né
hogy esszecsukoriccsa [ez a gyer
mek] e száját.»
ki-csüjed: kidülled. «Ugy mégütte,
hoty szinte kicsűjett e szeme.»
csiipőrködik: kapaszkodva függesz
kedik.
*essze-csűrkész: összegyűjt. «Esszecsűrkésztem
hólmimot,
hogy
együtt légyen.))
dacc: kidudorodás (a kenyéren).
«Any, aggyon daccot.»
*denneg: zümmög, dünnyög. «Úzd
el ászt a legyet, ne dennegjön ott
a gyérmök kürül.» «Egész nap
mind e fülembe denneg ez e
gyermök.»
der-dúr: zsörtölődő, zsémbeskedő.
*diktom: 2— 3 soros erkölcsös ver
ses mondás (a káté végén). «Mű
csak diktomot tanú oltunk ez os
kolába, de e mostani gyérmökök
másfiéle verseköt és tanuólnak.»
*dob: ököllel való ütés. «No juo
dobot kapott e hátára.»
*dobászkól: lábbal tapod valamiben.
«Sárba dobgszkólt, azér ón e lábod.» «Ott dobászkól e sárba.»
*meg-dobói:megver. «Métsírsz?»—
«.Megdobált anyám.»
*doboluőzsdi:
ütlegeléssel járó
gyermekjáték.
+ döglik: lusta, restéi valamit tenni.
«Döglik kivinni e szemetet.»
«Miég enni jés döglik.» ((Dögli
felkápálni e füoggyit.» «Miég ászt
és döglöd mékténni?»
dőrditt: csattogtat, pattogtat az
ostorral. «Egész nap mind ott
dőrditt ez odvaron.»
döröszölüődik: dörzsölődik. «E bihájnak viszket, azét döröszölüődik
annyit.» «E disznyuó és mind
oda döröszölüődik e fáihoz.»
*ki-dugad: kibomlik. «Nézz még,
ez e kéve kiduqatt.f

A HALMÁGYI NYELVJÁRÁS-SZIGET.

^dugaszt: 1. kinyomkod. «Dagasz
tottam e mérgöt e kezembüől.»
2. fejt. «E fiszfának e ledugasztott
héjjábuól csénájják e totorintát.»
«Kidugasszdk e báránt e büöribüől.» 3. a fűzfavessző héját a
fájáról lefejti. «Gyértök fijúk
dagasztani.»
*dúrál: dúskál. «Dúr ált e vá
gyómba, miégés szegény lett belüőlle.»
*feldúr assza ez órát: haragszik,
duzzog.«Mikor wíú'dkifeidúrassza
ez órát iés mérgösön néz.»«Gyula
féídúrasztotta az orrát.»
düszüő: bőrtüsző.
écsém, stb.: fiatalabb testvér (akár
fiú, akár leány).
*(éd: repül. «Ugy váktat e lóval,
mintha iédne.» «iEd e haja
utánna.» «E galamb jobban tud
iédni, mind e veréb.» «Atoliédött
éty tik, leszállott ez odvarunkra.»
«E tikok biééttek e kérbe.» «Foktam égy verebet s eliédött e kezembüŐl.»
Hédöz: repül, száll, lebeg. «Ez ülü
e tikok felett iédöz.»
^éggy-arányú: egyforma. «Oan kiét
eggyárányú gyérmöke vagyon.»
iélüŐ-ín: veró'ér,pulzus. ((Tapogassa
csak meg, hogy lükög ez iélüö-ín.»
*éppebizé: az ám, éppen bizony.
«Eppebizé tám neköd adom.»
Hért. «Kögyent hoa iért ? hisz nem
(értnek együtt!»
*el-essiwsül: esősre válik. «Ha ez
üdüő elessüó'sül, nem tudunk
szantfmi.»
*éstájerés: valami táncz, stájer
polka.
étet: etet. «Tiélbe étetni kéli e méhököt.» «Mék kéli hogy étessem
e disznyuókot.»
étüődik: bosszankodik, mérgelő
dik, gondokkal emészti magát.
«Eggyre étüődik, pántolódik ez
ura miján.» «Ej ne étüőggy mán
jába mijánna,» [MTsz.: étélődik
és étődik.]
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*i:tyhászkelő asszony : a gyermekágyas asszony, midőn szülés után
négy hétre először a templomba
megy.
*falu: látogatás. «Menyek faluba
Katához.» «Nem engedi ez annya,
hoty faluba járjanak hozzá e legényök.» [Hói voltál?] «Faluba
e szomszédnitt.»
*faluz:
mulat, beszélget. [Hói
Ilona?] «Né ott faluz János
sal.*)
*féj: fő, parancsoló, első. «Aszonta,
hogy ő [a biró] kell kihirdesse,

met ő &féj.*
*féjkö'dik: foslik, fejlik. «E talp léféjködött e csizmámruól.» «Addég dólgosztam, hogy e büör
min felféjködött e teneremön.»
«Kezd leféjködni a furnír [a szek
rényről].))
*fiél: barát, társ, hasonló állapotú.
«Kerezsd felédöt héj, avál figu
rázz !» «Mit akarsz viéllem, nem
vagyok féled.» [V. ö. feleym HB.)
*mék-feled : elfelejt. «Emikor éfijú
vuotam, tuttam eleget [mesét",
de immám mékfelettem.»
*féle& kenyér: zsírral megkent pirí
tós kenyér.
mék-féléz: a polyvát <félézőveh lesöpri a búzáról. «Felezd még e
búzát.»
*fénköves kupa: tok, melyben a
fénkövet tartják.
*el-fér. «Férj el tőllem*: hagyj en
gem békén. «Immán nem fér
hetsz el attól a lótól? mét ütöd?»
*mék-fertyéktet: forró zsírban meg
pirít. «MékfSrtyéktetöm e hágymát.»
mékfiguráz: megtréfál. «Méhfigurászták e tanítuót.»
*filinkás- sapka: olyan bárány bőr
sapka, melynek két oldalán sza
lag-csokor van.
*filinkázik: fityeg, lóg. «Ne valami
filinkázik e zsebödbüől.»
firikól: erőlködik. «Ni ott firikól
egymaga ekkora
munkába.»
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«Eleget Jirikólt, de nem tutta
elvégezni.*
firkoráca : a legdurvább csepü.
*fiság, füság: 1. 50 darab kétfillé
res, vagy 50 darab húszfilléres
papirostekercsbe
csomagolva.
«Buodizsár [a kereskedő'] atta
észt e fiságot, úty hiszöm 50
keréczár van benne.» °2. a vadász
patron papiroshüvelye.
+fiságól, jüsdgól: a kétfilléreseket,
vagy húszfilléreseket ötvenen
ként
papirosba
csomagolja.
[«Hogy van Boldizsár uram. mit
csinál?»] «Ne láthassa a tanár úr,
füságolom az aprópénszt.»
*fiszfa-nadrág: zsákvászonból ké
szült nadrág, milyet a kőmívesek
szoktak viselni munka közben.
«Futtiki]lom e fiszfanadrágját
ez uramnak.»
*fiszfa-pap. [«Ez az asszonya fele
sége?))] «Az, a fiszfapapnál hütőltek» (vadházasságban élnek).
fórtdj: a liter harmadrésze. «Három fórtáj tiéj, az égy liter.»
*foj: jár, fut, kószál. «Örökkió fájja
e falut, sosincs itthon.» «Biéfájta mán ez egész falut.» «E
tűz min biéfójta ez árcáját.»
*bié-fojat: bejár, összevissza jár.
«Gombászni vuotak Bbiéfojátták
ez egész érdüó't.»
* font-kő: a mérlegelésnél használt
vasból vagy sárgarézből készült
súlymérték.
*férkám [vagy talán:
fár-hám?]:
kétujjnyi széles fekete szalag,
melyet az asszonyok a homlokuk
fölött szorosan a fejkötőjükre
kötnek.
tfugtikál:
foltoz. «Fuotikálom e
firizsömöt.t) * Fuotikálom e fiszfa
nadrágját ez uramnak.»
*futuóz-[ik 11: futójátékot játszik.
«Gyértök lijánká.k futuázni !»
*mck-futtat:
szántás után kissé,
nagyjából megboronál. tMekfuttattuk e füödet.»
*gál,áz: pompázik, czifrálkodik.

«Mos gáláznak e gúnyával, nem
úgy mind régön.»
+gámbi: nagy, sovány, esetlen já
rású (ember vagy ló). «Ne ott a
nagy gámbi, hogy lépik !»
gáncsérozik: párosodik. «Anyüvestén lúd gáncsérozik a gánárral.»
ganyélik e disznyuó.
*ganyé-pópa: kisebb trágyadomb,
milyet őszszel sokat leraknak a
szántóföldeken, hogy azután szét
hányják.
essze-gazol:
összeszid. «Ig;'tzánt
esszegazólta!»
*gebbö'g: lassan, totyakosan jár.
[Hói ez öreg?] «Né ott gebbög.»
giéckeny ucca: keskeny, rövid utcza.
gelegógya : ostoba ember, a ki azon
ban mindenbe beleszól,
*belié-gelegógyál: közbeszól. nBeliégelegágyált e szovamba.»
egerébe hánt: a csepűnek a legdurvábbja, kócz.
*gibél: a padlás homlokfala.
guób. Halmágyon nem maga a kemencze, hanem csak alsó ürege,
a hol a tüzelőfát tartják. [Vadr.
561. góab téves.]
^gondoskodik valamire : ügyel, vi
gyáz valamire. «Elveszti [a gyer
mek a krajczárt] met nem tud
gondoskodni réja.»
*göbe: otromba testű, ostoba. «Ne
légy immán ón göbe!» «0 te
göbe !»

*göcsörög: összekuporodva; ül.
*fel-gujásodik: feldagad. «Úgy megütte e feemöt, hoty felgujásodott.*
*gút-szele: guta, gutaütés. «Gútszele érte e fiéltestömöt.»
*gürüzdöl: karczol. «Jáj hogy giirüzdöli e pálinka e tórka,mot!»
*habari-bolond: szeles. «0 te ha
bari- bolond, nem tucc vigyázni ?»
^háborog : veszekedik. «Jába siérszik e szüvem, de miégés min
háborognak e léjányaim.»
*hallám: hallomás. «Hallámbv.ól
hallottam, de nem tudom urát
adni [kitől hallottam].))
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*}iallogat: fólfüllel hall. «Csak hallogattam emikór beszéltiék, de
nem tudom.»
*hámos rokoja: lajbival összevarrt
szoknya.
*mek-hámporodik: megsavanyodik,
megromlik. «Etiéj mekhámporodott.» «Hámpor odott szemű»:
gyuladt szemű.
*hánt. «Itt Halmágyon csak a lovat
hámozzák, az almát háncsák.»
*harang-botiku'Ó: harangnyelv.
+háránt: 1. hárít. «Háráncs toább
e köveköt.» ((Mindenképpen réjám akarta harántam [a mit ő
tett].» 2. söpör. «Eszte szemetet
háráncsam el e szegelletbüől.»
«Leháráncsuk e port ez asztal
ról .» «Hárándzsd le e gárá dicsőt.»
«Kihárántom e h;izat.»
*él-hárázs()l: szétszór, széttereget.
«Elhárázsójja e divuót e fúqdön.»
*ki-hárázsól: kitisztít. «Kihúrázsolom e ládánkot.»
*hehög : vékony hangon nevet, hehehe-féle hangot hallat.
heppőg: beszél. «Leptibe heppög*:
lassan beszél.
*heppöget: 1. akadozva, szaggatot
tan beszél. «Mekheppö'geti e be
szedőt.)) 2. taktusban dob. «Lehéppögetöm neki je kévóköt e
szekiérrüől.))
*h$rcé'g: nehezen lélegzik, hörög
(a haldokló).
*keré'get: uszít (kutyát).
hergeja : a fogarasi havasokon ne
velt félvad ló. (4—5 ember is
kell hozzá, hogy lefogják, ha a
fogarasi vásárra hozzák.)
*mek-higojodik: meghibban. «Mekhigojodott ez esze.»
*hijuókázik: hajókázik, csolnakázik. «Menyünk hijuökázni ez
Untra.»
*hilledeg : gyönge, beteges, vézna.
[Kije ez e gyenge gyérmök ?] «E
tesvérömié.)) — «Jaj, szegem be
Jiilledeg.'n «Hát észt e hüledek
csitkuót ez e juo kanca csit-
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kuószta'?» «Neköm ijen hüledek
káposztfipálánt nem kell.») «Ez
oan sárik szén embőrt mongyuk
hilledegnek.»
*hirip : szuszogó, nehezen lélegző
ember. «Möny él te hirip!*
hízluópajta : disznóhizlaló ól.
*hódől: hódít, csábít. «Magikhosz
hódolták ez embörököt.»
hopsa: egy többektől közösen meg
vett marhának levágása és húsá
nak felosztása. «Hopsához állot
tunk mü és.» «Vásiírnap e mészárostuól vészünk, de máskór csak
hopsábuól lehet kapni.»
hopsa-hús: társaságban, közösen
levágott marha húsa.
*höngörgö-fa: fahengor, melylyel
a fatörzseket gurítják.
*húpik.' gyermekjátékban fal felé
fordulva kezével eltakarja sze
mét, hogy ne lássa hová bújnak
a többiek. «Te immán húptál
eleget, most ón jövök.» «Nem
húpik jól, mindörökkié kukuC8Ó1.»

*húpá: az előbbi gyermekjáték
neve. «Gyerökök, jáczoggyunk
húpót.»
*húpózsdi : u. a.
*húplott: 1. vén, ránczosképű (em
ber vagy asszonv); 2. elviselt,
elnyűtt (ruha). «On húplott im
mán ez ién gúnyám.»
^hurkáit: összebogozódott. «Eruőssen hurkáit ez e pamut, nem
tuggya kibontani.»
húros: rendetlen. «Húrosan, szerte
széjjel hagy mindent ez asztalon.»
liutyorog : 1. roskadozva jár; 2.
összekuporodva ül. [Hói öcséd?J
«Odabenn íiutj/orog e garádi
cson. »
*hiimmöget: hímez-hámoz, lassan,
akadozva beszél. oMongyad immá, ne hümmögess.»
hütetlenül: törvényes esküvés nél
kül, vadházasságban. «Hütetlenííl
laktak egymással.))
*hvtólődik:megesküszik (pap előtt).
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«Hütetlenűl laktak egymással,
de most immán mékhütölőttek.n
Hgázánt:
igazán. «Igázánt úgy
vuot.»
*ki-íkól:
kiszabadul, kivergődik
valamiből. «Elik tudott kiíkólni
e pótkából.)) «No miégés kiíkólt
e szekere e likbuól.» «Most és
csak bájjal tudott kiíkólni belüőlle [a betegségből].
+íruó: 1. palavessző. «Iruót vettem
e leányomnak.)) 2. irnok. «Itt
lakik ez írná, eki e jegyzüő úr
nál vagyon, i
Hromba: ügyetlen, nehézkes. «Büllög ez ökör, iromba járású.» «E
m;js ökrök és irombán járnak.»
Hrontat: arról a lóról mondják, a
melynek nagyon egyenletes, sima
galoppja van.
*ispik: valami jószagú kékvirágú
növény.
meg-iszamodik: félrebeszél, elmegy
az esze. «Mi lelt, váj mégiszamottdlh> ((Megiszamodott ez esze.»
*jáván. «Ugyej magadra, míg javán
vagy»: míg jó dolgod van.
*fél-kaboláz: az ekét összeköti a
kabolával. «Félkabolázzuk
ez
ekét.»
*kadárgat: csóvál. «E kutya kadargami e farkát.* [V. ö. kandargat
MTsz.]
+kadarint: 1. megforgat. iMé'fckadarintom ez ostort e levegüőbe
8 úty csapok hozza.» 2. köralakú
mozgással szájába visz. «Ez ökör
e nyelvivel biékadarincm
e
füvet.»
*él-kadarodik:
az egyenes útról
lekanyarodik. «Vigyázz, met élkadarottód e kaszával.»
*kafál: 1. ugat, csahol. ((Héj ez a
kutya mennyit kafól/» 2. meg
szid. «Mekkafólta a szomszégygyát.)) «Mát kafól ingom !»
'*kaftyél: főz.
kalautyú:
az osztovátának az a
része, melyre a nyüstöt felkötik.
Halindál:
kalandozik, kóborol.

«Örökkié szeret
kalindálni.*
«Egész nap kalindál ez úccán.»
kandé: félkör alakú, mozgatható
fogóval ellátott vasfazék.
*kántár: egykarú, egyserpenyőjű
mérleg, mázsáló. ((Kántárra tet
tük e [leölt] disznyuót.» [V. ö.
kompona.]
*mék-kántároz: megmázsál. «Mekkántárosztuk, hogy lám mennyit
húz.»
kari kilós: karikalábú. «Ne micsa
karikuós ez e gyérmök, szegény.*
karmantyú: 1. aratók karját védő
hosszú vászonujj. 2. kötött kézcsuklómelegítő.
*káspáluódik:
1. karmol. «Mégest
káspáluóttatok gyérmökök !» 2.
kapaszkodva
felmászik.
«[A
macska] felkáspáluódik e fára,
verebet lát.»
*kászú : nagy, sovány, vézna ember.
*kászú-harang : kolomp, melyet a
lovak vagy ökrök nyakára akasz
tanak. «Mégmútatom menyenü
e kószúharang.»
*kátkány : mindent tudakoló, min
denbe belóelegyedő (ember). «Ne
légy immán oan kátkány embőr
tÓSÖS.))

*kansa : tejmerő kanálformájú, fá
ból faragott ivóedény a mezei
kutaknál.
le-k'éccen: lecsattan. «\A.pistoly ka
kasa] csak lefceecent, de nem sült
él.»
ki'csula : kalap. (De csak egy gyer
mekjátékban. H a több fiú együtt
van, valamelyiknek a fejéről le
dobják a kalapot és lábukkal ideoda rugdossák, így biztatva egy
mást: «Kécsula, h e j ! rúgjad e
/ :. sulát héj!» [V. ö. MTsz.: kacsula.}
^kegyed: pedig. «En odadnám, ke
gyed nem tartoznám viélle.»
((Ugyan sokat nyerittöz, kegyed
vuona mét búsújjon.»
*kékbeli: kaputos, városiasán öltö
zött ember.
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+kénszőrget: kényszerít. «Jaba kéndarab nagyságú és alakú cserép
szargetnek ingom!»
darab, melyet a gyermekek a
*fél-kérd: kikérdez. «Féikérdöttiék
likbavető játóknál használnak.
[a birák] Kovács Andrásnak e
Likbavetüő kodán-nak is mond
bicskája menyenü vuot.»
ják.
+kérés : adó, községi munka, min kompona: kétkarú, kétserpenyó'jű
denféle közszolgáltatás. «Mos
mérleg. [V. ö. kantár.]
több e kérés, mind régön.» «Any- *mek kopói: megkopogtat. «Méknyi e kérés, hogy csak győzzed
kopólta ez ablakomot.»
ászt es fizetni.» «On nyomorú ^•kormányoz: géppel kapál. «E tö
vén vagyok, miéges e kérést mek
rökbúzát hárma ccór kormányoz
kell bogy aggyam.»
zuk.^ «Kormányozni akartani
^•kérészt: szerencsétlenség. «Kérészt
mönni e törökbúzába.» ((Kikor
lett vuona, ha ez Uot kijáradott
mányozzuk e füödet, hogy e
vuona.»
törökbúza fel legyen dombozva.»
*kérésztülibe. «Ez odvár kérésztülibe *kosár : a biró háza előtt levő kör
iíll e csűr.i) ((Elosztották kérész
alakú, méternyi magas kerítés,
tülibe e füödet.»
melybe a bitangul talált marhát
+keserü-tiéj: aludt tej.
zárják,
Hészitt: főz. [Mit dolgozik itt (a *koslica: kézi kosár. «Zsákolok neki
konyhában) néni?] <(Készittök.»
e koslicába.H
«Mu úgy mongyuk bukatárkodik *kosztorat: gólya. «E tetüőn fiészváj készitt.»
kőlnek e kosztoratok.» «iiOsszel
^•él-készül: megérik. «Miég e búza
esmiég elmennek e kosztoratok.»
nem készült el.» «Mingyát elkészül
«Ugy üs mongyák, hoty kosztorat,
ez árpárérüő álma üs.»
úgy és, hogy gója.» Kosztorat+kétrénica: gyújtószálka.
fiészök.
*kézán-hús: a zsiradék nélküli olcsó H:uótya : több darabnak együttes,
juhhús (mert csak a faggyú az
summás árban való eladása.
értékes"1,.
[Mennyibe került ez a fazék ?]
^kiadás:
mindenféle előljárósági
«Nem tudom, mer kuótyán vet
parancsnak vasárnap, avecsernye
tük.)) «E fazakas kuótyán és agyután, a biró által való kihirdetése.
gya e fazakait.»
«[Hány órakor történt?] — H á t mék kozmái: megkozmásodik, meg
úgy kiadás tájba.»
romlik (a leves).
+kilás-kö: vasból öntött kilós súly. *kölódörös: szalonnás-galuskaleves.
[V. ö. font-kő.]
*köszántuálag:
ferdén. «KSszán*kűin-kál<jn:
csengetyü. «Éggy
tuolag szántotta e füöggyit.»
rossz kilin-kálánt köttek e bór((Köszántnólag esött e doszka.»
nyú nyákára.»
*kúdus laska: töpörtyűvel és búza
*kirkára : zsírban kisütött túró.
kásával töltött, főtt laskatészta,
Idocár : patkány. [MTsz.: kioeán
melyet levesbe főznek.
téves.]
*kúllanes-fa : szilfa.
kocsán: 1. törökbúza szára, 2. csut *kupa:
plóhdoboz.
((Nádmézes
kája, torzsája valaminek, Almakupa*: hengeralakú pléhdoboz,
kocsán. Káposztakocsán.
melyben a kereskedők a czukor*kuoda: az utolsó a sorban (kül.
kát tartják.
gyermekjátóknál). «Te vagy e *kuptdskodik:
lábatlankodik
a
kuoda/»
konyhában. «Ez e gyérmök sze
*kodán : régi négykrajczáros pénz
reti itt kuptáskodni mellettem.*
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lúrálás : gondozás. ((Szeretöm e
kúrálásdt e marhának.»
*kurucsa : kereszt. «E fogarasi temetüó'be sok kurucsa vagyon, de
nállunk nincs.» «Kereszt váj ku
rucsa ez étyfiélekópen jő elié.»
*kurucsáson: keresztbe. «Kurucsáson kötik e búgját es.»
*belié-kulúl:
belenyúl. «Örökkié
beliékutúl ez e gyermök e tálba,»
«Mit kutúlsz bélié [a tejes fazék
ba] ?»
*el-kutúl: bepiszkít. «Né hogy ilkutúltad e karincádot.»
*(:ssze-ku1úl: összepiszkít. «Ésszekutúltad magadot."
*kükürül: kukorékol. «Hallottad-e
valaha. Hogy ez anyád valaga,
Kükürüjjön hajnalba, Égy naty
szalma kalabba.»
*küntón: rövid cső, melyen át a
füst a csempekemenczéből a ké
ménybe jut. iTedd e pityuókát e
kürítőmbe, méksül.» «E mái füttüőbe nmcsön kiintőn, csak e
régikbe vuot.»
kürülbié: körül. «Itt kürülbié e
vetésök mind szépök.» «E menyi
lakodalom vuot kürülbié, minde
nikbe vuotam.»«E kürülbiévaluó
szomszéccság. s
*küss: fiatal, «Kiét évvel küssebb,
mind én.»
Hapiscijyuó: olyan czipó, melyet
káposztalevélbe takarva sütöttek
meg.
Hárrnq-dob: riadó. «Lármqdobot
vertek e katonák.»
Határ: férjes nő szeretője. «Az ez
asszony e látrárál megölte [az
urát].»
Hdzanzt: lázít. «Lázq,sztottálc e
népet.*
léb: 1. perzselő melegség, mely a
fűtött kemenczéből kiárad; 2.
lég vonás. aLeb érte e küsasszont
e templomba, mos beteg.»
Hebédeg-gusa: vmi torokbetegség
(mandulagyuladás ?) «Lebédeggusája vü'n't e leányomnak.»

leffett:

lógó, csüngő,

lekonyult.

«Leffett fülű ló.»
He-leffög: lelóg, lecsüng. aLeleJfog
e rongy e firizsirüől.»
Hefőrnye: az ökör torka alatt le
lógó ránezos bőr. «Mekszúrta va
lami ez ökröm lefárny éjit. «Micsa
szép lefőrnyéje vagyon [az ökör
nek] . 9
Hepese: pocsolya.
Hepcsög : jár a szája, fecseg. «Ne
lepcsögj annyit, fogd bié e lepcsösődöt.»
Hepesolüo: toll- v. vászonpamacs,
melylyel a sülő kürtöskalácsot
locsolgatják.
Hibickuányázik : tőkén keresztbe
fektetett deszka két végén ülve
föl s lebintázódik (két gyermek).
«Gyere te,
Ubickuónyázzunk!*
«Libiekuáni/áznak
e gyerrnökök.»
Háglnó: lógós (ló). «Ma csak kiét
lóval menyek, de huonap e lágluót es biéfogom.»
Hágluá-ja: rúd, melyhez a harma
dik lovat fogják.
Hágluá-hám : a lógós számára való
hám.
hnég-hígál: megszapul. «Méglúgájjuk, hogy oan lessz mind e
huo.»
Hübbevt: sántít, járás közben maga
után húzza egyik lábát (pl. szél
ütés következtében). «Lübbent e
lábával.»
Hürbőn-lapi: babérlevél.
*májég: mostanig. «Elment miég
e reggél s májég sem jött meg.»
[11 óra tájban mondta,]
mák, mákuá: anyai részről való
nagyapa.
mányi: anyai részről való nagy
anya. (V. ö. nagyapuo, nagy
anyád.)
He-rnarad: kimegy a divatból. «E
hímös ing már lemaradóit.*
Hnárcsi.' zsírban megpirított hagy
ma, melyet kenyérrel szoktak
felmártani.
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mdrgyds. Szólások: «Mdrgyás ke
ringette !» «Ejnye mdrgyds atta
kó'jke!»
masinái: géppel csépel. «Mához
éty hiétre masin álunk.» Emikór
kimasináltuk e búzánkot, beteg
vuotam.»
maszatol: piszmog.
-^még-melegül:
megmelegedik.
«Erőst megmelegítitek e lovaim.»
merett szemű: nagyszemű.
*m£rreg: morog, zúgolódik. «Dug
bió e szádot, ne merrégj.»«Eréggy
immá, hálgass, úgyés jaba mirréksz.»
*mije'l, mijei: művel, cselekszik,
csinál. «Ne miej oan lármát.»
«Bosszul mijéltiék észt e posztuót.» «Oan dolgot mijeitek, hogy
mégriészegöttek.»
*meg-míjél: feldolgoz. «Mi;gmíjélik e kendort.» «Mégmij eltük e
posztuót zekónek.»
^mirigy-ing. Dögvészes időben ré
gen összegyűltek egy este az
asszonyok, megfonták a kendert,
megmatollálták, osztovátára tet
ték, megszőtték, kiszabták, inget
varrtak belőle és reggel a falu
végén feltűzték egy póznára,
hogy a mirigy be ne jöhessen.
Az ilyen inget neveztek mirigyingnek.
*mocskoskodik: mos, súrol, s efféle
munkát végez. [No mit csinál
nak ?] «Ne mocskoskodunk itt e
konyhába.))
^mondikál: beszél, jár a szája. «Jól
mondikál ez e tű léjányotok!»
«Mind mondikál, hogy nem gyüözöm hálgatni.»
^mondva: megrendelésre, a Mond
va csénálták észt e firizsömöt.»
«E kalapot nem mondva csénáltassuk, csak úgy vesszük e vá
sáron.))
mor: a marha testének egy része.
«E váll tetejin vagyon e mórja
e marhának.))
*még-mórjáz: 1. megtépáz. «LeNyelvtudomúnyi Közlemények. XXXI.
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estek e füödre, akkor juól megmórj aszták egymást [a vereke
dők]*; 2. megcsiklandoz. «Eregy
fogd meg s mórjázd még juol.»
*morog : káromkodik. «Ne morogj,
met megver ez isten.» «Oan rus
nyán morgott, hogy hálgatni és
vétők.» «Aj hogy morog ez ez olá.»
mositt: mos. «Csak lemosittom ez
asztalt, asztán megyek.» «Esőp
felmosittom ez edényököt.»
bié-mosztol: bepiszkít. «Egészen
biémosztolta magát ez e gyérmök.»
*mueorodik: kuczorog, kuporodik,
meghúzza magát. «Hittak, s oda
mucorottam melléje e doszkára.»
«Fé'l mucorodik e ládára.» «E
m.%Q&k%hiémucorodott e guóbba.»
*mucorog: u. az. «ütt mucorog sze
gény e kapub§, várja ez ánuyát.»
bié-miüiosodik: bemohosodik. «En
nek e fának nem muhosodik bié
ez uódala.»
*mumu : mumus, rém, melylyel a
gyermekeket ijesztik. «Hálgass,
met minyát hívom e mumut.»
*munka: 1. feltűnés, izgalom. «Ak
kor nagy munka vuot itt Hálmágyon» [mikor megölték azt az
embert] ; 2. gazdag, befolyásos
ember. «Ezelüőtt nagy munka
vuot, de most semmi.)) «E bíruó
nagy munka e faluba hej, avál
szóba se lehet állani!» «Ne légy
oan nagy munka.!»: ne tartsd
magadat olyan nagyra.
*múrrant: zúg, dördül, nagyot szól.
«Háj mekkorát múrrantotte fál»
[mikor összedőlt].
*múrrantás:
dördülés. «Mekhallották e puska múrrantását.»
*mustura:
hadgyakorlat. «Most
viszik e katonákat e nagy musturárq *.
nagyanyuó: apai részről való nagy
anya.
nagyapuó: apai részről való nagy
atya.
*nap'tártuó: napernyő. «Mű csak
27
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szalmakalapot teszünk e feünkre, de ez uraknak naptártójik és
vagyon.
nárávás: fortélyos.
*neszöre-bolond: szeles, szeleburdi,
féleszű. «Ne micsa neszörebolond
ez e fijú.» «0 te neszörebolond!'»
+neszöriésködik: szeleskedik, hebe
hurgyán tesz-vesz.
nótina: olyan júh, mely már nem
mondható báránynak,de még nem
lehet megfejni. [MTsz.: nótin.]
nyakluó: egy méter hosszú rúd,
melynek két végére félkör alak
jában egy-egy szíj van erősítve.
Szántáskor a lovak nyakába
akasztják [ o - c ] <
nyásháluődik': fára, háztetőre, erre,
arra mászkál.
*nyereködés: kereskedés. «Nagyba
vittiék e nyereködést.i> «E kendÖrnyei'eködés ut(in gazdagottak
még.»
*nyerittöz:
hangosan
kaczag.
«Ugyan sokat nyerittöz, kegyed
vuona mét búsújjon.»> «Ne nyerittözzetöló immán annyit!»
*nyírdal: üt, vág. «Vigyázz, met
megnyír daliak!» «Yédd ez ostort
s nyírdald meg e loakot, hogy
mennyének ki e tilosbriól.» «Elié
vészek ety hutyoruót 8 jnól reád
nyírdalok.»
^meg-nyomul:
meghúzódik. «Ha
valakim vuona megnyomúlniék
mellié, de csak magam vagyok
éjen öregön, nincsen semmi
nemzeccsógöm.»
nyoradoz: fulladoz.
nyovaszt: fullaszt, fojt.
megnyűgöz: összeköti a ló két lábát.
«Ara kell [a békó], hogy megnyűgözzük e lovat viélle.»
*uóra-kecektetiiő: órainga.
orozba: 1. titkon. «E tik orozba
kőit.» aOrozba maruó kutya.»
2. tiltott módon v. helyen. «Ne
féjjön, nem kaszálok ién orozba.»
^oskolái: tanít, iskoláztat. «Mos
immán osl:olájják ez embőrt.»

ospotáj: ispotály.
^öregség : falusi tanács, képviselő
testület. «Aszt hntároszta ez
örekségbe.» «Aszt hátároszta ez
örekség, hogy nem épittenek.»
((Biéválasztották ez Örekségbe.*
*páesuó: mézes pogácsa.
palántál: ültet (növényt). «Elpalántóltuk e répát.»
*pántolnódik:
aggódik, töpreng,
búsul. <i0 hadd, ne pántolnóggy
azon ez ostobaságon.)) «Egyre
étüődik, pántohwdik ez ura rm
ján.» ((Hadd él, hoty pántoluóggyék immán, megérdemli,
mét nem vigyázott.))
*ki-pány ásztat: hosszú kötéllel ki
köt. ((Kipányásztassa e lovait.))
*pártq,: a leányoknak dob- v. kö
csög-alakú ünnepi fejdísze.
-^párta-sapka:
magas tetejű bá
ránybőrsapka.
*mek-pattant,: kissé kinyit. «Jáj
micsa meleg vagyon, pattandzsd
meg ez ajtiiót ety kicsit.» «Mikor
mekpattantottam ez ájtuót, mihyát megláttam.»
*él-pé'ccen: elszakad. ((Klpeecent e
ciérnám.»
*mek-peecen: kissé eltörik. «E naty
terű alatt mck-pé'ccent e tengéj.»
«No mekpeccent!» [mondta egy
fiú, mikor egy száraz vessző, me
lyet hajlítani akart, félig eltö
rött].
*pécék: a szíjon levő csat. ((Eltö
rött e düszüm peeke.»
*bié-peckel: a csatnak vas szegét a
szíjnak egyik lyukába beereszti.
«Minyá jövök, csak biépeckéíem e
szijumot.»
He-penderitt: ledob, leteremt, föld
höz vág. «Na csak, ingom nem
penderittesz le oan könnyen.))
*mek-pe'nzeli magát: meggazdago
dik.
*pergembúza: pergelt(pörkölt)búza.
[V. ö.: pirity-paraty.]
*pihöl: libeg, gyorsan lélegzik.
*pika: üres, gazdátlan (lyuk, a
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gyermekjátékban.) «Ez egyik lik
pikám maratt.»
+pile: polyvaféle, a mely a kukoriczacsövön megmarad, ha a sze
meket lefejtették, 2. frissen felfó'tt tejnek vékony bőre.
niék-pilisznyuódik: megpenészedik.
«Mekpilisznyuódott e búza, met
esött.»
püisznyuós: penészes.
pinty ók:; «Nem ér éty pintuókot!»
pipa: csap. «Pipát vérnek e hórduóba.» «Hórduópipát vettünk.»
*pirity-paraty:
denevér. «E mű
tornyunkba és annyi e büdös
pirity-paraty.»
A gyermekek
estefelé bojtorjánt dobnak a de
nevér felé és ezt éneklik: ,Pirityparaty gyere elié, Perqembúzát
adok, E fa tetejébe Egy nagy
gombojégot'.
+mek-piszkosúl:
megpiszkosodik.
puokura:
szekérkenó'cs [MTsz.:
pakura].
+mck-porosul :
meg, orosodik.
nMekporosúlt e bügcsűő.»
el-posszant: 1. szétnyom, ketté tör.
«Ap, posszancsa él néköm észt
ez álmát» 2. [V. ö. MTsz.] «Né
te né, (jlposszantotta magát.»
Xpuótka: nyűg, teher. «Ményenü
puótka vaty te e feemön!»
*puótkaság: baj, kellemetlenség.
«Mennyi puótkáság vagyon evei
e gyérmökkel!»
*puozuna: két, vékonyabb végén
összekötött fűzfavessző, melyek
kel a szénaboglyát leszorítják és
megkötözik, hogy a szél el ne
fújja.
*fSi-puozunáz: pozunával megköt.
«Kurucsáson puozunásztukjel
e
bngjánkot, hogy e sziel el ne
vigye.»
*prunkuj:
gyermek. «Kiét kicsi
prunkujom vagyon.»
*puci: kicsiny. «Puci loat vett
ápám.» «Ez ő lova és csak oan
puci.»
+pucorgijo fuszuja: gyalog fuszujka.
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*pucuri fuszuja: u. az.
*pula : penis.
*pucok: a tűzhely melletti kő,
melyre a fahasábnak nem égő
végét teszik.
pupuza: büdös banka.
*fSl-pupv.zál : felcziczomáz. «Ne
hotyfSipupuzálta
magát.» «FSlpupuzálta e kontyot,»
*púrc: fing. «Csak fogja még juól,
ne fejjen, nem szakad le e
púrea.»
*púreant:
fingik.
«Púrcantott
eggyet e gyérmök.» «Elpúrcantotta magát.')
puzdori:
izgékony, mozgékony,
nagyon eleven.
*mek-piszkosúl:
bepiszkolódik.
«Mind mekpiszkosúlt e háta és e
biajnak.»
*rágádáj : bojtorján.
ránt. «Ne micsa szép csűrt rántott
oda éty Jajét alatt.»
*rása. «Küjel rása, belől lássa»:
cifrán öltözködik, pedig szegény.
rása-szoknya : vmi finomabb fajta
szövetbői készült szoknya.[MTsz.
más.]
rásporól: reszel. «E másikkal fát
ráspor ólnak.»
*ré'a-rát: forró zsírral leönt. «Péarátnak e köló'dörösre.» «E fu
szuja mékfüőtt, csak réa kék
hogy rácsak.»
*rékög: í. bőg. «E bijajok rekog*
nék.» 2. brekeg. «E küs béka
kuncog, e nagy béka rekőg. *
*rekként: bó'g. «E biaj rekkentött
eggyet, várja, hogy niékféjjem.»
renyilödik:
csodál, bámul vmit.
«Úgy renyiióttek e gyérmökök e
virágomnak.» «Erőssen renyüőttünk,
emikór mékhallottuk,»
[MTsz. más jel.]
renyijSködik: sóhajtoz, sopánko
dik, jajgat.
*repigel: dob, hajgál. «Gyérmökök
ue repigejjetök e fára, me biétöritök ez ablakot.» «E gyérmökök
kővel repigelnek.» «Nem szabad
27*
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itt repigelni/» sRepigeltiék észt
e szegén parasztot.»
Hepitt: dob. «Megrepittött city kő
vel.)) «Úgy lerepittlek e füödre,
hogy !» «Biérepittöttek e hib
íikábn.» ((Csonkba rejoittöm e
keréjczárokat.» «Megrepittöttem
egy verebet.*
ricáhiádik : hanczuroz. «Né mind
ott ricáluádnak
e gyérmökei
most és ez uecán.» [MTsz. más
*ripa: szakadókos,vízmosásos hely,
árok v. víz partja. «On keviés
széna térmött hogy miiég e ripákot és lekaszálták.))
*rosáca: orbáncz.
Eáolvasással
gyógyítják. Innen : «No ez ugyan
e rosáeámrq, olvasott»: rám pirí
tott, lehordott.
*rossz-tétemény:
babonázás. [Mi
lelte e gyérmöködöt ?] «Beteg e
rossz-tetemény mián.»
*fel-rottyant:
felfőz. [Mi csénál
mén?] «íelrottyantom ne je ká
posztát. »
He roltyant: ledob. «Lerottyantottdk e zsákot e szekiérrüől.»
rozsinesen: ribiszke.
*mé'gröcesen : megrándul. «Gö
dőrbe léptem és megröccsent e
derekam.»
fröccsent: ránczigál,húzogat. «To
tyog, met mikor lépik, mind
utánna röecsenti je testit.»
*rönköjék: kistermetű, kövér, köpczös személy.
*röszög: visít, éles hangon sír.
«Nem hallod, hogy röszögnek e
disznyuók ? mét nem acc ne
kik '?» «Mennyit röszög ez e gyérmök!»
vissza-sandái:
visszasompolyog.
« Visszasandál e kapuba.»
Hatis-pálka:
schottischer polka,
vmi táncznem.
*serög : fonó. «Sérögbe járnak ez
asszonyok.» «Serögbe mennyen
e tanár úr, ha beszedőt akar
hallani.» «Asszonseróg és va

gyon, meg leánserög es va
gyon.))
*sikántozik : csúszkál a jégen.
meg-sinkÖl: megajándékoz. «Meksinkőlte je szegónyeköt és.»
Hittyent: vékony vesszővel, vagy
ostorral éleset suhint. aSittyentgnek e legényök ez ostorral.»
((Sittyentik e marhát, hogy men
nyen.))
Hittyöget: u. az.
soad, sovad [MTsz.: suvad].
ki-soad:
észrevétlenül, hirtelen
kisurran [a szobából],
sovaszt: vág. ((Lesovasztott neki
éggy juo darab kenyeret.»
sojtogat: sujtogat. «Ne sájtogass
ez ostórrál.»
*mi!k-sokasul:
megsokasodik.
«Meksokasúltak immán ez embőrök.»
*suáp-ájja : kocsiszín, félszer, nyi
tott fáskamra.
Hor : sorozás. «E fiam immá másoccór vuot sor alatt.»
*súditt: hajlós vessző végére ned
ves agyagból formált golyót tűz
és messzire elhajtja. «Gyere Ján,
súdittani!»
Szólás: «Hogy e
menko súdiccson mög!»
+súg: láb (mérték). «Bgy súg e sing
nek fele.»
*súgjk:
elzsibbad, megzsibbad.
«Úty súgik e kezem.» ((Elsúgott
e lábom.»
*suhotor : sietve jár, suhog. «Csak
úty suhotor ez uccán.» «Hirtelen
elsuhotórt mellettem.»
súllyá:
száraz, lehulló vakolat^
melylyel súrolni szoktak.
el-supál: elpáhol, elver.
mék-supól: megver, megrak.
Hutái:
egymás kezébe kapasz
kodva, hátradőlt felső testtel
gyorsan körben forog (két gyer
mek). «Addik sutáinak e gyérmökök emíg elesnek.* «Nesutájjatok m;í annyit, öliég vuQt.»
*sutúl: suttog, titkolódzik. ((Essze
bújnak és sutáinak.»
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+$utulás: suttogás, titkolódzás.
«No vuot ott sutulás, de menyi!»
^mék-szagosul:
megszagosodik.
<*Mékszagosúlt e búza.»
He-száll: alább hagy (a büszkeség
gel), (dmmán üdéje, hogy leszaj jon.»
Hzám: számolás, számtan. «Koszta
jobban tud e számba, de egyiébbe
nem.» «Ez ién íijam e számot
nagyon iérti.» «Ez írás nehezebb
neki, mind e szám.»
Hzapól: szapul.
+szárhegy : a csizmaszár felső vége.
«Ne egész szárhegyik sáros.»
^-szarka-méz: mézga.
+szi;détt-hém : vmi hímzési minta.
*szég-vég: szomszédság. «E mű
szegregünk mind egy kútbuól
iszik.» «Itt e szégvégön nincsen
oan rossz gyérmök mind e tietök.»
*szégyönös: szegyelló's. E íijam sze
gy önös, de e léjányom szégyöntelen.»
*sziél-kapú: konyhának, istállónak
külső, félmagasságú ajtaja.
*széj-kert: vesszőkerítés, mely a le
gelőt a szántóföldtől elválasztja.
széjsüő: szélső.
^sziélpálosliodilc:
szeles észszel
tesz-vesz. «Ne szélpáloskoggy
annyit.»
+szém-búga: szemöldök. «Né a
szeme bugája, hoty fcldagatt.»
Hzéméj : arcz. «Mcgdagatt e széméjjöm.» «Szeméjre nézve eliég
szép, de belüől csak ez isten
tuggya ményenü.» «Rút széméjje
vagyon ennek ez asszonnak.»
«Jába takyrta e burduguósza e
széméjit, miégcs megüsmértem.»
.szer: 1. sor, rend; 2. (ucca-)sor;
3. községi munka, robot. ((Me
nyek szerbe, ki kell takarittani
ez árkot.» «Községi szerbe kűltiók.» «Én nem járok szgrt, immá
öreg vagyok.»
Hl'SZ$rtitt: elszór, szétszór. «Él
sz e'rtitötte e törökbúzát ez aszta
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lon.)) «Szertitsd el e szénát job
ban."
*szeretiiösködik:
szerelmeskedik.
«Szeretüösköttek egymássál.»
*sziáz,szijáz: konyha, a szék. eresz.
^•szurkos: kormos. «E szlírkos ko
vácsokot. »
*szúrom-szém : margaréta virág.
*születte-héje : szülőhelye. «Itt ha
jak meg e születte hejemön.»
«Mindennek e születte héjin
jobb.»
*mék-sziinik vmitől: felhagy vmivel. aMékszünlietniél te jes mán
e petelüődiéstüől.»
*sziivessiég: kedv. «E kinek sziivessiége vagyon e dolokhoz, egy nap
sokat elvégezhet.))
Há: társ. «Itthom vagy-e íá?»
«Félküötiél-é tá?» [CsakRozsoNDAI úr szíves közléséből. Magam
nem hallhattam, azért lehetsé
ges, hogy valósággal: te.]
Hájdokoskodik:
ügyetlenkedik.
«Menny él ne tójdokoskoggy
annyit! »>
fil-takar:
összegyűjt. «Ftt-takarjuk e szénát.»
Hapsil: tapsol. «Ne hoty tapsil
[a gyermek] örömibe.»
*mék-tapsil: megpofoz. «No ugyan
jüól méktapsilta kiét felüől.»
*tarié: fodros vászongallér, melyet
kis gyermekek nyakára szoktak
tenni.
Hárka-reee: vmi himzési minta.
táttoguo : oroszlánszáj (virág).
Héffvnták/. lágy, tutyimutyi em
ber. «0 be semmi, téffénták embőr vagy!»
Hehöget: tegez. «Mű tehögessük ez
urunkot, de e kuóborijak nem.»
«E városba e gyermökök ös méktehögetik ez annyikot.»
Hekerményös : tekervényes. ,Ez ez
ucca tekerményös, Itt e lejány
oan kényös, Úgy nyukszik e le
gény alatt, Mind e nyúl e bukór
alatt'.
*m<:k-témvttííl: tömötté, erős tes-
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tűvé válik. «Hej de méktéméttült
ez e fijú!»
tépéjág : gyámoltalan, élhetetlen.
Hengeri-jíszfa : jegenyefa.
fe'l-téperedik: felnő, felserdül. [Hogy
felnó'tt ez a gyermek! « H á / $ feperédett szegénke.»
Hérgesz: széles, ágas, lombos. «Ne
eggy egész terjesz fát rajzóit ki
ez e gyérmök.» «Terjesz fa ez e
mű epőrfánk,van yrnyiéka él jég.»
Hétemény : babonázásra való esz
köz (rend. vmi feltűnő alakú
rongydarab). [Ne mit táhiltam e
pajtába !J Vigyázz, met téteminy!*
tikmony os-rátott: tojásrántotta.
tírtyög : totyog, totyakosan jár.
tírtyent:
vékonyan elposszantja
magát.
Hőlv áj-szarka : tövisszúró gébics.
Hórgoja:
kis kétkerekű szekér,
melylyel a szántáshoz való esz
közöket a mezőre szállítják.
Hotorinta: fűzfa héjából készült
hosszúkás síp. «E fiszfának e ledugasztott héjjábuól csénájják e
totorintát.»
Hosszant: rendetlenül dob, hány,
vet. [Hua tetted e seprűt ?] «Né
oda tosszantottam
e sziázba.»
«Csak letosszantofta e tekenyüőt
[és futott ki ez odvárra.»
Hörők-muskáta: piros muskátli.
Hilqti: éldegél. «Emég ez uram
élt, addég tüötöttül: mű és, mind
e többi embörök.» [Hogy van az
öreg néni?] «Há csak tÜQti.»
Hiírcsi: kis, kövér, törpe növésű
gyermek.
Húrta : mákos laska.
Huturál:
kezével
trombitál.
«Eriggy, menny, ne
tuturáj
annyit I»
Hírijaz : urak módjára öltözködik,
beszól, él. «E fijatalok mán úrijaznak.»
ural: kér. « Uraltuk, hogy legyén
békesség.)) «Nem adott enni, met
ászt akarta, hogy urájjam.»
réa-utasodik: rájön, nyomába jut

vminek. nReautasottann e leviéliruóra.»
•Nidüő-koronkiént: néha.
ügyübe-valuó: ügyes.
ülés : tartózkodás. «Ha mégunnya
ez ülést, jöön haza.»
ünüő: tehén.
üpSrkődik: ágaskodik, kapaszkodik
vmi után.
üz : rossz szag. «Uze vagyon e hús
nak. » «On üzös szája, vagyon,
hogy nem lehet köziéi menni
hozza.»
üziibe : tüstént, gyorsan.
*még-vág : himlő ellen olt. «Eljött
[az orvos], hogy megvágja e gyérmökököt.i) «Mind megvágják e
gyermököt, eki oskolába jár.»
dSiérszik, mikor megvágják.*
*vakog: haragos hangot ad (a tyúk,
ha a fészkén megérintik).
*vakoncs: vakand.
Hakoncs-túrás: vakand-túrás.
ki-váldgász : kivesz (titkot vkiből).
((Addig, addig, hogy miégés kiválágászta belüőlle.»
Háltoz:
fehérneműt vált. «Ety
hiétön csak eccer változunk, de
e múlt hiétön háromszór es leváltosztunk, mer ez essüő meg
vert. »
varizsói: turkál, kotorgat, kapar gat. «Varizsóinak e gyérmökök
e füembe.B
ki-vártyog: kikotyog, kifecseg. «Oan
ez ez asszony, hogy mindönt kivártyog. »
él-vederődik : eltéved. «Elvederöttünk ez érdüőbe.))
Hégrehájtuó : zsirban megpirított
hagyma.
vekkendőz: nyugtalankodik, fész
kelődik. «Any, János ,bióment és
ott vekkendőz ez ágyon.» «Ne
vekkendőzz azonn e székön, miék
kitöröd e lábát.»
él-veszeszti magát: öngyilkossá lesz.
«Amerikába ment s ott elceszeszr
tötte magát.»
vetőllüő: vetéllő (a szövőszéken).
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vicog: vihog, nevetgél. «Eléjányok
vicognak.»
vígan: nyári szoknya.
vigyori. «Mikor fiatál vuotam, ak
kor vigyori vuotam, de most élfonnyattam.»
világra oan : éppen olyan. «Ez e
gyérmök világra oan mind ez
annya.»
világiskodik : mulat, forog a világ
ban. «0 árva vuot, nem világiskodott annyit mim mások.»
világosul: művelődik, felvilágosul.
«Mos má világosul e népség; elhatták e régi beszedőt.»
vívjad : virrad.
vírköl: a kiszakított kenyértésztát
lisztben megforgatja és kissé
összegyúrja.
viszkól: ficzkándozik. «Foktam éty
küs halacskát; úgy viszkólt e kezömbe. »
viszkoluódik:
nyughatatlankodik,
fészkelődik. «Ne viszkoluóggy
annyit.»
vizesség: nedves, esős idő. «Ijen
vizességbe nem lehet e mezüőn
dolgozni.*
vonittuőra köt: úgy megköti (a spár
gát, pántlikát), hogy a csomó egy
húzásra felbomoljék (ellenkezője:
bogra köt).

X. Összefüggő
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vonogál: 1. húzogat. « Vonogájja ez
iijjait.» 2. keneget, masszíroz.
«Vonogájja meg e nyakamot,
met mékcsemörlettem.))
vonogált-kenyiér:
bundáskenyér,
szegény vitéz.
biézuboktat: hirtelenül belép, ajtós
tul berohan. «Hirtelen biézuboktatott hozzánk.»
keresztül-zuboktat:
keresztülcsör
tet. «Kiiresztiílzubolitat e vetiésön.»
zűrből: szürcsölve iszik (tejet, vi
zet).
zsáklás : teltarisznyálás. «Sijess e
zsa kJ ássál met indulunk.»
zsákol: feltarisznyái, ételt pakkok
«Zsákolunk e gyérmöknek ez
óvodába.)) a Zsákolok neki e koslicába.)) ((Biézsákolunk retköt,
hügymát, emit lehet.»
zsámba: sántikáló. «Hól vaty te
zsámba!»
zseb-ruva : zsebkendő.
zsitár: csősz, határpásztor.
zsírfoguó: tepsi.
zsizsogat: suttog. [Hallottad-e ?]
«Hállottam, hogy zsizsogassák.*
iZsizsogáttqk
valamit e kösségbe.»

nyelvmutatvány.

1. Hoty hogyan lettek ez oldok.
(Mesélte Daróci Jakab János.)
Há nem tom igaz-é, váj nem igaz, de mongydk, hoty há mikor
ez isten e világot mekteremtötte, mindönököt mekteremtött, hát akkor
egy ördögöt es teremtött. Es ez ördögnek kévánságq, vuot, hogy ő és
valamit teremcsön. És annyira szabacsdgot adott neki ez isten, hogy
éty farkast sdrbuól cséndjjon. No méhesénáltq, ez ördög e sárbnól e
farkast iés letette ez érdüő széjibe, hotyha megindulna. De mivel hogy
nem akart megindulni,
elment ez istenhöz iés kérte, hogy indiccsa
még ez agyakfárkast.
És aszonta ez isten, hogy mongya csak : edd
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még ez ördögöt! — iránya megindul. De ez ördög nem mérte jászt
mondani, hanem csak úty csukta e sárfarkas fülibe: édd még ez
istent! — hogy é& isten még ne hájjq. És nem indult még. És ö
esmént mékkérte ez istent, hogy megindulna. És akkor aszonta: t(i
nem mordad, édd. még az ördögöt! Csak mongyad me megindul. D§z
[de ez[ őrdök félt e farkastuól. Hát né micsénál, fé'lmász éty fára s
onnat kijácsq : édd még ez Ördögöt!
No az e farkas még és indult és biémént ez érdijöbe, kövájgott
e buk(>rba, hogy most és szokása van neki. Nö hogy ott ragadozott,
üdüö réatüötivel éccér csak mékfiadzott és e fijai elpusztultak vala
hogyan, valami fenevad megette. És hogy e csicsei mégdegettek, futott
ide, futott oda, nem lelte e hejit.
Történt, hogy azalatt Truöja városát ostromoltak, éft éty terhes
asszon kifutott ez érdüöre és ott szült kiét üjúgyérmököt és azután és
csak magikrq marattak ott ez érdüöbe. Es emikór odajért e farkas,
megette eliébb ez asszont és e fijúkot és még akártq enni. De siérüttek
e csicsei nagyon, odatta nekik, hogy szopjanak. E fijucskák és mékszokták, hogy mékhuot ez annyik, és úty kúrálta üököt hosszú üdyó'ig
valameddég valami vadászok réik találtak. Akkor biévittiék ököt e
városba és mékkérészteltiék ez éggyiköt Rémusnak, e másikot Ro
mulusnak.
És ehoty féínyüöttek, vérbuálást indítottak. Sok mestörlegényököt magikhosz csábítottak és miég e szép lijányokot és, ekinek ón
szereteje vuot, magikhosz hódolták. És emikór annyira méksokasídtak, éty síkságra tanyát vértek, ehól most vagyon Róma várossá.
Ez ezekbüöl lettek e románok, vaj ez oláok, mer mii úgy mongyuk.
Es miég ez mai nagég és még vagyon e farkastérmé szét bennik.
Mer emikór éggyik e mást tudassák, elüöre éty küs hompoeskárq, réaállq,nqk s ugy órdiccsák egymást: Úuuuú! máj Györgyé mój! emint
e farkas szokott órdittani. Éddég van né ez oláokrnól.

2. Komám asszon kqkqssq.
Komám asszon kq,kqssq
Félugrott e kapitrq,.
Mi?id ászt kukurigójjq,,
Be k . . . a ez asszonya.

Komám asszon Jirizse
Ki van e kéi'be vetve.
Komám uram yörözze,
Hogy e sziél el né vigye°.

Ászt e sziél él nem viszi,
Met e fuot nem engedi.
Mind e ciérna mind e fuot,
Kilenc peták árq, vuot.
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3. E sarkantyúm tariéja.
E sarkantyúm tariéja, tariéja,
Pujuszkábuól, zibidom zittowj
Zetelati latibom van rakva,
Zetelati latibom van rakva.

E szeretüőm túruóval, túruóval,
Túruóval fut zibidom zittom
Zetelati latibom utánna,
Zetelati latibom utánna.

XI. Halmágy helye a székely nyelvjárások sorában.
Halmágy nyelvének ismertetése folyamán világosan láttuk,
hogy majdnem minden nyelvjárási sajátsága megtalálható a Szé
kelyföldön is. Az egyes sajátságok elterjedésének külön-külön való
vizsgálata azonban még arról is meggyőzbetett bennünket, hogy a
míg Halmágy nyelvét egyedül csak az o-zés kapcsolja némileg a
nyugati székely nyelvjárásokhoz, ezek közül is csak a szomszédos,
tőle éjszak-keletre elbúzódó homoródvidéki nyelvjáráshoz, addig
minden más nyelvjárási sajátsága (hacsak nem közös vonása az
egész székelységnek) újabb és újabb szálakkal a keleti szókelységhez fűzi.
De sőt ezen összehasonlítás alapján közelebbről még azt is
állíthatjuk, hogy a keleti székely nyelvjárások sem egyeznek meg
egyforma mórtékben a halmágyi nyelvjárással. S a mi fölötte érde
kes, legközelebb nem keleti szomszédjának, Háromszékmegyének
nyelve áll hozzá, hanem az azon is túl fekvő Csíkmegyéé. Bizo
nyítja ezt az a körülmény, hogy több olyan sajátságot jegyezhet
tünk fel Halmágyon, a melyeket hiába keresnénk Háromszéken,
Hétfaluban, a moldvai csángóknál és Gyergyóban, de megtalálunk
a csíki nyelvjárásban. A legtöbb székely nyelvjárási sajátság elter
jedési körének mai bizonytalan ismerete mellett ugyan mindig né
mileg koczkáztatott dolog azt állítani, hogy ez vagy az a sajátság itt
vagy ott ismeretlen, de pl. saját tapasztalatomból állíthatom, hogy
az á hangot nem használják Hétfaluban, valószínűleg Háromszéken
sem (Gyergyóra nézve nem nyilatkozhatom), de már egészen bizo
nyosan használja a c s í k i n y e l v j á r á s , olyan módon, mint
Halmágy. Éppen így nem ejti az á hangú szótag előtti a-t a keleti
székely nyelvjárások közt sem Hétfalu, sem Háromszék, de igenis
a c s í k - g y e r g y ói és moldvai csángó nyelvjárás. T. NAGY IMRE
úr szívességéből azt is jelenthetem, hogy az ilyen d-t a csík-gyergyói
nyelvjárás területén Gyergyón kívül csak a felcsíki járásban fekvő
Csíkszentdomokos és környéke használja, tehát a k ö z é p c s í k i
nyelvjárás. Fölötte fontos körülmény az is. hogy az ié, uó, //ó'-féle
kettőshangzókat az egész székely nyelvterületen Halmágyon kívül
csak K ö z ó p e s í k b a n , Hétfaluban és a moldvai csángók közt
hallhatni, ha talán nem is egyformán pontos megkülömböztetéssel.
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T. NAGY IMRE úr azt írja ugyan nekem, hogy ezek a göcsejies kettőshangzók Csíkban nem hallhatók, de ezzel szemben bizalommal
hivatkozhatom SIMONYI ZSIGMONDI, a ki maga hallotta őket a csík
szeredai piaczon (M. Ny. I. 223.).
Több-kevesebb bizonyossággal talán még fel lehetne említeni
néhány olyan sajátságot, a mely szorosabban a csíki nyelvjáráshoz
kapcsolja Halmágyot, de az a tény, hogy Halmágyon kívül a k ö z é p 
c s í k i n y e l v j á r á s az egyedüli, a mely egymás mellett hasz
nálja az d, á hangokat és az ié, uó, üö kettőshang/ókat, már magá
ban is elegendő arra, hogy e két nyelvjárás közötti közeli rokon
ságot megállapíthassuk. Joggal feltehetjük tehát azt is, hogy ez a
magában álló magyar falu valamikor a k ö z é p c s í k i n y e l v 
j á r á s t e r ü l e t é r ő l (a megye politikai felosztása szerint: Felcsíkból) telepedett ki. A középcsíki nyelvjárás egész területének
tüzetes áttanulmányozása után talán még pontosabban is meg
lehetne jelölni azt a helyet, a honnan ez a kitelepedés törtónt,
és valószínűleg még jóval több bizonyítékkal (nevezetesen halmágyi
tájszókkal is, v. ö. pl. csak: isteniccse, terewticcsé) lehetne támogatni
e két vidék nyelvi összetartozását.
Habár tehát kétségtelennek tartom ugyan e közeli nyelv
járási rokonságot, a halmágyi nyelvjárást nézetem szerint mégis
külön n y e l v j á r á s - s z i g e t n e k kell tartanunk. Nem azért
mert Halmágy az olábság és szászság között valóságos szigete a
magyarságnak, hanem azért, mert Csíkból való kiszakadása óta egy
részt újabb fejlődés, másrészt régi sajátságok megőrzése által máijócskán el is távolodott a közópcsiki nyelvjárástól. Ilyen újabb fej
lődés bizonyára az ó'-zés, kétségtelenül a szomszédos homoródvidéki nyelvjárás hatása alatt, a kettőshangzók változatos alakulása,
talán a hiátus kedvelése és több alaktani és mondattani sajátság.
Viszont sok régi és értékes, á többi székelységből már kiavult elemet
őrizett meg nagyérdekű tájszókészlete. Ilyenek lehetnek: ákrdudik,
iéd, hilledeg, húpik, ki-íkol, menyenü, szijáz stb.
Végül még arról is kellene nyilatkoznom, hogy mi alapja van
annak, hogy STEUER JÁNOS Halmágyot Hétfaluhoz és Gyímeshez
hasonló csángó szigetnek tartja.
Valami köze, azt hiszem, lehetett valamikor egymáshoz ennek
a három szigetnek, de ma már alig-alig van. A gyímesi csángó
nyelvjárásokra vonatkozó irodalmi források sokkal gyérebbek, mint
sem ezek alapján e tárgyban határozott véleményt mondhatnék.
A hétfalusi csángó nyelvjárás és Halmágy között figyelemre méltó
kapocs csak az uó, üö használata. Csekélyebb fontosságúak, mert
valószínűleg Csíkban sem ismeretlenek, a hiátus némi kedvelése és
a viszsz, hoszsz-íéle igealakok. Ezzel szemben azonban jóval több
és nagyon fontos sajátság tekintetében, a melyeknek elősorolása
most nem lehet feladatom, eltér a Hétfalu Halmágytól, s a jellemzők-
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nek tartott csángó sajátságok közül a kettőshangzón kívül egyetlen
egyet sem találunk megHalmágyon. Tehát éppen nincsen elegendő
okunk arra, hogy Halmágyot csángó szigetnek tartsuk.
Azt hiszem, több érzékkel Ítélte meg BALASSA JÓZSEF Halmágy
helyét a székely nyelvjárások sorában, a mikor már BTBUBEnek
Csíki székelység czímű dolgozata alapján is azt mondta, hogy :
«a halmágyi nyelvjárás . . . minden egyes elsorolt sajátságában a
középcsíki nyelvjárással egyezik. A mint STEUER jellemzéséből
kitűnik, nem is nevezhetjük külön nyelvjárásnak, mert Halmágy
nem egyéb, mint a csíki nyelvjárásnak egy félreeső szigetet).
*

*

*

U t ó i r a t . Jóval e dolgozat befejezése után, a folyó év nya
rán, faluról-falura vándorolva, bejártam egész Csíkmegyét. Tapasz
talataimból, mint szorosan idetartozókat, egyelőre csak kettőt aka
rok e helyen feljegyezni. Az első az, hogy á hangnak az előtte álló
a-ra se Gyergyóban, se Szentdomokos vidékén, se sehol az egész
megye területén asszimiláló hatása nincsen. A második az, hogy
ié, uó, üő kettőshangzókat a következő szomszédos helységek nyelv
járása ejt: Menaság, Szentgyörgy, Bánkfalva, Szentkirály, Zsögöd,
Csíkszereda, Taploca, Várdotfalva, Somlyó, Pál falva, Csomortán,
Mindszent és Szentlélek.
Hogy van-e szorosabb kapcsolat az elősorolt községek nyelv
járása és Halmágy, Hétfalu s a moldvai csángók nyelvjárása kö
zött, erről a néprajzi szempontból is fölötte érdekes kérdésről azt
hiszem lesz még alkalmam részletesebben is szólni.
HOEGER ANTAL.

Irtisi-osztják szójegyzék.
(Ötödik közlemény.)

ti (C; interj.) íme | siehe da!
tibe I. (C.): vid. tégpe K.
tidetj (C.); tldiy, ticLéij eleven j lebend, lebendig. — ekén
tidéna tivem tldéy ton% Itat poy pupédivet menőt (II : 66.) dein brú
der ging in der compagnie der lebendig geborenen lebendigen
geister. — ÉO. leíaij, léién.
tiledem (I.) maga után húzni, vonszolni | sich schleppen, sich
nachziehen (z. b. vom kleide).
ülik hold; hónap | mond; monat. -—• (A hónapok nevei |
namen der monate bei den Irtysch-ostjaken nach CASTRÉN :) 1.
yüjem ülik halporonty hava; április | laich-monat, april.— 2. ungele-ülis fenyőnedű hava | fichtensplint-monat. — 3. sümet-ele-ülis
nyírnedű hava | birkensplint-monat. — 4. var-ülis lazaczczége
hava | lachswehre monat. — 5. püm-verda-ülis
szénakészítés
hava | heuernte-monat. — 6. tunt-vása-menda-tilis lúd-récze elmenésének hava J gánse-enten-fortgang-monat.
7. vélek-ju%-ülis a
lombjavesztett fa hava | monat der verödeten báume. — 8. kuranyui-tUis a gyalogos hava j fussgánger monat (da die menschen nach
dem zufrieren der flüsse zu fuss nach hause gehen).
9. tavaylui-tllis a lovas ember hava | monat, in dem man mit pferden
fáhrt. — 10. éne-tét-cenc-tllis (1. alább j s. untén). — 11. ai-tétcenc-ülis (1. alább | s. untén). — 12. vöt-tilis szél hava | windmonat. •— 13. varyal-tilis varjú hó | kráhen-monat. — (Hónap
nevek az Obvidéken, a temljacsevi kerületben ] namen der monate
am Ob in der Temljatschev'schen wolost:) 1. katt-o/ta-tilis réczeháló hava | enten-netze-monat, d. h. monat des entenfanges (vid.
katt; EO. lialt'uyti-4Uis monat des entenfanges [der 7. m.] Tsch.),
v. /üjem-(yui-JtUis halporonty hava [ laichmonat. — 2. jink-teitilis víz színe hava | hochwasser-monat (wasseroberfláche monat);
K. ai-uní-(you-)tllié a kis haljelenés (fölszállás) hava | monat des
kleinen fischsteigens. — - 3. Upet-tiUi levél hava J laubmonat (EO.
libet-tUis laubmonat fder 8. m.] Tsch.); K. én-unü-(you-JtUis a nagy
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haljelenés hava | monat des grossen fischsteigens; jeo-unt'-tUis a
sérincz megjelenésének (fölszállásának)hava] (in den Puschtin'schen
jurten an der Konda) monat des aufsteigenden barsches (EO. vonstilis [der 7. monat] Ber.). — 4. var-tilis czége hava | fmsswehremonat. — 5. sbroy-tilis a czirok-lazacz hava j soroy-mou&t. — 6.
muysay-tilis a mukszun-lazacz hava | muksun monat (ÉO.muysayíilis [der 11. m.] Tsch.). — 7. ség-tílis a menyhal hava | quappenmonat; nur-jugop-ülis (Konda) a kopasz fák hava | monat der
kahlen báume. —- 8. Á-pötta-ülis az Ob fagyásának hava | Obfrieren-monat (EO. potta-tilis frieren-monat [d. 1. m. Tsch.], Obd.,
as-pötta-tllis ) . —- 9. moi-yui-tilis kérő (v. vendég) ember hava j
freier (oder gast) monat. — 10. una-tét-cenc-tilis nagy télháta
hava | des grossen winters rücken (d. h. höhepunkt) monat. — 11.
ai-tét-cenc-tiUs kis télhata hava j des kleinen winters rücken mo
nat; v. ai-(i(iii-)kéndéy-túis a kis dühös hónap | der kleine bőse
monat.— 12. vöt-tilis szél hava j windmonat; v. kurúk-tilis sas
hó j adlermonat (EO., Obd. kurék-tilis [der 4. m.]). — 13. varyditllis varjú hó j kráhenmonat. Vid. AHLQUIST: Uber die Sprache der
Nord Ostjaken: 143—145; Wogulisches Wörterverzeichniss : 11—
12.). — tilis-yon holdkirály | mondkönig (in márchen). — tllis-/on
eva holdkirályleány j mondkönigtochter (in márchen). — tílisiy,
tÜHff; tilisiype, tllsiype holdas; havi | mond-; monatlich; tilisiype
ar tabet (II : 80.) so viel wochen der monat auch záhlt (poet.) =
den ganzen monat; tílisiype ar tabet, yöunpc ar tabet (II : 80.)
id. — SO. teles; EO. tllis, tilséy. — Cf. zürj. tölts; votj. tolez, tolié.
tln pron. (3. pers. dual.) ők ketten j sie beidé.
tin ár; menyasszony-díj j preis; brautpreis (KajitiMi.). —
éva-tin, evi-tin leánydíj | mádcbenpreis. — tinda olcsó | (ohnepreis) wohlfeil, biliig. — tindep árú | preishabend: jim-tindep jó
árú | für den (die, das) man einen guten preis bezahlt hat; eva
jim-tindép (II : 82.) mádchen, für das man einen guten brautpreis
entrichtet hat. — tinesem (f. tinestam) kereskedni, eladni | handel
treiben, handeln, verkaufen. — tinijem (f. tinidem) eladni | verkaufen. — tinéy, tiniy ; tiney (C.) drága, becses j teuer, geschátzt;
(a költői beszédben gyakran sajátosan használva | in poetischen
ausdrücken oft eigentümlich gebraucht:) noséy kur-pay tinéy tei
das ende der sich verjüngenden (teueren) fussspitze; kart ségeret
tinéy tei (II: 192.) das ende der (teueren) eisenkette; mérek yüdém
tinéy rup i-kes verőt (II : 28.) mit drei schlágen seiner (teueren)
schwingen war er fórt. — EO. tin ; tinla, tinli; tinaslem, tinéslem;
tinttem ; tinéy. — Cf. zürj. don.
tiyer-ioyer KK. szitakötő-pillangó | wasserjungfer (libella),
sib. russ. CTpeK03a.
tis bánat, aggodalom j trauer, kummer. — tistem (f. tistedem)
búsulni | trauern. — EO. tés; téstalem. — Cf. zürj. töédini.
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üt, tét ruhaujj | ármel. — üt tei (üdét tei) ruhaujj feje j
ármelende. - EO. üt, lét.
üt, tói lélek, szellem ; élet | geist, seele; lében (vid. Irtysch-Ostj.
I ; 145.). — üt öttem (f. öttedem) az életet megtoldani, meg
hosszabbítani j (seele ansetzen, anlöten) das lében verlángern: üt
öttetai tét (II : 96.) K. lebenverlángerndes gewand; epitheton eines
panzerhemdes. — EO. lil, lel; Ül öltépsa verlángerung des lebens.
— Cf. zürj. lol; votj. luL
titpe, tétpe vegyített | gemischt (von bestánden); cf. tejidem.
— sent'iy-ütpe: vid. senüy. — sumtéy-(éümtéy Jtitpe: vid. sümtéy.
-— ungéy-ütpe: vid. unfjéy. •—• ÉO. leltlem, ütatlem mischen.
üt'-vdy (poet. üdet-váy) ezüst | silber: nuy ankenna jökedjem,
üt'em-vdyta sdlaya jökeajem (II: 198.) deine mutter hat mir zu ehren
getanzt, mit dem klingelnden silber hat sie für mich getanzt. —
üt'-vay, kám-vay (poet.) ? ezüst | ? silber; vid. II : 250—253.). —
KV. séé-váy, séns-vay (B. MŰNK.).
üu (KK. poet. pron.): vid. t'u.
üvdem, tivedem (f. tlvettam) kimenni, kijönni j hinausgehen,
herauskommen; cf. tivem. — SO. Üvdem.
üvem (f. üvdem) születni, támadni | geboren werden, entstehen. - - vos küttepna att türum tivem tatna üvem nér-nánk, nér%üt (II : 104.) in der mitte der stadt liegt ein lárchen-, (oder)
tannenbaum-holzblock, der seit der erschaffung der welt^ entstanden sein möchte. -— tlvldem (fr.). — üvmem (mom.). •— EO. telem.
üvet tegez ! köcher. — üvet oy tegeznyílás j köcheröffnung.
— ÉO. tégil, tul.
tivi joy! tivi ja! (K.) fölkiáltás medveölés alkalmával j ruf, den
man nach dem erlegen eines bárén mehrere male vernehmen lásst
(I : 128.).
üvidem (fr.), üvmem (mom.): vid. üvem.
tég belső; gyomor j das innere, der magén. — tegye (adj.):
tabet-tégpe jeméy jink heiliges wasser mit 7 schlünden. — Cf.
tegye, tei 3.
tég (teg C.) fark | schwanz. — tanka-tég evetfark ] eichhornschwanz. — tav-tég lófark ) pí'erdeschwanz. — tégéy mit einem
schwanze, beschwánzt. — SO. le%; EO. lé, 1%. — Cf. jurák taewa.
tég (téga); teg C. (pron. pers. 3. plur.) ők; övék | sie; ihr. —
téga vös ihre stadt.
tég, tégde; tégei (adv.) ide j hierher, her, herbei. - tég meje
(II : 116.) add ide! | gieb her! - - tég jöytem (jüytem) (II : 124.)
közeledni j sich náhern. •— tég-pa — to%-pa (adv.) ide-oda | hier
her und dahin, hin und her. — téget-togbi (II : 50, 142.) ide-oda
hierher-dorthin; tégei vedai, togbt medai (II: 164.) hierher nehmen,
dorthin gebén (poet.), handel treiben. — SO. tegenam. — Cf. osztj.szam. ti, téka, teya hierher.
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tégdem, tégetmem, tégetta-vöje: vid. tegdem.
tégéy: vid. tég 2.
tegye (K.) belső | das innere; cf. tég 1. — tegpeja, tepeja (AK.),
HK.tegpega (lat.) belé, belsejébe | in das innere,in die mitte, binein.—
tégpena, tepena (loc.) K. -ben, belsejében | in dem innern, in der
mitte. — tégpéij, tépet} (adj.). — tibe (C).
SO. tigbi; EO. lipa,
lipi, libi; lipija (lat.); lipina (loc.); lépet) geráumig.
téi (K.) merőkanál | schöpflöffel, kellé. — téi-vérda-yiá kanál
gyártó j löffler, kellenmacher.
téi, téipe: vid. tei, teipe.
téi, tég (K.)?tüdő; belek; belső részek J ? lunge, eingeweide;
innere körperorgane; cf. tég 1. — téi-süt iá. — Cf. zürj., votj. ti)
jurák tivi, jeniszei t'iji; kam. thu.
tejem : vid. tei 2.
tégéy : vid. tei 1.
tékmay, tékméy '? haragos I ? zornig, bőse. — tékmay sö%
mubyota KK. gleich*. einem erzürnten (?) störe. - EO. lekamt\em
erzürnen. — Cf. zürj. tok; votj. lök zornig, grausam.
tém = tivem.
téyer széle, vége vlminek | endchen, rand.
tép czérnagombolyag j zusammengewickeltes garn. — tépéy
(adj.).
tepeja (lat.); tepena (loc.): vid. tégpe.
tépéy (adj.) = tégpéy.
tér, téra ajtósarok | türangel; cf. kér. — EO. seri, síri. —
Cf. zürj. gir, cir.
termet elég! | genug! es genügt; — yonetena íut veda vágat
térmet-li, ent térmet-li? (II : 164.) wird bei eurem könig geld ausreichen das zu kaufen (eig. nehmen) oder nicht? — E O . tárémlem.
— Cf. zürj., votj. tirmi-; votj. tirmit voll, genug, füllé.
térodem, turodem mutatkozni, jelentkezni j sich zeigen, erscheinen. — püytet kun^ep-penk-ida mért túrodét (II : 106.) sein
dorf war gleich einem kammzahne kaum sichtbar. — EO. léram\em bekannt machen, sich zeigen.
tértem (f. térttem) varázsolni j zaubern (BopoaíHTb). — tértéy
varázsló | zaubernd. — EO. sertlem, sarltem, strlem; sertéy zauberer,
téskin zabola, gyeplő | zaum, zügel.
tét: vid. tit.
tét: vid. tít.
tét, tétta, tétté; tette (C.) (adv.) itt | hier. —• tet-sagat (C.)
innen | von hier. — SO. tetti, tett.
tétpen, tétpena (adv.) ezen az oldalon | auf dieser seite; cf.
totpen.
tétpe: vid. titpe.
tö- (pron. Dem.): vid. té-.
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toclek (C.) poloska j wanze. — EO. lotek. — Cf. zürj. ludik.
tóga (C.) szekér, v. taliga íve | bogén am wagen ( = ,nyra).
tóga, togan (adv.) mindig | immer.
töganem (poet.): vid. töynem.
tögar, vid. tagar.
togek (Dem. adv.): vid. togbi.
togén : vid. toy 2.
togérdem, togérdldem (Dem.): vid. tagardem.
togo (adv.): vid. toy 1.
togbi, togüi, toyüi (adv.) el | weg, fórt. — togüi-atmem elvenni, elütni | wegnehmen (eig. heben), wegschlagen. — togüiyapimem letörni, kiforgatni | abbrechen, herausdrehen. — togüiyotémdern kisegíteni | heraushelfen. — togüi-keredem. elesni | wegfallen. — togüi-kernem id. — togüi-löspittem : vid. löspittem. —
togüi-ménem elmenni | weggehen; mena togüi! takarodj! | geh
weg! (packe dich!) — togüi-rnörimem letörni (intr.) | abbrechen
(intr.). — togüi-mörtem letörn (trans.) | abbrechen (trans.). —
togüi-paciméin eltaszítani | wegstossen, wegshieben. — togüireknem elugrani | wegspringen, wegfallen. — togüi-seurem elcsapni | weghauen (mit dem schwerte). — togüi-conyom elrúgni |
(mit dem fusse) wegstossen. — togüi cusmem elmenni | fortgehen.
— togüi-tavem elvinni | wegbringen, wegführen. — togüi-tejem elrothadni | wegfaulen. — togüi-vankmem elmászni j fortkriechen. •—
togüi-vejem elvenni j wegnehmen. — togüi-veradem fáradni, igyekezni | sich fórt machen, sich fórt bemühen; man medoje togüi
vérattam ? (II : 120.) weshalb bemühe ich mich fortzukommen ?
tögop I. (C.) . . . . | eishamen.
tögos barát, pajtás | freund, kamerád. — EO. löyos, lüyés.
tögot (pl. töytet), tögut toll; szárny | féder; flügel. — puitögot: vid. pui. — töytéy tollas; szárnyas | befedert, beflügelt:
Töytéy-Karés n. pr. (befmgelter-Karis) phcenix, riesiger fabelhafter
vogel, greif (KV. Türém-Koarés. — Vid. «Irt.-Ostj.» I : 132.). —
tö^tén-kurpe szárnyas lábú [ mit eflügelten beinen (epitheton der
rosse). — töytén-vöje szárnyas állat, madár | (fliegend-tier) vogel;
cf. tegetta-voje. — EO. tögol; töyléy, töylén voi. — Cf. tavgi. íu,
t'ua ; jeniszei-szam. tua ; jurák tu, to ; osztj.-szam. tu.
tögot: vid. tagat.
tögot ? tatfa, a ladik keresztfája | ? querholz im boote.
togbi, togüi, Dem. toge'lc (adv.) oda | dahin. — togüi janyem
ár, pira janyem éndam (II: 114.) es giebt viele, die dahin gegangen
sind, es giebt aber keine, die zurückgekehrt wáren; vid. toy 1. —
SO. togonam.
toy (togo), toyta, tvy, tuyta (adv.) oda; el- | dahin, dorthin:
fórt, weg. — toy-estem elereszteni, elönteni; odaengedni j weglassen, vergiessen ; hineinlassen. — toy-jirem odakötni | anbinden. —
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toy-jimem fölgyógyulni, föléledni I wieder gesund werden, wieder
lebend werden. — toy-jőytem megjönni | ankommen. — toy-kattem
fölfogni | auffassen. — toy-kerpem beesni ! hineinfallen.
- toymejem eladni | abgeben, weggeben. — toy-menem elmenni | fortgehen. — toy-ömdem, toy-ömdémdem odatenni, betenni | hinlegen,
hinsetzen, hineinlegen, einsetzen. - toy-panem odatenni j hin
legen, hineinlegen, weglegen. — toy-pidem beesni j einfallen, hereinfallen, wegfallen. — toy-töyrem bezárni | zuschliessen.
toyverem odaerősíteni j befestigen. — ÉO. togo.
toy versszak; az ének, siralom egy szakasza j vers oder abschnitt einer melodie, der klagelieder, des geheuls, musikphrase. —
toyey, togéy adj. — toype (adj.): yüdem-toype toyéy j*é (II : 88.)
klagelied mit drei abschnitten. — Cf. sau, sav.
töy hótalp | schneeschuh. — töy-pént hótalp útja | spur von
schneeschuhen (auf dem schnee). — EO. toy, loy ,• loy-pant; KV.
teut. — Cf. tavgí. tuta; jen. tudó.
Töy-jega (n. pr.) rechter nebenfiuss des Kátém, welcber den
Viget-see durchfliesst; Töy-jega-iga (n. pr.) name eines geistes, der
an dem genannten flusse, in der náhe des Vigel'-tör hausen soll.
toy ér), toype adj.: vid. toy.,
töymem (f. tögomdem, ger. tögommen) harapni, szájjal v. orrai
megkapni (mint a madár stb.) | beissen, mit dem schnabel oder
mit dem maule packen (z. b. von einem vogel, der ein stück brod
gepackt hat oder von einem pferde, welches das zügeleisen mit
den záhnen gefasst hat). — EO. töyomlem.
töynem (f. tögéndem; ger. tögénmen) előtalálni | begegnen.
treffen (c. dat.). — töyanem (poet.) íd. — töynldem (fr.).
to-yrdem, toyrdldem (fr.) Dem.: vid. tagardem.
töyrem (f. tögordam) zárni | schliessen, zumachen. — töyrsem
(augm.).— töyrép (AK.), EK. toyrép fedő; záró retesz | deckel;
riegel; töyribída (= töyrép-Jda) gleich einem deckel. — EO. tögorlem; tuyrép.
toyta : vid. toy 1.
töytem (C.) rágni; köszörülni | kauen; schleifen.
EO.
löyollem, lüjolUm; SO. logolem.
toytey, toytéy bú várkacsa [ grosser taucher (colymbus cornutus nach AHLQ.). — toytéy-möy junges des grossen tauchers.
ÉO. toytéy.
töytéy (adj.): vid. tögot.
tom, torna, tornai, tum (pl. tómét, tomitj az, amaz jener. —
tomidem: tomidem, tum türum suyetna (II : 112.) dórt an jenem
ende der welt. — tdmpeja, tümpeja postp. (lat.) arra felé | auf jené
seite: pötta-jinkpe jeméy sarai! tdmpeja menmet kenuié als er auf
jené seite des heiligen meeres mit nicht zufrierendem wasser gegangen war. -—• tompena, túmpena (loc.) ott, amott | auf jener
NyelvlucbMKíiitji
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seite, jenseits.
tom pelka : tom pélkeja (lat.) amarra | auf jené
seite, tom pelkena (loc.) amott | auf jener seite. — EO. tom.
Cf.
tavgí. tama.
tömdem: vid. tümdem.
tömésem előcsúszni | sicb heranschleichen.
tön í n ; ér; ideg, húr | sehne. ader, saite. — kur-tön lábín |
beinsehne, fusssehne. — vata-tön rénszarvas lábszár-ina | (rentiersehne) saite aus der Achillessehne eines rentiers für das saitentönpe inú | mit sehnen, muskeln versehen: ar-tönpe tönéy sapet
(II : 94.) vielsehniger, mit sehnen versehener hals.
EO. lön ;
SO. Van. — Cf. zürj., votj. s'én; jurák tön; tavgi tay.
tonda, tunda nyírhéj; nagy nyírhéjdarabok a sátor fedésére |
birkenrinde; grosse stücke baumrinde zum decken der zelte;
tonda-(tunda-Jjiyet korb aus birkenrinde. — yot-tonda sátorfedő
nyírhéj [ (haus-birkenrinde) birkenrindestücke, welche zum decken
der zelte dienen: jim-va/ yot-tonda silberblech zum decken der
háuser (in márchen).
tondéy, tündén (adj.) nyírhéjbői való | aus
bőrke.
EO. tondi, tonta; SO. tonday.
tony (C.) pata j huf.
tony bálványszellem, bálvány j geist, götze; tschude (C.)j
held.
Pus-teipe-narep tony; vid. pus.
Tony-yöt (n. pr.)
«Geister-Wohnung» ; name zweier jurten der KI. Kond. wolost:
1. Jermakow'schen und 2. Tschilikan'schen.
Tony-yöt-jagam
(n. pr.) «Geister-Wohnung-Haide» ; name eines kiefernwaldes neben den Jermakow'schen jurten.
Tony-yöt pélkat sor jogot (n.pr.)
name eines ostjakenhelden, des sohnes einer magd (II: 96.). —
tony-ort bálványszolga, sámán | (geist-diener) heidnischer priester,
schamane. — tony-sem pétiem: vid. pétiem.
Tony-civ-pidem
Jemen tör (n. pr.) heiliger Tör, auf den sich der göttliche nebel
heruntergelassen hat (11:26.); name des «Gross-Konda-tor»-'s,
unter welchem die grosse wasserfiáche des unteren laufes der
Konda bekannt ist (II: 221.). — torién söt dr vanda (II: 48.) hunderte zahlreiche von geistern (bewohnte) hügel (eig. geisterhügel). —
tonyéy, toyén (adj.).
EO. loyy; KV. loyy; loyy-ort. — Cf. osztj.szam. loli, luoli.
töney, tönpe : vid. tön.
ton I. (C.) len | flachs ( = JieHTb). — EO. Ion.
Cf. zürj. ton.
toyéy : vid. tonyéy.
top (C.) hálópara | floss am netze.
toppá : vid. totpa.
tör tó; áradvány vízből keletkezett mocsár v. rét | landsee;
niedrige stellen der frasse und seen, ausserhalb des fahrwassers,
wo sich im frübjahr wasser befindet, im spátsommer aber oft nur
úppige wiese die spuren des wassers zeigt (daher: sib. russ. copi.
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id.). — di-tör kis mocsár, posvány j kleiner see, lache. — tör-yump
tóhullám { seewelle. •— tör-jokta : vid. jokta. — tör-lula búvár
kacsa | (see-taucher) taucher. — Tör-pügot (n. pr.) « 2"ör-Dorf»;
name der Sorow'schen jurten (Ob. Dem. wol.). — tör-van$a tavi
gyep | (see-gras) gras, das an überschwemmten piátzen wáchst (cf.
teu-van$a). -— tör-vöje búvármadár j (see-tier) taucher.
EO.
lör ; SO. Idr.
tora, Dem. töro% daru | kranich (ardea grus). — törep-jny,
holz) saiteninstrument, welches die figur eines kranich's ohne
füsse hat und neun, gewöhnlich gleich dicke saiten, aus messingdraht besitzt. — tör(et)-kurpe mit kranichsbeinen. — EO. tora;
SO. taraj,>; KV. toré; vog. tari, taréi; EO. töröp-ju/. — Cf. zürj.,
votj. túri; min.-tat. túrja.
tor dem vágni; nyírni J schneiden, scheeren.
torimem
lmom.) levágni, leölni (állatot) j schneiden, schlachten. - EO.
tortlem ; SO. lordem.
Törem (C.): vid. Türum.
torimem (mom.): vid. tordevi.
toréi) ? idő | ? zeit: étta %unt torétjna (II : 142.) zur zeit der
aufsteigenden morgenröte.
Cf. zürj. dir zeit, zeitdauer; dirji
zur zeit, wáhrend.
toréy (adj.) reszkető, zitternd. — torétjna vejdjem reszketni
kezdeni | zu zittern anfangen. —- t'ada tüda ar %qjen narpay voca
itpena tidet tei lepéyna vedajet, Mindet tei toréyna vedajet (II : 96.)
bei den zahlreichen mánnern, die du in den krieg führst, zittern
vor der landungsbrücke die enden der ármel, zittern die enden
der schösse (vor kálte).
EO. torilem zittern : vog. torem, targem.
— Cf. osztj.-szam. tarelnay.
toréi) ? tüdő; mell; nyak j ? lunge, brust, hals (vid. taryet):
ügem teipét toréyiva eiték jinkta yüdem umba te-yampliiem (II: 96.).
ich warf über den scheitel meines kopfes auf (meinen) hohen hals
(brust) (gleich wie) drei kellen kalten wassers. — méget-töréy:
váres noten méget töréy(em)ivet pitimen (II: 70.) als dein rosshaarpfeil mich in die lunge der brust traf. — töréyép (adj.): vaysartöréyép yui mami mit einem fuchshalse (?), name eines sagenhelden.
ÉO. töriy.
törép-juy : vid. tora.
toro/ (Dem.): vid. tora.
toros (KK.): vid. tarén.
torpa kémény j schornstein, röhre ( = Tpyőa). — ÉO. turpa.
Törum (C.): vid. Tűrém.
tot: vid. totta.
totem: vid. tatem.
tótén (adv.) ott j dórt (cf. totta). — kéne-püip yoi-cdvér tótén
28*
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navret (II : 196.) sie sprangen fórt gleich hasenmánnchen mit
einem leichten hinteren. - tótén ütta dórt lebender. - ei-totén
odébb | weiter.
totitta (totit, tótét) onnan | von dórt; totitta juvem (II : 172.)
von dórt gekommener.
tötma (adv.) titkon | heimlich. — tötmem (f. tötémdcm) lopni
stehlen. — EO. lolma ; lölémlem, SO. lütmem.
totpa, toppá ólom; ón [ blei; zinn. — SO. lolpa; EO. lolpa,
lolpi.
tötpena, tbtpen (II : 48.) ama félen, amaz oldalon [ auf jener
seite; cf. tétpena.
totta, tutta, (tot) ott; akkor | dórt; dann. — péyai pélka
untén két man tot védem (II : 198.) mit meiner linken hand fasse
ich sie (wiege) dann. — tot onnan j von dórt; dadurch. — EO.
toda, SO. totti; tol.
tou: vid. te n 3.
tovottem (f. tovottedem) evezni [ rudern. —• tovottajem (i.
tovottedajem) (pass.) fortgerudert werden. — Cf. tuvem. — EO.
lövellem. — Cf. osztj.-szam. tuvay; tavgi. tabatandum.
togek rozomák | vielfrass (gulo borealis). — EO. löf,ek. — Cf.
zürj. latseg ; votj. laksa.
tu, tuv, tuu pr. pers. (3. p. s.): vid. teu 1.
tü, teu csont | knochen, gebéin. — tüet mo'/ta tüet kétt ( I I :
104.) durch seine knochen (sing.) sieht man knochen. — tüvén
csontos | knöchern.
EO. lü ,• lün adj.; SO. lony. — Cf. zürj.,
votj. li, jurák li, le\
tuatta, tuatten : vid. tvatta.
tubát (C.) kosár korb.
Cf. tat. J b ó ' runder korb (jiyKOIIIKO).

tübén, tupéy (adj.) utolsó | letzt. - EO. tüpéy.
tudagem I. (C.): vid. tudem 2.
tudem (f. tuttem) venni, vásárolni j kaufen. — tudagem I. (C.)
fizetni j bezahlen. — tudenantem K. (II . 164.) id.
SO. ludem;
EO. lötlem, lütlem.
tüdem, tütem (f. tuttem) hozni, vonni | bringen, schleppen,
führen. — tüdidem, tüttdem (f. tüdittem, tütittem) (fr.). — tüem I.,
tüvem K. (f. tüdem) hozni, előhozni | holen, führen, bringen; man
nuyat tágar, ké^eat tüdum (II : 8.) ich werde dir ein panzerhemd
und ein schwert holen. — ai tüvem hirt hozni [ nachricht gebén,
bringen. — tümem, tüvmem (mom.). — EO. tőlem, tülem; tötlilem,
tölllem.
tudéy, tutéy : vid. tut.
tüdéy, tütéy (L, AK.), KK. tüdéy, tütéy: vid. tüt, tüt.
tüdus (C.) tűzszerszám-zacskó | (wahrsch. tüt-us feuer-kleid)
beutel für feuerzeug (vid. us).
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tűem I., tüvem K.: vid. tüdem.
tügor (C.) tűlevél | baumnadel.
tuy, tuyta (adv.): vid. toy 1.
tui ujj | finger, zehe. — tui tei ujjhegy j fíngerspitze. — AS.
loi • ÉO. lui.
tűiméin (C.) elfáradni j ermüden.
tűit, tuitey : vid. tujit.
tujay (C.) a hal farka I fischschwanz. — agerna-tujay (C.)
kánya | weihe (falco milvus).
tujem, tujindem ? kakukolni j kuckucken.
tujit, tűit gyűrű | fingerring. — tujite-kér gyűrűcsomó | bűn
eiéi ringé. - tujitey, tuitey (adj.) gyűrűs j zum fingerringe gehörig,
mit ringen versehen. — ÉO. luit; luitéy.
tukom, tükum gyorsan menni, futni, rohanni | schnell gehen,
laufen, stürzen : yun$a tükom, it tukom, juy tükom, nuda tükom:
vid. ywifjd, it, juy, nuda. — tükidem (fr.).
tui (C.) ostoba | dumm.
SO. tulpul; ÉO. tultul, — Cf. zürj.
talala; jur. salla.
tülai I. (C); tűiéi(K.) nád j schilfrohr (arundo phragmites). —
ÉO. tülés. — Cf. zürj. tolits quecken (triticum repens).
tum (pron.): vid. tom.
tum, tom Íme, erre | da, dann, nun: cayim tum ment (II: 116.)
da steigt rauch empor; odéy yoi pagét tum vasoyindöt (II : 96.) da
sprang eines mannes sohn (in die mitte des zimmers); néyet dttem
tataype joy Ulis tom fittet (II : 86.) zehn ganze monate, wie die
frauen (kinder) zu tragen pflegen, trug sie ihn.
tuinan lakat; kulcs [ schloss; schlüssel.
EO. tuman. Cf. zürj. tornán,
tümdem (f. tüméttem, tümottem), tömdem felölteni (ruhát) j anziehen, ankleiden, sich kleiden. — man ucam tümde (II: 118.)ziehe
meine kleider an.— tümdesem öltözni j sich ankleiden.— tiimdéptem{í. tümdéptedem) (II: 50.) caus. öltöztetni j ankleiden. kleiden.
tümétmem, tümotmem (mom.). •— tűmét ruházat j kleidung. —
tümétta ruhátlan; meztelen [ ohne kleider; nackt. — nara tűmét
und nara tümétta id. — SO. tömdem; ÉO. lömétlem, lümétlem ;
lomtéptalem, lumtéptalem; lömét; ndr-lömétla. — Cf. jur. töndáu ;
osztj.-szam. condam, löndam bedecken.
tumejem eltemetni | beerdigen, bestatten. — ai ankem mégetpuipe (teri-tűmí') yoven tumejem (II: 52.) den in erde verwandelten
körper meiner tochter habé ich schon lange bestattet.
ÉO.
saméltlem, sáméltlem.
tumem (mom.): vid. tuvem.
tümem (mom.): vid. tűdem.
tűmét; tümétmem, tümotmem (mom.): vid. tümdem.
tunda, tundéy; vid. tonda.
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tünk faszög, ék, botocska; szálka | bolznagel, keil, stöckcben;
splitter. — EO. lünk.
tünk (adj.) egyenes | gerade: twik-juy gerades bolz (von nadelbáumen). — EO. twn.
tünk moba; tőzeg | moos, torf aus den wurzeln der earecida?
(an den gestaden des Ob und der Konda (sib. russ. TpyH^a). —
Tunk-jega (n. pr.) name mebrerer kleiner flüsse in der KI. Konda'schen wol. (Tobol. kr.); Tunk-jega-ai-tör (n. pr.) «Kleiner See am
Tunk-flusse», name eines kleinen sees westlich von dem flusse
Scbepystsch (Henbinri.); Tunk-jega-pügot (n. pr.) «Dorf am Tunkfiusse»; ostjakischer name der Schumilow'schen jurten (KI. Kond.
wob). -— ÉÓ. tank moos.
Tunk-poy: vid. Twn-poy.
tunkta, tünket, tuyet (conj. encl.) midőn j wenn, als, so wie,
indem: notén rőté jeni notlvet iontíet tunkta (II : 194.) als sie e&
beim schönen vordersteven des spitznasigen bootes (in's wasser)
setzen; jedernait sovimeta tünet (—• sagat; II : 162.) als sich die
auerháhne rütteln.
tűnt lúd | gans. - Tunt-tőr (n.pr.) «Gánse-See». name eines
kleinen sees westlich von den Semeikin'schen jurten (Nar. wol.). —
tunt-vása vízi madarak j (gans-ente) wasservögel; tunt-vasa-menda
tilis (C.) lúd-récze távozó hónap ! gánse-, enten-fortgang-monat,
der 6. monat; ai-tunt liba j junge gans, gánschen. — tuntén ludas j
gánse habénd; tuntéy-még-%ui (poet.): vid. még-yui. — EO. lunt^
Iont; SO. Iont.
twn nyár | sommer. — EO. \mj, SO. Ion.
Tun-poy, Tunk-po% (n. pr.) name einer höheren Gottheit,
vermutlich des mondes, welche zu jagen liebt; die milchstrasse
am himmel soll die spur ihrer schneeschuhe vorstellen, weshalb
letztere von den Konda-ostjaken auch Tunk-poy-pént «Weg des
Tunk-po/» oder Tunk-poy töy-pént «Spur der Schneeschuhe des
Tunk-poy» genannt wird. Vid. «Irtysch-Ostj. I : 117—8. (cf. KV.
toute'n l'ony, mord-ve-(?_ mort-vui-)l'ony milchstrasse). — Tunk-poyvos (n. pr.) «Stadt des Tunk-po%*; überreste einer altén ostjakischen Erdburg neben dem jetzigen dorfe Samarovo (Sam. wol.), wo
einst Tunk-poy gelebt habén soll.
túrja, tunka, tuna-ha akkor j dann; seun kétpe yüdem vort-yoi
tuna t'ont'ái (II : 28.) drei vermittler (beim freien) mit stábén in der
hand wurden nun ausgestellt.
tundem, tunkdem számolni, olvasni J rechnen, záhlen, lesen. —
vét tui tunkdem undan két (II: 186.) die hand mit den fünf gezáhlten fingern. — tundesem (augm.). — tuydepéy számolt | gezáhlt. —
EO. lungatleni, lungétlem; SO. londem.
Cf. osztj.-szam. tngolgam
lesen.
tünet (conj. encl.): vid. tunkta.
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tüp evező | ruder.
tüp-pay az evező rúdjának fogantyújául
szolgáló keresztfa | (ruder-finger) kleines querholz am oberen ende
des ruders bei den früheren Irtysch-ostjaken, teilweise noch jetzt
bei den Nord-ostjaken gebráuchlich. — tüp-vés az evezőcsapástól
okozott mélyedés a vízben j (ruder-loch) eine durch einen ruderschlag verursachten höhlung im wasser. •— két-tüp kormány
evező | (hand-ruder) steuerruder. — pawéy tüp «ujjas», fogantyús
evező j fingeriges ruder, ruder mit querhölzchen oben (vid. tüppay). - seves-tüp kormányevező | (hintersteven-ruder) steuer
ruder. — ces-tüp kettős evező [ gewöhnliches ruder (derén zwei
von einem ruderer regiért werden). — SO. lüp; ÉO. lop, \üp.
tupas I. (C.) éléskamra^ | magazin (valószínűleg CASTRÉNnak
hibás jegyzése K. tabas, ül. EO. lábas helyett).
tüpén (adj.): vid. tübéy.
tur: vid. tuvr.
tür (AK., I.), KK. tür torok, nyak j kehle, hals.
tür-sei
hang | (hals-laut) stimme. — türemem (f. türemtem) hangját hal
latni ( seine stimme hören lassen. — tűrtem (f. türtedem), KK.
tűrtem (f. türtedem) id. —- EO. tur; tur-se.
tür forrás | quelle. — EO. tur. — Cf. zürj. sor, votj. §w
quelle, bach.
tűrém: vid. türum.
túrét) (adj.): vid. tuvr.
türép, türup (türap C.) átlátszó, világos (erdő); gyér, nem
sűrű | durchsichtig, licht (vom walde); undicht (C). — türép ju%
lichter wald.
turodem: vid. térodem.
Türm (C.): vid. tűrém.
tűrtem (AK.), KK. tűrtem: vid. tür 1.
túrt (C.) gyökér | wurzel (cf. tar, ter).
- Túrt-Ás (n. pr.)
«Wurzel-Fluss» ; Turtas, rechter nebenfluss des Irtysch. — AS.
lort, FS, lor; ÉO. ler; vog. tar, tar, toar.
türum, tűrém, türm 1. isten; istenkép j gott; gottesbild; 2.
ég | himmel; 3. világosság | licht; 4. időjárás | wetter; 5. világ j
welt (vid. Irtysch-Ostj. I : 99.). —• ai kardém türmem véröt (II: 88.)
eine dünne eiskruste bildete sich auf dem schnee (türum wet
ter). — it-türum alvilág j die untere welt, die unterirdische welt. —
nüm-türum felső, földi világ | die oberwelt, das irdische reich. —
sanka-türum a világos, felső világ j die lichte obere welt: vid. nümtürum. — tom-türum túlvilág j jené welt, das schattenreich. Türum-anka n. pr. «Gott-Mutter»; die göttliche mutter, Türém's
frau. — Türum-ara (G.) isteni ének, imádság J (gott-gesang) ge
bét. - - Türum-estem istentől alábocsátott | vom himmel heruntergelassen, von gott gesandt. — Türum-%öt isten háza, templom
(gott-haus) gotteshaus, kirche. — türumet yui (poet.) a felső világ
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embere j mann der oberwelt. — turum yüttot nappalodott, szür
kült | es graute, es tagte. — Türum-iga (n. pr.) «Orott-Greis» ;
name eines ehemaligen götzen in den Winter-Puschta jurten (KI.
Kond. wol.).
turum it pétlöt az ég besötétedett | es ist dunkel
geworden. —• Türum-jig égatya | (gott-vater) gott, der vater, der
bimmlische vater (beiname des Turum).türum-lán:
vid.kaú.
turum pétlöt: vid. turum it pétlöt.
turum pösyet, türum pöséyet
harmatozik, harmat hull j es taut (tkp. das wetter oder der himmel
tröpfelt). — türum-pöt (poet. I I : 88.): vid. poí 2. — türum sanka :
vid. sanka türum; Türum sanka (n.pr.) «Gott, Himmel-Licht»; das
bimmlische licht, gott.
Türum sémát: vid. sem. — Türum-sir:
vid. sir. •— türum-söy égbolt; a világ felülete | (himmel-, welt-haut)
gewölbe des himmels, oberfláche der welt (vid. söy). — türum suy
világ sarka; világtáj | weltecke: weltgegend.
Türum tadem
istentől rendelt | von gott gesetzt, gestellt (cf. türum estem),
türum tivem tatna (II : 104.) a világ keletkeztének idején | zur zeit
der entstehung der welt. — türum-vay égi sátor, ég | (himmelmetall) himmelszelt, himmel. — türum vánem istenarcz, isteni kép
más; bálványkép | (gott-gesicht) abbildung des gottes; götze,
götzenbild; türum-vanmap jeméy juj] heiliges holz mit der abbil
dung des gottes (so werden in der poesie gewöhnlich götzen
in der gestalt von holzblöcken oder von pfosten (vid. 1:106.)
genannt).
Türum-sam (C.) szent viaszgyertya | (gott-kerze)
wachskerze (vor den heiligenbildern). — SO. törem; EO. törém;
vog. törém.
türum a keczehálónak az a fonala, melylyel a halász meg
érzi, hogy halat fogott szerszáma | faden an einem fi.schfanggeráte
(votfem), mit dessen hilt'e man fühlt, wenn ein fisch in das gerát
gekommen ist (cuMá, CHHKH; vid. Irt.-Ostj. russ. übers. (II: 105.).
türum-sügom id. — ÉO. lőrém.
türup (adj.): vid. türép.
tus (adj.) jó, derék, értelmes | gut, tüchtig, verstándig. —
tus-veray gut arbeitend; tus-véray-yoi (-yui) ein geschickter arbeiter, meister. — EO. tus.
tusom csont | knochen.
tus szakái | bárt. — tuséy (adj.). - tus-pün szakáiszőr | barthaar. — Cf. zürj. tos ,• votj. tus, tös.
tusák derékalj | matratze. •— Cf. votj. tusak, timk; tat. tilsak;
min. tat. tösak, tözák.
tuséy (adj.): vid. tus.
tut száj J mund, rachen.
vés-tut mamutrachen; eés-tuda
tüem (II : 98.) (poet.) in den mamutrachen führen, in's verderben
führen. — tudéy, tutéy szájas | mund-; tutéy, natméya juvöt
(II : 24.) er wurde mündig und züngig (d. h. er fing an zu sprechen). — tutpe szájú | mit einem munde versében; vöytéy-tutpe
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(II: 92.) mit einem scbmutzigen rachen. — tutta (C.) néma (ohne
mund) stumm.
SO. int; lutla% stumm ; EO. tüt.
tut, tutta adv.: vid. tot, totta.
tüt (I., AK.), KK. tut tűz | feuer. — futna tévém (poet. tüt
tevém II : 202.) tűztől fölemésztett | vom feuer verbrannt (tkp.
verzehrt). — tnt-keu (I., AK.), KK. tüt-kca tűzkő | feuerstein: tüt-keu,
tut-vay tűziszerszám | (feuerstein-feuereisen) feuerzeug.
tüt-vdy
(AK., L), KK. tüt-vax ttizverő-aczél | (feuer-eisen) feuerstabl. —
Tüt vatta tádesem aögéi-püné ivday ürt n. pr. (II : 94.) «durch das
Feuer gezogene Wadenhaare záhlender(?) Held» ; name eines
ostjakischen beiden,
tüdéy, tatén (AK.), KK. tűdén, tatén tüzes j
feuerig. — EO. tut; tut-keu; FS. tuget, tugit.
fűteni, tutidéin K.: vid. tüdem.
tütyacm I. (C.) turbukolni (halat a bálóba); köpülni (vajat) j
lische mit einem stocke in's netz scheuchen; buttern. — tütyaep
I. (C.) turbokfa: vajköpülő bot | pfahl; butterstössel; (in mittleren
teilen des Tobolskischen gouv. hat die stange, mit welcher man die
lische scheucht, am unteren dieken ende eine höhlung. welche
beim schlagen gegen das wasser einen dumpfen laut verursacht).
tatén (adj.): vid. tut.
tütéy (L, AK.), KK. tűién : vid. tüt.
tutéyem, tutnem sikerülni, teljesülni, történni | gelingen. in
erfüllung gebén, geschehen. — pöroy naora teabet cup mörteda
yotan tutnet f (II : 22.) wo würde es ihm gelingen, es schnell in
sieben stüeke zu zerbrechen ? manem tutnet es gelang mir; mett-lda
tutnet f (II : 44.) wie würde es geschehen ?
futta ( C ) : vid. tut i.
tutta (adv.): vid. totta.
tuv, tuva : vid. teu 1.
tüvem (f. tüdem) : vid. tüdem.
tuvem (f. tuvdem) evezni | rudern. — kát iga tuvdu piteyen
(II : 78.) die zwei greise fingén an zu rudern. — tumem (mom.):
rideda tédot, tumöt (II: 20.) er setzte sich in sein boot und ruderte
fórt. — Cf. tovottem.
tüvéy (adj.) : vid. tü.
tüvmcm (mom.): vid. tüvem.
tuvr, tur korhadt fatörmelék | faules, morsches holz. — furat
vat ein mit morschem holze bestreuter ort; weiches láger. — tavréy, taréy, tuvray ; tuvrép, tuvrav (adj.) mit faulem holze : tebettuvrép tuvréy öndép (II : 172.) mit weichem morschen holze gepolsterte wiege (in das kinderbett legt man faules, morsches holz.
damit es den úrin aufsaugt); vid. öndap.
tvatta, tuatta (AK.), KK. tveita nagyságú von der grösse,
von dem wuchse (wird nach dem bestimmenden worte gesetzt):
pügot tvatta éne jiba (II : 40.) dorf grosser uhu ; may pct tvettcja
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jitet tatna (II : 34.) wenn sie die grösse eines bibersohres erreicbt
habén. — tvattey, tuattey (AK.) (adj.) von der grösse, von dem
wuchse, erwachsen, gross; tuattey ney tuattedat totnmdet (II: 128.)
HO gross sie war, von (dieser) grösse würde sie (vor dir) emportauchen.
ÉO. lovat grösse, ganz, all; lovatéy sehr gross, erwachsen.
tvetta (KK.): vid. tvatta.

T,
t'ad'a : vid. tata.
tad'esem (f. tad'estam.), tagesem (f. íagestam) harczolni, hada
kozni | kámpfen. —- man mendam tabet-úgop ménkat tad'esta (II:
118.) ich werde mit dem 7-köpfigen waldteufel kampfen gehen.
tadesidem, tagesidem (fr.). — tad'imem (rnom.).
tad'iy hadakozó,
hadi kriegerisch, kriegs-; tad'iy kar (poet.) kriegerischer fuss,
kriegsfuss; tad'iy kur noy-péyileéeu, (II : 28.) auf kriegersfüssen
(d. h. zum kriege) rüsteten wir uns (auf den weg) aus. —• tat há
ború, hadsereg | krieg, kriegerschaar, heer; tat jit ( I I : 2.) es náhert sich eine kriegerschaar. — tat-yui (-yoi) hadviselő, katona
(krieg-mann) krieger, sóidat. — tat-jay hadi nép | kriegsvolk. —
tat tankta ene yöt grosses gemach, wo sich die krieger versammeln
(gemeindehaus fiir kriegsversammlungen bei den früberen ostjaken): cf. moi. - tat-üy hadvezér | (kriegerschaar-haupt) oberbefehlshaber, führer im kriege.
ÉO. liil, IjU-yo. — Cf. zürj. ÚS.
tagajem, ta%ajem, togajem gágogni | nach art der gánse und
enten schreien, gackern.
tagay, tayay (II : 86.) adj. nach art
der enten oder gánse schreiend, gackernd.
tagér szabad tér, legelő j freier platz, weide, tiecken. — PX).
iagér, sakar.
tagesem (Dem.), tagcsidein (fr.): vid. tad'esem.
tay (adv.): vid. tey.
tayajem : vid. tagajem.
tayay : vid. tagay.
t'aymai (nach ANDERSOK = tay-nai) apró, fájdalmasan csípő
légy j moschka (thrips). - - Cf. néyk-tay-ne fiiege.
tayét, tayt bokor, füzfabokor | strauch, weidengebüseh; cf.
sagét.
tak 1. vége, darabja vlmely tárgynak | endehen oder stüekehen
von irgend einem gegenstande, eisenstück u. s. w.: tera-tak gyökér
vég | wurzelstück; öyet-tak agancsvég | geweihendchen 2. föld
fok J landspitze (C).
tak kalapács | hammer.
EO. sak hammer.
takem (f. taktem) dobni werfen, aufwerfen.
nalay takem
köpni ! (speichel, schleim werfen) speien, spucken; palay takem
id. — taksem (augm.) dobni, hajítani; köpni | werfen, schleudern;
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spucken ; kur (aksem (II : 144.) lábbal topogni j (bein-werfen) mit
dem fusse stampíen^aZa;/ iaksem köpni | (speichel werfen) speien,
spucken. — faksidem (fr.)<
ÉO. laklem, lakselem spucken ; (ahiem
werfen.
t'amplattem forgatni, ide-oda forgatni | drehen, umdrehen.
bin und her drehen (trans.). — (amplat(ta) yui kóborgó, csavargó
ember | unsteter mami, einer, der sicli an einein orte herumdreht,
herumschlándert.
Poi-Upetta (amplat-yui (n. pr.): vid. poi 2.
(an% (K.) hosszában széthasított és szárított csabakhal | der
lángé nach zerspaltene und gedörrte rotaugen.
(ant: vid. tant.
íapa : (apa pidem és (apa, voca pldem (II : 10G.) susogni
flüstern, einander worte zuíiüstern. — Cf. (apyaem.
(apái ölelés, csók liebkosung, kuss.
(apái vejem ölelkezni,
csókolózni | sich umarmen, sich küssen, sich liebkosen; evem (apai
vejem (II: 116.) id., mosem t'apal vejem (II: 1 \ 6.) id. (vid. mosem). •—
Cf. votj. cup kuss; zürj. (apka kilni schmatzen; votj. áupani
küssen.
'Tapar, Sabar (n. pr.) tjaparisch; zu der Narym'schen wolost
(am Irtyscb) gehörig; zu der Töpar-stadt gehörig. Vid. «Irt.-Ostj.»
II, s. 253 261. és «Über das Yolk der Sabiren», «Kev. Orient. »
l'JOO. IV.); cf. Séber. —- 'Tdpar-yui (n. pr.) ostjake aus der Narym
'schen wolost; aus der 'Tapar-sia.át (in der poesie). •— "Tapar• jay
(n. pr.) 'Tapar-volk. — ' Tapar jittaij nara (n. pr.) «Sábel des Tjaparischen (Hand-)gelenkes»; name eines wunderbaren sábels des fürsten
der 'Tapar stadt, von welchem erzahlt wird, dass er immer von
menschenblut triefte :nén vérat, yui vérat ouvöt; vid. «Eev. Orient»
1900, IV, 2G0. — 'Tapar-mir (n. pr.) Narym'sche wolost (Tob.
distr.).
'Tapar-ney (n. pr.) «'Tapar-Fra,u», frau aus der 'Tapar
stadt (in der poesie); frau aus der Narym'schen wol. (jetzt). —
'Tápar-vos (n. pr.) 'Tapar-stadt, alté ostjakische erdfestung auf
einem hügel, neben den Zingalin'schen jurten (Nar. wol.). Ihr
voller name ist Javetta-ketpe-yui "Tapar vos: vid. Jávetta, jetzt
wird sie Voj-oyta genannt. — EO. Saper, Saber, Soper, Saper ( =
tob.-tat. Sébe'r, Se've'r).
t'apyas (C.) hölgymenyétfogó hurok hermelinschlinge. Cf. osztj.-szam. (apkos, (apkus.
(apyaem (C), (apyem susogni | flüstern. — (apyaesem (C.);
(apyesem (f. (apyestam) augm.
80. (opyain, EO. loplem sprechen ; lopitem (fr. )flüstern.
(apkem elfutni, menekülni, nyargalva futni ' weglaufen, entfliehen, im galopp laufen. — tau vör (apköt das pferd lief im ga
lopp,
(apkedem, t'apketem (iter.); osniga te-(apketöt (II : 148.)
der bár fing an fortzulaufen.
(arás kereskedő | kaufmann. — (arás-yui id.;
T'árás-yui,
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Moi-yui (n. pr.) «Kaufmann-Brautwerber» (II : 108.); name eines
márchenhelden. — EO. surds-yo.
tavas, torás, törés L, K. ezer | tausend (1000). — tarasmet L,
AK. ezredik | der tausendste. — SO. toros; EO. sorés, surés.
Cf. zürj., votj. éure, éurts.
tat/a, tátva; catya (C.) kasza | sense. - Cf. tat. éalH, <'alyi.
tat: vid. iadesem.
tata, tada atya, atyuska | vater, vátercben (gewöhnlich in
der anrede). — tat-aya ('= tatn-aya) atyai nagyanya, nagynéne
(vaters-mutter) grossmutter (von vatersseite), grosstante. — tat-apa
(— tata-apa) K. atyai nagynéne, nagyanya | (vaters áltere schwester, tante) altere tante, grosstante, grossmutter. - - tat-tata (ss
tata-tata) K. atyai nagyatya | (vaters-vater) grossvater (von vaters
seite). — EO. sasa, sasi ; s'at-sasa, sat-sási.
tavdem (tavétem) veszekedni, szidni | zanken, scbimpfen. —
EO. lavitlem, latttlcm sprechen; schimpfen.
tebara Dem.; cebara I. (C.) ndv. jól í gut.
Cf. votj. tseber ;
mordw. tsebar gut, hübsch.
tedak K.; cédák I. (C.) ivóedény, veder | trinkgefáss, tonne.
Hegem, tigem (C.): vid. tu-kem.
teger (C.) adj. fösvény | geizig.
EO. éakér.
tey; ta% (C.) adv. nagyon, teljesen | sehr, ganz. - ei tey még
inkább í nocb mebr: nank ei te,% verái (II : 146.) der larchenbaum
war noch fester geworden. — te% jouradem egészen begöngyölni
ganz einwickeln: mant tey jouradem ich wickelte mich ganz ein. —
te/ mojöjem agyonveretni, zu tode gescblagen werden. — teyporevi
(II : 150.) halálosan megharapni { todt beissen. — te/ tagamem
(II : 106.) erősen, halált okozóan a földhöz verni j heftig zu boden
werfen, todt zu boden schleudern.
téka nagybátya (anyai öcs) | so wird der jüngere brúder einer
frau von derén sohne genannt (der áltere brúder der frau wird von
demselben aya-taía «mutters álterer brúder, oheim» genannt).
EO. leyo schwager (mannes brúder). — Cf. tarantsch. \jü oheim,
jüngerer brúder des vaters: alt. tai onkel (brúder der mutter); csag.
^ b ' id.
tele (C.) adj. vékony | dünn.- EO. sél, sela rein, dünn,ílüssig.
telem, kelem sírni | weinen. — telepedem (inch.). - EO. sellelem, sallem, sallelem weinen.
tenak, tenek, kenak (C.) szemölcs | warze.
tenvrem recsegni, ropogni j knarren, lárm machen. — ten/radem id. - EO. sxjerlem, sé/arlem; sa/remalem. — Cf. alt. sápéra
sausen (von einem pfeile, einer kugel).
teva, tuva juvem elszomorodni, unatkozni | traurig werden,
langeweile empfinden. — teva, tuva jiden-na (II : 118.) wenn dir
die zeit zu láng wird.
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ti (pron.): vid. t'u. - ii-ba—t'ida, tam-ba—tam-ida (II : 62.)
lágy meg úgy | dieses ist so und dieses ist so, so und so, das und das
(wenn man eine erzáhlung oder gesprách niclit wörtlicb wiederholen will). — t'ida, Üde (— t'u-ida, ti-ida) úgy | so. - - tigem (C.)
(= ü-kem, fa-kém) annyi | so viel. — (imént (C.) ilyen | ein solcher wie dieser hier. — tisir, tesir, tissir (= ü-sir, te-sir, íu-sir)
ilyen | so beschaffen, ein solcher wie dieser; tisir metsir milyen?
was für ein? (tkp. solch' einer, was für ein?)
tisirat ilyen | von
solcher beschaffenheit. — tíssirat (C.) id.
tissir, fissirat (C.): vid. tisir, tisirat.
fit (pron. dem.): vid. fut.
fit, iitti (C.) ime ! I siehe da!
tod'em, totem (f. főttem) állani stehen. - tág to'et jara tagúja,
tomit tofet jara tagana (II : 132.) sie stellten sich zu einer seite
und jené standén zu der anderen seite. — tod'idem (fr.).— tod'umdem, tofumdem odaállani, fölmerülni; állítani | sich stellen, vor
einem emportauchen; stellen, setzen; noy-toduiitdem, -tofumdem
fölállani, fölegyenesedni | aufstehen, sich aufrichten, vor einem
emportauchen. — totmem (mom.). — SO. lüdem; EO. lailem,
loilem, loilem; lolimtlem, lolamtiem stehen.
togatem, fogatidem: vid. fogotem, fogotidem.
togol, sógol tűzhely | kaminartiger herd.
fögol-lo/ tűzhely
zuga | (herd-ecke) platz zwischen dem herde und der wand, wo
man holz aufbewahrt.
EO. soy/al, soyal.
tögolmem (mom.): vid. töyladem.
fogotem, togatem mosni, mosakodni waschen, sich waschen. togotájem (pass.) gewaschen werden.
fogotidem, fogatidem (fr.). —
EO. [ogétiem, loyotlem,; logotilem, logotsilem.
fo% (K.) nád i scb.ilfrohr (arundo phragmitesi, TpoeTHHK*B.
töyladem, tüyladem kezdeni j anfangen.
töyolmem, tögol
mem, tü%olmem (mom.) schnell anfangen.
fok kátrány j teer (^erOTt).
EO. tiik.
toléy : vid. tohiy.
foléy (adj.) kormos, piszkos j russig, schmutzig.
fölo'/ (K.) hóval elegyes víz | wasser mit schnee vermengt.
tajemat severdai föloy pot verőt (II : 88.) aus aufgetautem und zugefrorenem schnee hat sich eine so feste kruste gebildet, dass sie
nur mit einem beile zu zerhauen war.
EO. söloy.
tohiy, toléy fúvó; szél, légvonat | blasend, wehend; luftstrom, wind. — tán vöt, tíus vot toluyna veimen (II: 1.48.) nachdem
er vom frühlings- und herbstwinde umweht war.
foluyettdjeiu
(f. toluyetteddjem) vom winde umweht werden.
Cf. zürj. töléwehen, verwehen; tőlöd- wehen, wegwehen.
tond'em, tond'idem, fond'umdem : vid. fontem.
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(on( hó i schnee. — (ont'-sém hópehely | schneeílöckchen; (cf.
•íngot). — AS. lant; EO. loús, los\
íoníem, t'ond'em állítani, helyezni | stellen, setzen (bei CASTRÉN
«stehen» (? !). — (ordidem (fr.). — t'ontumdem, (ondumdem állítani,
helyezni | stellen, setzen; joy (onámdem a házba vinni I in's haus
bringen.
EO. losUm; loslem, loúslem.
(ont'yaem, (ontyem botlani, inogva járni | stolpern, wanken;
fonfyamen meneih (II : 118.) stolpernd, hin und her, wankend
gehen.
(oyaiem (C.) sütni [ roden, braten.
föres (Dem. num.): vid. (arás.
for (C.) kerek köszörűkő | runder schleifstein.
(áras (KK. num.): vid. táras.
(ötya (C.): vid. (atya.
(ot'indem ein hölzchen wechselseitig mit der oberen und un
teren handíiáche emporwerfen und fangen (kinderspiel); (otindemjuy spielholz (im erwühnten spiele); cf. sotjindep.
t'ot'mem (mom.), fot'iandem: vid. t'odcm.
tu, t'uv (poet. tiu), t'i ez | dieser. - t'u-ida, (Ida (adv.) úgy j
so. •— t'ti'kem (cf. fá-kem, ti-gem, t'e-gem C.) annyi | so viel; (ukemna, (u-kemne, (nv-kemne K. (adv.) ezután, ekkor | nach diesem,
nachher (in erzáhlungen). —• (u-peta. (u-pet'a azért | deshalb. —
t'u-pirna (KK.yoet. t'uvsotay piretna II: 24.) ezután | nach diesem.-—
t'u-pis Dem. most \ (dieses mai) nun, jetzt (in erzáhlungen); cf. K.
(u-kemne.— (u-sagat éppen, e pillanatban | jetzt, in diesem augenblicke. — t'ii-sir, (isir, (issir ilyen | so beschaffen. - (u-tagajd
oda | dahin ; (u-tagand ott | (an jenem orte) dórt, da; (u-tagivet
onnan | (von jenem orte) von dórt, von da; (u-tdtna akkor | (zu
jener zeit) dann. — t'nt az: akkor das, dieses ; so, dann ; totta
permen-pis. fut voca tc-jüguttan (II : 116.) wenn du da einmal vorl»ei kommst, so gelangst du in die stadt an. — tudat (instr.) azért |
deshalb. — (utua (loc.) akkor dann. — (ut-pede, tut-pete (EO.
sit-pada) : vid. (u-peta.
(uvivet (abl.) azalatt | indessen, wahrend
dieser zeit; nuy (uviret taven yojittc (II: 116.) du berühre indessen
dein pferd.
(uges (I.) magános domb | hügel (so werden in dem gebiete
des unteren Irtysch jené isolirt stehenden hohen hügel genannt,
welche die überreste des ehemaligen rechten steilen ufers sind; sib.
russ. wyyrác'iD aus dem ostjakisclien entlehnt. Zwei solcher hügel
befinden sich nahe bei den Zingalin'schen jurten (Nar. wol., Tob.
kr.) und einer an dem rechten ufer des Irtysch innerhalb der Denschikow'schen wolost. Auf diesem hügel liegt das russische dorf
l
IyracHaíi, welches diesem ausdrucke seinen namen verdankt.
Tuges-tor (n. pr.) («Hügel-See») kleiner see, östlich von den Zin
galin'schen jurten neben dem hügel: 'Tuges-unt (' Tukes-unt C.)
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\n. pr.) «HügelBerg» ; name eines hügels neben den Zingalinschen
jurten (Nar. w.).
Cf. zürj. tsuk einzelnstehender berg.
{ügolmem, íüyolmem; iüyladem, t'üylatem: vid. t'öyladem.
t'ul gomb I knopf. — EO. sul.
t'un áldás, szerencse, jólét, gazdagság | glück, segen, wohlfahrt, reichtum. — t'nnay, t'unéy, t'uniy szerencsés, áldott, jómódú |
glücklich, angenehm, gesegnet, wohlhabend.
ÉO. sün, sun;
süné1)).
t'unem ugrálni, szökdelni | hüpfen, springen : cf. kunem.
tuniy (adj.): vid. t'unay.
'Tunka-unt n. pr. (II: 32.) «Tjunka-Berg)), name eines teiles
des steilen ufers des Irtysch(?l in der gegend des unteren laufes
dieses flusses.
t'uyen (KK.) íz, izület gelenk.
t'nycn-üy (gelenk-haupt)
spitze des gelenkes bei gebogenem íinger (II : 96.).
Cf. PS.
fogan faust.
t'ürum (C.) csíkos evet j das gestreifte eichhörnchen (őypyH^a,yK'j>). — EO. éurém mustela vulgáris. — Cf. jur. tarau, tar aha
eichhorn.
t'ut, futna, tat-pete: vid. t'u.
t'iir, t'uvivet: vid. ki.

U.
übet, üpet haj | haar (beim menschen). - EO. öpét, üpét. —
d. jur. ilöbta, edbt; tavgi. "ahta; osztj.-szam. apt, tipte; kam.
•dbde.
üdap, iídop, ödap (pl. ütpet) szúnyog ellen való vászonsátor
kleines zelt aus leinwand zum schutze gegen die miieken (irojiori>).
SO. ötap, ötep. --- Cf. tat. odag hütte aus zweigen, heu oder
birkenriinie.
üdém,ütem {{.üttam) (L, K.), KK. rödem (í.vöttam) lenni; élni |
sein; lében. — üdém, üdém lét; élet | sein, dasein. — jim-üdém:
vid. jim. - üdédéin, üdédéin, ütedera (iter.); metta üdétteden ? wie
geht es ihnen '.J— Üdétteuj gott sei dank! (tkp. wir lében!). üdidem (te,).
ütmem (L, K.), KK. votmem (mom.). — ütmidem
(fr.).
SO.vittem, EO. oüem, irfjem, vollem; tillalem oft sein; ulém
dasein.
Cf. zürj. völ- sein, ol- lében : olav lében, olmös sein,
zustand.
üdém, ütem (K.): vid. edem, édem.
üdét: iidet ü% nivedém nai (II : 24.) epitheton einer ostjakischen fürstentochter (das erste und dritte wort blieben unübersetzt).
üdidem (fr.): vid. üdém.
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üdén, üdon ón j zinn.
paxkan-üdén ólom J (tíinte-zinn)
blei (ef. totpa).
üdop: vid. üdap.
üdém, üt'em (AK.), KK. üdém, ü(em úszni schwimmen. •—
vét üd'em a part fele úszni | dem ufer zuschwimmen. — EO. tt»[em, uslem. — Cf. zürj. aj-, ujai-; votj. uj-, uja-.
üges ökör | ocb.se. — Cf. tat. \Sl\ügéy : vid. üy.
ügop: vid. üy.
üy, uy fő; főnök j kopf, baupt; chef.
ügot eudem mit
einem geschorenen oder beschnittenen haupte; sárét} üy, magéy üy
kittetajet ( I I : 174.): vid. kittem (?üy ?). — yöt-üy házi úr | (haushaupt) herr des hauses.
moi-ily násznagy [ (hochzeit-haupt)
baupt des brautwerberzuges.
fat'-üy hadvezér | (kriegsscbaarhaupt) führer einer kriegsschaar; oberbefehlshaber.
(wrjen-üy :
vid. iuyen.
coc-üy városfejedelem (stadt-haupt) stadtfürst.
üy panem fölhajtani, köszönni | (kopf legén) den kopf zum grusse
beugen (= üy, sapet panem; EO. og punta HUNP.). — üy-pete a fej
))úbja, teteje; a kalap teteje (kopf-fláche) kopfscheitel: oberfiáclie
des hutes; üy-pedet röynem namet képit (II: 1G6.) filzhut mit einem
durchlöcherten boden.
üy-söy, üy-süy iejbör \ kopfhaut, scalp.
üy-ta fejetlen | (ohne kopf) kopflos : ügot éndam. üyta moi jit (II:
50.) es náhert sich der kopflose brautwerberzug, der ohne kopf
i.st. — üy-tai, üy-tei a fej búbja j (kopf-oberfláche) scheitel; üy-tai(tei-)kova kuckuk vom scheitel des kopfes; vid. kova. — ügéy
fejes | kopf-, baupt-, chef-; ügéij-yoi (yni) haupt, chef, führer.
ügop fejű | köpfig; yovaa-(youvas-)ügop mit einem grauhaarigen (?)
kopfe ; kakéy-ügop mit kriltzigem kopfe ; kát-, yüdem-, úeda-, vet-,
yüt-, tabet-ügop 2—7-köpfig: surnéy-ügop mit grauhaarigem (?)
kopfe. — üype mit einem kopfe; vnjey-uype tusjoesan ( I I : 170.)
schöner, mit tierköpfen geschmückter tisch.
EO. uy, oy ,• FS.
ö~y, oy; AS. ouy; EO. oyéy. — Cf. tavgi.-szam. aewúa; jen. éba.
ui (K.) zsír, faggyú, halzsír j fett, talg, tran. — yut'-ui hal
zsír | fischtran. — pisey-ui ? kenderolaj ? hanföl. — söy-ui tok
bal-zsír J störtran. — ajéy fett. - SO. voi, EO. voi, voiay. - Cf.
zűrj. vii, votj. vöi.
uidey széles | breit, weitfiáchig (von wasser- und landflácben).
uigit I. (C.) rét | wiese. — uigit-pélck (C.) réti oldal | wiesenseite; so wird von den ostjaken das (linké) fiache aus nordischen
wiesen, sümpfen, haiden bestehende ufer der flüsse genannt (cf.
jagam-pélek). — EO. uit; uit-piilek. — Cf. zürj. voit, uit.
tiimem (mom.): vid. ujem 1.
uimem (mom.): vid. ujem 2.
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uir, ur (II : 66.) KK. tájék, oldal | seite, gegend. — kát uir a
(II : 34.) (= kát jüroga) nach zwei seiten.
ujem (f. uidem) mászni, csúszni j kriechen, sich schlángeln
(nach art der amphibien); nagat rötna téged ujet. togbt ujet (II: 50.)
mit seinem tiefgehenden boote wand er sich hierher und wand
sich dahin. — uimem (mom.). — ujidem (ti.).
Cf. zürj. uj.schwimmen.
ujem (í.udein) (L, AK.),Dem.,KK. vojem (f. vodem ) látni; tudni
sehen, wissen; ent uimeu (ger.) ungesehen. — uimem (mom.). —
ÉO. Hitlem, vitlem. •— Cf. zürj. vidé-; votj. uti-.
ujem: vöi-ujem nyílt hely az ingoványban | oÖ'ene schwache
stelle im sumpfe, welcbe weder einen vogel, noch, ein sáugetier
ertrágt. — Cf. zürj. vöialan sumpfig (wo man einsinkt); tat. Ujj.l
feuchte und morastige stelle.
ujidem (fr.): vid. ujem 1.
újén : vid. ui.
umbá, umpa merőkanál | schöpfkelle (KOBIIII>). — ÉO. umpa.
ün, üna nagy, öreg | gross, alt; vid. éne. - - ün-pajar : vid.
pajár. — üna-tét-ceuc-tilti name des 10. monats: vid. Viliit, — É O .
un, ün ; un pojar. — Cf. zürj. una viel, menge ; votj. uno idem.
unda, unta (Dem., L, AK.), KK. vanda, vanta postp. -ig | bis
nach; bis zu der zeit, wo. — muy joy kerettai sévat ü'/ keretteu
unda (II : 60.) bis wir mit unseren bezöpften háuptern wiederkehren. — még-söy unta unta (II : 162.) bis zum ende der erde
(eig. bis in's innere der erdoberfiáche): ügem pentt unda (II : 18."i
bis mein kopf (in denselben) versinkt.
%un-unda (AK.), KK.
yuna-vanta meddig? | bis wann? — SO. andaga.
unday, ünday : vid. unt 1.
under belső, kebel, gyomor ] das, innere, leib, magén. két-under marok (hand-inneres) handgriff, innere fláche der liand,
wenn die letztere geschlossen ist.
under táj em teherbe esni (nő
ről) | schwanger werden (von frauen); néyet undertái ( I I : 120.:
seine frau wurde schwanger; tábet-pis ken yötna énmetteiu jiayeu
undertái (II : 120.) deine in dem steinernen hause mit sieben abteilungen auferzogene schwester ist schwanger geworden.
ÉO.
undér, ondér.
undéy (AK.), KK. Undéy adj. : vid. unt 1.
undéy, untén adj.: vid. unt 2.
ündép-ima, üntép-íma (üntpet-íma) anyós | schwiegermutter
(mutter der frau).
ÉO. üntép-imi.
unga fenyő I föhre, kiefer (cocHa).
j8gam-un$a heidekiefer
(kiefer die auf trockenem bódén aufgewachsen ist und gutes mate
rial zu tischlerarbeiten bietet; cf. tét). - ung-ele-tUi* I. (C.) oKiefern-Splint-Monat», der 2. monat am Irtysch). — unf,éy kiefern- ;
ungéy-titpe: vid. titpe. — EO. ungi, SO. önje-/.
Nyelvtudományi

Közlemények
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imjem (f. untcem) átlépni, áthaladni J übertreten, übersohreiten ; nut ungem esküt szegni | einen eid brechen.
uncmem
imom.). EO. iingilern, unjlem, unslem über (einen 9uss)gehen.—
Cf. zürj. vudí-.
unf,éy (adj.): vid. un$.
unc, um nyelma lazacz | renkenart (coregonus nelma),
HeJiijMa.
YiO. nns, uns, vung. -- Cf. osztj.-szam. rangé, vueng;
zürj. udz.
uncmem (mom.): vid. ungem.
unt (AK.). KK. Unt belső, has, kebel; szív | das innere, bauch,
leib; herz (fig.). — ei menmen üntemat (II : 32.) ich ging in einem
fórt (eig. in meinem inneren); ei ütmeu iindevat (II: 92.) so lebten wir
fórt (eig. in unserem inneren): ünday yoi sor ündemna tum namasem : vid. ünday; még sö)'unta. unta ( I I : 162.): vid. nnda ; iges
tu tatimdet undedíva (II: 8.) einmal seufzte er auf aus dem inneren
<ler seele; untem öméstem (II : 208.) ich richte mich an mein herz,
ich richtete meinen sinn darauf. — unday, undey (AK.), KK. ünday.
iindéy belső | innere, innerlich; mein herz oder meinen geist betreffend. — ünday yoi sor ündemna tum namasem (II : 08.) ich mit
einem inneren begabter mann dachte in meinem tiefen inneren
nach: titvu yoi ündéy yör tot fofumdöt (II: 90.) da wuchs der mann
in sein^M ,:r -nen gestalt vor ihm empor: vet tui tuydem unday két
(II: 58.)''^ őigene hand mit den fünf gezáhlten íingern. — undép
(AK.), KK. undép belsejü, belsővel való | mit innerem, magén versehen; évéy undép néy (II : 74.), pugéy undép néy frau, welche
mádchen, knaben in ihrem inneren trágt.
SO. ont das innere;
EO. unt bauch.
unt, vont erdő; hegy, domb; az Oh és Irtysch erdős hegyi
parttája | wald, urwald; berg, hügel; festés land, die bewaldeten
und erhöhten (rechten) ufer des Öb und des Irtysch (gegensatz zu
jagant). — Ás-unt (n. pr.): vid. Át. — ' Tnges-unt (n. pr.) : vid.
'Tuges. — Unt-jega (n. pr.) «Wald-Fluss», name vieler flüsse im
ostjakischen norden. — Unt-jega-jagam (n. pr.) «Haide an dem
Waldflussei), name einer haide in der KI. Kond. wol.
unt-pai
(wald-hügel) erdei sziget a mocsárban ! waldinsel im sumpfe. —
unt-püek, undéy-p'elek erdei oldal, táj | wald-seite, urman-seite:
das erhöhte bewaldete ufer grosser flüsse (beim Irtysch, unteren
Ob und anderen gegen norden fliessenden strömen das rechte):
gegensatz zu jagam-pélek. - unt-tony erdei szellem | waldgeist.—
itnt-vanda földfok ! (steiles ufer, landspitze) landspitze des steilen
bewaldeten ufers.
unt-vöje (AK.), KK. untem-vöje (poet.) erdei
állat; medve; rénszarvas | waldtier; bár; rentier.
nürém-vöje,
unt-vöje kur evetta yui (II: 146.) jáger auf haintiere (elentiere) und
waldtiere (rentiere); untcm-voje éne sütem totta sütmem (II : 202.)
da starb ich den grossen tod des bárén.
wndéy, untén erdei;
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dombos parti wald-, waldig, zum erhöhten ufer gehörig; undép
pelek: vid. nnt-pélek. — ÉO. unt, vont; SO. vont; EO. untét).
unta (postp., conj.): vid. unda,
untam : untem-voje KK. (poet.): vid. unt-vöje.
untén : vid. unt 2.
üntép-lma: vid. ündép-íma.
untpa, untpe (t — unt-pa «inneres-seite») vlmi alatt levő |
unter etwas befindlich; untpeja (lat.) postp. alá j unter (mit accus.):
taper untpeja toy; tüköt unter den kehricht, dabin kroch er; tuéák
untpeja fontai (II : 150.) sie legte ihn unter die matratze. — untpena (loc.) alatt | unter (mit dat.) : rai-yar untpetena toy ömdeden
(II : 122.) unter das bettgestell da stellten sie ihn bin.
untpuet
(abl.) alól | a u s ; iont' untpivet aus dem schnee heraus (H3i> IIO;I,'J.
CHiira).

unttamem (mom.): vid. unttem.
unttem (f. unttedem ; imp. unttá) tanítani, szoktatni | lebren.
gewöhnen; part. praet. unttem tanított, szoktatott | gelehrt, aligerichtet, gewöhnt; noyxa (nögosa) unttem (II: 34.) zum zobel(fange)
abgericbtet: iai(a)unttem an das kriegführen gewöhnt. — unttajem
(pass.) tanítatni; tanulni gelehrt werden; lernen (C).
unttidem
(f. unttitta/m) (frequ.).
unttamem, unttemem (mom.) n*>.ttépta
lebren, unterricht, gewohnheit; unt-voje jem unttépi
' vntta
(II: 90.) wo die rentiere (sing.) zu verweilen pflegen, gewöhne diob
da an. EO. űntlem sichgewöhnen, lernen; SO. onltem; ~ÉO.üntltilcm lernen; ünltépsa.
uni (K.) a halak fölszállása a folyóban tavaszkor steigen der
físche flussaufwárts im frühjahre (szib. or. «B0H3b»>). — ái-uni(you-Jtilis K. (monat des kleinen fisehsteigens) nanie des 2. monat
bei den Konda-ostjaken.
én-unt-(you-)tUisK. (monat des grossen
fisehsteigens) name des 3. monat bei den Konda-ostjaken. — Jevuni-tUis KK. «Barsch-aufsteigen-Monat», name des 3. monats. EO. ust os, vons.
üp (AK.), KK. üp (pl. übet, übet) após, ipa; a férjnél idősebb
sógor schwiegervater; álterer mannesbruder.
üp-iga após
.íchwiegervater. - üp-ima (C.) anyós [ schwiegermutter. - ÉO.
up ; up-imi; SO. op.
üpet: v.d. übet.
ur (K.) kis, hosszannyúló hegyhát völgyek s mocsarak közt:
fenyvessel borított magaslat | kleiner lánglicher bergrücken(rpuBna)
zwischen niederungen und sümpfen; kiefernwaldhain auf einer
erhöhung (cf. or). — anjen w kleiner landrücken, wo unter anderen gewáchsen hagebutten gedeihen; juntán ur kleiner land
rücken, wo traubenkirschbáume wachsen. - EO. ur, or. — Cf.
zürj. vör wald, busch.
•ur: vid. uir.
i29*
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ur (AK.), KK. ür felülete, oldala vniely tárgynak | fiáche,
kanté, facet (eines gegenstandes).
/üdém ür (KK.j háromoldalú
tárgy | dreikantiger gegenstand.
uréy (AK.), KK. Uréy oldalas,
szögletes mit einer flácbe, kanté verseben, flácbig, kantig; yüyrdi
not pete urey úot nach den Aachen des tannenháher-schnabels
(gestalteter) kantiger pfeil (epitlietou der dreikantigen kriegspfeile
der früheren ostjakenhelden).
Éü. ur linie, stricb.
Ur, ürr (adv. Ura, iirra) K. fölös überflüssig, ausser; vid.
ér, érr (K.), I. erek, erk.
uram hosszas dombhát két mélyedés közt | lángliche erhöhung zwischen zwei niederungen, bergrücken, erdwall. •— EO.
uram.
ürday (KK.): vid. ürt.
urdesem (C.) rendelni | bestellen (cf. ordem).
ürdéy (adj.) : vid. ürt.
uréy (AK.), KK. Uréy adj. : vid. ur 3.
urés-juy (K.) hasábfa gespaltenes holz; cf. ur '•).
unna (C.) ujjatlan kesztyű | fausthandschuh (pyicaBiina).
ürt, vört (KK.) úr, fejedelem, hős I herr, fürst, beid (cf. jörj.
ürt-eva fejedelmi leány, úri kisasszony, szépség fürstentochter,
unvermáhlte fűrstin, edles fráulein ; schöne.
ürt-iga hős, hős
öreg | heldenmann, heldengreis; / rí-íV/rtanderer name des Pairaytu
(I : 101.). — rrda-yatéy-ex (n. pr.): vid. yátéy-es.
ürda-yot feje
delmi ház | fürsten-, heldenwohnung. — Orda-jega (n. pr.) «Heldenfluss», linker nebenfluss des nussesKaltschaiob.Uem. wol.).—
ürday jink, ürdat jink «Helden-Wasser» : epitheton einiger flüsse
des osijakenlandes, z. b. des Emders, der Konda und anderer. ürdat voii fejedelmi város heldenstadt: epitheton einiger ostjakenfesten : Karé-pöspat ürdat vos: vid. karé. — ürday (KK.), ürdéy,
urtéy hősi | beiden-, herren-, íursten-; ürday jink heldenwasser.—
EO. ürt, ür; KV. átér, ötér; EO. ürtéy.
urt (AK.), KK. vort Déva. hír, üzenet | nachricht, kunde, botschaft; urt yoytem (II.: 52.) üzenetet átadni | nachrichten übergeben (eig. nachricht laufen). — urt joytöt hír jött | es kam eine
nachricht; üntpet-lmwet urtna jüytdi (II : 122.) von der schwiegermutter kam man mit einer botschaft.
urt 'idem hírt küldeni j
eine nachricht senden ; vid. vort.
us, us-pa, m ta (adv.) még, ismét | noch, wieder.
us, usl. (C.) adv. már j schon ( = y;Krs).
us (AK.), KK. von ásítás, okádás, rosszullét, szédülés; szédülő,
rosszul levő ! gáhnen, erbrechen, übelkeit, schwindel; übel, scbwindelig; usa (lat.): tég-pa, ankermedet-na ei-usa, toy-pa ankermedet-ua
ei-usa (II : 114.) sieht man hierher, wird einem schwindelig; siebt
man dortbin, wird einem in gleicher weise schwindelig. - ÉO.
üsétlalem gáhnen. — Cf. zűri. vos, vosni; P. ásni, vomiren.
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lében, sein. — Cf.

üdém.
U8'pa, us-ta (adv.): vid. us 1.
ué, uca köszönet | gruss. - ué vérem köszönni | grüssen. jim-üdnn ué vérem (II : 1H0.) istenhozzádot mondani, búcsúzni
lebewohl sagen, abscbied nebmen (cf. peda). — EO. usa, visa;
uéa vériem. — Cf. zürj. vidéa olan? bist du gesund? (grussformel).
üc, üs (K.) ruházat, ruha kleidung, kleid. — tav-us, tavas
lóiga j (pferd-kleid)kummet: vid.tav.— tüt-üí; tüdué(C): vid.tüt.
ué nyírfa-tapló | sclnvamm am birkenstamme (iára),
uéjink nyírfatapló-főzet | brühe aus dem birkenschvarnme (wurde
früber bei den Irtysch-ostjaken, wie noch gegenwártig bei den
nord-ostjaken. als mediein gegen verscbiedene krankheiten getrunken). - - ÉO. uí.
üt, vot vörös áfonya | preisselbeere (vaccinium vitis idsea),
OpyciiHKa. — üt-sém vörös áfonyaszem | eine preisselbeere. —
SO. ül. — Cf. tavgi.-szam. ~uta beere; jen. odc.
üt: Üt-ndnkjugoppai
(n. pr.) name eines kleinen bewaldeten bügels in dem besitztume der Winter-Paschkin'schen jurten
(Temlj! wol.). - Cf. KE. vat-nank (II: 88.).
ütedem, ütem (iter.): víd. üdém.
ütem: vid. üdém, edem.
ütmem (AK.) (mom.); ütmidem (te.): vid. üdém.
•ütta I. (C.) postp. íiber, gerade gegenüber; vid. vatta. — SO.
ulti; ÉO. ulti.
üttedem (iter.): vid. üdém.
ütem (AK.), KK. üt'cm: vid. üd'em, üdém.
hvedem, evetem inogni, inogva járni (pl. a részegről) | wanken, wankend gehen (z. b. von betrunkenen, vom boote).
V.
,.

vada, raija (C.) adj. ferde | sebief. — vada-síim (C.) ferdeszemű | schiefáugig.
vaderem, vat'rem epe | gallé.
ÉO. voérem, vorsem.
vagam (f. va%temj (L, K.), KK. vágom (vöytem) hívni; ne
vezni : kérni, kérdezni | rufen, nennen, bitten, fragen ; jigedívet
vagőt sermat (II : 106.) er hat von seinem vater einen zügel.
pinjdcma vagam zu sich einladen: népat vaytemen imydemena
(II : 174.) wir rufen euch zu uns (beiden)^ — vagedem (iter.). —
rilgldem (f. vagittam fr.). — Cf. végem. — ÉO. voylem, vaylem; SO.
vügem.
vdgay, vUyatj (adj.): vid. vay.
vágat (L, AK.), KK. rögöt vékony | dünn: vögat (vagot) jermak
dünne seide.
SO. vögol.
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vdgatmem (mom.): vid. vá/tem.
vagattem, vág ettem (caus.) levinni a folyóhoz | herunter(d. h. vom lande zum wasser) í'ühren, herunterbringen (cf. vdy
tem). — EO. voyoltalem ablassen, senken.
vdgedem, vagidem: vid. vágam.
Vdglik-pügot (n. pr.) Vaglikow'sche jurten am Salym.
vaga (C.) adj.: vid. vada.
vá% (L, Dem., AK.), KK. vö% vas, bronz, érez; pénz, kopéka |
eisen, bronzé, metall; geld; kopeken (C). — va.y-/ürvp vasdarab,
vaskapocs { eisenstück, krampe.
- vaga-yöt vasház j eisenhaus
(in márchen).
váy-sem : vid. sem.
vá%-tapsdy : vid. tapsay. —
et-vay (C.) vas | (einfach-metall) eisen.
jem-váy, jim-vdy ezüst |
(gut-metall) silber.
kám-va%: vid. köm. •— kart • vdy: vid kart.
nai-va% (C.) tűzi aczél [ (feuer-metall) feuerstahl; cf. tíit-vdy. nemet-váy bádog | (deutsch-metall) blecli. — nouva-váy, nova-vdy;
ezüst I (weiss-metall) silber. •—pétér-váy: vid. pétér. — sem-váy (C.)
szemüveg j (auge-metall) brille. - tit'-vdy: vid. tit. — türum-vdy :
vid. türum. — tiit-váy tűzi aczél | (feuer-metall) feuerstahl, stahl des
feuerzeugs.
vdnm,éttit-vdy (-vöy) — vanem-ettítta-váy tükör j
(gesicht-schauen-metall) Spiegel. — vérde-vdy réz j (rot-metall)
kupfer. — vdgay, vdyay érczből, vasból való; vassal díszített;
drága | metallen, eisern, mit metallverzierungen geschmückt;
teuer; vagay nlr, vagay say mit metallplatten verzierte stiefel und
kleider. — EO. voy, oy; vérti-vo%.
vaysar (I., K., Dem.), KK. voysar róka j fuchs. - pégdevaysdr: vid. pégde. - Vaysdr-iga (n. pr.) «Fuchs-Greis» ; name
eines ostjakenfürsten aus der altén burg unweit der jetzigen Sargat'schen jurten (Nar. wol.). — vaysdr-ima nőstény róka j fuchsweibchen. - EO. vo/sar; SO. vokai.
vayta-vöje, va/te-voje (K.)kígyó | (,?kriechendes-tier)schlange
(cf. vankem).
vBfttem (f. vagattem) (AK.), KK. vertem (f. végettem), (poet.
voeytem) leszállani, lejönni, a parthoz jönni | sich herablassen,
herunterkommen, vom lande zum ufer niedersteigen. — vdytidem
(fr.). •— vagattem, v ügettem ^ (caus.) lehozni, levinni | hinunterbringen, hinabfiihren.
EO. vojoliem; voyoltalem ablassen,
sinken.
vai nyél, szár j schaft, stiel, griff. - - yamd'e-vai ostornyél
peitschenschaft. - - kege-vai kés nyele, kardmarkolat | messerstiel,
schwertgriff. — lep-vai a kéthegyű nyíl nyele | schaft eines zweispitzigen pfeiles. — not-vai a nyílvas nyele | pfeilschaft. — öydavai a kopja nyele J speerschaft; auch als lángemaas bei den frülieren ostjaken (vid. oyda). - sögot-vai: vid. sögot. — tájem-vai:
vid. tajem. — vajey mit einem griffe, schafte versében; vajey kéje
messer mit einem stiele.
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Vai-jega (n. pr.) nebenfluss des Kátém (KI. Kond. wol.).
vaidem (f. vaittam), vajedem (f. vajettam) K., KK. voidern,
vojidem (f. voittem, vojittem) lefeküdni, feküdni, aludni | sioh
niederlegen, Hegen, schlafen.
- kut ödém vaittai mély álomba
merülni | in einen tiefen schlaf verfallen. - - it-vaidem lefeküdni j
sich niederlegen; it ent vaitt (II: 166.) er legt sich nicht nieder. —
vaideptem (K. voideptem) (caus.) lefektetni, elaltatni | einschláfern;
vaideptvdem, KK. voideptídem (fr.). — vajemdem. vojemdem; vajemdajem (pass.) elaludni j einschlafen.
EO. voijemlein, voijemtlajem.
vajéi) (adj.): vid. vai.
valsam nyílfaragáshoz használt gyalu | hobel, desseu man
sich beim pfeilschnitzen bedient. — valsamtem, valsantem faragni
(nyilat) | schnitzen(z.b.pfeile); úot valéamt&mpfeileschnitzen; iga
kot valsantomen öntést (II : 78.) der alté sitzt pfeile schnitzend. —
EO. val'éam, valsérn, volsam span.
van (adj.) rövid; közel i kurz; nahe. — van namas (II: 184.)
kurzer verstand; you üdai, van üdai hosszú, vagy rövid ideig volt
láng oder kurz UoJiro-JiH, KopoTKO-Jin) in márchen. — varia adv.
(lat.) közelre, magához j nahezu,zu sich: varia jüytem sich náhern.
— vana tadem zu sich ziehen, zusammenziehen. — varién (C),
varrna (loc.) közel | nahe. — vanetta (C.) adv. a közelből | von der
náhe her. - van-oytep (dim.) C. — EO. van; varién, vanna; SO.
vanelta.
vdnda, viinta meredek part, meredek földfok | steiles ufer,
landspitze eines steilen ufers. — Katteda-vdnda (n. pr.): vid.
Katteda. — Sanyai-vanda: vid. Sanyai. — unt-vanda: vid. unt.
vanda, vanta (KK.) postp. míg J bis : vid. unda; %una-vanda
(-vantaj (KK.) míg | bis wann : vid. yun-unda.
vaudat I. (C.) forgács j span. — SO. vandal, EO. vontéi.
vander, vdndér (I., AK.), Dem., KK. vöridér vidra j otter,
nschotter (lutra vulg.), BH^pa. — yoi-vöndér, yo-vandér}yui-vandér
hím vidra | ottermánnchen. — EO. vondér. — Cf. zürj. vurd;
votj. vndor.
vany I. (C), KK. vony gödör, barlang | grube, höhle. — vöjevorry: vid. vöje. — EO. ony. — Cf. szám. jur. van ; tavgi. banka.
van/sem (K.) gyalulni, megfaragni | hobeln. behauen (cf.
vangisem).
EO. vonylem.
vankern (f. vanktem) mászni | kriechen.
vankmem (mom.).
— EO. vayylem, vankilalem ; vangémlem straucheln, stolpern.
vanta: vid. vanda.
vanta (postp.): vid. vanda.
vantem (f. vantedem) kérni; egybehívni; vezetni | bittén ;
zusammenrufen (viele; von wenigen gewöhnlich: vágam); führen:
vantedem, vantetem (iter.). — EO. vantélta\em führen, leiten.
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vanca, vcmfía gyep | gras, rasen. — tör-vanga, tou-vanga:
vid. tor, tou. — EO. vangi.
vanem arcz j gesicht. — kége-vaúem késpenge | (messergesicbt) messerklinge, messerschneide. —- vdúmay arczos j gesicht
habend. — vanmap arczú mit einem gesicht versehen: yoi-vánmap
mit einem menschengesichte ; kdú-vdnmap mit dem gesichte eines
steinfuchses ; kdt-vdnmap mit zwei gesichtern ; kat-ránmap kedéy
kul' (II : 82.) mit armen versehener teufel mit zwei gesichtern. —
türuni-vanmay, türum-vánmap mit dem gesichte eines gottes. —
vdnméttittvay = vanem-étfUta-vdy : vid. va%.
Cf. osztj.-szam.
vuend, vaud.
vangisem (Dem.) vágni, szabni j schneiden, zuschneiden (cf.
vanysem). — EO. vantislem.
vdúmay, vanmap : vid. vanem.
vaiipesem (f. vaúpestam) horgászni | angeln (cf. veneptem).
var czége j stromwehre beim hschfange. — var-yut' czégében
fogott hal j fisch, der mit hülfe der stromwehre erbeutet wird.
var-löy czége zuga j ecke der stromwehre. — var-tilis (C.) czége
hava lachwehre-monat, der 4. monat. •— varén czégéhez való j
zur stromwehre gehörig; varéy uiég-yoi czégés ember | (poet.)
mann, auf dessen gebiete die stromwehre errichtet isi; mann, der
sich mit dem risch t'ange mit hilfe einer stromwehre bescháftigt.
vdres lóször; fark pferdehaar (cf.russ.BopcL); schwanz (C.)«—
EO. varas, varas.
varesem, rarésem; varesidem, varésidem (fr.) (KK.): vid.
véresem.
varijai varjú j kráhe. - varyai-tUis varjú hava | kráhenmonat, der 13. monat. — EO. vorépga, vorna, vorga; SO. uryi. —
Cf. jur. Juírona, harya; varye.
vdrseni (f. varsedem) hasadni, ketté válni j platzen, bersten,
in zwei springen. — dnlctidam vdrseda juvet (II: 156.) meine rippen
drohen zu platzen. - varsoyindem id.
vasa, vasé récze |. ente. — vdsa-möy récze-fiók j (ente-junges)
entlein, junge ente. - vasa-not réczenyíl | (ente-pfeil) pfeil für
wasservögel (hat oft zwei spitzen und immer zwei kleine, in die
entgegengesetzte seite gerichtete hákchen, die das zu tiefe eindringen des pfeiles in den vogelkörper verhüten : vid. Irt.-Ostj. II.
tafel L).
vasa-pit: vid. fit. — vdséy (adj.); vdséy-még-yui: vid.
még-yui. — EO. vasa, vasi; SO. vdsey.
Cf. votj. vatsi, vati.
vasa (K.) (= vanga ?) ? fű | ? gras : cans vasa étmay var
ömétt (II: 160.) sie setzt ihr knie auf die graserzeugende ebene. —
Cf. zürj. vasta wassergewáchse.
vasedem, vasetem (f. vasettem) a szabad vizre kihaladni | auf
einen freien platz des wassers herausfahren. — nék vasedem a
partról a víz közepe felé haladni | vom ufer der mitte des wassers

IKTISI-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK.

453

zu fahren. — vasoyindem schnell auf einen freien platz (z. b. in die
mitte des zimmers) berauskommen. - metta műdéi) yöt sunediva
niet Udéij yoi pagét tum vasoyindőt (II: 96.) aus einer der ecken des
mit einem vorderteile versehenen hauses sprang dann eines
mannes sohn (in die mitte des zimmers) heraus.
vasta I. (C.) zöld [ grün; vid. rosta.
vat: vid. vot.
vata, céda, veta, véta rénszarvas | rentier.
vata-tant rénzuzmó | (rentier-korn) rentiermoos. — vata-tön: vid. tön. — ÉO.
véla, véli; SO. véla, vélj.
vateta KK. postp. (poet.) -ként, -kép | gleich. - - tunk-juga
vateta pata karyöt (II: 84.) gleich einem stücke geraden holzes íiel
er (d. h. spaltete er sich) in zwei. — ÉO. vola statt.
vatnay, vatnank KK. (vat-nank?):
pöi-juy vatnay sitay
nép ot mena (I : 88.) in das aus espenholz gezimmerte grab geh
du nicht; avet sar vatnay iuuían két te-odéytet (II : 94.) sie fingén
die aus dem inneren kommende, dem gánsegeschnatter ahnliche(?) rede an (vatnay unübersetzt); cf. üt-nánk.
vatta (vocalis előtt vátt) adv. át, keresztül | über, quer. —
vatt ömasta poi'/j nr (II : 216.) ein quersitzender mit espen (bewachsener) landrücken; sarat' vatta nártat vatta vermen yüt-joy
yuina tagéttai (II : 114.) die über das meer (hinüber)geworfene
brücke wird von 60 mami bewacht. — vatta-menem átmenni [ hinübergehen.
vdtta-tavem áthozni | herüberbringen; kéfjeat vattatavajem mit dem messer durchschnitten werden. — vatta-tadem,
•tadesem áthúzni | herüberziehen. — EO. vatta.
vattán gazdag, módos | wohlhabend, reich.
vattap gyalu, vakaróvas | hobel, schabeisen. vattap-nur
a gyalu fogója | schabeisen griff.
vattem I. (C.) gyalulni, va
karni j schaben, liobeln. — SO. valtap ; ÉO. voltép hobel; SO.
v<éltem; EO. voltlem.
vat' vékony, szűk dünn, schmal, eng.
vaí-yar mozdíthatlan fapad, ágyállvány | (eng-íláche) unbewegliche hölzerne bank,
bettgestell. — vat'-juy sumpfporst (ledumpalustre); 6aryjii>HHKri>.~
vaí-kwrép vókonylábú | dünnfüssig, -beinig. — vat'-tant zab |
(schmal-korn) hafer (ÉO. vas-lant). — vai-téi-kéf}e hegyes kés
(dünn-spitze-messer) scharfes messer. - vaí-teipe hegyes | (dünnspitzig) spitz. — ÉO. vas. — Cf. votj. vestsi.
vac (C.): vid. voc.
vacai térdalatti inak | blutgefásse und muskeln, welche sich
unter dem knie befinden (no^KO.i'JiHHaíi jKHJia). - sögoí-vacai (II:
92.) wadenmuskeln (?).
veda, vedd, veta : vid. vata.
vedat (C.): vid. vet. é
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védem (pl. vétmet) velő | mark. - SO. velem; ÉO. velem. —
Cf. zürj. vem; votj. vijim.
védem ({. vettam) fogni (vadat v. halat), ölni | fangen, tödten. — ü% védem tetvészni j (kopf-haschen) ungeziefer auf dem
kopfe suchen.
vedldem (fr.).
vedidemem (mom.). - magát
man nürém-vöje, tmt-vöje vedídemem-ne (II : 148.) als ich früher
elentiere und rentiere erbeutete.
vetmem (mom.).
veday; vita% (C.) iszap, sár I fmssschlamm, schmutz, kot.
EO. voslay.
ved'iy szép | hübsch, schön (gew. von gesicht); cf. vet'.
veg, vei erő | kraft, stárke. — vegem ent jügűtt erőmtől nem
telik j bei mir reicht dic kraft nicht aus. — man vegem -/ötöt erőm
kifogyott | ich bin von kraften gekommen, ich bin müde geworden. — két-veg kézerő j armkraft, hándekraft. - kur-veg láberő |
beinkraft. fusskraft.
pöroy-veg haserő j bauchkraft. — cenc-veg
háterő j rückenkraft.
vegén erős, hatalmas; erős ember, hős •
stark, kráftig, rüstig, máchtig; starker mann, held; metta vegeyet
mendet? (II : 78.) was für helden ziehen vorbei! - vegén jink
{stark-wasser) kraft-wasser (in márchen). — 8 0 . vok; EO. vei; SO.
vokn ; EO. vein. — Cf. zürj. vin.
végiem ({'. regettam) KK.: vid. cdyjem.
vei: vicl. veg.
vejem (f. védem) venni | nehmen; (c. instr.) t'ada, muyat néyat
veje! (II: 152.) váterchen, nimm uns frauen! —ney vejem nősülni
eine frau nehmen, heiraten (von mánnern). — neya vejem nőül
venni | (jemanden) zur frau nehmen (EO. néna vélem). — vejldem
(f. vejittem) (fr.). — EO. vélem.
vei, vele, vélek magános, nőtlen, férjteleu | einsam, unverheiratet.
vél-yoi, véle-yoi fiőtlen ember, özvegy | unverheirateter
mann, wittwer. - - yui-véle (C.) özvegy ember | wittwer.
ney-vele
(C.) özvegy asszony j wittwe. - vél-néy özvegy asszony | unverheiratete frau, wittwe. —• vél-ney-aya (poet.): Mid. vél-néy. — vél-öyda
(poet.; II : 202.) egyhegyű kopja | einspitziger speer.
vél(e)-ort
nőtlen szolga | lediger knecht. — véle-ordép zum ledigen knecht, zur
ledigen magd gehörig. — vél-ort-Jma férjtelen szolgáló j ledige
magd. - vele-tég: vid. véle-őrt. — véle-tégep: vid. véle-ordép.—
vélek-juy-tílis (C.) monat der verödeten báume, der 7. monat. —
EO. vei, vele; SO. velley; EO. vel-yo, vela-yo, vel-ne.
venep I. (C.) horog j angel. — veneptem (C.) horgászni j angeln (cf. vanpesem). — EO. vwnép schifferhaken.
venc, véné homlok, arcz, ábrázat j stirn, gesicht (cf. vet'). —
EO. ven$, vens, vei. — Cf. osztj.-szam. vand, vanje.
vey vő; sógor j schwjegersohn, schwager. — vey-yoi, vey-yui
vőlegény | bráutigam. — EO. vey ; SO. voy; EO. vey-yo. — Cf.
votj. vin.
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vér, ver dolog,.cselekedet; ügy j sache, tat, gescháft, handlung. - ÉO. ver.
ver I. (C.): vid. vér.
véradem,, vérantem, vérasem: vid. vérem.
verde (adj.) : vid. verde; verdoytep (C.) adj. vöröses | rötlicb :
verdaat, verdagat (C.) etwas rotes. — verdesek (C.) adj. rötlich.
véredéin felkölteni; fölserkenni j aufwecken ; aufwachen.
véredajem (pass.) fölserkenni | aufgeweckt werden, erwachen. —
vérdemem (mom.) fölserkenni
erwachen.
vérekéndem auf
wachen. — ^JO. véretlajem erwachen.
vérem, verem (f. vérdam, verdam) csinálni; készíteni; válni,
lenni machen ; werden. - nuy -/öten pasat (instr.) vére (II : 14.';
mache ein zeichen an deinem hause; tótén üita yoneu úureda en
vérdeu (II : 162.) unsern dórt lebenden könig wollen wir nicht
aller sachen berauben. — jianka verdémen ( I I : 172.) wollen wir
schwestern werden. - át verőt es wurde nacht; %att véröt es wurde
tag; i-kes véröt (II : 28.) (er machte einmal d. h.) fórt war er; ei
v&rem-pa éndam (II : 106.) auf nichts acht gebén, sich um nichts
kümmern. — vér vérem dolgot végezni j eine tat verrichten. — véra* dern (f. vérattam) fáradni, dolgozni | sich bemühen, arbeiten;
togűi véradem (11:120.) fortzukommen suchen; úaurem taida
véradem kin der zu bekommen sich béreit machen. — véray csi
náló, készítő j machend, arbeitend; véray-yoi (-yui) készítő,
gyártó, munkás ! (arbeitend-mann) arbeiter. — vérantem machen,
arbeiten; %öt vérantem ort-nép-ima ( I I : 90.) im hause arbeitende
sclavenmagd.
vérasem, véresem (augm.). - vendem (fr.).
vermem (mom.). — ÉO. vériem; vertalem ; veritilem.
veresem, veresidem : vid. vértsem.
vermem : vid. vérem.
verseméin, versemi de m : vid. véresem.
ves, vesén: vid. vés. — véstem (C.) durchlöchern, löcher
machen.
vés ? íiohkrebs (gammarus pulex). — vésey (adj.) : Véserf'tőr
n. pr. name eines see's in dem gebiete der Weit-íáogom'schen jur
ten (KI. Kond. wol.).
vés: vid. véé.
veskar (C.) viszketés; riih | jucken; krátze. — EO. voskar
warze.
véstem (C.): vid. ves.
vés, vés mamut [ mammut. — Véé-iga (n. pr.) «MammutGreis Í : ein wassergeist (die ostjaken stellen sich das mammut als
ein übernatürliches wesen, viele als einen geist vor; als einen solchen nennen ihn die Konda-wogulen Vii-kis). — Vés-oyta (n. pr.)
name eines punktes des steilen ufers derKonda, 8 werst unterhalb
der Boltscharow'schen jurten, wo ein wasserwirbel, welchen maii
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als sitz eines mammuts ansiefat, beobachtet wird. — véé-teamamut
csont j (mammut-knochen) mammutzahn. - véé-tut mammutrachen. — Hierher kann noch das Was-Jugan'sche : véú-mügol ( =
véé-mügot ír., E.) (mammut-leber) steinkohle beigefügt werden.
vet öt | fünf (5). — vet--/at-joij tizenöt | fünfzehn (15). —
vét-jof ötven [ fünfzig (50). — vét-söt ötszáz i fünfhundert (500). —
:ét-téta: vid. tita. - vet-ügop ötfejű | fünfköpfig. — védat (C.)
ötönként je fünf. — veimet ötödik | der fünfte ; rétmeta ötöd
ször | zum fünften male.
veta : vid. ráta.
retmem (mom.): vid. védem.
vétmet: vid. vét.
y ^ l á m , ime | ja, dooh ( = BÍ>;I,Í>). - SO. vid'i.
vet' arcz, ábrázat j gesioht; cf. ven$. Táran-vef: vid.
Tarán. — ved'iij (adj.) gesicht-; hübsch. — vetpe (adj.); ei-veipe:
vid. ei.
retem, vit'em szándékozni, kezdeni gesonnen sein, anfangen:
ütta veiét (II : 108.) sie begannen zu lében. — EO. rituálém, utéelem gesonnen sein, wünschen.
vigai szúr; daróez, daróczszűr | oberrock (C.); schlechtes
tuch, rock aus schlechtem tuche (gegensatz zu nui).
Vigel-tör (n. pr.) BnrejHbCKiö cop'j,; grosser see, der sich südlich von den Sommer-Puschtin'schen jurten (KI. Kond. wol.) beiindet.
vigem I. (C.): vid. végem.
vina pálinka | wein, branntwein ( = BHHO). — EO. vina.
•vintovka puska fajta | drehbüchse ( = BHHíOBKa).
vipidem (C.) csuklani [ stammeln.
vic, ris határ j grenze. - viga, vica postp. (lat.) -ig j bis. —
vigívet, vicívet (abl.). — cdnc vicíret éirpa yojai (II : 62.) bis an die
knie wurden ihm (die beine) in stücke gehauen. — EO. m. — Cf.
zürj. vnt.
vit, vét (adv.) a••vízből a part felé, a parttól a szárazföld felé,
az ajtótól a szobába | vom wasser dem ufer zu, vom ufer dem
lande zu, von der tür in's zimmer. — vit-'/anumdem parthoz érni |
an's land stossen. — rit-jo/Jéptem a parttól fölhozni, az ajtótól a
szobába hozni | vom wasser an's land bringen, vom ufer in's land
oringen, von der tür in's zimmer bringen. — vit-jnvem a parttól
följönni | an's land steigen, vom ufer an's land kommen. — vitkattem a parthoz fogózni, kikötni ! landen. — vit-kidem partra
kelni | an's ufer steigen, springen. — vit-menem a parttól fölmenni
aus dem boote) an's ufer gehen, vom ufer dem lande zu gehen. —
oit-ndvermem a partra ugrani | an's land springen. - vit neresem
a partra vinni j vom wasser ]andwárts nehmen. — vit-pügot {Ali.)
temető friedhof; cf. nép.
vit-tüvem partra hozni an's land brin-
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gen, vom ufer landwárts bringen. — rit-t'apkem fölfelé futni (a part
irányában) | landwárts laufen. - vit-ud'em a part felé úszni [ an's
ufer schwimmen. — vit-vagam a partra fölhívni an's land rufen,
vom ufer in's land rufen. — vit-óajem a parttól fölfelé távozni
landeinwárts gehen. — vitpa, vétpa (•= rit-ya) a part felé levő |
hinten sich befindlicb (z. b. vom flusse oder dessen ufer an gerechnet). •— vitpeja postp. (lat.) a part felé | hinter (mit acc), in
der richtung vom lande od. ufer. — vitpena (loc.) postp.: pügot
vitpena hinter dem dorfe. — vitet, vétet (adv.): vid. vit,
vita/ (C): vid. ved'ay. — rit'yadem (C.) bepiszkolni [ besudeln.
vit'em: vid. vetem.
véda, vét a: vid. vata.
vég kiáltás j schrei; regem (f. végdem) kiáltani, ordítani, han
gosan sírni | schreien, heulen, laut weinen. - vigem (C). -— Cf.
vagam.
véker : sékér-véhér (II : 204.): vid. éékér.
vénkern vlmin rajta maradni, rajta akadni j sich haltén an
etw.: notoda vares egattai, vdres ent vénket (II : 148.) hángt man
ihm ein haar an seine nase, das haar würde sich nicht haltén.
vénredem megbúzni, feszíteni | anziehen, spannen ; véyrekindtm (II : 148.) id.
vér (ver C.) vér | blut. — rer-sém, rér-sémit'a : vid. sem. —
véran (KK.), AK. vérén véres J blutig; véréy-kurpe mit blutigen
füssen versehen; vérérj-kurpe sárén tat (epitheton des krieges). véranpe (KK.) adj.: vid. véran. —- vérdarsey (II: 86. KK.) (ob = vér• agérsen?; vid. tagéi") adj. (poet.) ? véres j ? bhúig:/rérdarse?j tusonblutiger(?) knochen. — vérnap (II: 210.) blutig. — EO. vér; vérétj,
Cf. zürj., votj. vir, ver.
verde (verde C ) ; poet. verdém adj. vörös, vöröskés | rot, rötlich, orange (cf. vér- «blut» és -de, -te hasonlító szócska). —- VérdeXot (n. pr.) «rotes haus»>; ehemalige heilige státte der Zingalin'schen
ostjaken am abhange des hügels Vojérj-unt. — rérde-jinkpe (poet.
vérdem-jinkpe II : 26.) mit rötlichem wasser:
Vérdem-jinkpt
Kéver-ytis-%01 ürdan jink (II : 26.) n. pr. «rotwásseriges heldenwasser des Kevcr-/us-/oi», beiname der Konda. — vérde-tany_p<
(poet. vérdem-tanype II : 36.) adj.: vid. tany. — vérde-tera vörös
festőfü | rote fárbewurzel (galium boreale); vid. ter. — Vérde-tör
(n. pr.) «roter see», in dem gebiete der Njurkojew'schen jurten
(KI. Kond. wTol.).
vérde-ray: vid. váy. — verdének (adj. dim.
vöröses [ rötlich: vid. verdesek. — EO. vérti; vérti-voy.
véresem (f. vérestam) (1., AK.), KK. varésem felöltözni sich
kleiden, anziehen. — say-mr véresem ruhát és csizmát húzni
kleider und stiefel anziehen. — véresidem (f. véreslttam) (I., AK.).
KK. varésldem (fr.). — vérestem (caus.) öltöztetni | kleiden; tit'em-
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rayta sdlaya vérestajem (II: 202.) mit klingelndem silber wurde ich
geschmückt. — vérsemem (mom.). — vérsemJdem. (fr.).
véréy (adj.): vid. vér.
vérnay (adj.): vid. vér.
vés, vcs lyuk, nyílás | looh, öfl'nung. - - yöt-yönéy-vés: vid.
yönéy. — not-vés orrlyuk j nasenloch. — tiip-vés: vid. tílp. --rrséy, vesey (adj.) lyukas | löcherig. — véstem (C.) lyukasztani j
durchlöchern. — EO. vés; véséy. — Cf. zürj. voéla; votj. vsto.
vét, vétet', vétpa (vétpeja, vétpena): vid. vit.
vödem lenni, élni sein, lében : vid. üdém. — vötmem (mom.).
vödey (C.) szeles | windig; vid. vöt.
vodém (K.) adj. visszatetsző | widerlich.
vödoy adj. gyér, kevéssé benőtt | licht, scbwach bewachsen;
vödoy jenk gyéren nőtt, alacsony térség az erdőben ( lichte, niedrige stelle im walde.
vögom (Dem.): vid. vágom.
vögot (KK.) adj. : vid. vágat.
vöy (KK.) : vid. ráy.
roysar (KK.): vid. raysar.
royta-rdje, voyte-röje (KK.): vid. vayte-vöje.
voi, ui zsír, faggyú | fett, talg. — EO. voi.
vöi: vid. vöje.
voidem, vojidem, ((. voittem, vojittem) (KK.), voideptem (KK.):
vid. vaid m.
voindep (C.) bogyónak való kosár ! beerenkorb. — voindem
(C.); KK. vönd'em (f. vöntíem) bogyót szedni | beeren pfiücken. EO. vonsip; vontlem,.
voihiem (mom.): vid. votmem.
vöje, vöi (I., AK., Dem.), KK. voje állat (általában s egyes kü
lönös állatfajokra alkalmazva) j tier (im allgemeinen und auch für
spezielle tierarten, z. b. elentier, rentier, pferd, bár, vogel u. s. w.
gebraucht).
nuret nít-söt vöi sögeva vangisajet (II: 10.) aus háuten von 80 elentieren waren riemen geschnitten; vojeyen atpega
vordumdeyen (II : 28.) die rentiere sprangen nach vorne; Mordamég-yoi töytéy-kurpe jim vojet tég-ja tavet (II : 30.) des südláuders
schöne tiere mit beflügelten beinen (pferde) brachten sie mit;
vöje jügutta you méga (II : 142.) in ein so entferntes land, wohin
zu gelangen nicht mai einem tiere möglich ist; vője maréy ei riini
(II: 90.); voje nijay ei mar (II: 90.): vid. mar.
vöje-vony medve
barlang j (tier-höhle) bárenhöhle. — éne-vöje jávor | (grosses-tier)
elentier (cf. noy). — yüdem-öt-vöje hároméves jávor j dreijáhriges
tier, dreijáhriges elentier. - - yüt-vöje: vid. yüt. — jem-vöje, jimvöje medve | (gutes tier) bár; jeméy-vöje : vid. jeméy. — jink-vöje
{C) hód \ ^R8»a8€»-iiei) bibéi. - nayé-vöje : vid. nánk. - nürémvöje : vid. nürém. — ödéy-vöje derék ember j (erster vogel) fig.
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braver marin. — oréy-vöje K.: vid. or, —pulay-vöje: vid. piday. —
rep-vöje (C.): vid. rép. - ro%-voje (KK.): vid. roy. •— tegetta-vöje,
tégetta-vöje : vid. tegetta.— töytéy-vöje : vid. töytéy.
tvnt-vöje:
vid. unt. — va/te-vöje: vid. vayte. —- ciH-vöje: vid. éis. — vöjey
(L. AK.), KK. vojey állati j tier- (elentier-,, rentier-, bár-, vogel-):
vöjef}-ü%pe mit tierköpfen geschmückt.
EO. voi; SO. vaja/;
KV. ui.
vojem (f. vodem) KK., Dem. vjem (f. udem) látni; tudni
sehen; wissen. — mant yoda-jdn/at vodett du wirst mich morgen
seben. — vojemdem : vid. voidein.
vöjey, vojey : vid. röje.
vojidem: vid. voidern.
völbay adj.: vid. völép.
völép (pl. vulpet) 1. bunkós nyíl | klumppfeil; 2. ? a bímrécze
fényes nyaktollai | ? glánzende federn an den flügeln eines enterichs. — völbedatjevdem mit einem klumppfeile schiessen. — völépúot bunkós nyíl (evet számára) [ klumppfeil für eicbbörncben. —
völbay, völpay adj.
soi-völpay : vid. soi.
vön (Dem.) váll | schulter; ef. teyer. — cga ömétken i vonat
(II : 16.) sie setzten sich neben einander, schulter an scliulter. —
SO. van.
vöndér (Dem., KK.) : vid. vandér.
vönd'em (f. vönttem) KK.: voind'em.
vony : vid. vany.
vonylijem szemmel inteni, kacsintani j mit den augen blinzeln. — ort-ney-imeja ene sem vonylijai (II : 46.) er machte der
seJavenmagd mit dem grossen auge ein zeicben.
EO. von%a-sem
schieláugig.
vont hegy, domb, meredek part; erdő | berg, hiigel, steiles
ufer; wald; vid. unt, vanda. — EO. vont.
vör : vör és-/ör-(yür-)iga.' (schattenbildgreis) betrüger! (als
schimpfwort); vör jigtap-éstap ( I I : 106.) vaterloser! elternloser!
mann (frau) unbekannter herkunft! (als schimpfwort); vör jigtapcstap eva üstan! (II : 6.) ein elternloses mádchen bist du!
vör: vör-üipkem nyargalva futni j im galopp laufen.
vordémdem, vordumdem előre rohanni, elfutni | sich (nach
vorne) reissen, fortlaufen ; cf. vortem.
vorittem lopni | stehlen (BopoBa'ri>).
vörmem (II : 22.) entstehen, geboren werden. — vörtem
okozni | verursachen, anstiften. — vörtmem (mom.) támadni, kelet
kezni ! entstehen: ene vres vörtmet (II: 22.) es entstand ein grosser
streit. - EO. vör, űr ursache.
voronka fekete ló | schwarzes ( = BopOHOii) pferd; voronkapnnép adj. mit xabenscViwarzen naare (von pierden).
vörop ? keresztorrú madár | ? tannenheher, poHaía.
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vorotiyumdem: vid. vártam.
vört (KK.): (in vovnm-vort-iga: vid. vos) hős, fejedelem held,
í'ürst; vid. Tirt.
vort (KK.) hír | nachricht; vid. art. — vort-yoi (pl. vort-jay)
KK. üzenethordó férfiak a menyasszonykérés alkalmával) | vermittler beim freien, d. h. mánner, die wáhrend der werbungsverhandlungen zwischen den beiden partéién die nachrichten überbringen.
vortem taszítani | stossen, anstossen. - nik-rortem a parttól
eltaszítani | vom ufer stossen. — corot'y tandem id. •— Cf. vordémdem.
vortem, vortmem : vid. vormem.
vos (KK.): vid. us.
rosta ; vasta (C.) zöld, zöldes, zöldeskék, sárga I grün, grünlicli,
grünblau, grüngelb, gelb; vosta-tera: vid. ter. — EO. rosta, vosti.
vojem, voőem halászszerszám neve | eine art fischreuse (BH/KaH'L; vid. II : Kuss. Üb., s. 105); vogem dmsem od. vogem (f. votcem) bei der fischreuse des fanges wegen sitzen; vojemat vojevi
(II : 160.) mit hilfe einer fischreuse (vog&m) fischen. - ÉO. vösém,
üsém. — Cf. zürj. rodz fischwehr.
voc, vocéy : vid. voc.
vom, (rof)Cb) : (apa, voŐa pldsm, vid. (apa.
vocem : vid. vof,em.
vocain- rört-iga : vid. voi.
vos, voc (vocalis előtt így is: vo§, voM) vár, város, földvár j burg,
stadt, festung, erdfestung (roposoKt). —• Voér(Vo$~)itpa (n. pr.)
«burg-vordere» ; Zingalin'sche jurten (Nar. wol.); den namen hat
das dorf seiner lage vor dem hügel, worauf sich die resté der burg
'Tdpar-vos befinden, zu verdanken (bei CASTRÉN Vads-itpa «dorf
unter der burg», «Eeiseber. 1845—49.» s. 43.). - Vos-jega (n. pr.)
«burg-fiuss» ; so werden im ostjakischen norden viele flüsschen
genannt, an derén gestaden burgüberreste sich befinden (vid.
«Eev. Orient.» 1900, IV.); Vos-jega-vos (n. pr.) «burg an dem
burgflüsschen>> ; diese burg hat ihren namen vom flusse Voi-jega,
welcher sich in den see Ebétta-tör ergiesst, erhalten, wáhrend
wiederum der fluss nach der stadt benannt ist (früher muss die
burg einen anderen namen gehabt habén. Überreste dieser burg,
welche noch jetzt für heilig angesehen werden, sieht man auf dem
linken ufer des genannten fiusses, 4 werst von den Schumüow'schen jurten KI. Kond. wol.] entfernt). - - vos-kattéy városi ki
kötő | burg-landungsplatz; landungsplatz bei einer stadt; Voékattép (n. pr.) namen zweier orte: I. der früheren ostjakischen ansiedelung an dem flusse Nasym (Temlj. wol.) und 2. eines ortes
unweit des dorfes Gr. Altym (Bérez. bez.). — Voc-(Voj-)oyta (n. pr.)
«burg-obere» : vid. 'Tdpar-vos; Vog-oyt-ima (=
Voyoyta-lma)
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(n. p r . ) : vid. Astanai. — Vog-oyta unt n a m e eines hügels, neben
den Zingalin'schen jurten, unweit des hügels 'Tuges-unt.
— vosnart várhíd j (burg-brücke) landungsgerüst bei einer burg.
vospai várbalom, várrom j (stadt-hügel) überreste einer altén erdburg
(ropo,HMiü,e). — Vos-söjem (n. p r . ) : vid. söjem. — vos-tet a város
egész népessége j (stadt-voll) die ganze bevölkerung einer s t a d t ;
vos teda eneporé nuy vére (II : 94.) bereite du für die ganze stadtbevölkerung ein grosses fest (EO. ros-tel).
voé-ü/ a város feje- .
delme j (stadt-haupt) stadtfürst, h a u p t der stadt. — voc-ürt a vá
ros u r a j (stadt--furat) stadtfürst, gebieter der a t a d t ;
vocum-ürt-iga
(AK.), KK. vocum-vört- iga gebieter der atadt (epitheton der ostjakischen fürsten, da jeder ein stádtchen u n d die angrenzende gegend
beherrschte). — Eliyai-, Eliy-arét-vos, Xarda-vos, Xüt-voé, JávettaIcetpe-yui 'Tapar-vos, Karépöspat
ürdat-vos, Httáp-voi,
Oyajan-von,
Rut'Voé, Tunk-poy-vos, 'Tapar-vos,
Vos-jega-vos: vid. Eliy,
Xárda,
Xut,javdem,
karé, kittay, Oyajan, rut', Tunk-poy, ' Tapar,
Voi-jega.
— vocéy, vozéy, vojéy városi | stádtisch, zur stadt, burg g e h ö r i g ;
vocry-yui (-yoi), vogéy-yni városi ember | stádter, bürger. -—Vo§cyjagam (n. pr.) «stadt-heide», n a m e eines kiefernwaldes zwischen
den Boltscharow'schen u n d Bogdanow'schen j u r t e n (KI. Kond.
wol.). — Vogéy-(Vo^éy-)tör
(n. pr.) «burg-see», n a m e eines sees,
westlich von den Zingalin'schen j u r t e n neben dem hügcl Vof,éyunt; Vo/)éy-unt (n. p r . ) : vid. Yoyoyta-unt.
— É O . vóé, vas; S O .
ro.s', voc/ KV. ns, ui; EO. voíéy ; voséy-yo.
vot, vot i (interj.) im, nos ; n u n , da ( = BOTT> H).

vot, vat hely, tér j platz, ort, stelle. — saiyvot:
vid. saiy.—
É O . vol.
vöt szél; légvonat; levegő: időjárás | wind, luftzug; luft;
wetter. — adem-türam-vöt:
vid. adem. — avas-vöt: vid. avas. yatt-págaiita-vöt
keleti szél j (sonne-aufgehen-wind) oatwind. —
yatl-stii-vöt déli szél j (sonne-seite-wind) südwind. —
yunda-pelekvöt nyugati szél | (Konda-gegend-wind) westwind (am Irtysch). jit-vöt: vid. jit. — keu'Vöt nyugati, éjszaknyugati szél | (Ural-wind)
westwind, nordwestwind. — nüm-vöt: vid. nüm (EO. nwm-vot). ''Nimnan-tai-vöt
keleti szél | (Demjanka-quelle-wind) ostwind (an
der Demjanka). —- vöt-tilié szél hava | «wind-monat», der 12. monat. — vötajem vom winde uinweht werden (II : 82.); vödey (C.)
windig. — ±*JO. vöt, vat; SO. vat; EO. vötltalem, vöttalem lüften.
vöt (L, Dem., KK.), AK. üt áfonya | preiaaelbeere (ÖpycHHKa),
heidelbeere ; yör-vöt: vid. %ör.
vötajem : vid. vöt.
votem (K.) megkötni, akadályozni | anbinden, h e m m e n , festmachen.
voje votem sujiy nurdat (II : 28.) die an die rentiere
g e b u n d e n e n bereiften riemen. — EO. volétiem aufhalten, h e m m e n .
vötmem KK. (mom.): vid. üdém.
°>0
Nyelv.tudományi

Közi'emenyék
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vot sírás, panasz, ordítás j weinen, klage, geheul. - - vot'em
(f. vott'em) sírni, ordítani j weinen, heulen. — vot'mem (mom.) id.
vres (véres) KK. veszekedés, czivakodás streit, zwist.
\reá vörtmöt ( I I : 22.) es entstand ein s t r e i t ; vres vörtem vesze
kedést támasztani | einen streit erheben. — E O . ura; vog. vareta in
streiten ; varit verfolgung (AHLQ.).
PATKANOV SZERAFIM.
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SZELÉNYI GYŐZŐ ÖDÖN. A német umlaut hangtörvénye. Bpest.

SZINNYEI JÓZSEF. Finn olvasókönyv mondattani példatárral. Har
madik kiadás. (Finn-ugor kézikönyvek. II.) Bpest.
QVIGSTAD, J. Lappiske plantenavne. (Lapp növénynevek. •— Külön
nyomat a Nyt Magazin f. Naturvidenskab-ból.) Krisztiánia.
WIKLUND, K. B. Lárobok i lapska sprákét. Uppsala. (A lulei lapp
nyelvjárás nyelvtana olvasmányokkal és szójegyzékkel.)

Ismertetések és bírálatok.
A germánok elágazása.
RICHÁRD LOEWE: Die ethnixche und sprachliche Gliederuntj der tiermanen.
Halle, Niemeyer 1899. 59 1.
OTTO BREMER: FAhnographie der geniianisclien Stamme. Strassburg, Trübner
1900. 216 1.
RUDOLF MUCH: Deutsche Stammeskunde. Leipzig, GÖschen 1900. 145 1.
A germánok elágazásának kérdése régóta foglalkoztatja a tudo
mányt s GRIMM JAKABÍÜI kezdve a kutatók nagyon különböző módon
próbálták a germán egység megoszlását ós az egyes főtörzseknek, a gót
nak, skandinávnak és németnek, egymáshoz való viszonyát megállapítani.
GRIMM a gót és a felnémet nyelvnek közelebbi rokonságát hirdette, a gót
nyelvnek egyenesen «felnémet jelleméről» beszólt, e mellett azonban a
gót és a skandináv nyelvnek bizonyos kapcsolatát is («ein gewisser an
schluss an das nordische») engedte meg. SCHUEICHER ÁGOST (Die deutsche
Spraehe* 91) a három nyelvágnak különállását vitatta, FÖRSTEMANN pedig
(Zeitsehr.f. vergl. Sprachforsehung 18, 186) úgy képzelte a dolgot, hogy
a germán egységtől («alturdeutsch») először a gót szakadt el, a német és
skandináv még együtt maradt («mittelurdeutsch») s csak hosszabb idő
múlva vált el a skandináv nyelv. HOLTZMANN (Altdeutsche
Grammatik
VI. 1.) viszont azt tanította, hogy a góthoz legközelebb áll a skandináv,
tőle legtávolabb a német nyelv. MÜLXENHOEE (1. most Deutsche
Altertumskunde,
4, 121) és SCHERER (Zur GescJiiehte der deutsehen
Spraehé* 7. 1.) meg éppen külön egységbe foglalták a gótot és a skandinávot a leteti germánság neve alatt, szembeállítva vele a nyugati
germánságot, azaz az angolszász, friz, ószász és ófelnómet nyel
vek összességét. E felfogást részletesen kifejtette ZIMMER (Ostgermanisc/i
und westgermanisch ez. értekezésében, Zeitsehr. fúr deutsches Altertum
19, 393). BRAUNÉ is a keleti germán alapnyelv szószólójául lépett fel
(Beitrá'ge 9, 545), főleg arra a hangtani momentumra figyelmeztetve,
30*
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hogy az ó'sgermán icw mind a gótban, mind a skandinávban ggw, az ősgermán jj pedig a gótban ddj, a skandinávban ggj alakban tűnik fel (ez
utóbbi hangváltozásnál BRAUNÉ a magyar gy-re is figyelmeztet). A ger
mánságnak egy keleti és egy nyugati ágra való oszlását tanítja KLUGE is
{Vorgescldchte der altgerm. Dialektea 421), míg BEUGMANN (Grundriss
der vergl. Gramm. P , IC) e felfogás helyességót kétségbe vonja s a hár
mas tagolás («gotisch, nordisch, westgermanisch») mellett foglal állást;
őt követi BTBEITBBEG is (Urgerman. Gramm. 15. §.).
Míg a most említettek mind megegyeztek abban, hogy a meg
oszlást elágazás képében fogták fel, úgy tekintve a dolgot, hogy az egy
séges germán nép először két avagy három, de magában véve ismét egy
séges törzsre oszlott s ezekből keletkeztek új meg új elágazódás útján az
egyes nyelvjárások, addig SCHMIDT JÁNOS egész más szempontból tekin
tette a kérdést. Ismeretes, hogy SCHMIDT már az indogermán alapnyelv
megoszlására nézve is tagadta a «csaLidfaelmélet» helyességét; kifejtette,
hogy amaz alapnyelvben is épj. oly nyelvjárási változatok fejlődtek ki.
mint a ma élő nyelvek körében *gy-egy dialektus átmenetül szolgált az
őt körülvevő nyelvjárások között él csak miután e közvetítő nyelvjárások
közül egyesek kivesztek, lettek élesebbekké a határok s váltak külön az
önálló nyelvek (Die Verwandtschafhterhaltnisseder
idg. Sprachen 1872).
SCHMIDT ezen elméletének megfelelőleg gondolta a germán nyelvegység
megoszlását is (Zur GesehicJde des idg. Vocalismus 2, 4-51): szerinte a
skandináv nyelvnek mind a góttal mind a némettel vannak rokon
vonatkoz
kettő között mintegy átmenetül szolgál. SCHMIDT
nézeteinek hatása az elágazás híveinek fejtegetésein is észrevehető, pl.
ZIMMEII és KLUGE említett műveikben a skandináv és a nyugati germán
nyelvben mutatkozó egyezéseket a szomszédos érintkezés alapján ma
gyarázzák.
Ujabban ismét más alapon magyarázták a germán törzsek és nyel
vek rokonsági viszonyait. Volt már alkalmam e folyóiratban ismertetni
KOSSINNA fejtegetéseit (Indogerm. Forschungen 7, 276); 1. Ny. Közi. 29,
124.),a melyek szerint a gótok Skandinávia félszigetéről vándoroltak ki a
Visztula torkolatának vidékére s így a gótok és skandinávok eredetileg
egyazon nép voltak. Az ő felfogásához csatlakozott lé J .; bban BETHGE is
(a DIETEB F. szerkesztésében megjelent Laut- und I'bí v. ^delire der altgermaniscí/en Dialekte ez. a. megjelent compendiumban, 1900), ő is a
«keleti germán» egységet hirdeti, egyrészt nyelvbeli egyezések okából
másrészt azért, «weil die germanischen besiedler des gebietes zwischen
Oder und Bregel höchst wahrscheinlich aus Schweden und von den
dánischen inseln gekommen waren» (XI. 1.). '•' *t
LOEWB a czímben említett munkájában szintén KOSSINNA fejtegeté-
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seiből indul ki. Míg azonban emez inkább etimológiai, főleg archeológiai
mozzanatokat tartott szeme előtt, addig LOEWE nyelvi okokkal akarja tá
mogatni ama felfogást. Szorosabb rokonság megállapításának kérdésében a
nyelvi tanúságok közül tulajdonképpen csak a közös újításoknak van bizo
nyító erejük, mert az a körülmény, hogy két nyelv az ősnyelvnek oly
sajátságait őrizte meg, a melyek a harmadikban veszendőbe mentek,
még nem tanúskodik annak a kettőnek szorosabb együvétartozása vagy
hosszabb ideig együttélése mellett. Ama bizonyító erejű nyelvi újítások
természetesen épp úgy lehetnek hangtani, mint ragozás- vagy szóképzésbeli. mondattani vagy jelentéstani egyezések. Ilyenkor mellékes az, hogy
az újítások kisebb vagy nagyobb számmal fordulnak-e elő ; fontosabb az,
ha az újítások sajátszerűek, mert minél különösebb valamely nyelvi
újítás, annál nagyobb valószínűséggel lehet föltenni, hogy nem véletlen
fejlődésen alapszik. LOEWE már most a gót ós a skandináv nyelveknek
több jelenségét sorolja fel, a melyek szerinte ily «közös újítás» számba
mennek; így pl. a már említett ivw ^fyw é&jj >ggj (ddj)-íéle hang
változáson kívül feltűnőbbek, hogy a PÍ tic. prass. mind a két nyelvben
a gyönge ragozást öltötte fel; hogy -nan végű inchoativ igéket mellék
nevekből is képezik (gót fidlnan = óizlandi follna). Nem lehet azonban
tagadni, hogy a skandináv ós a nyugati germán nyelvek is tüntetnek fel
újítás számba menő egyezéseket, ilyenek n > r-változás, a hangsúly
talan ai-nsk e-vé válása, a reduplicáló praateritumnak két ablaut-typussá
fejlődése stb. Sőt vannak, bár csekélyebb számmal, a gót és a nyugati
germán nyelvnek is közös újításai: a szóképzés terén az -injon nőneműképzőnek és az -inassus elvont főnévképzőnek kifejlődése. E jelenségeket
LOEWE következőleg igyekszik megmagyarázni. A gótok történet előtti
időben Skandinávia félszigetén laktak: ebből az időből valók a gót
nyelvnek az északi nyelvekkel közös újításai. Majd az alsó Visztula vidé
kére vándoroltak a gótok: ekkép, ez új elmélet szerint, bizonyos törté
neti hitelességre tarthat számot JOKDANES amaz elbeszélése, hogy a gótok
Bérig királyukkal «ex Scandza insula» jöttek. Ez az átkelés, LOEWE
szerint az újabb bronz-korszak idejében ((300— -300 Kr. e.) ment végbe.
Új hazájukban a nyugati germánokkal léptek nyelvi érintkezésbe s ebből
az érintkezés 1 '^magyarázódnak amaz említett egyezések. Később a
"ekete-tengí- 'Jí húzódnak a gótok s most már csak az északi és a
ayngati germán nyelvek mutatnak fel — megint a földrajzi szomszédsá• gon alapuló — egyezéseket. A Skandináviából kivándorolt gótok mara
dékait látja LOEWE (mint régebben BUGGE is) Gotland sziget lakóiban
(Gutar).
LOEWE munka"" +Hbbi részeiben az egyes nyelvágakat illető részlet
kérdésekkel foglalkozik. A II. fejezetben azt vizsgálja, hogy a gótokon
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kívül mely törzsek tartozhattak a keleti germánsághoz s mily viszonyban
voltak ezek az északi germánokhoz. Kifejti, hogy a nyelv tényei nem
bizonyítják e viszonynak szorosabb voltát; az archaeologiai tanúságok
azonban az együvétartozás mellett szólnak. A III. fejezet a nyugati ger
mánokról szól. A Tacitustól említett ingvaeonokat az anglofrizekkel
azonosítja (v. ö. MŰLLENHOIT Deutsche Altertiimskunde IV, 120), az
istajvonok és erminonok területének a német nyelvterület felel meg.
Részletesebben szól a szász törzsről, melynek bölcsőjét a mai Holstein
ben keresi. A longobardokról szólva, elveti BRUCKXEE feltevését, a mely
szerint e törzs az anglofrizekhez tartozott.
A czímben említett második munka szerzője, BEEMER OTTÓ, a ger
mán törzsek általános ethnographiáját adja; szól a germánok eredetéről,
jellemző testi és lelki vonásairól, legrégibb lakóhelyeiről, terjeszkedéséről
és törzseiről, részletesen tárgyalva ez utóbbiak legrégibb történeti szerep
lését. BIÍEMER e kérdések tárgyalásában gyakran nagyon is eredeti, sőt
merész és kétes nézeteket koczkáztat, itt-ott következetlennek is látszik
vagy pedig nem fejti ki teljes szabatossággal felfogását. Különben e kér
dések nagyobb részének tárgyalása úgysem tartozik e folyóirat keretébe;
ezúttal e munkából is csak a germánok megoszlására vonatkozó fejezete
ket emelem ki. A főkérdés itt is a gótok és az északi germánok viszo
nyára vonatkozik (83. s köv. §§.). BREMER szerint a gót és északi germán
nyelvek eredeti egységének igazi bizonyítékait nem szolgáltatják sem a
hangtani, sem a szóképzés béli egyezések, hanem csak a szókincs meg
felelő elemei. E szókincsbeli tanúságok persze inkább negativ természe
tűek s nézetünk szerint abból a körülményből, hogy pl. a német geist
jugend, zeit, gemnd, gross, gelten, maciién, vprec.hen, siehen, tinin és ich
biti szavaknak megfelelő alakok megvannak a nyugati germánságban, de
nincsenek meg a gótban ós az északi nyelvekben, bajos a két utóbbinak
szorosabb együvétartozására következtetni; lehet, hogy a nyugati ger
mánság megőrzött oly szavakat, a melyeket a másik két ág, egymástól
egész függetlenül, elveszített. BREMER tehát a gótnak és északi germánnak
együvétartozását teszi fel, e szorosabb viszonynak magyarázata azonban
ő nála a KossiNNA-féle elméletnek éppen"megfordítása. BREMER szerint
ugyanis a Kr. e. első évezred közepe táján a germánok az Elba és Odera
között laktak s erről a területről indult ki a IV. vagy III. században
Skandinávia (vagy a mint ő és más tudósok újabban következetesen
mondják: Skadinávia; v. ö. MÜLLENHOEE, Deutsclie Altertum&kunde IL
359) benépesítése. E skandináviai települők eredetükre nézve keleti ger
mánok, BREMER szerint egyenesen gótok voltak, e gótok másik része régi
hazájuktól kelet felé, a Visztula vidékére vándorolt (85. 5 ; «TSs kaim
nicht wohl bezweifelt werden, dass sowob.1 die ostgermamschen Goten,
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als auch die schwediscben Gauten-Goten von einem volke ausgegaugen
sind, d. h. dass die Goten zum teil nach Schwoden ausgewandert sind,
wáhrend der andere teil an die Weichsel zog.»|.
A nyugati germánok állítólagos nyelvi egységét, BREMER szerint,
nem úgy kell felfogni, mintha az egységes germán törzs egy külön keleti
ós egy külön nyugati ágra oszlott volna. I t t kezdettől fogva több nyelv
járás lehetett, az egységet sokféleség előzte meg, de a mikor a keleti
germánok tovább vándoroltak, a magukra maradt különböző törzsek a
folytonos érintkezésnél fogva bizonyos egységgé olvadtak (77. §.). A Kr.
utáni első évezred első felében létesült egy nyelvi szempontból együvé
tartozó nyugati germán csoport, ez azonban nem vált történetileg egy
séges néppé : a történetben az angolszászok, frizek, szászok, frankok,
longobárdok, thüringiaiak, bajorok és aiemannok önálló népekül lépnek
fel. Ezek közül egyrészt az anglofrizek, másrészt a németek kisebb nyelv
egységekké foglalhatók össze (80. §.). A német nép ethnographiai egysé
gének, a mennyiben erről szólhatunk, csak az a történeti esemény
vetette meg alapját, hogy az aiemannok, bajorok, thüringiaiak és szászok
a frankok politikai fenhatósága alá kerültek.
MUCH BuDOLEnak a czímben említett könyve rövid foglalatban
ugyanazokat a kérdéseket tárgyalja, mint a BREMER munkája, csakhogy
ezzel jórészt ellenkező felfogással. A germán egység megoszlásának kér
déséről nagy óvatossággal szól. Az élő germán nyelveket egy északi és
egy déli csoportba osztja be, amaz a norvég, izlandi, svéd és dán nyelve
ket foglalja magában, emez a német nyelvjárások összességét, hozzá
számítva a longobard, friz és angolszász nyelveket is. A régente keletre
lakó germán törzsekre vonatkozólag — úgymond MUCH — azt lehetne
várni, hogy ezeknek nyelve a nyugati fajrokonaikéval szorosabb viszony
ban volt, mint az északiakéval, minthogy sem földrajzi, sem politikai
viszonyok nem vontak köztük éles határokat. Mindamellett a gót nyelv
ép az északi nyelvággal tüntet fel bizonyos egyezéseket. E jelenséget
* "ucn H úgy magyarázza, mint KOSSINNA és LOEWE : a bronz-korszakban,

b>
i.leg már a kőkorszakban a germánok Európa északi részeiben
lal
és onnan, a Skandináv-félszigetről vándoroltak törzsenként a mai
Németország területére. Először a Keleti-tenger déli partvidékein tele
pedtek le, az Elba és Odera között, de még a bronz-korszak idejében túl
is lépték e terület határait, Kr. e. 600 és 500 között valószínűleg már a
Visztulát is elérték. így a gótok is még Skandináviában élték át nyelv
történetük kezdeteit s ebből a körülményből magyarázódnak az északi
Tijelvekkel közös nyelvaajátságaík.
Látnivaló, hogy a germánok elágazását tárgyaló újabb dolgozatok
a régibb munkákétól meglehetősen eltérő eredményekre jutnak, eltérnek
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azonban egymástól is. Hogy ebben a kérdésben sem lehet a teljes bizo
nyosságot elérni, annak oka persze a bizonyítás alapjául szolgáló anyag
természetében rejlik. Egyben azonban megegyeznek az újabb vizsgálatok:
a nyelvegysóg megoszlásának kérdését nem lehet annak a felfogásnak
egyoldalú alkalmazásával megoldani, a mely az úgyn. családfa-elmélet
ben nyert kifejezést; nem lehet az egyes törzseket olyanoknak tekinteni,
a melyek egymástól egészen elszakadva, egymással nem érintkezve, egy
másra nem hatva éltek és fejlődtek. Mindinkább tért hódít a continuitas
elmélete s ezzel alapjában véve itt is az a felfogás érvényesül, hogy a
nyelvnek a történeti időben szemmel kisérhető életéből következtetünk
arra a korra, a melyből még nincsenek nyelvemlékek. A mint az újabb
időkben azt tapasztaljuk, hogy az egyes nyelvi jelenségek (hangtörvény ek
stb.) a nyelvterület egy-egy nagyobb részében terjednek, a nélkül, hogy
a, nyelvjárások határainál megakadnának, úgy lehetett az régebben is,
még ha a kapcsolat nem is volt olyan szoros, mint a mai nyelvjárások
között. így igenis elfogadhatjuk azt a föltevést, hogy az északi és nyugati
germánság között, vagy pedig a gót és a nyugati germánság között
önállóvá válásuk idejében sem szakadt meg a nyelvi érintkezés és
kölcsönhatás.
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Kisel)!) közlések.
A -z gyakorító képző. — A -z képző BUDENZ (UA. 32.) szerint az
•82, -s gyakorító képzővel azonos (mégpedig az előbbi alakból fejlődött)
és a következőkkel egyező: finn. -sk, -ks (-ksi); votj. -ék, -é, -é; zürj.
-é, - i ; mord. ~s, -8, -ks, -ki; cser. -sk, (-ks), -s, -I ,• Ip. -s, -6; vog. -s, -i;
osztj. -s. BUIXENZ nyomán magam is, bár nem minden kételkedés nélkül,
együvé tartozóknak vettem e képzőket (M. Nyelvhasonl. 5G); de újabban
ismét fontolóra vettem a dolgot ós más eredményre jutottam.
BUDENZ az id. helyen azt mondja: « . . . az -.s/t-ból fönnmaradt
dentalis spiráns részben még z (z)-vé lágyult, vagyis az -sz (s) mellett
-z (-.zs) alakot is öltött e képző (v. ö.'küszöb és közép, köz [közz-^j a i.
heske- ellenében MUgSz. 48. L; csúsz és csiíz rheuma).» — Ez ellen
mindenekelőtt azt az ellenvetést lehet tenni, hogy a szóközépi és szóvégi
82 > z hangváltozás (a hasonulás eseteit kivéve, a melyeket itt nem
lehet számba venni) éppenséggel nem közönséges, hanem igen ritka a
magyarban. S a mi példát tudunk rá, az egy sem régi keletű. A német
scJiuas-hól lett csúsz, csúz a XVI. század hetvenes éveiben fordul elő
legelőször (1. NySz. és Nyr. XVII. 168); s lehetséges, hogy itt nem is
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független sz > z hangváltozás történt, hanem a csúz alak talán a föl
tehető csúsz-beter/ség (kiejtve : csúz-b.J összetételből vált ki. A vonsz-ból
vonz nem hangfejlődés útján lett, hanem nyelvújításkori átalakítás.*)
Az -ász, -ész-ké-pzösek némelyike mellett előforduló -rdz, -éz-végűek (pl.
markoláz, karmoláz, kaparáz, TMNy. I. 410) talán az -áz-végü. denominalisok (pl. lármáz, nótáz) hatása alatt alakultak.
Eégí keletű sz > z hangváltozás volna küszöb > közép, azonban
e két szónak az azonossága — bármily hasonlók is — nem igazolható
(1. erre nézve : NyK. XXVI. 4-09). Egyébiránt a küszöb : közép és a csúsz :
•csúz szavakra való együttes hivatkozást mostani fölfogásunk szerint már
csak abból az okból sem tarthatjuk megengedhetőnek, mert ha csak
ugyan sz > z hangfejlődés volna is mind a kettőben, olyan nagy közöt
tük a korkülömbség, hogy együtt nem szolgálhatnak bizonyítékul. A kü
szöb és a közép ugyanis még a történelem előtti korból származó örökség
(v. ö. votj. os-kvsip «ajtóküszöb') [tkp. «ajtó-köz»], kapka-kasip ((kapuküszöb)) [tkp. «kapu-közl és osztjE. kütíp «mitte, mittlere» I. kuttep
«niitte», kutép «középső»), ellenben a csúsz és a csúz aránylag késő
korban bekerült jövevényszó. Már most. ha az -sz képzőnek -z-ve válto
zását a történelmi korba helyezzük, akkor a küszöb : közép-ve nem hivat
kozhatunk ; ha meg a történelem előtti korban végbementnek tartjuk,
akkor a csúsz : csúz-vn, való hivatkozás anachronizmus.
Hogy a történelmi korban történt volna az -sz képzőnek állító
lagos -z-ve változása, arra semmi bizonyítékunk sincsen. A régibb nyelv
emlékek korából nem is lehet, mert egyazon betű (z) mind a két hang
jele volt; később pedig, mikor a két hangnak állandó külön jele van, a
két képzőalak már teljesen ei van különödve.
A történelem előtti korból szintén nincsen bizonyítékunk. Az olyan
szavakat tekinthetnők bizonyítékoknak, a melyekben szóközépi vagy
szóvégi finn .s"/,-nak ós szabályos megfelelőinek a magyarban sz is meg z
is felelne meg. Ilyen azonban egyetlenegy sincs. A finn keske- «közcp»,
lp. kaska «közép», md. kesk, keska «csipő, lágyók» oo m. köz, közép és
küszöb-ve nem lehet hivatkozni, mert a magyar z-s alakokat és a leg
közelebbi rokon nyelvekben levő t ({), d-s megfelelőiket semmikép sem
lehet az sk-s alakokkal egyeztetni (v. ö. osztjE. küt «zwischenraum, zwischenzeit», I. kut «zwischenraum», köt, kutép «középső» ; vog. kwotél.
Iwdtl «mitte» stb. NyK. XXVI. 409; és v. ö. még szamojéd : 0. kodé, K.
(Ma «zwischenranm»).
Egy szóval, a -z képzőnek -sz-ho\ fejlődése éppenséggel nem válószínű; másképpen pedig a finn -sk-\&\ ós megfelelőivel való összetartozása
nem képzelhető, mert f. sk, votj. ék (stb.) oom. z hangmegfelelésre egyet
len bizonyító adatunk sincsen.
Ennélfogva a -z képzőt el kell választanunk az -sz, -.s-tői. De azért
nflS» lesz rokontalan.
Ha a megfelelőit keressük, azon a nyomon kell elindulnunk, a melyet
a kéz, víz, száz, méz, ház-féle szavak jelölnek, s ezek a nyomok a dentalis

*) MA. 1621-i kiadásában van ugyan hivomzom-on kívül kivonzom is.
de ez (mint a megelőző kiadással való egybevetésből kitűnik) sajtóhiba
e h.: hivunyom.
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explosivák íelé_ irányítják a kutatásunkat. Ugyanarra utal bennünket a
denom. -z képző is, a melynek a rokon nyelvekben dentalis explosivák
felelnek meg (1. Nyelvhasonl. 67).
Már most, ha ezeket az útmutatásokat követjük, megtaláljuk a
í'requ. -z megfelelőt a következőkben : m o r d . ozadl-, ozado- «ül» (oza«leül») | tonadi-, tonado- «tanul, hozzászokik*) (caus. tonafti-, tonavto-) |
slradi- «elszéled» (caus. sirafti) \ naksadi- «rothad» (caus. nakmfti-);
ezen -dí, -<ío-képzős igék, a melyeknek -d-je BUDENZ (UA. 175) szerint
«homályos értékű*), határozottan continuativ, ill. frequentativ jelenté
sűek || f i n n s é g : Vp. I'ebaida- «nyugszik» (oo S. lépája-, lepáá- ; meg
előző -j, -i képzővel, v. ö. lepő «nyugalom», az alapszóból) | kargaida«tánczol» (oo S. karkaja-, karkaa-) \ juraida- «dörög» (oo 8. jyraja-,
jyrüá- \ magaida- «fekszik» (cvo S. makaa- < *makaja-) | varaida- «fél»
(esc S. varaja-, vairaa-); a S.-ban a Vp. -d megfelelője elveszett, de meg
van a nyoma a preeteritumban, pl. lepasi-, karkasi- stb. (-si < *-ti); —
ez a képző az UA.-ban (id. h.) szintén a «homályos értékűek» közé van
sorozva || finnS. (az UA. id. h. szerint szintén «homályos értékű» -t, -d-vel
való refi. képzés): antant- és antautu- (pr. 1. antaudun) «adja magát» j
heittüyt- és heittáyty- (pr. 1. heittáydyn; K. heittáüdü-) «veti magát»
stb. (közönséges refi. igeképzós); — a fS. -ut, -yt teljesen azonos a m.
-óz, -őz refi. képzővel (pl. nyújtóz-, rejtöz-) || v o g. (a refi. és recipr. -kat,
•kát, -két, -%at stb. összetett képzőbeli -t, a mely nem váltakozik -nt-vel):
tüjtyat- «elrejtőzik» (ttljt- «elrejt») | máskat-, máskét-, masyat- ((öltöz
ködik*) (más-, mas- «ruhát ölt») | sárikat- «dörgölődzik» (sárt- ((dör
göl))) j alkat-, ályat- «verekedni*) (ál- «öl») | kháskhét- «egymást meg
ismerni*) (khans- «ismer»). BUDENZ (UA. 71) ezt a -í-t a freqn. -nt (oo ma
gyar -d) változatának tartja, de nem valószínű, hogy annak a változata
volna, mert *-kant, *-/aní-féle alakok egyáltalában nem fordulnak elő,
holott az wí-ből fejlődött t mellett a szó belsejében az eredetibb alak is
gyakran mutatkozik (pl. vogÉ. hitit, /ürmit, miit «második, harmadik,
negyedik* CND kiténtái', /ürmentdí,
niléntái
«másodszorra, harmad
szorra, negyedszerre» | KL. khut «háti batyu» oo khílntém, khüntá «háti
batyum, batyuja*) | P. khut oo khuntem, khuntát ua. | AL. ket «sapka» oo
kentem «sapkám» | K. ket co kentem ua.) — Előfordul egyszerű -t frequ.
képző is, de annak a -kat, -%at stb. -béli -í-vel és a m. -,?-vel való össze
tartozása kétséges, mert ugyanazon alapszavaknak -nt-a frequentativumuk
is van (pl. K. khait- «fut»: khaitit- «futkos*> és khaitent- «fut» | Éi.jc/r
«jár, megy»: jámit- «megy (több helyre)» és jáment- «mendegél» Bt
tehát lehetséges (de korántsem bizonyos), hogy ez a -t az -ut változu
SZINNYEI JÓZÍ-

Az sít képző t ö r t é n e t é h e z . — Az -Át képzőnek legrégibb alakj'i,
a melyet eddig ismerünk, a Gyulafehérvári Glosszákban és a ÉÖDigdbe"
Töredékben levő -oht, -uht: tonohtuananac (olv.: tano^tványának) GyG
iduzuht . . . (olv.: id[v]özö/t . . .) KT. — Ilyen korábbi -%t, '/t-re ui
tudvalevőleg a képzőnek későbbi kettősbangzós alakja {-ojt, -ejt, -ojt stt
és a -ch-a, -h-B fölszólító mód is {zoboducha HB., zabadohon-félek a k
dexekben).
Később, a kódexekben, ezen -yt, -/t-s alakok helyett -ojt, 'öjt, -éj
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-ét, Ht et stb. találunk, csak a EÁSKAY LEA másolta kódexekben tűnnek
föl ezek mellett ismét -Jit-végű alakok, mint: (MargL.) héveht 37, zomorehtal 75, evztevuereJity 82, alehta 86, fordehtvan 87, lagehtany 90, byzonehtassal 90, keserehtven 92, gyogehtasaban, gyogehtanaya 98, tanehta
116, erevsehtetik 121, byzonehtak 123, kerehtetteek 132, ekesel/tveen 136,
zabadehtanod 14.1, jndelitottak 158, zorehtvan 158, jndehta 162, áraöadehtanaya 167, tyztehtotta 170, nyomorehtvan 170, byzonehta 172, jfordehthagya 173, zabadehta 187, zorehtq 198 stb.; (PóldK.) tellyesehty 2,
kezerehtlek 7, zabadelitod 10, gyogehthatanak 14, zomorehtot 17, tanehtnak 28. stb.; (Dom. ól.) dyelieryhtetyk 13, ordeht 19, epehter 43, tompehtanaya 47, dyehevehtren 68, tanelitanaya 86, stb.
Ezek olyan alakoknak látszanak, mint a fönnebb idézett régibb
tonoht-, iduzuht . . . De vájjon csakugyan azonosak-e velük, vagyis a
KÁSKAY LEA /fí-je csakugyan / í , / í - t jelöl-e'?
Kissé föltűnő, hogy ezek a Aí-s alakok, a melyek a korábbi kódexek
ben (Ehrenfeld-, Bécsi, Müncheni, Apor-k.) már nem fordulnak elő, olyan
késő korban, a XVI. század első negyedében ismét előtünedeznek, még
pedig nem is csak úgy szórványosan, hanem meglehetős nagy számmal.
De erre azt lehetne válaszolni, hogy ezek a kódexek régibb eredetieknél:
a másolatai, s ezek a régies alakok az eredetiből kerülhettek beléjük.
Meg azt is, hogy hiszen mai napig is élnek a nép ajkán olyan régies sógek, a melyek a legközelebb múlt századok irodalmi termékeiben máinem fordulnak elő.
Hogy a régibbeknek látszó J/t-s alakok mellett a EÁSKAY LEA
másolta kódexekben igen gyakoriak, sőt — a Margit-legendát kivéve —
sokkalta gyakoribbak a jóval újabb kettőshangzós alakok (pl. Dom. él.:
kevzeleytveen 1, byzoneyta 3, taneytoyok 3, mereyty 7, taneytranyok 13,
stb.; Corn.-k.: taneytasa, kyssebbeytest 8, nyomoreytatyk 10, taneytaz 14,
stb.; MargL.: heueyty 49, tellyeseytek 151, 155. tellyeseyteneek 154, #/•£/;neyteteneli 156, stb.), annak megint úgy lehetne magyarázatát adni, hogy
a //í-s alakok az eredetiből valók, a kettó'shangzósak pedig EÁSKAY LEA
átírásai.
Ez megállhatna, ha nem éppen EÁSKAY LEA kódexeiről volna szó.
0 róla azonban tudjuk, hogy nem közönséges gépies másoló volt, hanem
átírta az eredetit (1. VOLI1 GrYöitGYnek a Margit-legendához írt bevezeté
sét : Nyelvemlóktár VII. k.); ő nála tehát teljesen érthetetlen, mórt
hagyta volna meg átírás közben igen gyakran (tehát nem vétségből) az
eredetiben levő elavult alakokat.
Már most, ha még hozzáveszszük, hogy EÁSKAY LEÁnak sajátos
helyesírása volt, a melyhez minden írásában meglehetős híven ragaszko
dott, az a gondolat támad bennünk, hogy ezek a Aí-k talán szintén az ő
helyesírási sajátságai közé tartoznak.
És ha jól szemügyre veszszük az adatokat, rájövünk, hogy csak
ugyan ú^y is van a dolog. Akármennyit betűzgettem ugyanis ezeket a
kódexeket, nem tudtam bennük olyan szabadoht-íéle alakot találni, a
milyen a IMNy.-ban (434.) van említve. Vannak -eht-wég&ek nagy
számmal, van -yht-végü. is (pl. zabadyhtom PéldK. 9,
gyogyhtanaya
MargL. 124), de -oAí-végűt nem találtam. A mélyhangú alapszavak szár
mazékai is -eht-végüek ; így a fönnebb idézett példák között: zomoreht,
aleht, fordeht, lageht, byzoneht, gyogelit, taneht, zabadeht, jndeht, zoreht,
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tyzteht, nyomoreht. tompeht stb. Már most azt a kérdést kell magunkban
fölvetnünk: ha ezek olyanszerű régies alakok, mint a régibb időkből
ránk maradt egy-kettő, mért van itt pl. a régibb tanoyt helyett tanlyt,
azaz mért van az o helyén é'? Nyelvemlékeink világos tanúsága szerint a
mélyhangúak fejlődése következőkép haladt: tanoyt > tanojt (azaz
tanovt) > tanejt (azaz tanért). Az oi > é'i változás oka tudvalevőleg az i
volt. E nélkül az a-ból nem lett volna e, tehát a tano/t > tané/t hang
fejlődés érthetetlen. Hogy pedig az utóbbi a tanejt alakból fejlődött volna,
azt semmikép sem lehet föltenni, mert j > y hangfejlődésre a magyarban
nincs példa. Azt sem tehetjük föl, hogy a tanoyt alak o-ja a tanejt alak
hatása alatt változott volna 6;-re, meri egyáltalában nem valószínű, hogy
az előbbi még élt volna, mikor az utóbbi (ugyanazon nyelvterületen) máimegvolt. Mindezekből az következik, hogy a taneht-féíe alakok nem
lehetnek a £emr/7-féléknél régibbek, hanem okvetlenül újabbak. De a
tanejt-féléknek újabb alakja tudvL svőleg tanét, s ilyeneket találunk is a
EÁSKAY LEA kódexeiben, pl. tellyesety MargL. 9, zabadethagya MargL.
154, jndedJtagya PéldK. 8. stb.
Már most, ha a taneíit-íélék a tanejt-iéléknél újabbak, akkor
nem taneyt-, hanem tanét-n&k hangzottak, vagyis a h ezekben a
megelőző magánhangzó hosszúságának a jele. Igaz, hogy ez szokat
lan hangjelölés mi nálunk, de EÁSKAY LEÁnak, mint tudjuk, van
nak némely helyesírásbeli különösségei, a milyen pl. az, hogy a ty és a
gy hangot egyformán (gy-vel) jelöli. A magánhangzó hosszúságát rend
szerint jelöletlen hagyja, s ha megjelöli, betűkettőzóssel teszi; de olykor
előkerül a // is, mint a nyújtásnak kétségtelen jele, pl. kezeht (kezét)
MargL. 145, vydahmsag (vidámság) Dom. él. 43. Nyilván nyújtás jele a
/Í ezekben is: bevhtet, behtelesre MargL. 9, bevhtben, bevhtevt (böjt) Dom.
él. 47, 123; gyohtot, gyohtana/ya, gyohta (gyújt) Dom. él. 2, 3, 74;
gyvhtet, gyevhte (gyűjt) MargL. 83, 96, gyevhchetek Corn.-k. 36, Horvát-k.
12. (ez utóbbi PESTI GiisoKnál is A-val: gylit [olv. gytítj N. Test. 11, 145),
mezehtelen MargL. 2.
A //-nak ilyen alkalmazása kétségkívül német hatás, mert ebben a
korban már közönséges volt a németben a magánhangzó hosszúságának
utána vetett //-val jelölése. Ellenben abban a korban, a melyből a KT.
és a GyulGl. valók, ilyen német hatásról még nem lehet szó, azért a
ionoht, idnzuht . . . alakokbeli Itt-t bízvást yt, /í-nek olvashatjuk.
SZINNYEI JÓZSEF.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbizásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott enilékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Kz Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az ((Akadémiai Értesítő »-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—XI. kötet még néhány péklányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fül.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József.
Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat- a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

A t h e n a e u i i i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Tizedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Tizenegyedik évfolyam.
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.
E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
XIX, kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Ertesitőw a M. Tud. Akadémiá
i n , osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az 'elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Ertesitő évi öt füzetben jelenik
m e g ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
kötetnek 10 kor.

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczegyedik kötet.
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának
megbízásából szerkeszti Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotása altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s
udományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek,
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901.11.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András.
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, h a n e m jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg,
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul
hevertek a bizottság kézirattárában.
Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor.

Megrendelhetők

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám.
FRANKLIN-TÁRSULAT

NYONLAJA.

