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A XVI. századbeli nyomtatványok ^-jelölései.
A XVI. századbeli nyomtatványokban az e hangok jelölé
sére a következő betűk fordulnak elő: e,
Hogy ezek közül a SYLVESTEK Vy teftamentumába.n előforduló
e, a HELTAI Száz Fabula, Meüyeket Ezopvsbol es egyeb-őnnen
egybe gyűtet. .., a Chronica az Magyaroknac vifelt dolgairól. . .
ez. müveiben és a Váradi Disputádéban az e betű milyen hangot
jelöl, azt BUDENZ (MNy. V. és Nyr. I.) helyesen állapította meg.
Minthogy azonban ő a HELTAI műveinek s a Váradi Disputaciónak e-je helyett mindenütt e-i ír s meg is állapítja, hogy ez
az é(e) betű nyilt hosszú e hangot jelöl, az <?-nek más hang
értékét megállapítani s bizonyítani elmulasztván, a későbbi kutatók
minden XVI. századi ^-vel jelölt hangot nyilt hosszú e hangnak
néztek s viszont ^-vel idézték a nyilt hosszú e-t oly írókból,
kiknél ez a betű egészen mást jelöl, úgyhogy a későbbi e kér
déssel foglalkozó értekezésekben vagy a XVI. századból idézett
példákban az e hangok jelölése rendesen össze van zavarva. így
a Nyr. IX.-ben (8—9. 1.) a következőket olvassuk:
«A mely szavak és szóalakok mai hosszú e'-jo némely alakokban
vagy némely vidékeken nyilt e-vé rövidül, vagyis a mely szavak és
alakok ma hosszú e-t és rövid nyilt e-t mutatnak egymás mellett, azo
kat régente mind hosszú nyilt ével ejtették, azokat ama külömböztető
írók amaz alul ékezett ^-vel jelölik...»
A mi a szabály első részét illeti, arra vonatkozólag v. ö.
kenír SYLV. UT. és keneret SYLV. UT.; ma kenyér, kenyeret.
A második részre vonatkozólag azt jegyzem meg, hogy SYLVESTEK
is külömböztető író volt, de sohasem látunk nála e ~ e válta
kozást.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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Nyr. X. (23—24. 1.): «... Sylvester
Grammatica Hungarolatin (így) -jában azt mondja: Vocales omnes in nostra lingua . . . sünt
nunc rectas, nunc obliquae . . . E rectum, ut quaesivit kerese űtet; obli"
quum, ut: quaesivit kerese enqhemet. Hogy a horgas e-t itt é-nek kell
olvasnunk, az onnan tűnik ki, hogy lejjebb is csak oly szókban fordul
elő az e, melyek a BMC.-ben e-vel vannak jelölve s melyekről már ki
van mutatva, hogy é-nek hangzottak, mint: ket, es, egeb stb.»
fejtegetései után ma már kétségtelen, hogy a pra?teritum képzője -j, -i. Nem tehetjük fel, hogy a , + i vagy
i -\- i diftongusból nyilt hosszú hang fejlődött volna. A fel
hozott három példára pedig a következő megjegyzéseim vannak :
a) SVLVESTER a két, egyéb szavak hosszú e-jét következetesen
e-vel írja; az e-vel írott alak sajtóhiba, b) Az és hangzóját követ
kezetesen e-vel jelöli. Nem lehet tehát egy hangnak vennünk a
két és az és szó hangzóját.
SETALA

Nyr. XXIV.: «Bégibb íróink közül legpontosabban jelölik a két
féle é hangot EEDŐSI SYLVESTER JÁNOS (e és i)...»
Pedig a zárt e'-nek megfelelő í-vel szembeállított e SYLVESTERnél sohasem fordul elő oly szavakban, melyekben nyilt e-t tehet
nénk fel. Ugyanígy a TMNy. 56. lapján.
TMNy. 60. 1.: A nyíltabb hang áll a második személy -l ragja
előtt a perfectumban s az imperativusban: estei, éheztél Orth. Cr., sze
rettél, vettettél SYLV., estei, léttel, ígértei HELTAI, és kirtél, szerettél Ft.
szerettessél SYLV., essél, egyel, nevettessél HELT. ; egyél, emlékezzél, sze
rettessél Ft.»
Itt egyik adat a másikat czáfolja; a nyíltabb hang SYLVESTERnél egyszer e-vel, másszor e-vel van jelölve. — Az Vy testamen
tumban ez alakok, mint alább látni fogjuk, sem e'-vel, sem pedig
£-vel, hanem másképen vannak jelölve.
TMNy. 60. 1.: «Ezeken kívül csak az ikes igéknél nyíltabb az é
a felszólító és feltételes mód 3. személyének ragjában: evek, ennék;
v. ö. bízee, esnec Orth. C.; szerettetek, szerettetnek SYLV. EZ az -ék rag
csak újabban fejlődött a teljesebb -éjek alakból s ezért nem lett belőle
az i-ző nyelvjárásokban sem ?'...»
A ((felszólító mód» valószínűleg tollhiba praeteritum helyett.
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A SYLVESTEKből idézett alak nem hibás. Az elmélet azonban nem
állhat meg, mert tudvalevő dolog, hogy a nyilt é sohasem szokott
í-vé válni. (Külömben is csak zárt é-ről lehet szó az említett
helyeken.)
TMNy. 63. 1.: a A rábavidéki nyelvjárás . . . a nyiltabb hanggal
ejti őket; lés, miég; STLVESTEE is így írja: meg.i>
Nem folytatjuk tovább a téves idézetek felsorolását, csak
azt említjük még meg, hogy a felületes vizsgálódások s hibás
idézetek nagyon alkalmasak téves nézetek felkeltésére. Maga
BÜDENZ, ki az egyes szavak hosszú e hangjai között levő külömbségnek etimológiai szempontból való fontosságát először hangoz
tatta, néhány hibás adat alapján téves eredményre jut. Nyr. I. 3 1 . :
« . . . az e-nek megállapítása az etymologiának is jó szolgálatot
tehet. Ha p. o. tudjuk, hogy érteni régen érteni volt, nem igen fogjuk
azt az érni (pervenire) igétől származtatni, mely ugyanakkor is érni
volt; ellenben meg kell engedni, hogy kérdeni a kérni igének szár
mazéka lehessen, minthogy mind a kettő régen á-vel volt (kérd, kér).i
V. ö. nem méri vala ütet meg kérdeni SYLV. UT. I. 70.
kérdi vala az Jefust SYLV. ÜT. I. 74a. || Es meg kerdéc őtet HELT.
UT. C. 6. |] — mert valaki kír \ az mit kir | az meg adatik űneki
SYLV. ÜT.

I. 10a.

stb

E körülmények tették szükségessé a XVI. századi nyomtat
ványok e-jelölésének átvizsgálását. Legnagyobbrészt átvizsgáltam
a XVI. századi sajtótermékeket, t. i. azokat, a melyekhez a
Nemzeti Múzeum könyvtárában s a sárospataki ev. ref. főiskola
könyvtárában hozzáférhettem. Nevezetesen a következőket:
K r a k k ó : KOMJÁTHI BENEDEK: AZ zenth Paal leveley. 1533.
{nyomt. Vietor Jeromos). SZÉKELY ISTVÁN : Soltar kónű. 1548. (uyomt.
Strikoviabeli Lázár). — Chronica. 1559. (nyomt. Strikoviabeli Lázár).
BALASSA B.: Betegh Lelkeknek való fwues kertecijke. 1572. (ny, "Wirzbieth Mathias). DÉVAI: Orthographia Vngarica. 1549. (apud viduam
Hierony). — At tiz parantsolat. XVI. sz. (ny. ?).
Ú j s z i g e t : SÍLVESTEE: Grammatica Hvngaro-Latina. Neanesi.
1539. (ny. ?). — Vy Testamentum. 1541. (ny. Abádi Benedek).
K o l o z s v á r : A Jesvs Sirah kőnyue. 1551. (ny. Heltai és Hoffgreff). A Bölts Salamon Kiralnac kónyuei. 1552. (ny. Heltai és Hoff1*
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greff). HELTAI G. Catechismus. 1553. (ny. ?). — Yigaztalo konyuetske.
1553. (ny. Heltai G.). TINÓDI SEBESTÍEN szórzese... Chronica. 1554.
(ny. Hoffgreff Gy.). HELTAI G. Soltar. 1560. (ny. Heltai). — . . . Wy
Testamentom . . . 1561. (ny. ?). DÁVID F . : Konyuetske . . . Keresztségről.
1570. (ny. Heltai G.). — Az Egy . . . Felséges Istenről. 1571. (ny. ?).
VEEBÖCZI I . : Decretvm. 1571. (ny. Heltai G.), VALKAI A.: C r o n i c a . . .
Hariademus . . . Barbarossa . . . 1573. (ny. ?). HELTAI G . : Chronica.
(Végeze Heltaj Gáspárne). 1575. (A kérdőjel itt csak azt jelenti, hogy
a nyomdász neve sem a colophonban, sem a czímlapon megemlítve
nincs). — 1575. — História continens . . . excidii Troiani 1576. (ny. ?).
VALKAI A.: Genealógia. 1576. (ny. Heltai Gáspárne). BOGÁTI FAZEKAS

MIKLÓS: Szép História . . . Aszszonyállatokról. 1577. (ny. ?). — Az őtedic
refze Mattyas Király dolgainac. . . 1577. (ny. Heltai Gáspárne). HUNYADI
FERENCZ : História . . . vrbis Troianae. 1577. (ny. Heltai Gáspárne).
GöRcsöNi AMBRUS : Mattyas Királynac . . . dolgairól. . . 1577. (ny. Heltai
Gáspárne). Ester dolga. 1577. (ny. Heltai Gáspárne). Salamon . . .
Markalfal. 1577. (ny. ?). MELIUS PÉTER: Herbarivm. 1578. (ny. Heltai
Gáspárne). GOSÁRVÁRI MÁTTYÁS : Az Regi Magyaroknac elfő be iövéfekről
való Hiftoria . . . 1579. (ny. Heltai Gáspárne). KÁKONYI PÉTER: Egy szép
História... Sámsonról. 1579. (ny. ?). BESENYEI JAKAB: AZ házasságról 1580.
(ny. Heltai Gáspárne). CSENGÉÉI ANDRÁS : História Josephvsbol. 1580. (ny.
?). ISTYÁNFI PÁL : V o l t e r . . . 1580. (ny. Heltai Gáspárne). VALKAI ANDRÁS :

História... Longobardusoc... 1580. (ny. Heltai Gáspárne). VALKAI ANDRÁS
és NAGYBÁNKAI MÁTYÁS : Ket fzép História az elsó . . . Bankbanrol az mafodic . . . Hvnyadi Jánosról. 1580. (ny. Heltai Gáspárne). SZTÁRAI MIKLÓS :
Az viz ezönnec. . . 1581. (ny. Heltai Gáspárne). Apollonius királyfi...
1591. ^ny. ?). BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS : . . . Castriot Györgynec . . . 1592.

(ny. ?). HELTAI GÁSPÁR (ifj.): Magyar Arithmetica. 1591. (ny. ?). ÁDÁMI

JÁNOS : . . . Barátságról való Enec. 1599. (ny. Heltai G. ifj.).
D e b r e c z e n : MELIUS : Az Arán Tamás . . . tevelgesinec . . . 1562.
(ny. Huszár Gál). — Válogatót Predicatioc. 1563. (ny. Tőrőc Mihály).
VERBÖCZI: Magyar Decretvm . . . 1565. (ny. Hoffhalter Raphael). KÁROH
PÉTER : Az eg igaz Istenreol. 1570. (ny. Komlós András). MELIUS :
Az egéz szent irasbol.. . tvdoman. 1570. (ny. Komlós András).
V á r a d : MELIUS : A szent Job . . . 1565. (Hoffhalter Raphael). —
Az Szent Janosnac tótt ielenesnec . . . 1568. (ny. ?. SZABÓ K. szerint
Hoffhalter Rudolf).
G y u l a f e h é r v á r : DÁVID FERENCZ: Az Szent Irafnac Fvndam e n t o m a b o l . . . Magyarázat 1568. (ny. ?). — Elfő Refze . . . predicaciocnak. 1569. (ny. Wagner György).
S e m p t e : BORNEMISZA PÉTER : Elfő Része . . . tanvságoknak..

y
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(Nyomtatása Comiatin keszdetet Huszár Gal által, vegesztetet Senapten).
1573. — Mafik Eesze 1574. (ny. ?). — Harmadic Része 1575. (ny. ? ) . —
Negyedic Eesze 1578. (ny. ?).
D é t r e k ő és E á r b o k : BORNEMISZA P . : Prsedikatioc. 1584. (ny. ?).
Alsó-Lindva:

KULCSÁR GYÖRGY : Postilla.

1574. (ny. Hoff-

h altér Eudolf).
B á r t f a : KULCSÁR GYÖRGY: Postilla. 1579. (ny. Gutgesell Dávid). —

1597.

(ny. Gutgesell Dávid).
Német-Ujvár:

BEYTHE ISTVÁN: AZ Evangéliumok magyará-

zatii. 1584. (ny. Manlius János). — Az Zentök Fő Innepiiröl. 1584.
(ny. Manlius J.).
N a g y - S z o m b a t : MONOSZLAIA.: De cvltvImaginvm. 1589.(ny. ?).
S i c z : BALASSA B . : Beteg lelkeknek . . . 1593. (ny. ?).
V i z s o l y : KÁROLYI G.: Szent Biblia. 1590. (ny. Manskovit B.).
Bécs:

PESTI

GÁBOR: Nomenclatura. 1538. — 1550. — 1561.

(ny. Joannes Singrenius).
Salamon Királynak . . . Markalffal . . . M o n y o r ó k e r é k 1591.
(ny. Manlius J.). — K o l o z s v á r é. n. XVI. sz.—XVII. sz. — L ó' c s e.
XVII. sz. (ny. ?).
A felsorolt nyomtatványok közül következetesen jelölik az
e h a n g o k a t : SYLVESTER mindkét munkája, ÜELTAinak 1553-ban
aiegjelent: Vigaztalo konyuetske-je, Catechismus-ü,; — Soltar-&, Wy
Testamentom-SL, Chronica-js,;
VEEBŐCZI Decretvm-a, (kolozsvári),
VALKAI Cronica-ja. Bizonyos következetesség észlelhető a ÜELTAiné
vezetése idejeben nyomott nyomtatványokban s az ifj. HELTAI
idejében megjelent nagyobb betűkkel nyomott széphistóriákban.
A többi vagy egyáltalán elhanyagolja az e-k jelölését, vagy h a
jelöli, következetlenül jelöli.
SYLVESTER Grammaticájából n e m idéztem példákat, m e r t
e n n e k nyomása, m i n t m á r TOLDY is megjegyzi (Corp. Gr. VIII.)
nagyon tisztátalan, úgyhogy sokszor n e m t u d n i , hogy a hangzó
felett jel van-e vagy véletlenül odakerült nyomdafesték. E z az
oka a n n a k is, hogy a KAZINCZY kiadása is, a ToLDYé is hibás
az eredetihez viszonyítva.
SYLVESTER Vy t e s t a m e n t u m á b a n az i betű felett a legtöbb
esetben n e m l á t n i sem pontot, sem ékezetet; h a igen, akkor a
betű i vagy i.*) Minthogy p o n t okvetlen v a n m i n d k é t esetben,
*) SYLV.-nél pontos fedeles i. Ez i helyett itt m i n d i g i-t h a s z n á l u n k .
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csak pontot teszek a hiányzó pont vagy ékezet helyett, még
akkor is, ha az illető i hang ma általában hosszú, mert nem
tudni, hogy pont tört-e le az i-ről vagy pontos ékezet.
Olykor e betűt látunk oly helyen, hol valami ékezetes e-t
várnánk. Ez aránylag ritkán fordul elő; s minthogy az e betű
a feldolgozott nyomtatványokban kétségkívül a rövid e hang
jele, akármilyen hosszú hangzó helyén lássuk is, hibának kell
vennünk. (Vagy sajtóhiba, vagy pedig az ékezet letört róla.)
Ezek felsorolását, minthogy semmi bizonyító értékük nincs, mel
lőztem. — Ha azonban e helyén e-t találtam, vagy megfordítva,
vagy bármiféle más jelzett é-t, azt a maga helyén mindig meg
említem. — Aránytalanul kevesebb példát sorolok fel azoknál a
szavaknál, melyeknek mai e-je helyén SYLVESTER l-t (i, ij-t ír.
Ezeknek hangértéke t. i. pusztán a SYLVESTER jelöléséből is
nyilvánvaló volna. Azonban itt is mindenütt megemlítem, ha a.
SYLV. Í i, i-je s a többiek á-je helyén más jelt találtam.

I. Mai é helyén Sylv. é, Helt, Verb., Valk. % Melius Herb. § és é>
Mel. Job. % é és é.
1. Az e l s ő

szótagban.

Bécs: nielly Bgts orfzágba vagyon Helt: Chron. 5.
az ió merő Bgczi Gallát Mel: Herb. 16.
dér: egyfzerf mind el fűtő az d§r Helt: Chron. 5.
Dés: ós állá megyén Defig. Helt: Chron. 5a. Dgfngl Helt: Chron. 7.
Dees Helt: Chron. 5a.
ég (coelum): Fordijczatok az tű fzemeiteket az éghi madarakra
Sylv: UT. I. 9a. az éghi madaraknak fifzkek vagon. Sylv. UT. I. 1 2 . . .
I. 53a. 54a. az égnek cziliaghi leefnek Sylv. UT. I. 71a. 71a. 74a. az
ég §s az főid el múlik Sylv: UT. I. 72.
Efzt é dolgot az §gbe vigyargóc a chillagoknac tulaydonittyáo
Helfc: Vigk. G5a.
Tekintfétec meg az §gi madarakat Helt: UT. f>3a. az ggi madaraknac féfzkec Helt: UT. B6a. D3. D8a. ki mint az ggic fel magafztaltattál Helt: UT. C5a.
Fúft mia el vétetéc gg viliága Valk: Cron. Giij. Meg nyilatkozéc
világa az ggnec Valk: Cron. Giij. Tetzic hogy lefzen §gból fzackado-
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zás Valk: Cron. Jiij. Jól fzolgál az §g mérfcékleteffége Valk: Cron.
Kiij4. Sceva egét egéfégefbnec tarttya Valk: Cron. Liij3.
? igen ieles io §gű helly Helt: Chron. 3. — §gnec Helt: Chron.
2. 6a. 6a.
? Tűz és §gh terméfzetű Mel: Herb. 12.
mind az égig Mel: Job. 4-8. Az égból alá iűtt ízén Mel: Job.
49a. czák az éggel bir Mel: Job. 54a. 1. sz. az égen Mel: Job. 61a,
az égnek Mel: Job. 61a. az égbe Mel: Job. 61a. az ég alatt Mel:
Job. 61a. 1. sz. . . . az égnél földnél nagiob. Mel: Job. 54. 1. sz. illien
mezfze tűlűnk az Iften mint az §g Mel: Job. 54. az §16 éget Mel:
Job. 61a.
? érik: Egyéb fgle gyűmőlczee mind vgy érnec Valk: Cron.
Liij3. Liij3.
A mely kedig igen meg §rt és édes Mel: Herb. 1. Az §rt édes
kórtuély Mel: Herb. 1. 6. 6a. mikor meg eric Mel: Herb. la, la. 24.
éretlen fzólő Mel: Herb. 6. 7.
érez: mint egg czengó érczf auag egg pengő cimbalom. Sylv:
UT. II. 36.
á megholt §rtz kégyó Helt: Vigk. Ka.
az 6 Banyait és grtzeit Helt: Chron. 2. 6a. 6a.
érez: gs teftiben ezt meg erz§ Sylv. UT. 56a.
§rezic az életet Helt: Vigk. F4. Ezokáért mikor grzed Helt:
Vigk. L3a.
ha meg §rzi Mel: Herb. 31.
érteni; fenki meg nem értg Sylv. UT. H. 25. meg fem értheti
Sylv. UT. II. 25a. iol értük Sylv. UT. II. 25a. ha meg értettik volna
Sylv. Ut. II. 25a. ercze Sylv. UT. II. 38. 38. értelmit Sylv. UT. I I . . ..
a II. részben általában e-vel. Az I. részben (a vizsgált helyeken) csak
két adatot találtam é-vel; a többi ékezet nélkül, értelmit Sylv. UT. I.
54a. értelemből Sylv. UT. I. 70.
§rts az Wr Iftennec igéiét Helt: Vigk. B8. De kérlec meg §rched Helt: Vigk. Da. hogy meg grtfem Helt: Vigk. G2a.
meg grtekőzzéc Helt: UT. A. A3. mellyröl fzorgalmatofson á
Magufoktól grtekőzet vala. Helt: UT. A4. haluán nem hallanac, fem
ertenec Helt: UT. Da. Mert tűnektec adatot, hogy grezétec a menyorfzágnac titkait Helt: UT. Da. fúlekel ne hallyanac es fzűuöc ne
ertfenec Helt: UT. D2. nem ertitec Helt: UT. D2. meg nem érti
Helt: UT. D2a. erttyűc Helt: UT. D4. meg erczétec Helt: UT. D7.
Még fem ertiteké Helt: UT. D7. ertelemreMl Helt: UT. D7
de: Erteteké Helt: UT. D4.
grezed minden wrakat Verb: Decr. a6. bl. b3. a magzatoknac
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neuezetin grtetnec Verb : Decr. b4-a. grczed mind az egéfz falut Verb :
Decr. b8. cl. dia. vgyanefzt kel érteni Verb: Decr. c2. d2. ennec
grtelme Verb: Decr. c5a. d2a. d3. d4. d4. d4. . . . d e : Érthető képpen mondám Verb: Decr. b5a.
egyet grtuén Valk: Cron. Aiij3. Akarattyát Ibraimtol értene
Valk: Cron. C2. Czáfzár akarattyát grtuén Valk: Cron. C2. grtuén
Valk: Cron. C2. D2. E. érte Valk: Cron. Ciij. Kgrdezéfböl grtóc meg
czalatáfunc Valk: Cron. E. egy grtelme lót volna Valk: Cron. Eij2.
iol érti Valk: Cron. Fij2. Jij2. grtőttem Valk: Cron. Kiij. grteni
Valk: Cron. Miij.
nagyob értelmet Helt: Chron. 2.
az en lólkőm grtelme feleltet Mel: Job. 48. paranczólatidnak
nem akariuk az grtelmgt uenni, érteni Mel: Job. 51. grczé Mel: Job.
51a. grteni Mel: Job. 52. hitlen népek értelmét Mel: Job. 5áa. este
iembe Mel: Job. 57. grtelméuel Mel: Job. 61a. ertünk Mel: Job. 62. 62.
D e : nem érté Mel: Job. 49. Gomorat érti Mel: Job. 54a. 1. sz. mégis
érteném Mel: Job. 56. auag nem értijé Mel: Job. 60a. (magyarázat
ban*) 62 magy. értik Mel: Job. 62 magy. — érthetted ezt Mel:
Job. 48.
ész: Vegitek efzetekbe Sylv. ÜT. I. 6. 49a. Te efztelen Sylv:
UT. I. 7a. efze meg iűtt volna Sylv: UT. I. 55a. el vefzett efze Sylv:
UT. I. 53. efzefeű Sylv: UT. I. 70.
kic gfzfzel es ióságockal meg halladgyác á tőb embereket Helt:
Vigk. L2a.
nem vefzed efzedbe? Helt: UT. B4. haffonlitom az efzes férfiú
hoz H e l t : UT. B5a. efzetekbe H e l t : UT. B7.
mint eg efznélkűl való ember Mel: Job. 61. 1. sz. az efzes ember
Mel: Job. 53a. 55a. magy.
fél (dimidium): Nimell' mag az vt félen efek Sylv: UT. I. 53a.
Valamit en tűlem kirendefz orfzagomnak fél rifzeiglen Sylv: UT. I. 58.
I . 58. az ut felen Sylv: UT. I. 54.
fgl kgtfégben T efet fzűuel ki mulnac Helt: Vigk. E5a.
a más fglt nem halgatnám Verb: Decr. aöa. kic az oldal fgl
való linnyan vadnac Verb : Decr. b7. mind á kgt fglnec V e r b : Decr.
d7a, egyic fglnec Verb: Decr. d7a. á mafic fgl által Verb: Decr. f2a.
á más fglnec Verb : Decr. f3a. fglre vonfzác Verb : Decr. g7a.
Kgt fgl viadalnac hogy ott fzomben áll Valk: Cron. Aija. kgt
fgl kófzt Valk: Cron. Aiij2. . . . Diij . . . Diij3 . . . E 2 . Kűlfó fglre nagy
*) A magyarázat s lapszéli jegyzet (magy., 1. sz.) más betűtípussal
van nyomtatva. Ezért tartom szükségesnek ezek feltüntetését.
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foc gilyobis fzórás Valk: Cron. Diij. fglnec Valk: Crom Fiij2 fglben
Valk: Cron. Gij, Hiij . . .
nemelly mag efséc az vt fglen H e l t : UT. D. á ki vt fglen vette
be á magot H e l t : UT. D2. iob teneked fglfzömel az élettre menned
Helt: UT. E4a. felét H e l t : UT. B.
de midőn még fglic á nép nem kelt volna által Helt: Chron.
1. 3. 3. 8
fgl dragma Mel: Herb. 2. Fgl drachma gyönibgrt Mel: Herb.
19. 19. 19. 21a. 22
— d e : egy fel drachma Mel: Herb. 20a. fel
refzént Mel: Herb. 1. fél réfzént Mel: Herb. 2. 5. 21.
az ő életi holnapinak á fzáma vgian félbe ki vágattatik Mel:
Job. 51a.
féle: efféle emberek Sylv: UT. II. 28a. 30. efféle dologban Sylv.
UT. II. 28a. 34
minden fgle győttrelem Helt: Vigk. B3a. mineden fgle fzomorufágos gondolat Helt: Vigk. B3a. A Halál kgfgle H e l t : Vigk. B4a.
I m é kgt fele halálról való példánc H e l t : Vigk. B7a. miképen kgt fgle
élet vagyon . . . azzonképen kgt fgle halalis Helt: Vigk. C2a. minden
fele H e l t : Vigk. C2a. C7. á fgle chendefz fzűnet Helt: Vigk. Da
E fgle Helt: Vigk. D3a
F4
F8a.
gyogyituán mindefgle betegféget Helt: UT. A6a. E3a. E5. mel
lyel minden fgliec fogattatnac Helt: UT. D4. . . .
effgle nemefeknec fiaj Verb: Decr. a3. effgle nemeffec Verb :
Decr. a3. A fgle iofzág Verb: Decr. a3a. effgle Verb: Decr. a4. . . .
a8
b3
b8. . . .
Minden fgle gyűmölczec bóuen vadnac Valk: Cron. Liij2. Egygb
fgle gyűmölczec Valk: Cron. Liij2. Semmi fgle pénfjt Valk: Cron.
Mij. foc fgle Valk: Cron. Miij. minden fgle Valk: Cron. Miij.
hét: Hét atafiak valanak mű közöttünk Sylv: UT. I. 69a. mind
az hétnek felefighe volt Sylv: UT. I. G9a. kiből hét ördögöt űzött
vala ki Sylv: UT. I. 69a
más hgt lelket Helt: UT. C8a. vőug á hgt kenyeret H e l t : UT.
D8. hgt tellyi kofárt H e l t : UT. D8a. Hgt, es egynyihány hallatfka
Helt: UT. D8. hgt kenyér H e l t : UT. E. fzinte hgtzeré ? Helt: UT.
E 5 . Nem czac hgtzer, hanem mind heluen hgtzer H e l t : Ut. E5. . . .
tiz, tizenhgt hufz Verb: Decr. g8.
Hogy volnánac czac őtuen hgt haiockal Valk: Cron. B. Pogan
kgzbe efónec fzép hgt haioc Valk: Cron. Bij. Ez mellett negyven hgt
louagi vadnac Valk: Cron. Ciij2. F . . . . Fij2. . . . Jiij4. . . .
majd hgt méllyfőldic Helt: Chron. 5a. 8a.
jég: mikoron az gyggre mennec Helt: Chron. la.
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kép: ( = lándsa. Vö. MNy. V. 391.), egy kgpes és vértes pallás
képe ál H e l t : Chron. 5.
kérd: kérdi vala űtet Sylv. UT. I. 66. nem méri vala útet meg
kérdeni Sylv: UT. I. 70. kérdi vala az Jefuft Sylv: UT. I . 74a. enghemet kérdenek Sylv: UT. II. 3 1 . . . . Gyakoribb g-vel kérdi Sylv:
UT. I. 55a. kerdgk Sylv: UT. I. 54. 65a. 75. 75. 76a
Es meg kgrdéc ótet monduán H e l t : UT. C6a. kgrde az ő tanituányit H e l t : UT. E. Es meg kgrdéc őtet Helt: UT. E2a.
kgrdéfnec Verb: Decr. a l a . . . Ha kgrdic Verb: Decr. b5. És
kgrdenéd Verb: Decr. b7. femmi kgrdés Verb: Decr. b7a. Ez a kgrdés
Verb: Decr. g2. kgrdefzködéffeckel Verb: Decr. g8. kgrdetteffenec
Verb : Decr. g8.
Ibraim kgrdezi nagy foc dolgokról Valk: Cron. C2. Kgrdezéfből
grtőc meg czalatáfunc Valk: Cron. E. Czoda igen kgrdezi Valk: Cron.
Fij2. Meg kgrdezgc ö tólle a Hadnagyoc Valk: Cron. Hij.
Auagy nem kérdhettéteké meg Mel: Job. 52. 57a.
két: két ata fiat láta Sylv: UT. I. 6a. egéb két at'afiat láta Sylv:
UT. I. 6a. menn két millfőldet velle Sylv: UT. I. 8. Senki két vrnak
izolgálatt'ára magát nem kötelezheti Sylv: UT. I. 9a. 12a. 1 3 . . . 49.
5 5 . . . 6 5 a . . . 72. tizenkét efztendeigleB Sylv: UT. I. 13a. . . . m i n e k
előtte a t'uk kétfzer fzol. Sylv: UT. I. 73a. 7 5 . . . .
A félelmes és kgtféges emberi terméfzet Helt: Vigk. B3. kgtfégnec helye ne legyen Helt: 'Vigk. B4. A Halál kgfgle Helt: Vigk. B4a.
kgtfggbe efvén Helt Vigk. B5a. mikópen kgtfgle élet. . . kgt fgle halál
is Helt: Vigk. C2a. mind a kgt dolog H e l t : Vigk. C3. kgt dolog
ban áll Helt: Vigk. E3. fgl kgtfégben efet fzűnel Helt: Vigk.
E5a
F3.
láta más kgt atyafiat H e l t : UT. A6a. láta kgt attyafiat Helt: UT.
A6a. kic kgt efztendőfec es kűffebec vlánac H e l t : UT. A4. B3. C. . .
E4a. . . . E 5 . . . . az ő tizenkgt tanyituányit Helt: UT. C2. gyötrődet
vala tizenkgt efztendeig H e l t : UT. C. C4a. D 5 a . . . . miért kgtelkőttgl
H e l t : UT. D6.
Melly nemefec mind kgt képpen tétettec Verb: Decr. a4. a4. b3.
A király adománya kgt fgle Verb: Decr. a7a. a iofzágoc kgt okból
fzállanac Verb: Decr. a8. mind á kgt fgle nemnec Verb : Decr. b5.
mind kgt ágat Verb: Decr. b7. b7. b8. . . . vgy mint kgtféges Verb :
Decr. c2a. — kgtfége el vétetnéc Verb : Decr. c 2 a . . . .
Kgt törec toluaynac nagy forgodasat Valk: Cron. Aij. Mert kgt
wra lón Valk : Cron. Aij a. Aija. Aiij2. Aiij2. A i i j 2 . . . . B i j . . . Imé kgtzer
már oftrom vala Valk: Cron. Diij ne kgtelkediűnc Valk: Cron. Jij2.
kgtfégbe eféffedet Valk : Cron. Hiij2.. . .
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kgt dologról H e l t : Chron. 1. 3. 3. 4. 5. 5a. 5 a . . . . KET-fgle
H e l t : Chron. 1.
de kgt pénz nyomoni légyen Mel: Herb. 7a. kgt fgle Mel: Herb.
11. 1 1 a . . . . 1 4 . . . tizenkgt Mel: Herb. 19. 22. 22. 2 2 a . . . .
hát bár kétfégbe efném Mel: Job. 50a.
kéz: az embernek fia kézbe adattatik Sylv: UT. I. 71. kézbe
adnak tútókót Sylv: UT. I. 71. mellet kézuel raktanak Sylv : UT. I. 74a.
mell nem kézuel rakott lifzen Sylv : UT. I. 7 4 a . . . .
nem kgzzel chinált Helt: Vigk. J6a. á mi ellenúnc való kgzi
iráft H e l t : Vigk. L6a.
hala, hogy János kgzbe adatot volna H e l t : UT. A6. Mert kgzbe
adnac tűteket H e l t : UT. C2a. De mikor kgzbe adnac tűteket Helt}
UT. C3. mofodatlan kgzel enni H e l t : UT. D7a.
még parafzt kgz is meg fokhattya Verb : Decr. a5a. ha más
vdegen kgzngl volna is Verb : Decr. c3. hatalmas kgzel iaróc V e r b :
Decr. gla.
Pogan kgzbe elférjek ot foc raboc Valk: Cron. B. Pogan kgzbe
Valk: Cron. Cij. Melly keugs viadallal kgzbe iuta Valk: Cron. Ciij.
ellenfég kgzben Valk: Cron. D. kgzbe Dij . . . Hiij4. Kgzzel Valk:
Cron. Liij.
egy egy kgz iy Helt: Chron. 8.
vgyan ragad az kézhez Mel: Herb. 33.
az kézijeff ki vonfza Mel: Job. 49a.
? lép: Lgpnec inac fayaffát Mel: Herb. 7a. 12a. 19. 37. . . ,
Lepnec Mel: Herb. 33.
név : fzentelteffik az te newed Sylv: UT. I. 9 . . . . (Olyan alakot,
melyben hosszú e-nek kellene lenni, nem találtam.)
az ó neuét H e l t : UT. A2a. Ifct sem találtam olyan alakot, mely
ben hosszú e-t várnánk.
Mellyet ázzon nguel tulaydonánac neueznec Verb: Decr. a3a.
meg engetetic az öröckes ngw Verb : Decr. b5. vagy magua fzackat
nguen Verb: Decr. c3a. auagy egygb nguel Verb : Decr. c7. femmi
ngw állat Verb : Decr. c8. mingmű ngvel Verb : Decr. d2.
Mikor viragzanéc illy hirrel nguel Valk : Cron. Biij3. aiándékit
véué igen ió nguel Valk: Cron. C. Penus ngw móltofaga ért Valk:
Cron. Dij2. Vakmerő bátorfág io hirúnc nguúnc Valk: Cron. Eiij2.
dicziretes hir ngw Valk: Cron. G2. az iö hir ngwnec Valk : Gr2. nguet
Valk: Cron. Hij2. nguetec Valk: Cron. J. nguedet Valk: Cron. Jiij2.
ngue Valk: Cron. Jiij3.
hires ngues volt Helt: Chron. 1. 4a. 5a. 8a. nguet Helt: Chron. 4.
neuefztettenec kedig e nguel á Budinofoktól H e l t : Chron. 3a.
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Pécs mellyet moftan Petfnec neuezúnc Helt: Chron. 3a.
? pép: Ha eczette], péppel őlgited Mel: Herb. 9.
réz: rez és ezúft Banyáé Helt: Chron. 4. á fzent Láfzlo rez
képét is H e l t : Chron. 4a. 4a. 4a. 6. 7.
Bez roftán által fzúród Mel: Herb. 27. réz banyában Mel:
Herb. 39a.
szék: mert az széki az iftennek Sylv: UT. I. 8. — általában
€-vel. Egy helyen e-vel: akar fzékes angalok legének Sylv: UT. II. 73a.
ne efkúdgyetec: fe az mennyre, Mert Iftennec fzeki Helt: UT. B.
az ő dűczőfégénec fzekibe Helt: UT. E8.
Es az egyházi Izekről Verb: Decr. ala. Vagy Vármegye ízekre
V e r b : Decr. bla. á tőruény ízekben Verb: Decr. c4.
Székiben vl vala Valk : Cron. H.
az ó pohárfzekec H e l t : Chron. 8.
Ott az líten itéló fzéki élőt Mel: Job. 56a. itélő izékéig Mel:
Job. 56. ízéki Mel: 56a. 1. sz. az ő ízókinek Mel: Job. 61a.
Szék: Báluányosnac napkeletre vagyon Szgc város Helt: Chron. 5a.
szék (megye): az ő főldec Székekre vagyon ofztuán Helt: Chron. 6. 6.
Székesfejérvár: 10. Vármegye á Szekesfeiruári Helt: Chron. 3. 3.
székely: ezzec mellet vadnac annac vtánna á Szekellyec Helt :
Chron. 6. 6a. Szekellyec H e l t : Chron. 6.
? székfű: Szekfú virágával Mel: Herb. 22a.
szél (ventus): mind az fzél | 'f mind az tengher enghed v neki
Sylv: UT. I. 55. es meg ízűnek az fzél Sylv: UT. I. 55. 55. 55. —
mert az fzél arczul fuyuala ű reaiok Sylv: UT. I. 59. es az fzél meg
czendefzedek Sylv: UT. I. 59. . . .
fockan is fzeluezbe vefznec el Helt: Vigk. G4a. Prophetály á
ízeire Helt: Vigk. G8a. mond efzt á fzelnec H e l t : Vigk. G8a. Jőy
ide izgi H e l t : Vigk. G8a. Es fzel iőve H e l t : Vigk. G8a.
mert á fzel elenec vala Helt: UT. D5a. meg ála á fzgl Helt:
UT. D6. melly á ízeitől ingattatic Helt: UT. C4a
A nap enéfzeti fzel fzépen fuuán Valk: Chron. Fij.
ízeire ne mennyen Mel: Herb. 31a.
á forgő fzél előtt Mel: Job. 51a. á fzél előtt Mel: Job. 51a. á
fzél ellen. Mel: Job. 51a. 1. s z . . . .
tégla: auagy tégla ház. Verb : Decr. d2.
tél: az tű futaitok télbe ne legén Sylv: UT. I. 71a.
Ezenképpen tglben is Helt: Chron. la.
elhetz vgle télben is Mel: Herb. 43a. a ki tglben is zöld Mel:
Herb. 8.
tér (térni) : hog azok tűreatok terűin | el ne fzaggaffanak tútő-
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tokot Sylv: UT. I. 10a. hog az ó bűnökből ki térninek Sylv: UT. I. 57a.
]£s efmeglen Jerufalembe térinek Sylv: UT. I. G8a. azokra meg ne
térien Sylv: UT. I. 71a. Valaki az hűtre térend Sylv: UT. I. 77a.
7 7 a . . . . II. 55. II. 55.
Tgrietec meg H e l t : Vigk. B8. legottan vifzfza ter á Lélec á
teftbe Helt: Vigk. H8a. mayd egybe tgrnec H e l t : Vigk. K2a.
haza tgrtec volna Helt: UT. A3a. Herodefhőz viffza ne tgrnónec
H e l t : UT. A3a. Galileaba viffza tere Helt: UT. A6. ackor tgrmeg Helt:
UT. A8a. tű reatoc térien Helt: UT. C2a. tgrec ifmet az én házamba
Helt: UT. C8a
E4
foha meg nem tgrhet az ö fiaira Verb: Decr. b3. az elöbeli
állapatra tgrnec Verb : Decr. e4a.
Auria András meg tere Valk: Cron. Biij. Illua fzigetre ó vtábol
tgre Valk: Cron. C. Tenen meg Valk: Cron. Dij2. tere Valk: Cron.
Dij2. Mind kgt fglre nagy órem vigafág tgr Valk: Cron. E 2 . . . . J 2 . . . .
meg terűén annac vtánna H e l t : Chron. 7a.
kgt tyikmony heban á mennyi tgrne Mel: Herb. 39.
meg térfz Mel: Job. 55. 55. 57a.
vész: E^s img nag véfz támada az tengheren Sylv: UT. I. 12a.
latá űkőt hog az véfznek miatta | nehezen vifelhetngk az haiot Sylv:
UT. I. 59.. . .
fockan is fzglugzbe vefznec el H e l t : Vigk. G4a.
nagy vgfz támada á tengheren H e l t : UT. B7.
á Tengeris meg fzűnik á nag uéfztűl Mel: Job. 54a.
2. A t ö b b i

szótagban.

egyéb : egéb hét atafiát lata Sylv: UT. I. 6a. egéb tartomanokbol Sylv: UT. I. 6a. megenni egébnek Sylv: UT. I. 52. fenki nem
egéb Sylv: UT. I. 66. Iga egéb több affzoni állatok Sylv : UT. I. 76a.
ne legén más űnalanál egéb Sylv: UT. I. 70. d e : eggb ez vilaghi dol
goknak kiuanfaghi Sylv: UT. I. 54. kicsoda boczathatt'a meg ember
nek bűnit egeb Sylv: UT. I. 51.
egygb Lelkes álatokat H e l t : Vigk. A2a. az őrec halálnál egygb
H e l t : Vigk. B4. femmi nem egygb H e l t : Vigk. B4a. B6. melly nem
egygb Helt: Vigk. B7a. C7. ebbe egygb nem lehet H e l t : Vigk. C8.
egygb lelkes álatokat H e l t : Vigk. D4. egygb dolgaidat Helt: Vigk.
E3
F7a. F8a.
Ninczen itt mingkűnc egygb őt kenyérngl Helt: UT. 5.
egygb dolgoc felől támadnac Verb : Decr. a l . egygb igaffágos
iofzággal Verb : Decr. a3. egygb orfzágbeli nagy wrakat Verb: Decr. a6.
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egygb Egyházi férfiaknac Verb: Decr. a6a. egyéb valami iofzagot Verb :
a7a. egygb dolgoc felöl a7a. egygb orfzágbelieknec Verb: Decr. a7a.
bla. . . . b4. . . . cl. . . .
Egygb dolgokat hatra hadiatoc Valk: Cron. Aij. Egygb fgle
gyúmőlczec Valk : Cron. Liij2.
foc egygb Papockal Helt: Chron. 3. 3a. 4a. 6a. 8. 8. . . .
egygb vakfágot Mel: Herb. 31. egyéb Mel: Herb. 2a.
? ! elég: Igaz elég egg napnak az ű gótrelme Sylv: UT. I. 10.
nem uagok elég erre Sylv: UT. I. 11. de: elgg erre nem uagiok Sylv:
UT. I. 49. nugoggatok | igaz elgg | el iűtt az ora Sylv: UT. I. 74.
nem elég H e l t : Vigk. B2. Ez elég mingkűnc Helt: Vigk. C7a.
meg elégödgyűnc Helt: Vigk. E2.
mert öc meg elégitetnec H e l t : UT. A7. Elég á napnac az 6
tulaydon nyauallyáia Helt: UT. B4. C3.
elégteleneknec alitatnac Verb: Decr. c8a.
hol nem elég fubánac Valk: Cron. B. efzt elégnec alita Valk:
Cron. B2. 02. legyen elég Valk: Cron. E. elég volna Valk: Cron. Hiij2.
Elég iráft Valk: Cron. Miij.
meg elégednec H e l t : Chron. 2.
fzéna kőzöt elgg vagyon Mel: Herb. 41a. elég Mel: Herb. 37. 41a.
(E szó e hangzóját ezek alapján megállapítanunk nem lehet. Ha
a szó e'-je tényleg zárt hosszú é, a mint hogy a HELTAI Vigk., UT.
és Chron., továbbá a VEBBŐCZI Decr. s VALKAI Cron. alapján (me
lyek kétségtelenül következetes jelölések, míg a MELIUS Herb.-a csak
bizonyos mértékben következetes s így nem bizonyít semmit) annak kell
lennie, miért nem lett belőle SYLVESTERnél í, mint a többi zárt hosszú
e'-kből ? Úgy látszik, a SYLVESTER nyelvjárásában ez az e nem volt zárt
hosszú é abban a korban, a mikor a zárt hosszú e'-kből í lett. Hogy
a mikor SYLVESTER élt, mi volt, azt megint nem tudjuk megállapítani,
mert két példánk van é-vel, kettő e-vel (s több e-vel, melyről akár egyik,
akár másik jel könnyen letörhetett). Arra sem gondolhatunk, hogy a SYL
VESTER nyelvjárásában nyilt volt, s egy másik nyelvjárásban (a HELTAiékéban), a melyben a nyilt hosszú e-k általában megvannak, zárt lett volna.
Ha meg a HELTAiék zárt e'-jét veszszük irányadónak, s zártnak veszszük
a SYLVESTER nyelvjárásában levő alak hosszú e hangját ÍR, — hogy ma
gyarázzuk meg annak megmaradását? Avagy talán abba a csoportba
tartozik, a melybe az és, még, felé szavak e-je?)
Erdély: Totorfzágbol, Erdglből Verb: Decr. ala. Kalotafzekben
végezéc Erdglben Valk: Cron. Kij2.
Erdglly orfzágban Helt: Chron. 1. 1. 4a. 5. 5. 5. 5a. 5a. 5a.
6. 6. 6
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fillér: az vtolfó fűllygriglen meg füzetz Helt. UT. A8a. Nemde
kgt verebeteket adnaké el egy fúllygrkén Helt: UT. C3a.
görbécses: górbgczes es igen hegyes föld Helt: Chron. 6.
? gyökér: gs ninczen ű bennek gúker Sylv: UT. I. 54. (csak
e-vel való alakokat találtam).
á faknac gyökerére Helt: UT. A5.
feb gyogyitani iö az gyűker Mel: Herb. 8. iö az gyükére Mel:
Herb. 20. gyökér Mel: Herb. 36a.
? gyömbér: fgl drachma gyömbért Mel: Herb. 19.
hóhér : adá ötét á bohgreknec kezébe Helt: UT. E6.
? kör ég: Het fzáz kőrgg haióckal közel volna Valk: Cron. Fij2.
kevés: de keues az műes nip Sylv: UT. I. 14a. csak e-vel való
alakokat találtam.
mert keugs rnulua meg kel halnod Helt: Vigk. A5a. keugs gon
dot vifelnec Helt: Vigk. C2a. kevés befzéddel fzóltunc Helt: Vigk. E3.
keugs idó mulua Helt: Vigk. M5a.
kevgfb fúzetéffel szabaditanac meg Verb: Decr. C3a. egy keugs
űdöre Verb: Decr. f8.
Melly keugs viadallal kgzbe iuta Valk: Cron. Ciij. Szép keugs
Numida louagia vala Valk : Cron. Diij, Keugs hogy rabfágba ot nem
akada Valk: Cron. Diij2. Egy keugs Töröc fzin népe ki vagyon Valk:
Cron. Hij2. czac keugs görög louagia Valk: Cron. Hiij. Jiij3.
keugsb várafoc Helt: Chron. 2a. egy keugffel fellyeb Helt: Chron. 3a.
keués melegfég Mel: Herb. la. 10a. 38. valami keueffé Mel:
Herb. 1. 2. 9a.
kövér: mert é népnec fzúne meg keugredet Helt: UT. D2.
köugr ökrec Helt: Chron. 6.
kóuér Mel: Herb. 31. 32. . . .
közép: közgparánt kőzettec meg álata Helt: UT. E4.
köz és kezgp renden való nemes ember Verb: Decr. c4.
Kőzgbben németeket és álgyukat Valk: Cron. Hiij4. Czáfzár hellyét
hadiá közgp záfzlóknál Valk: Cron. Hiij4. Mikor kőzelgetnenc á boyt
kezgbben Valk: Cron. Kij2.
Kezgbben kedig laknak á Leuionac Helt: Chron. la. közgparánt
Helt: Chron. 7. — de : kőzépire Helt: Chron. 3á.
közóparánt Mel: Herb. 40.
levél: aggon neki leuelet az el váláfrul Sylv: UT. I. 8. (csak
€-vel való alakokat találtam).
vgyan ázzon levglbe Helt: Vigk. L7a.
adgyon mendéc leuelet Helt: UT. B.
Auagy az iktató leugllel Verb: Decr. a4a. ki hamis leugllel nyil-
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uan él Verb; Decr. b l . ha oc leuglbe be tefzic Verb : Decr. b5. mert.
az oc leuglbe be nem iriác efzt á cikelt Verb: Decr. b5. auagy vallás
leuglben is Verb: Decr. b7a. az adomány levéllel magát auattya Verb:
Decr. c5. akar kinalo levgl legyen Verb: Decr. c6. A melly leuglben
Verb: Decr. c6. az iktató leugllel egyetembe Verb: Decr. c6. A leugl
eröttlen lefzen Verb: Decr. c6. c6a. c6a. c6a. . . .
Az fzöló leuélnec Mel: Herb. 6a.
ledér: auagy egyéb ledér embereckel Verb: Decr. e2.
nehéz : Fiaim vay mell' ighen nehéz azoknak az iftennek orfzágába menniek Sylv: UT. I. 66. többi példák g-vel.
nehéz vgyan efzt mímelni Helt: Vigk. E6. E6. . . .
igen nehéz dolog H e l t : Ohron. 2.
Mű fel támadáfunc ért nehgzleni Valk: Diij4. A fegyver nehgz
Valk: Cron. Fij 2.
Nehefzkes affzonnac ártalmas Mel: Herb. 20a. (többi alakok is e-vel).
szekér: kgt fzeker Helt: Chron. 5a. fzekgres louac Helt: Chron. 6.
temérdek : Temgrdeki nagy kazdagfágokat Valk: Cron. Eij. Te
mgrdeki eléíl'el kazdagfággal Valk : Cron. Fij. Temerdeki kazdagfága
Valk: Cron. Liij2. Mij.
temgrdec rőuid fzaru gomba Mel: Herb. 28a. temérdec á fzára
Mel: Herb. 32a.
tenyér : egy tengrni fzéleffec te előtted. Helt: Vigk. G2a.
teryék: melly á Léleknec egyetlen egy hafznos orvofága és
teryeke H e l t : Vigk. B2a.
vezér: vakoknac vac vezéri ezzec Helt: UT. D7. egyic vac á
máfikat kezdi vezgrleni Helt: UT. D7.
Az vezgr Baffác közzé ötét véué Valk : Cron. Ciij. Vizi Vezgrféget ngki engede Vak : Cron. Ciij. Legyen vezgre Lelkűnknec Valk :
Cron. Eiij. lön vezgre Valk : Cron. EÜJ4-. vezgrónec Valk: Cron. Kij2.
vitéz: kicsoda vitézkedik Sylv: UT. 11.31. a többi példák e-vel.
Vitgzinec lön tőle diczirete Valk : Cron. Bij. Vitgzlö férfiackal
kéfziténec Valk: Cron. Bij. F. F. F2. Fij. Vitgzeket fzőrze Valk: Cron. F.
vitgzecValk: Cron. Fiij. . . . GHj. Gij. . . . az vitgzlö wrac Helt: Chron.
2. 6. 8. 8a . . .
[? metél: az kőrnúl metélift Sjlv: UT. II. 29. — a többi pél
dák e-vel.
Mert vadnac á környűlmetglkedéfbe Valk: Cron. Liij. 3. Kornyúl metgléffe ofzfzon népeknec Valk : Cron. Liij3.
meg metgltéc Mel: Herb. 36a. 41a.
? vetélkedik .• femmi kgrdés auagy vetglkődés Verb: Decr. 67a.
vetglkedéffec, és egyenetlenfégnek nemej Verb: Decr. e5.]
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3. B a g ó k b a n .
a) Igeragokban.
A perfectum s imperativus egyes sz. 2. sz.-nek Z-je előtt.
mellet az iftennek ízérzettel Sylv: UT. I. 7a. az mellekre efkúttél Sylv: UT. I. 8. HamiíTan ne efkeggél Sylv: UT. I. 8. 8. miczoda
aiándikod vagon kediglen az mellet máftul nem vúttél Sylv. UT. I. 26a.
Emelkeggél fel Sylv: UT. I. 68a. nem vitkeztél Sylv: UT. II. 30. afztalához ültél Sylv: UT. II. 31
Ember, emlekózzgl végedről Helt: Vigk. A5a. Es végedről elmélkődgygl Helt: Vigk. A6. emlekőzzgl á te végedről Helt: Vigk. B4a. D5.
erre igyekózzgl Helt: Vigk. D6a. kegyelmes Iftent fzerzőttgl Helt: Vigk.
D7a. kiknec vétőttgl: Vigk. E3. békélygl meg á te attyadfiáual Helt:
Vigk. E4. Tzélt töttel nekie Helt: Vigk. G2. . . . ne effel kgtfégbe Helt:
Vigk. L3a
M7.
Ha iftennec fia vagy fzekellyel alá Helt: UT. A6. hogy láboddal
meg ne vtkúzzgl á kőbe Helt: UT. A6. á tőmlőtzbe vettefsel Helt:
UT. A8a. a te feiedre ne efkúdgygl Helt: UT. B. B. békéllygl meg á
te attyád fiával Helt: UT. A8a. hogy ne teffgl embereknec bőytelni
Helt: UT. B3. Es miképpen hittgl Helt: UT. B6a. Nem de ió magot
vetettelé Helt: UT. D2a. Miért ketelkőttgl Helt: UT. D6. vettefsel
Helt: UT. Eía. E4a.
Kófzitőttgl moft hadat Partusokra Valk: Cron. Cij2. Jőtt§l meg
rontani kegyetlenféget Valk: Cron. H2. Kin iob réfzóre vettgl győze
delmet Valk: Cron. H2.
békélliél Mel: Job. 55.
b) Névragokban.
-nél.
fzomiuhozzák az iftennél való meg igazuláft Sylv: UT. I. 7.
kézinél fogua fel emele űtet Sylv: UT. I. 50. vetemineknél Sylv. UT.
I. 54a. Vala kediglen ott az hegeknél nag nay difzno Sylv: UT. I. 55.
Ez az embernél lehetetlen dolog Sylv: UT. I. 66. az iftennél Sylv:
UT. I. 66. 66. mindeneknél gűlőlfigben lifztek Sylv: UT. I. 7 1 . . . . —
mú nálunk nélkül Sylv: UT. II. 26a. kőrnül metelkedis nélkül Sylv:
UT. II. 29a. kouaíz nélkül Sylv: UT. II. 27a. házaffág nélkül Sylv:
UT. II. 29. fzakadás nélkül Sylv: UT. H. 30. feleiig nélkül Sylv:
UT. II. 30. Az első részben általában e-vel.
Nyelvtudományi

Közlemények

XXXVIIL
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kikngl az Wr Iftennec tifzta Euangelioma vagyon Helt: Vigk.
A4. az efzeffekngl nem czac az vres lámpáfoc vadnac Helt: Vigk. B7a.
á kinél á halálnac hatalma vagyon Helt: Vigk. E8a. kingl a mi efztendenknek f zárna Helt: Vigk. G5. G7. H3. . . . Irgalmaffág nglkűl
való Helt: Vigk. C. Iftennec ifméreti nélkül Helt: Vigk. Da. igaz
hitnglkűl Helt: Vigk. Da. fzomorufág nglkűl Helt: Vigk. D7a. hire
nglkűl, akarattya nglkűl H e l t : Vigk. G3.
íegybe volna Jofepbngl H e l t : UT. A2. Mit müeltec többet az
egyebekngl H e l t : UT. Ba. Nemde nagyobé az élet az eledelnél Helt:
UT. B3a. Nem fellyeb való á tanituány az ő mefteréngl Helt: UT. C3.
foc verebeknél bóezületefbec Helt: UT. C3a. Es gonozban lefzen annac
az embernec vtólfo álapattya az elfőnél H e l t : UT. D. Nincsen itt
mingkűnc egygb őt kenyérnél és kgt halnál Helt: UT. D5a. E7. E7a.
minglkűl fzükőlkőttec H e l t : UT. B2a. mind ezzeknglkűl fzükőlköttec
Helt: UT. B4. á tü Atyátoknac akarattya nélkül Helt: UT. C3a.
példa befzédec nglkűl H e l t : UT. D3. gyermekéé nélkül Helt: UT.
T)5a. D8a. . . .
nagyob a nemefeknel Verb: Decr. a2. ha más vdegen kgzngl
volna is Verb: Decr. c3. á tőb attyafiac réfzéngl ,Verb: Decr. D5a.
más idegen kgzngl Verb: Decr. e6. külfő ellenfégekngl Verb: Decr. e8.
kőz bőczngl fellyeb Verb: Decr. e8a. taualy való vőuékngl Verb:
Decr. fi. — tőruény nélkül Verb: Decr. a5a. hitettlenfégnec notaia
nélkül Verb: Decr. a6. király confeffufa nglkűl Verb: Decr. a6a. mag
nglkűl meg fogyatkofztao Verb: Decr. a8. á Király kegyelme nglkűl
V e r b : Decr. cl. Király engedelme nélkül Verb: Decr. cla. fiu ág
nglkűl c2a. pénz nglkűl Verb: Decr. d2a. . . .
minden népekngl vala neuezetes Valk : Cron. Biij2. Szabadfág
kiuánas nagy az népekngl Valk: Cron. Lij2. Noha nem volna iob az
egy hiwfégngl Valk: Cron. Lij2. Bégi és iö móddal meg szokott
rendngl Valk: Cron. Lij2. — Mulatfág nglkül vifeli ó hadat Valk:
Cron. Ciij2. Minden felől pénz nglkűl foc wr fiac Valk : Cron. Eiij4.
Füzetes nglkűl Károlynac fzolgálnac Valk: Cron. F2. Liij2.
kikngl ieles louac és drága vad bőrec vadnac Helt: Chron. la.
melyngl fzeb éptitőt házat Helt. Chron. 3a. 7 — oc nglkűl Helt:
Chron. 7a. 8. 8. 8. . . .
menngl gdefb Mel: Herb. 27. laffu fzennél főzöd Mel: Herb. 27.
terem az fzölő mefdgyéknél Mel: Herb. 33.
az égnél főidnél nagiob Mel: Job. 54. 1. sz. feiedelmeknél Mel:
Job. 54. 1. sz. acki az Iftennél vagion Mel: Job. 56a. 60. 60a. magy.
60a. magy. — marhaiok nélkül Mel: Job. 49. fűuáfnélkül Mel: Job.
49a. 51. 53a. 58. 61a. 1. sz.

*
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A nek- személyragozott alakjaiban.
meg mutatá fi neki Sylv: ÜT. I. 6. 6. 6. 6
12
Prózá
ban mindenütt e-vel. De a distichonban, hol a szótagok hofszúságarövidsége nagyon fontos, e-vel. Profeták által fzolt righen néked az
iften. Buzgó lilekuel fzol moft es néked ez által. Néked azirt ez lún
prophetad | doctorod | ez lűn. Itt ez Írásban szol moftan gs néked ez
által. Szol vala righen | fzol néked az itt Magárul.
Jelench meg Wram énnekem Helt: Vigk. G2a. G8. G8a. . . .
keueset hafználnac tengked Helt; Yigk. G6. Mind egy neki á fzegény
kuldós Helt: Vigk. A6. Mit tehetec neki H e l t : Vigk. D8. lehetettlen
az vtán ő ngki H e l t : Vigk. E6a. ninchen maradandó vároe it minekűnc Helt. Vigk. B2. ad efzt minekúnc Helt: Vigk. B4. B7a. B7a.
B7a. B7a. . . . meg adom tűnektec H e l t : Vigk. B8. túngktec meg
kéfzitőttet H e l t : Vigk. D2a. D3. E3a. E3a. E4. E4a. . . . fok ió adatic
óngkic Helt: Vigk. F 5 . chendes álom ő nekic Helt: Vigk. F8a.
Énnekem fzőkfég Helt: UT. A5a. B5. B6a. meglen meg mondom
teneked Helt: UT. A3a. A6. A8a. A8a. Á8a
neked H e l t : UT.
B3. ö neki meg hattá vala Helt: UT. A2a. . . . A6. A6. A6. A6. . . .
meg ie'lenéc ngki Helt: UT. A2a. A5a. A5a. B. B. . . . illic minekúnc
betellyefsiteni Helt: UT. A5a. ngkűnc Helt: UT. B2a. B7. B7a
kiczoda ielentótte meg tűnektec H e l t : UT. A5. A5. A8. A8. A8.
A8a
monda nekic Helt: UT. A5. A6a. B6. B6a, B7. . . .
a királynac graciaia fem fzűkféges őneki Verb: Decr. b4. adhatoiat adta neki Verb : Decr. b4. őneki is bafonlo mértéckel vifzontac
mérettefséc Verb: Decr. c2. d l . d2a. d 4 . . . . e6a. . . . mondatic műnekűnc Verb: Decr. c6. c6a. c6a. . . .
Lesbus fziget neki hazáia vala Valk: Cron. Aij. B. Diij2. Diij4.
Diij4. . . . E . Egy dologról moft nektec emlekózem Valk: Cron. Aij.
diczire őnekic minden dolgokat. Valk: Cron. Bij. Fij2. Fiij4. . . .
énnekem vgy tetzic Helt: Chron. la. 5a. őnekic Helt: Chron. 6. 8.
énnekem Mel: Job. 56. általában e-vel.
A vei- személyragozott alakjaiban.
ne gondol! véle Sylv: UT. II. 29a. A többi adatok e-vel.
őrecké ő vele élyűnc H e l t : Vigk. E6a. meg réfzefűlt vglec
Helt: Vigk. E8a. ő vgle elő hozza H e l t : Vigk. F7. 16. I6a. I6a
ó velec lefzen H e l t : Vigk. H8.
egész Jerufalem ő vele Helt: UT. A3. A8a. A8a. Ba. C6a. . . .
méglen á vőlegény vglec vagyon H e l t : UT. B4a. B8a. D8. D8a. . . .
femmi réfzt vglec fem vehetnec Verb: Decr. b5a. vgle be nem
2*
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mehetnec Verb: Decr. b7a. annac vtanna él veje Verb: Decr. dl.
kic vgle meg efkófznec Verb: Decr. dl. vele nem teheti Verb:
Decr. e6a. tartozické vglle Verb: Decr. g2.
kic velle fzómbe lefznec Valk: Cron. B. Veje egyút Algeriom
országát Valk: Cron. Biij4. Ciij3. fzép fzin nép velle vala Valk: Cron.
Biij4. C2. Cij. Dij. Dij2. . . . Mind vglec egy hiten való Wraknac
Valk: Cron. E. veUee Valk: Cron. Eij.
mofd vglle Mel: Herb. 6. vele Mel: Herb. 13a. 13a. 13a. 16
főt mos vgle Mel: Herb. 2. 2a. 4. vélle Mel: Herb. 8a. 8a.
feleltet en uélem Mel: Job. 48. ha fzinte véle pőrlők lem félek
Mel: Job. 56a. 53a. 1. sz. 53a. 1. sz. 53a. 1. ez. . . .
4. A f u t u r u m b a n , (-ind).
az ű ága genghe lénd Sylv. UT. I. 7a. 7a. 8. . . . mert az holott
lénd az tű reytek-marhátok Sylv: UT. I. 9a. az te fzemed eggűgű
lénd Sylv: UT. 1. 9a. ha az te fzemed gonofz gonofz lénd Sylv. UT.
I. 9a. az ház feliben lénd Sylv: UT. I. 71a. 71a. általában e-vel
(természetesen olykor e-vel is), hog ha felesighet véndefz Sylv. UT.
II. 30. || Valaki annak okairt meg fzeghénd egget Sylv: UT. I. 7a.
auag ha halat kirénd Sylv: UT. I. 10a. az ú lábainak alá veténdi
Sylv: UT. H. 39. mikoron oda menéndek Sylv: ÜT. II. 40. 40. 40a.
40a. . . . ha az ur iften enghedéndi Sylv: UT. II. 40a. . . . mikoron
alkalmatoffágot nerheténd Sylv: UT. II. 40a. betelíefijténdi Sylv: UT.
II. 57. (e-vel való alakok is vannak).
Ha kedig á te fzőmed gonofz leiénd Helt: UT. B3. C2a. hogyha
az ház méltó leénd Helt: UT. C2a || á iőuendő haragot Helt: UT.
A8. e-vel. . . .
noha fiu leiend Verb: Decr. a3a. leiendőket Verb: Decr. b3.
leiendőc Verb: Decr. b3a. leiendnec Verb: Decr. b5. — kegyelmet
teiend Verb. Decr. b7a. veiendnec pénzen Verb: Decr. b5a.
5. «Hangnyújtó»

tövekben.

felette ighen fenék valanak Sylv: UT. I. 12a. az ighö kémenczebe vettetik Sylv: UT. I. 10. Nemde fzedneki az tőuiffekről fzólőt |
auag az tóuiffeflapukrul figheket Sylv: UT. I. 11. de: hanem minden
ighiuel Sylv: UT. I. 6a. ez ighikuel Sylv: UT. I. 6a. eluifzi az ighit
Sylv: UT. I. 54, czak őt ighit Sylv: UT. I. 37. 37. 54
teuinek
fzőriból vala Sylv: UT. I. 49a. egg mefíben Sylv: UT. II. 36.
é kis kónyuetskgbe Helt: Vigk. A4 efzt é kőnyuetskgt Helt:
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Vigk. A4a. az ó kifdet gyermetskgc miat Helt: Vigk. D5a. mint á
kifdet gyermetskec Helt: Vigk. Gla. á fzent Kerefztröl való könyuetskebe Helt: Vigk. G6a. de: ez Igét Helt: Vigk. C. Az illyen
Igékből Helt: Vigk. G3a.
ved hozzád a gyermetskgt Helt: UT. A3a. A3a. A3a. A 4 . , . . E4.
Nem de kgt verebeteket adnaké el egy fűllyerkén Helt: UT. C3a.
holnap á kementzebe vettetic Helt: UT. B3a. D3a. (? Obed nemze
Jefsgt Helt: UT. Aa.). De: egy fűllyerkén Helt. UT. C3a. minden
igéuel Helt: UT. A5a.
mellyeket a fzűlgc pénzel vöttenec Verb: Decr. b5a. b5a. ki
vgyanazon varmegyében lakic Verb: Decr. c4. kűlemb-kúlemb \ármegyekben Verb: Decr. d5. hafznos czergt tehet Verb: Decr. f7a.
ezerébe ngkic adnac Verb: Decr, f7a. á czerglés lót volt Verb: Decr.
f7a. á czergt Verb : Decr. f7a. ezerébe adattatotnac lönnie Verb : Decr.
f8. f8. á mellyet el czerglt Verb; Decr. f8. f8a. . . . á kis földnec
réfzetskeben Verb : Decr. g2. afzt á réfzetskgt Verb: Decr. g2. de:
elménec iofágiual Verb: Decr. a3. Ez déac igétske Verb: Decr. b8a. —
vármegyéből Verb: Decr. a la.
Tulaydonfága ez á Szerenczenec Valk : Cron. Biij2. Biij2. Ennyi
fzerenczgs had viffeléféuel Valk: Cron. Biij3. Szerenczgre moft ma
gadat nem bíznod Valk: Cron. D. fzerenczgfec lefztec Valk: Cron.
Diij3. E. Gii]4. — Czac a Velentzeffec meg maradánac Valk: Cron. F.
ió izű dinnyec es fűgec teremnec Valk: Cron. Liij2. miffgt fzolgáltatnac orgona fzókba Valk: Cron. Liij3. de: gonofz elméuel Valk:
Cron. Aija. békét hagyá Valk : Cron. Aiija.
meg ofztattot hetuen őt Vármegyékre Helt: Chron. 2. 5. foc
Vármegyéé Helt: Chron. 2a. 2a. 5. Vármegyeben Helt: Cron. 3. 3.
3a. 4. 5. Vármegyébe Helt: Chron. 4. Prini Imrgt Helt: Chron. 4a.
hogy órőc Meffgt tartanánac Helt: Chron. 5. Befztertzgnec neuezic
Helt: Chron. 5a. 6. de: háborgó és békétlen Helt: Chron. 2a.
de ártnac á magoc a Veféknec Mel: Herb. 1 a. Vefénec Mel:
Herb. 7a. az Figét Mel: Herb. 2a. 14. az Figében Mel: Herb. 2a.
haragos epét Mel: Herb. 4. 6. mint egy Geztenyét Mel: Herb. 14a. 15.
Geztenyéc Mel: Herb. 15. kgt fgle Czipkénec Mel: Herb. 11. á
Szőmörkénec bugái Mel: Herb. 18. 18.
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ü Mai é helyén Sylv. i (i). Helt., Verb., Valk. é, Mel: Herb.
% é, Job. §, e.
1. Az e l s ő s z ó t a g b a n .
béke: Bódogok az bikefighefek Sylv: UT. I. 7. mennél bikefiguel Sylv: UT. I. 56a. hamar meg bikill'él Sylv: UT. I. 7a.
Iftennec Kegyelmefségét es Bókefségét H e l t : Vigk. A2. békélyel
meg á te attyadfiáual Helt: Vigk. E i . meg békéltóttot az attya
Iftennel Helt: Vigk. F. F4a. F 5 .
Bódogoc á békefségeffec Helt: UT. A7a. hogy békefféget boczáffac Helt: UT. C4. C4
békefséges io fzertarfcafnac Verb: Decr. b 1. noha meg békélio
is Verb : Decr. b4. . . .
békét hagyá Valk: Cron. Aiij. Békeféggel onnat el erefztene
Valk: Cron. Ciij.
békó: az bikok apróra romlanak vala Sylv: UT. I. 55a. bikokual | es lanczokual meg kötöztetett volna Sylv: UT. I. 55a.
béna: hauaffokat, és bénákat Helt: UT. A7. monda á bénánac
Helt: UT. B7a. bénafágba Helt: UT. B6.
bér(es): Zebedeuft el haguan az haioban az birefekuel Sylv:
UT. 50.
czél: az fel tűtt czil fzerint Sylv. UT. I I . 71.
az előttem feltőt tzélyhőz Helt: Vigk. D8a. Tzélt téttel nekie
Helt: Vigk. G2. bizonyos tzéle tótettet H e l t : Vigk. G4.
dél (regio australis): á Dél felől Helt: Chron. 1. 2. 5a. 6.
Délyre Helt: Chron. 1.
? dél (tempus meridianum): Az ki penig fokát éfzic az Figében,
dellyeft Mel: Herb. 2a.
édes: á mi édes atyánknac kebelébe Helt: Vigk. D2a. ón édes
fiam Helt: Vigk. D7a. az én édes Iftenemnec H e l t : Vigk. D8. az ö
édes teremtóiektöl Helt: Vigk. D6. . . .
igen meg grt és édes Mel: Herb. 1. 1. 7a. 12a. gdes Mel:
Herb. 3. 13. 13. 24
mint eg gdes falatot Mel: Job. 48a. 48a. 52a. 59. édeffek Mel:
Job. 53 magy. 53 magy.
ég (ardet): az gehennek igó tűzire Sylv: UT. I. 8.
ha kinek az ű műe meg ighend Sylv: UT. I I . 26.
á pollyuát kedig meg égeti Helt: UT. A5.
Falu égétéfben Verb: Decr. a5a. hazákat fel gyuytnac, és égetneo
Verb: Decr. b l a .
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Jól láttyác mikor ég fzomfzédioc háza Valk: Cron. Biij2. égete
és rabola Valk: Cron. Ciij. . . .
éj: neguen napon es neguen ijel Sylv: UT. I. 5a. . . . az ember
fel kellen ijel Sylv: UT. I. 54a. mind ijel | 's mind napual Sylv :
UT. 55a. az ijnek neged vigazáfa fele Sylv: UT. I. 59.
fel vőué á gyermeket, es az ö annyát éyel Helt: UT. A3a. Es
midőn negyuen éye nappá bőytelt volna Helt: UT. A5a.
Etzaka vte ő Spaniolokra Valk: Cron. A2. B.
femmi óyec ninczen Helt: Chron. la. óy vagyon Helt: Chron. la.
Ha fzemedet mofod á vizéuel gyei Mel: Herb. 4a. 26a. 31a.
óijel meg afsák Mel: Job. 58a. az éyeli látás Mel: Job. 48a.
ék(es): ikeffek Sylv: ÜT. 35a. íkes dolog Sylv: UT. II. 34
iktelen tagiainak bűebb ikeffige vagon Sylv: UT. II. 35a.
örecké való egéfségel ékes Helt: Vigk. H4.
á Nemeffec még ékefüttetnec Verb: Decr. a2a. meg ékefitetic
nemeffégnec méltofágáual Verb : Decr. a2a.
ékeién fzolo Helt: Chron. 1. 1. 3.
az én ekés befzédemetis Mel: Job. 50a. 56. 61. meg ekefitette
Mel: Job. 61a. ékes Mel. Job. 53 magy.
él: iobbijczatok meg az tű Heteteket Sylv. UT. I. 6. nem czak
keniruel il az ember Sylv: UT. I. 6. fzorgalmatofok ne legetek az tű
iletetekrűl Sylv: UT. I. 9a. fogiatok ilni iöuendóre Sylv. UT. I. 9a.. ..
meg eleuenedik Sylv: UT. I. 13a.
á négy éltető álatokból Helt: Vigk. A2a. az őrec élettre terőmtötte Helt: Vigk. A3. az órec életnec reménfégébe Helt: Vigk. A4.
miért élfz Helt: Vigk. A5a. tellyes életedben Helt: Vigk. A6. . . .
B. Ba
kie á gyermeknec életét akariác Helt: UT. A4. B3a. B4a.
C4. C4. Nem czac kenyérrel él az ember Helt: UT. A5a. . . . Az ó
eledele Helt: UT. A4a
töruényec egy follyaffaual élnec Verb : Decr. a2. mellyben élnec
Verb: Decr. a2. a6. bl. bl. . . . meg ólednec Verb: Decr. b7. e4.
de: vdőnec gltemes voltára Verb : Decr. e3a.
Soc éléffel álgyúckal Valk: Cron. Ciij.
Madaraknac hufáual élnec Helt: Chron. la.
az glő gyermeket meg őli Mel: Herb. 8a. 30a. 32. gly Mel:
Herb. 2. 21. 31a. elfz Mel: Herb. 2. 16. 19a. 21
ellyen Mel:
Herb. 31. de: Czimáz élő fú Mel: Herb. 40.
az ő iauát (es gletit) Mel: Job. 49. 51. 51. 51. . . . a gonofság
téuö gonofzok ginek Mel: Job. 50a. 52a. 52a. . . . élt Mel: Job.
48a. 1. sz. 51a. 1. sz. 55a. m a g y . . . . élnek Mel: Job. 50 magy.
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57a. 1. sz. 59a. magy. (E szó mutatja legvilágosabban a Herbárium
és a Job k.-nek következetlen jelölését.)
ének: Ineklift tifzek Sylv: UT. I. 37.
így énekel á fzent Anna afzfzony is Helt: Vigk. G3. G3.
Jáfz éneket mondotnanc Helt: UT. C5.
Orfzágoknac valtozáfit éneklem Valk: Cron. Aij.
ép : megippúle az ű keze Sylv: UT. 52a.
Sűróféggel való ép tartományoc Valk: Cron. Ciij3.
A gonofzok magua gppen marad Mel: Job. 56a.
épit: mert kőfziklán épitöttet volt Helt: UT. B5a. ki az ö
házát á főuenre épitőtte Helt: UT. B5a.
azért nem épűthóttenec Helt: Chron. 2. 2. 2a. 3. 3. . . .
meg épijt Mel: Job. 55 1. sz. epitette Mel: Job. 49.
ér (ni) (pervenire): Mikor hammar á nagy Portufra érne Valk:
Cron. Aiij3. Czac hogy érheffe ő Ibraim Baffát Valk: Cron. C2. Kiket
hon érhetnec Valk: Cron. Ciij 2.
érnek Mel: Job. 50a. ernéis Mel: Job. 48.
ér (ni) (accidere): nem éri azzokat femmi kény Helt: Vigk. F4a.
ér(ni) (valere): Hogy á fellyűl meg mondót adatot iofzag alig
érne afzt Verb: Decr. 68.
? érni (maturari): a Helt: Vigk.-ben érni (érnec Liij3); a Mel:
Herb.-ban e-vel többször. Minthogy a Mel: Herb.-, mint már az
eddigiekből is láthatjuk következetlen, épen azért e szónak a Herb.-ban
való következetes §-vel való jelölése nem dönti el a kérdést.
érdem: az ő érdemec fzerént Verb: Decr. b2a. érdemlenónec
vennie Verb: Decr. b6a.
érkez(ni) (elérkezni): ennec ideié elérkózic Helt: Vigk. B5.
Mikor ez az idó elérkózic Helt: Vigk. B7a. G4. G6.
érkezés: Mert vadnac mindenfelé órközófben Valk: Cron. Aiija.
Bij2. Biij
észak: Az éfzaki tengerben Helt: Chron. la. la. 2. 5a.
fél(ni) (timere): Mijrt vattok filelmefek Sylv: UT. I. 12a.
Mire filtek ennire Sylv: UT. I. 55. ne fill Sylv: UT. I. 56a. fii vala
Sylv: UT. I. 56a. 56a
A félelmes es ketfégee emberi terméfzet Helt: Vigk. B3. ackor
fél az ember Helt: Vigk. B4. félelemnec helye Helt: Vigk. B4. B4.
B4a. B8a
Ne félly hozzád venned Mariát felefégűl Helt: UT. A2a. Miért
vattok fólelmefeo Helt: UT. B7. fél vala a néptől Helt: UT. D4a. . . .
Senkitől nem fél Valk: Cron. Aiija. Mert fél vala Valk: Cron.
Aiij4. Semmit félni váras népe nem tudót Valk: Cron. Ciij2.
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etetéftől ne félly Mel: Herb. 17.
röfzkettetö félelem Mel: Job. 50a. 51. 54. az Iftentöl nem fólij
Mel: Job. 56 s. 56 s. féltettek Mel: Job. 56 1. sz. féltébe Mel: Job. 53a.
d e : nem félnék Mel: Job. 56 1. sz. félek Mel: Job. 57.
fény: nem fénlet mingkűnc Helt: Vigk. B7. fénlenec 6c Helt:
Vigk. F5. tifzta, fénes es lelki Helt: Vigk. H4.
vgy fénlyéc á tű világoffágtoc Helt: UT. A7a.
vgian fónlik az epe sárgafágáual Mel: Job. 49a. 49a. 1. sz.
55a. 60
fér (ni): közel való hel'ekre fem firninek Sylv: UT. I. 51.
féreg: S á férgőckel lefzen lakáfod Helt: Vigk. A5a. ez ama
féreg Helt: Vigk. B7a.
mérges férget Mel: Herb. 15. 17a. 19. 23
féreg Mel: Herb. 40.
a férgek rággiák Mel: Job. 52. á férgeknek gdes étke Mel:
Job. 59. férgeczke Mel: Job. 60a. féreg Mel: Job. 60a. féreg Mel:
Job. 60a. 1. sz.
férj, férfi: Valának kediglen az kik űttenek vala firfiak Sylv:
UT. I. 58a. az ű firijtfll Sylv: UT. I. 65a. firfiu Sylv: UT. I. 65a.
firfiunak Sylv: UT. I. 65a.
az ő férye Helt: UT. A2. Marianac féryét Helt: UT. A2.
baffonlitom az efzes férfiúhoz Helt: UT. B5a.
egyéb Egyházi férfiaknac Verb: Decr. a6a. fériénec öléfét Verb:
Decr. bl. Akar férfiac, akar leanyoc Verb: Decr. b4a. b5. b8a. . . .
fzép férfi gyermekét Valk: Cron. C.
fészek: az éghi madaraknak fifzkek vagon Sylv: UT. I. 12.
fifzket güytheffenek Sylv: UT. I. 54a.
az ggi madaraknac féfzkec vagyon Helt: UT. B6a.
? kék: á Kéc liliom tőuét Mel: Herb. la. 36a. 38a. 40 meg
kekiti Mel: Herb. 16. kec Liliom olayal Mel: Herb. 34a. 37. 38a.
43a. . . . Hogy nyilt-e vagy zárt a hangzó, azt a Herb. alapján el
döntenünk nem lehet; még akkor sem, ha a Herb. egész következe
tesen jelöli a kérdéses szó e hangját.
? kém: kémlettek vala Mel: Job. 58a.
kényszerít: ha valaki kénfzerit tégedet Helt: UT. Ba.
nem kénfzeritésból . . . meg hal Helt: Vigk. D2.
kép, -képpen: Ekkippen tegen vilagoffagot Sylv: UT. I. 7. 7a.
8a. 51. 51. 54a
Semmikippen ne efkeggetek Sylv: UT. I. 8. kiualtkippen való gondot vifeKetek erre Sylv: UT. I. 8a. . . .
De miképen hogy Helt: Vigk. A3a. B. B. B6a. . . . főképen a
Pfalmof okba Helt: Vigk. Ca. azzonképen Helt: Vigk. C2a. . . . az ö
képére teremtótte Helt: Vigk. C4a. képmutató Helt: Vigk. E5a.
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mint á képmutatóé Helt: UT. B2. B2. B4. kéuáltképen tefzen
emlékezetet Helt: UT. A. magy. kiuáltképen Helt: UT. A. magy.
Miképpen Helt: UT. A2a. femmiképen Helt: UT. A3. A8. A8a.
eképen Helt: UT. A3. A5a. A8
egyenlő képpen örülnec Verb: Decr. a2. Miképpen ide állá
Verb : Decr. a3a. másképpen is Verb: Decr. a4. kgt képpen Verb:
Decr. a4. ecképpen Verb : Decr. a4. a5. a5. a5.
Eképen ő vétkeit meg füzete Valk: Cron. Aiij3. Főképpen Valk:
Cron. Aiij3. Aiij4. . . .
miképpen Helt: Chron. 1. azonképpen Helt: Chron. la. fő.
képpen Helt: Chron. 2. ecképpen Helt: Chron. 2a. . . .
azonképpen Mel: Herb. 2. czoda kgppen Mel: Herb. 40a.
miképpen Mel: Job. 53 magy. 59. minéműképpen Mel: Job. 51a.
Czűdaképpen Mel: Job. 53 magy. . . .
kér: Agg annak az ki tetűled kir Sylv: UT. 1. 8. az ki kőlczőnt
kir Sylv; UT. I. 8a. mert valaki Is ír | az mit kír az meg adatik űneki
Sylv: UT. 10a. auag ha halat kirénd Sylv: UT. I. 10. 10a. 12a
Kérem ezokáért te nagyfág Helt: Vigk. A5. De kérlec meg
grched Helt: Vigk. Da. vétkeidnec bochánattyát kéryed Helt: Vigk. E3.
A ki kérend tőled Helt: UT. Ba. B4a. B4a. a ki kér Helt: UT.
B4a. B7a, B7a
fenki kéréffére Verb: Decr. a5a. mert a ki á iofzagot el kérte
Verb: Decr. b4. . . .
Jamboroc kérlec moft Valk: Cron. Aij. Aij. az egyre kezdlec
moftan kérnyi Valk: Cron. Cij. kezde várat kérni Valk: Cron. Ciij4.
kérlek Mel: Job. 50a. 54a. 55. bozszű álláft ker Mel: Job. 58a.
készerít: egg millfőldint való útra kifzerijt Sylv: UT. I. 8. az
házból kifzerijtettik volna kimenni Sylv: UT. I. 14. kifzerijczen
müefeket menni Sylv: UT. I. 14a.
Es kéfzerijtnek á feleletre Mel: Job. 48. 58.
kész: Tegitek hog kifz legén Sylv: UT. I. 49. .az lilék kísz
Sylv: UT. I. 73a.
miképen kelyen az embernec kéfzűlni Helt: Vigk. B. az örec
élettre való kéfzűlés Helt: Vigk. B2. . . . hogy á fűzetófsel kéfzec
legyúnc Helt: Vigk. C8. kéfz legyen Helt: Vigk. C8. kéfzúlettlen
Helt: Vigk. C8a
Ha
kéfzitfétec meg az "Wrnak vtát Helt: UT. A4a. ki meg kéfzit
á te vtadat Helt: UT. C5.
Szép kéfz Spaniol had Valk: Cron. Aiij3. fel kéfzűle Valk :
Cron. Aiij4. B2. Bij2
azért enis kéíz uagiok Mel: Job. 48. fel kéfzitet Mel: Job. 56.
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? kéve: ackik Vij kéué gabonát hofztak volt Mel: Job. 58.
lélek: az fzent lilektűl Sylv: UT. I. 5a. nemde az lilék fzerint
való fzeghinek Sylv: UT. I. 7. az fzent lilék Sylv: UT. I. 49a. . . .
I I . 22a. 22a. 22a
illiki az lelket meg tartani Sylv: UT. I. 52a.
ez világnak lelkit Sylv: UT. I I . 25. . . .
á fzent léleckel Helt: Vigk. A4a. á Léleknec egyetlen egy
hafznos oruofsága Helt: Vigk. B2a. á lélec eluálic á teftól H e l t :
Vigk. B4a. B5. B5a
fzent Lélektől H e l t : UT. A2. A2a. A5a. Bódogoc á kic Lélek
ben ízegényec H e l t : UT. A7
lelke H e l t : UT. A5a. C3. lelkec
Helt: UT. C2
nag keferő fziuel es léleckel Mel: Job. 52. lőlkőm Mel: Job.
48. EOa. 53. lölke Mel: Job. 57. 58a
lépfni) (gradi): Mikor Eomábol hadáual ki lépéc Valk: Cron. Ciij3.
? mécs: á mécznek kis világát Mel: Job. 60a. magy.
méh (uterus): mgg az en anamnak mihiben Sylv: UT. II. 55.
Mezitelen iőttem az annyámnac méhéből H e l t : Vigk. Ea.
méh (apis): nem maradhatnac femmi méhec H e l t : Chron. la.
A Szilfa virága árt az Méheknec Mel: Herb. 12. meg őli a
méneket Mel: Herb. 12a, Méhferben Mel: Herb. 19. . . .
méltó: méltán neuefztetic H e l t : Vigk. B6. méltóc ő hozzáia.
Helt: Vigk. F5.
á penitenciánac méltó gyűmőlczet H e l t : UT. A5. méltattlan
Helt: UT. A8
a parafztoknál méltofágofbac legyenec Verb: Decr. ala. méltofagnac iofagaual Verb: Decr. a2. méltán vetetnec elő Verb: Decr.
a2. a2a. a2a. a7. a8a. . . .
Mert nagy az Ibraimnac méltofága Valk: Cron. Bij.
mély: es hamar kikele hog miuel mill földe nem volna Sylv:
UT. I. 51.
ménes: nagy czordáckal és ménefeckel Helt: Chron. 6a.
mérföld: egg millfőldint való útra kifzerijt Sylv: UT. I. 8.
ha valaki kénfzerit tégedet egy mélfőldre Helt: UT. Ba.
czac tiz mélfőld Ebufumhoz vala Valk: Cron. B. harmintz mél-,
főid vala Valk : Cron. Ciij4.
majd het mélyföldic Helt: Chron. 5a. 5a. 5a. 5a. . . .
mér(ni) (metiri, dimetiri): Az mell' mirtikuel mirtek [ uganazonual mirnek tünektek egebek Sylv: UT. I. 10a. mirtek S y l v : U T .
I. 54a. . . .
á melly mértéckel mértec, viffzontac aual mérnec tűnektec.
Helt: UT. B4.
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méreg: ennec á mérgét Helt: Vigk. C8. Mérges kégyóknac
fayzati Helt: UT. A5.
Az méreg ellen igen io Mel: Herb. 4. 7. 28a. . . . mérget vz
Mel: Herb. 4. 7a. . . . mérges Mel: Herb. 4a. 9. . . . de: mérget
Mel: Herb. 19. 26. 31. 34a. mérges Mel: Herb. 23. 28a. 28a
mérges kégio Mel: Job. 49. Az Afpis kégiők mé(r)ge Mel:
Job. 49. 52a
méz: fafkákual il nála es erdei mizuel Sylv: UT. I. 49a.
eledele kedig fáfka es erdei méz vala Helt: UT. A4a.
ves mézet belé Mel: Herb. 1 a. mézzel egyed Mel: Herb. 3. 4.
4. 4a. 6a. . . . de : mezzel Mel: Herb. 35.
az méznek, es á uainak foliő uizeijt Mel: Job. 49.
•né: Királyné afzfzonnac Helt: Cbron. 6.
néne: az ő nyénéknec auagy hugoknac Verb: Decr. b5.
négy: kit nig ember vifel vala Sylv: UT. I. 51. . . . az ijnek
neged vigazáía fele Sylv: UT. I. 59. . . .
á négy éltető álatokból Helt: Vigk. A2a. á négy fzelekból
Helt: Vigk. G8a.
tizennégy nemzetfég Helt: UT. A2. A2. A2. negyuen éye nappá
Helt: UT. A5a.
kiuáltképpen való fzabadfágoc négy Verb: Decr. a5a.
Le vágánac Olafzokban négy fzázat Valk: Cron. Biij. Ezer ott
fzáz, harmintz négy efztendőben Valk: Cron. Biij3.
négy réfzre Helt: Chron. 1. 2a. 6. 6a. . . .
négy kis kalánit igyál Mel: Herb. 19a. 22a. 27. . . .
né(ki), né-(mely), né-(hány) stb.: Ijls ime nikik az iraftudoknak
kőzzölle Sylv: UT. I. 13. Valanak ott kediglen nikik Sylv: UT. I.
51. 54. 54. 54. 54. . . . egg nihan napnak vtanna Sylv: UT. I. 50a.
egg nihan korokat gogijta meg Sylv: UT. I. 57. Nimell mag az vt
félen efek Sylv: UT. I. 53a. 53a. 53a
egy nyihány vigafztalo capitulumot Helt: Vigk. E7. egy nyihány
kiuáltképen való vigafztalo mondáfokat Helt: Vigk. E7. egynyihányfzor
az efic Helt: Vigk. G5. G5a. G5a. G5a. de: nemellyec is Helt: Vigk. G4a. G5.
nemellyec az iráftudoc kőzzűl Helt: UT. B7a.
Egy nyehány magáual Valk: Cron. Aiij3. egy néhány helyen
Valk: Cron. Aiij4.
egy nyihány Helt: Chron. 7. Még meg látzanac nyihól nihól a
kőritéfee Helt: Chron. 3a.
némely helyeken Mel: Herb. 1.
A kégion értik nekik á Tenger béli nag halakat, nekik . . .,
nekik Mel: Job. 62 magy.
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néma: hozanak ű neki egg nima embert Sylv: UT. I. 14. meg
fzolala az nima Sylv: UT. I. 14. Nimuir meg Sylv: UT. I. 50.
fzóla á néma Helt: UT. Ca. Ca.
német: Czac fzáz és hufz Német gyalogat tartnac Valk:
Cron. Ciij2.
Német orfzág melet Helt: Chron. 1. 1. 2a. 3. 3. . . .
nép: Az nip | ki főtitfigben vl vala Sylv: UT. I. 6. 6a. 6a.
lattá volna az nipeknek fereghit Sylv: UT. I. 6a. czudalkoznek az
féreg nip Sylv: UT. I. 11a. 11a. 13. 14
mind é fzéles világon való népec Helt: Vigk. A4. femmi fgle
népec kózet Helt: Vigk. D3a.
az én népemet Helt: UT. A3. az ó népét Helt: UT. A2a. A7.
A7. B5a. . . .
vdegen népeket Verb: Decr. 61a.
A fó népnec Valk: Cron. Aija. foc népeknec Valk: Cron. Aiij3,
Aiij4. Aiij4. . . .
á népekről Helt: Chron. 1. 1. la. la. 2a. 2a. . . .
az afzfzonnépek Mel: Herb. 33a.
háza népéuel Mel: Job. 51a. 54a. 54a. 1. sz. . . . E gonofz ngpek
Mel: Job. 54a. fok népek Mel: Job. 52a. 58a.
néz: nizzenek Sylv: UT. I. 8a. nizendi Sylv: UT. I. 7a. minden
felől elnifzte volna úkőt Sylv: UT. I. 52a.
á főidet nézic Helt: Vigk. D4a. kic hátra nézénec Helt: Vigk.
E4a. nem nézzűnc azzokra Helt: Vigk. 2a.
fzőméllyéknek okára néznec Verb: Decr. al. nemzetfég fzerént
fűgnec és néznec Verb: Decr. a6a. Királyunkra nézendőc Verb:
Decr. a7. b3. b4a. b5a. . . .
mert nem néze foc voltát Pogánoknac Valk : Cron. B2. Állapattyát nézi Valk: Cron. C.
ki néznec Mel: Herb. 33.
ha Iftent néfzem Mel: Job. 50a. 50a. 58a. . . .
példa: Pilda befzidnelkűl Sylv : UT. I. 54a, pildául Sylv: UT.
II. 71
halálról való példánc Helt: Vigk. B7a.
megbűntetéffeknec példaiárol Verb: Decr. a8a. példát vegyenec
Verb: Decr. b3.
Horuc ebben példa lehet Valk: Cron. Aiij3.
pénz: mell pinz quadranfnak mondatik Sylv: UT. I. 7a. az
vtolfo pinzigkn Sylv: UT. I. 7a. . . .
A pénzen vőtt iofzagbol Verb: Decr. a4a. még pénfzt is Verb:
Decr. a7a. a kic hamis pénfzt vernec Verb: Decr. bl. b5. b5a. .. .
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foc pénzért Valk: Cron. Aij2. Ciij3. három pénz nyomonnye
Mel: Herb. 2. 6. 7a. 10. 11. 19
régi: meg volt mondatuán az righieknek Sylv: UT. I. 7a.
7a. 8
kit mi régente chuff gyanánt. . . tarfcottunc Helt: Vigk. B6a.
a régieknek mondattattot legyen Helt: UT. A8. A8a. B.
é régi ioua hagyot fzokas Verb: Decr. a6a. b4a.
igen régieket Helt: Chron. la. 2. 2. 3. 3a. . . .
a rggiec Mel: Herb. 13a. Kggi febeket Mel: Herb. 21. 30. 30.
rész: Ótődik rifz Sylv: UT. I. 6a
Második rifz Sylv: UT.
I. 50a. 53a. 55.
á nagyob réfz Helt: Vigk. Ba. őtődik réfzébe Helt: Vigk. B6a
B7a. D6a.
elsó réfzében Verb: Decr. al. mafodic réfzében Verb: Decr.
al. ala. a4a. a4a. a4a. . . .
ELSŐ BÉSZ Helt: Chron. 1. négy réfzre Helt: Chron. 1.
la. 2
belfő réfze Mel: Herb. 3. fél réfzént Mel: Herb. 2. 5. . . .
E réfze Mel: Job. 50. á Toluaijok réfze Mel: Job. 59. de:
réfzeczkéij Mel: Job. 62.
részeg: amaz kediglen rifzeg Sylv: UT. II. 34.
ezért réfzegúlnec meg Helt: Chron. 3a.
Béfzegfégből efet fő fayás ellen Mel: Herb. 5a. 12a.
szégyen: Soc gyözedelmeit igy fzégyenite Valk: Cron. Aiij3.
fzégyen valláfa Valk: Cron. Aiij3. B. Biij4.
mit fzégenkettek Mel: Job. 60a. magy.
szél (margó)-': mennetek be | mert fziles az kapu Sylv: UT.
I. 10a. ruhaianak fzilit hadná illefcniek Sylv: UT. II. 59.
mind é fzéles világon való népek Helt: Vigk. A4. é fzéles
világnak Helt: Vigk. B2. D2a. D3a, G2a. G7a.
fzéles az vt Helt: UT. B4a.
é fzéles világon Helt: Chron. 2. 5a. 7.
az leuele fzóle Mel: Herb. 3. 6a. 41a, czac hogy fzélefb á
leuele Mel: Herb. 38. 40a. 44.
széllyel: Soc toluayláft tengeren fzéllel tétel Valk: Cron. Biij2.
Melyekhóz foc faluc vadnac ot mind fzéllel Helt: Chron. 3. 3. 6.
széna: ha valaki ez fundamentumra felül rak aranat | ezűftőt |
drága köueket | fakót | fzínat Sylv: UT, II. 26.
Széna kéc Mel: Herb. 36a. 41a, 42.
mint á fzéna polyua á fzél előtt Mel: Job. 51a.
szép: mell' ma az ű fzip állapattaban vagon Sylv: UT. I. 10.
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az iftennec fzép házába H e l t : Vigk. D5. igen fzép ablakoe
H e l t : Vigk. D5
Szép Históriás Enec Valk: Cron. Aij. bifztattyác fzép fzauockal
Valk: Cron. Aij2. Aiij. Aiij2. Aiij2. Aiij3. . . .
fzép bőlcz Deác fzóckal H e l t : Chron. 1. 2a. 2a. 3a.
fzép házakat Mel: Herb. 18a. fzép haiat czinál Mel: Herb. 2.
tégedet: kezekbe vifznek tighedet Sylv: UT. I. 6. 7a. . . .
tégedet féllyűnc H e l t : Vigk. B4. á kic tégedet meg bántottanac
H e l t : Vigk. E3a. Ha.
téged Mel: Job. 54. 54a. tégedet Mel: Job. 54. 54.
tészta: mind az eghiffz tifztat meg kouafzofit'a Sylv: UT.
I I . 27a.
tévelyeg: Ne tiuelegietek Sylv: UT. H. 60.
vég: vigre meg éhezek Sylv: UT. I. 5a. ez vigre hog . . . Sylv:
UT. I. 8a. 9. hanem vighe vagon Sylv: UT. I. 53
á vékfő nyomorufág Helt: Vigk. A3. Ember emlekőzzel véged
ről H e l t : Vigk. A5a. A6. életet igaz Hitbe végőz H e l t : Vigk. A6.
B2. B3. B4a. . . . B5
é végre Helt: UT. A3a, A7a, B2. eluégefzte volna Helt: UT.
B5a. C4a
végec fzakadafsirol Verb: Decr. ala. vgy végefztéc Verb: Decr.
a8a. b2
Végre egy haiót öc ketten orzánac Valk: Cron. Aij. Aij. vége
lót Valk: Cron. Aiij3. végeze Valk: Cron. Biij3.
az vége vagyon napnyugat felől Helt: Chron. 1. végfő Helt:
Chron. la. la. . . .
vél: fzúkfighes dolognak vilim Sylv: UT. II. 70.
kit ingyen fem véltenec volna Helt: Vigk. B6a. bolondfágnac
vélyüc vala Helt: Vigk. B6a. véledé H e l t : Vigk. G8.
ne véllyétec H e l t : UT. A5. Mert azoc vélic H e l t : UT. B2.
Vélekedni fokát ő nem akara Valk: Cron. Aiij4. Nem vélekódéc
fokát Barbaroffa Valk: Cron. C2
vér: fekútt vala virkorfágban Sylv: UT. I. 13. 56. I£s legottan
megfzarrada az ú virinek foiafa. Sylv: UT. I. 56. virem Sylv: UT.
I . 73. 73.
a gyermekőc teftból es vérből valoc H e l t : Vigk. E8a. fzentinec
vére H e l t : Vigk. H4.
győttrődet vala tizenkgt efztendeig á vérkórfágba Helt: UT. C.
vér fzerént való rokonfágit Verb: Decr. b l . fel. á vérnec kinyutataffaért Verb: Decr. b5. . . .
io vért czinal Mel: Herb. 3. 3. 7. 15. 16. 16. 17. 22
de
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igen io vérhas és nyers nyalás has ellen Mel: Herb. 3. á verpőkóknee
Mel: Herb. 3a. rothat vert Mel: Herb. 8a. 9a. 10. 10. 24
meg őrőfztettek á vérrel Mel: Job. 52. 53 magy. 56a 1. sz.
uéres Mel: Job. 58a. 1. sz. . . .
vért: egy képes és vértes pallás képe ál Helt: Chron. 5a.
vét: foha nem vetkőzzél Helt: Vigk. B4a. miért hogy vétkófztec
Helt: Vigk. B5. kiknec vétóttel Helt: Vigk. E3. E3. E3. E3a
eluétőttűe volt az igaz vtat Helt: Vigk. B7.
á vóteknec hellyén Verb : Decr. a5a. véteknec hellyéről Verb:
Decr. a5a. meg bantafsanac vétke Verb: Decr. bl. bla. bi. b4.
vétkeit meg füzete Valk : Cron. Aiij3. vétkeiért Valk : Cron. Aiij3.

2. A t ö b b i s z ó t a g b a n .
aczél: ha á tüzes atzelt meg oltod Mel: Herb. 12a.
aczélbol czénált Mel: Job. 49.
ágyék: ágyékin Helt: UT. A4a.
beszéd: minden gonofz befzidet Sylv : UT. I. 7. ez legén az tű
befzidetek Sylv: UT. I. 8. fzidalmas befzidekuel illetendnek Sylv: UT.
I. 7. 8
Ezért kőzbefzédbe is Helt: Vigk. B3. keues befzédel fzóltunc
Helt: Vigk. E3.
Legyen az tó. befzédetec Helt: UT. B. az ó foc befzódekért
Helt: UT. B2. B2a. B5a. B5a
Okofágán, befzédin czodalkozéc Valk: Cron. C2. Hariadenus
befzédét Valk : Cron. Cij. D. D. D
Elől iaro befzéd Helt: Chron. 1.
befzédedért Mel: Job. 48. az en igaz befzédem Mel: Job. 50a„
50a, 55. 55. 56. befzédem vtán Mel: Job. 50.
edény: Senki az eröfnek drága e d i n i t . . . el nem prédálhatta
Sylv: UT. I. 53.
egész: korúi iaria vala eghiffz Galileat Sylv: UT. I. 6a. kiteriede az ű hire eghiffz Siriaban Sylv: UT. I. 6a. az te eghiffz tefted
Sylv: UT. I. 8. 8
az egéfz emberi nemzetre Helt: Vigk. A3. az egéfz világ Helt :
Vigk. B. ió egéfségbe vagy Helt: Vigk. D6a. D7a. E. . . .
mind az egéfz nemzetfég Helt: UT. A2. egéfz Jerufalem ő vele
Helt. UT. A3. A4a. A6
mind az egéfz orfzágbeli Nemeffec Verb: Decr. a5a. mind az
egéfz falut Verb: Decr. b8.
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egéfz Olafz orfzágot Yalk: Cron. Biij3. egéfz világot Valk:
Cron. Biij3. Ciij4
negyuen egéfz napig H e l t : Chron. la. 2. 2a. 2a. . . .
az egéfz teftet Mel: Herb. 39a. d e : nem egeffégeffec Mel:
Herb. 14a.
Nag io egéffégbe Mel: Job. 51. 52. 52 1. sz. . . .
? emlékez(ni):
Ember emleközzel H e l t : Vigk. A5a. gyakorta
lefzen emlekőzet Helt: Vigk. Ca. es arról emlekőzztinc Helt: Vigk. D5.
emleközzel H e l t : Vigk. D5. E4. . . .
Egy dologról moft nektec emlekőzem Valk: Cron. Aij. vannac
emlekózetben Valk: Cron. Aiij2. emlekőzet Valk: Cron. Biij2. emlekőzni Valk : Cron. Cij.
őröc emlékezetre H e l t : Chron. 5.
(Mint látjuk, az összes példákban e-vel. Arra nem gondolhatunk,
hogy valamilyen ékezet az összes esetekben letört volna az e-ről; más
szavaknál az olyan g-k számát, melyekről az ékezet letört, 2—3 szá
zalékra tehetjük. Valószínűbb, hogy ennek a szónak egykori nyelv
járási alakja emlékezni volt.)
? fazék: egy fazékban Mel: Herb. 6. 22.
? fekély: fekéllyeket gyogyit Mel: Herb. 7. 8a. 9. 13.
gélét: Kic meg fzaggattyac és meg tőric á közenféges hit auagy
frigy leuelet, auagy egyéb gélét leuelet Verb: Decr. bla.
Görgény: Gőrgénybe Helt: Chron. 5.
ilyetén: mert az ill'etinekg az menneknek orfzága Sylv: UT.
I. 65a. oll'atinok azok §s Sylv: UT. II. 39a.
kemény: kemény itileti elót H e l t : Vigk. B4. keményen ahoz
tartoznak H e l t : Vigk. F4.
töruénnec keménfégeért Verb : Decr. a8a.
Pogant meg veréc kemény viadallal Valk: Cron. Aiij3. Kemény
fzúuel Valk. Cron. Aiij3.
meg keményíti Mel: Herb. la. minden kemónféget Mel: Herb.
13a. 13a. 24.
kenyér: nem czak keniruel il az ember Sylv: UT. I. 6. az öt
kenirrúl Sylv: UT. I. 59. . . . d e : keneret kir ű túle Sylv: UT.
I. 10a
Nem czac kenyérrel él az ember Helt: UT. A5a. a kőuec
kenyérré legyenec Helt: UT. A5a. őt kenyérngl Helt: UT. D5a. . . .
kenyeret H e l t : UT. B4a. D8
? körtvély: Az körtuélynec terméfzeti az, hogy igen hidegitő
Mel: Herb. 1. 1. 1. 1. la
? köszvény: kófzuényes tagot könny ebit Mel: Herb. 10a. . . .
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXX VIII.
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legény: ű vélek vagon az vőleghin Sylv: UT. I. 13a. 13a. az
völeghinnek fiai Sylv: UT. I. 13a. . . . 51a. 51a. 51a. . . .
mikor eluéttetic tőlec á vélegény Helt: UT. B8a. méglen á
vőlegény vglec vagyon Helt: UT. B8a.
mellék: Főképpen tenger mellyéke lakoknac Valk: Cron. Aiij3.
merész: Jelen vagyon az okos meréfzeknec Valk: Cron. Biij2.
Okofága fzolgált meréfzfégénec Valk: Cron. Biij2.
negédesség: mit hafznált minekűnc á negédefség Helt: Vigk. B7.
remény(ség): io reminfigben lig Sylv: UT. I. 13. . . .
minden remónféget Helt: UT. Ba. Ba, C3a. F5. nem reménkethetnec Helt: UT. C3a.
igen reménli vala Valk: Cron. B.
io re m én fégi Helt: Chron. 4a.
nincz arról reménfég Mel: Job. 50. magy.
? semlyék: Vgian diczékedik ha femliékbe temethetik Mel:
Job. 53 magy. Edeffek ő neki á czőrgő patak fzemliéke Mel: Job.
53 magy. . . .
setét: ki főtitfigben űl vala Sylv: UT. I. 6. ha főtitfig lénd
Sylv: UT. I. 9a. 9a. 12
őrecké való fetétségbe Helt: Vigk. B6. fetétségbe való efsés
Helt: Vigk. B(>.
A nép, melly vl vala fetétfégben Helt: UT. A6a. B3. á főttétség
ő magában melly nngy Helt: UT. B3, fettét Helt: UT. B3.
mint á főtétfég Mel: Job. 54. 57. 58a. 58a. . . .
szegény: Bódogok az lilék fzerint való fzeghinek Sylv: UT.
I 7
de fzegényec vakoc vóltanac Helt: Vigk. A3. á fzegény egyházoknac Helt: Vigk. A4a. A4a. A6. . . .
á kic Lélekben fzegényec Helt: UT. A7.
Igen fzegény parafzt rendből Valk: Cron. Aij. fzegenfégekbol
fzabadulnánac Valk: Cron. Aij. Aiij. Aiij. . . .
mint a kűdűfok meg fzegéniűlnec Mel: Job. 48a. a fzegény
niomorűltakat Mel: Job. 49. 49. 49a. 1. sz. 50 magy. . . .
személy: az te fzemilednek előtte Sylv: UT. I. 49.
az ő fzemélére terőmtőtte vala Helt: Vigk. A3a. Efzt az ő
fzőmélyét Helt: Vigk. A3. A3a
á fzőméllynec okára néznec Verb: Decr. al. ezekről á fzőméllyekről Verb: Decr. ala. ala.
? szemérem: dagat fzemérem teftét Mel: Herb. 13a. 24a. 29a.
szomszéd: Zftbulonaak §8 Neptalimnak fzomfzidfaghiban Sylv:
UT. I. 6.
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Jól láttyác mikor ég fzomfzédioc háza Valk: Cron. Biij2.
szövétnek: Az teftnek fzőuindeke az fzem Sylv: UT. I. 7.
világos fzőuétnekec vadnac Helt: Vigk. D5.
természet: az emberi terméfzetnec follyáfsába Helt: Vigk. A2a.
az emberi terméfzet Helt: Vigk. B3. B3. B5.
aiandékozaffanac ereiét és terméfzetit Verb: Decr. A5. ter
méfzet fzerént Verb: Decr. a8.
terméfzet Helt: Chron. 7a.
az faknac fuveknec termófzetekröl Mel: Herb. 1. terméfzeti
Mel: Herb. 1. 2. 3. 3. 3a
történik: azt es az mi törtint vala Sylv: UT. I. 12a. 3§9 törtinek az j hog Sylv: UT. I. 51a. 53a. 55a. 55a. . . .
ez dolog történeti mutattya Valk: Cron. Aiij. Törtinéc miatta
Valk: Cron. Biij2. történhetéc Valk: Cron. Ciij3.
törvény: el nem múlik az o tőruinből Sylv: UT. I. 7. hog az o
toruint auag az prófétáknak irafit el töriem Sylv: UT. I. 7. teueled
akar töruinkedni Sylv: UT. I. 8.
töruény házos tárfánac Helt: Vigk. A2. az Wr Iftenuec tőruényét Helt: Vigk. B5. B8.
hogy fel bonczam á Töruént Helt UT. A7a. á töruényböl Helt:
UT. A8. á ki töruénkedni akar Helt: UT. B.
töményből való Verb: Decr. ala. tőruénybeli igafsagokrol Verb:
Decr. ala. egy töményei Verb: Decr. a2. a2. a3. . . .
Mahometnec ö töményéről Valk: Cron. Cij. Mahomet tőruénye
Valk: Cron. Cij2.
tóruéniet Mel: Job 51a. 1. sz. Töruénie Mel: Job. 56a. 1. sz.
vendég: az lakodalombeli vendigheknek Sylv: UT. I. 58.
vidék: Galileanac vidékébe Helt: UT. A4.
3. I g é k m á s o d i k s z ó t a g j á b a n l és r e l ő t t .
álmélkodik: meg rettennec es elamélkodnac Helt: Vigk. B6a.
beszél: meg befzill§k az varofban Sylv: UT. I. 5 5 a . . . . es
mindeneket meg befzillinek Sylv: UT. I. 12a. . . .
békél: hamar meg bikill'él Sylv: UT. I. 7a.
békéllygl meg á te attyad fiaual Helt: Vigk. E4. F.
noha meg békélic is Verb: Decr. b4.
meg békélt Mel: Job. 50 magy. 55.
kisért: ^ s ú hozza iaruluan az kifirtö Sylv: UT. I. 5a. kifirtetnek Sylv: UT. I. 5a. 6. 9. 49a.
rettenetes kéfértetibe Helt: Vigk. B2a. kéfértetbe Helt: Vigk.
3*
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D6a. E7. F5. F6. G5. G5a
egyszer e-vel kéfertetekbe Helt:
Yigk. Ba.
ió á kéfértófnec Valk: Cron. Biij2. D.
kgfértette Mel: Herb. 15a. 16a. 16a. 24.
meg is kófértették azt Mel: Job. 52.
szemlél: Igen fzőmléli váras népe fzinét Valk: Cron. D.
tökél(etes): tekéletesen á mi é világba való életűnkbe nem lehet
Helt: Vigk. H6. H6.
tőkélletes Mel: Job. 56. &1. 57. 57. 57
[dicsér, itél, igér, kiméi e'-je általában i-vel. dűchirnűnk Helt:
Vigk. G6. || dicziretes Verb : Decr. a3a. b4a. || Diczirefóg kiuano Valk :
Cron. Aiij4. Biij2. Biij2 || . igírte Helt: Vigk. E5. G3a. H6 ||.
kemény itíleti Helt: Vigk. B4. B5. B8. C. F4a. F7a. G4a. G5.
G5. G5 || itílettre kőtteles Helt: UT. A8. A8. B4. B4. B4. B4. B4 || az
itéledben Verb: Decr. a2. a4a. a5.
nem kimíly Helt: Vigk. A6.]
4. sz-\el

bővülő ü - t ö v ű i g é k b e n .

Bódogok lifztek | mikoron fzidalmafbefzidekuel illetendnek Sylv :
UT. I. 7
71. az te eghiffz tefted világos lifzen Sylv: UT. I. 9a.
9a. 12. . . . 57a. 65a. 69a. . . . hafonlatof befzid fzerint lifznek min
denek Sylv: UT. I. 54. 57. 66a. 71. 71. 71. . . .
Es hamar léfz (te) Helt: Vigk. A5a. H2. Irgalmaffág nglkúli
itilete léfzen Helt: Vigk. C. lefzen Helt: Vigk. E5.
Egy fzűz terhes lefzen Helt: UT. a2a. Ba. B2. B6. C4. min
denéé meg léfznec Helt: UT. A8. léfzen Helt: UT. D8. de: lgfzen
Helt: UT. D.
lefznec és tótetnec Verb: Decr. a4. lefzen Verb: Decr. bla.
es en ezt tifzem Sylv: UT. I. 6. az fzőuindeket nem tifzik
kóból ala Sylv: UT. I. 7. 7. 8a. 9a. . . . fizetift tiffz az utolfo pinzigleü
Sylv: UT. I. 7a. galkoíTagot tifzen Sylv: UT. I. 7a. 9. Nemde az fukarok
es ekkippen tifzneki Sylv: UT. I. 8a. 8a. 13a. azt tifzi hog az parázna
legén Sylv: UT. I. 8. 12. Ha kűlőmben tifztek Sylv: UT. I. 8a. 10a....
a II. részben gyakran i-vel. femmig tifzi Sylv: UT. II. 28a. 30a. 30a....
ezt is téfzi mellé Helt: Vigk. F6a. téízec Helt: Vigk. G3a. de:
tefzen Helt: Vigk. D8a.
paráznáua téfzi azt Helt: UT. B. á ki akarattyát téfzi Helt:
UT. B5. B6. D. téfzec Helt: UT. E5a. de gyakran e-vel is.
őrőkeHe tefzi Verb: Decr. a5. tefznec Verb: Decr. bla. e-vel
való alakot nem találtam.
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kezekbe uifznek tighedet Sylv: UT. I. 6. 7. felefighet vifzen
magának Sylv: UT. I. 8. az te fzemedben való karofzalat mij(r)t nem
vifzed efzedbe Sylv: UT. I. 10a. . . . a II. részben gyakran í-vel is:
kik valamit áron visznek Sylv: UT. II. 30. mtalmat viszek Sylv: UT
H. 31a. . . .
Ezért véfzec igen ió keduet Helt: Vigk. Dí. ház ezer annyit
véfz ot (te) Helt: Vigk. E5. fzáz annyit véfzen helyébe Helt: Vigk. E5.
el véfzed Helt: Vigk. G2.
valaki az eluáltat felefégűl véfzi Helt: UT. B. D3a. C4. D4.
•kiktől véfznec rouáft Helt: UT. E3a. . . . gyakran g-vel is.
Prseteritum: hirrg tiug Sylv: UT. I. 77. hirrg tiugk Sylv:
UT. I. 77.
hiré téuéc Helt: UT. D5.
az mafodik el viug az felefighet Sylv: UT. I. 69a. az keneret
kézibe viug Sylv: UT. I. 73. De ú el nem viug Sylv: UT. I. 75. 76a.
Es hozzá vóué fellefégét Helt: UT. A2a. fel vővé á gyermeket
Helt: UT. A3a. A4. A4. D5a.
Imperativus: Gr'alkos ne lig Sylv: UT. I. 7a. 9. 11a. 13. . . .
55. 66.
tellyes életedben légy iámbor Helt: Vigk. A6. ne légy fzorgalmatos Helt: Vigk. D7a.
ne légy ott Helt: UT. A3a. B2
(Az sz-ve\ bővülő v-tövű igéknek e XVI. századi nyelvjárások
ban nagyon érdekes alakjai fordulnak elő. Ezekkel itt bővebben fog
lalkoznunk nem lehet és nem is kell. Nekünk csak arra van most
szükségünk, hogy milyen volt az sz-vel bővülő igék hangzója. Mint
a felsorolt példákból is látjuk, zárt volt.)

5. K é p z ő k b e n .
a) Idő- és módképzŐk.
a) Praeteritum.
ű vtanna meninek Sylv: UT. I. 6a. 6a. 12a. 14. . . . 49. gs
árvizek iőuinek Sylv: UT. I. 11. az difznok az vizbe uefzinek Sylv:
UT. I. 12a. ]e telepedinek az Jefufual Sylv: UT. I. 13a. 58a. hog en
vizuel kerefztelilek tútóköt Sylv: UT. I. 49a. mert azirt iöuikki Sylv:
UT. I. 50a. nag fokán gűlinek ű hozza Sylv: UT. I. 51. az kinek en
feit vitetim Sylv: UT. I. 57a. tele fzedinek Sylv: UT. I. 58. Genezaretnek földire meninek | gs kikőtinek Sylv: UT. I. 59. A II. részben
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gyakrabban bosszú 2-vel: de nem ilík az en hatalmamnál Sylv: UT.
II. 31. mikor az fene vadakual meg viuík Efefufban Sylv: UT. II. 39.
menik Sylv: UT. II. 55. 55a. 55a.
Magufoc iőuénec Helt: UT. A3. B5a. B5a. B7. órúlénec Helt:
UT. A3a. megbaluán elmenénec Helt: UT. A3a. B7a. B8. C. leűléneo
Helt: UT. B8.
Meg vereténec Maurufoc Valk: Cron. Aij2. B. Bugea ala menénec
Valk: Cron. Aiij. Bij. fzégyenűlénec Poganoc Valk: Cron. Aiij. reműlénec Valk: Cron. Aiij2. El nyereténec Valk: Cron. B. nyerenec
Valk: Cron. Bij
iőuénec Helt: Chron. la. iőheténec Helt: Cbron. la. mebeténec
Helt: Chron. la
/?) Feltételes mód.
el menninek az tenghernek tulfo pártára Sylv: UT. I. 12. közel
való heíekre fem firninek Sylv: UT. I. 51. hog ű vele lenninek Sylv:
UT. I. 52a. ug hog ingen fem ehetninek Sylv: UT. 1. 53. hog o
kőrúlle űlninek Sylv: UT. I. 53a. két kőntöfbe ne óltőzninek Sylv:
UT. I. 57. kiuágott cipellűft vifelninek Sylv: UT. I. 57. hog az ű
bűnökből ki térninek Sylv: UT. I. 57a. . . . mint ha ielen volnik
Sylv: UT. II. 29a. mint ha nem őrűlninek Sylv: UT. II. 30. fzabad
rendben lehetníl Sylv: UT. II. 29a. mint ha nem ilninek Sylv: ÜT.
II. 30. ha Sido volnik Sylv: UT. II. 32.
De: ? hog magatokot az paráználkodoknak közibe ne eluegijtenétek Sylv: UT. II. 27a.
? Ezenkippen tű gs ha oll befzidet nem tifztek közöttetek az
tű nelueteknek általa | mellet meg érthetngk mikippeö fogia meg
érteni valaki Sylv: UT. II. 36.
iámborul élhetnénc Helt: Vigk. Ba. lehetettlen dolog, hogy
iduözűlhetnéno Helt: Vigk. C. ha ennye foc efztendöt élnónc is Helt:
Vigk. C5. hogy á halálba eluefznénc Helt: Vigk. F6. le nem vetkefzhetnónc Helt: Vigk. H3. felőltőfztetnénc Helt: Vigk. H3.
minec előtte őc együtt lennénec Helt: UT. A2. viffza ne ternénec Helt: UT. A3a. minec előtte tű kérnétec Helt: UT. B2a. nem
iőttem, hogy bóköfséget boczátnéc Helt: UT. C4. el mennénec Helt:
UT. C4a.
Hogy afzt magoknac vennéc Valk: Cron. Aiij. Hogy Auria
András ellen vethetnéc Valk: Cron. Biij3.
még ha élnénec is Verb: Decr. a8a. biraffanac allapattyaban
lehetnónec Verb: Decr. b3a. fzőrzenénec Verb: Decr. b3a.
kétfégbe efném Mel: Job. 50a. ha en hafzudnék Mel: Job. 50a.
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elmérném Mel: Job. 56. rendelném Mel: Job. 56. . . . de: ha en azt
mielném Mel: Job. 53. magy. Ha eleibe mehetnék Mel: Job. 56.
y) Felszólító mód.
Vegitek efzetekbe Sylv: UT. I. 6. 10. ha nem hog ki vetteffik
Sylv : UT. I. 7. az emberektúl el ne nomottaffik Sylv: UT. I. 7. laffak
§s diczirijk Sylv: UT. I. 7. őrizzitek magatokat Sylv: UT. I. 11. Tegitek hog kifz legén Sylv: UT. I. 49. 49. hog látuaö laffak gs ne nizzik
Sylv: UT. I. 54. hog hahian haHak gs ne erezik Sylv: UT. I. 54. hog
á kóből ala tegik Sylv: UT. I. 54a, 54a. mint ha melí ember főidbe
magot veffen gs elaloggik Sylv: UT. I. 54a. A II. részben gyakrabban
i-vel: titefTík Sylv: UT. II. 24. 26. el ne válíík Sylv: UT. II. 29. az
ű vraual meg bikíllik Sylv: UT. II. 31. meg ne bántaffik Sylv: UT.
II. 33. vg égik az kenirbűl | gs vg igík az pohárból Sylv: UT. II. 34a.
Mondom ezt azirt hog meg fzigenl'ítek magatokot Sylv: UT. II. 39
izennyótec meg Helt: UT. A3a. kéfzitfótec meg az Wrnac vtát
Helt: UF. A4a. ne véllyétec Helt: UT. A5. hogy kóbel ala reytféc
Helt: UT. A7a. györttyátartora tegyéc Helt: UT. A7a. dűczőiczéc á tű
menynyei Attyátokat Helt: UT. A7a. mindektől meg nyommattafséc
Helt: UT. A7a. vgy fénlyéc á tű világofságtoc Helt: UT. A7a. fzereffétec Helt: UT. Ba. fzenteltefséc te neued Helt: UT. B2a. űffótec Helt:
UT. B2a
hog meg ne efmériék Mel: Job. 58a. veíTétek kezeteket attij
fzáiatokra Mel: Job. 50a. . . .
d) Perfectum.
Mikoron kediglen a házból kifzerijtettik volna kimenni Sylv: UT.
I. 14. kik útet kóvettik Sylv: UT. I. 51a. mert mgglen meg nem
efmértik vala az ű hatalmaffagat Sylv: UT. I. 59. az itten bűnben
ilő embert ű kózzőlők ki nem űztíli Sylv: UT. II. 23. temettitek
Sylv: UT. II. 74a.
kereftéc á pogánoc Helt: Vigk. A2a. munkáit meg vetóttéc
Helt: Vigk. B6a. hogy gyűlöltéé á tudományt Helt: Vigk. B8a. őtet
meg nem ifmertéc Helt: Vigk. C3a. mikor meg kőuefztéc volna Helt:
Vigk. F7.
így űldőztéc á Prophetákat. Helt: UT. A7a. elvőttóc az ő iutalmokat Helt: UT. B2. B2. B3. aiándékon vőttótec: Helt: UT. C2a.
magoknac kereftéc Verb: Decr. a7. vgy végefztéc, és meg erőfitőttéc Verb: Decr. a8a. véghőz ne vittéc legyen Verb: Decr. b4.
kőuettéc volna Verb: Decr. b7.
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mint vettóc meg V.alk: Cron. Aij. vittéc vala Valk: Cron. Bij.
Czak imigy amúgy töttéc Helt: Chron. 2. neuefztéc afzt Helt:
Ohron. 2a. 3. építőttéc Helt: Chron. 6. győfztéc Helt: Chron. 7a.
mintha meg metgltéc volna Mel: Herb. 36a.
Auagy nem kérdhettétek meg Mel: Job. 52. mégis kéfértették
Mel: Job. 52. elmértétek Mel: Job. 52. . . .
b) Határozói igenév.
•vén.
Es Jefus felelnin monda Sylv: UT. I. 5a. elő menüin Sylv: UT.
I. 6a. 7a. 13. 14. ha előttem leefuin enghemet imadandafz Sylv: UT.
I. 6. 49a. hog azok tűreatok terűin | el ne fzaggaffanak tútőkőt Sylv:
UT. I. 10a. ijls az felkeluin ű vtanna mene Sylv: UT. I. 13. 13a. 50a.
megfehijtuin űtet Sylv: UT. I. 50a. . . .
efzt az ő fzőmélyét vifeluén Helt: Vigk. A3. Elö menüén Helt:
Vigk. A5a. ketfégbe efuén Helt: Vigk. B5a. mennyekben menüén Helt:
Vigk. E6a. felöltófztetuén Helt: Vigk. B3. H3.
álmából felfér kenuén Helt: UT. A 2a. A3a. elkúlduén őket Bet
lehembe Helt: UT. A3. őfzve gyüytvén Helt: UT. A3. bemenuén Helt:
UT. A3a. intettetuén Helt: UT. A3a. felkeluén Helt: UT. A3a. A4.
kőuetkőzuén á mű Feiedelműnkre Verb: Decr. a2a. a3. alá vetetuén Verb: Decr. a7a.
•
tellyes léuén Valk: Cron. Aiija. Egyet grfcuén Valk: Cron. Aiij3.
el menüén Helt: Chron. 2a. által keluén Helt: Chron. 3a. . . .
meg tőruón Mel: Herb. 9.
léuén Mel: Job. 50 magy. 58. űzettetuén Mel: Job. 58.
c) Névszóképzők.
•ék, -dék, -ték.
hog be iűy az en haylikomba Sylv: UT. I. 11a. ű hozza illendő
toldalikát Sylv: UT. I. 13a. minden varofokat es falukot el iár vala
az kőrnikben Sylv: UT. I. 14. 14. E^s az elfzegdelt kenereknek maradikibol Sylv: UT. I. 58a. . . . ha fel viénded az oltárra az aiandikot
Sylv: UT. I. 7a. aiandikodat Sylv: UT. I. 7a. . . . I. 50a
az mell
mirtikuel mirtek Sylv: UT. I. 10a. 54a. . . .
mert mig é haylékban vagyunc Helt: Vigk. H3. . . . annac aiándékából Helt: Vigk. A2. efzt á kis aiándékotskát Helt: UT. A5. E4. E4.
aiándékozzác Helt: UT. A3a. aiándékodat Helt: UT. A8. A8a.
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B4a. B6 . . . adgyon menedéc levelet neki H e l t : UT. B. . . . á melly
mértéckel mértec Helt: UT. B4.
el aiandékozaffanac tehetfége Verb: Decr. a2a. a3. a3. a3. a5. . . .
órőkős maradékinac Verb: Decr. a3. b4a. á negyed fúzetéfnec mene
déc leuele is elég Verb : Decr. a4a. fzándéckal való gyilkoűagban Verb :
Decr. a5a.
foc aiándékot ofztnac Valk: Cron. Aija. Bij. Vagyon fzándéka
ngki napkeletre Valk: Cron. Biij3. Biij3. tőn haladékot Valk: Cron. C.
az ő maradékioc Helt: Cliron. 2a. 6. aiándékot Helt: Chron. 2a.
•el aiándéko7a Helt: Chron. 6.
fzayában való fakadékokat Mel: Herb. 5. 13. 14.
az őnnőn hailékába Mel: Job. 49a. 55. az ő maradéka Mel: Job.
49. 49a. 50. 54a, verítékébe Mel: Job. 58a. aiándékot Mel: Job. 59a.
59a. 1. sz.
•meny.
az vetemiheknek kalafzit Sylv : UT. I. 52. vetemin kőzött menne
Sylv: UT. I. 52. 54a.
az ő kerefményéböl Verb : Decr. a3a. a3a.
veteményit Helt: Chron. 2.
A fzegény ember veteméniét Mel: Job. 58.
•és.

hog láffak az tű io nmelkedifteket Sylv: UT. I. 7. házáffágtörifnek bűniben Sylv: UT. I. 7a. 7a. mignem fizetift tiffz Sylv: UT. I.
7a. hideglelifnek betegfighe Sylv: UT. I. 12. 50. az illetifnek ideitfil
fogua Sylv: UT. I. 14. az maguetis közben Sylv: UT. I. 53. menhdörghifnek fiai Sylv: UT. I. 53. űldőzis Sylv: UT. I. 54
a II.
részben gyakran 2-vel: vetekedíft Sylv: UT. II. 25a. neuekedift Sylv:
UT. II. 25a, 25a. part űtífek Sylv: UT. I I . 25a. De: tetteteíTzentfighű
emberek Sylv: UT. I. 8a. 69a.
Keresztyéni intéffel H e l t : Vigk. B. á halálról való elmélkődés
Helt: Vigk. B2. az órec élettre való kéfzűlés Helt: Vigk. B2. lelki
gyötrődésbe H e l t : Vigk. B2. vetekődéfnec ideién Helt: Vigk. B3. Halálnac rettegéféröl Helt: Vigk. B4a. B5a. . . .
á te elkéfidet H e l t : UT. B. az ö vetéfseket H e l t : UT. B2a. B2a.
B6a. B8a. . . .
vdegenitéfféröl, czereléfféről Verb: Decr. a l . jegyruha füzetéi
ről . . . meg beczűlefféről Verb : Decr. a l . kerdéfnec vta Verb : Decr.
ala. Ez é k&lembezés Verb: Decr. a2. vléfböl kőzelbec Verb: Decr.
a.2a. czelekedéfseböl Verb: Decr. a2a. öfzue fzórkefztetéfTéuel Verb:
Decr. a2a.
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Tunetum orfzágnac elvefzéfóről Valk: Cron. Aij. Füzetéiért forgódnac Valk: Cron. Aija. róttegéfben Valk: Cron. Aiija. érkózéfben
Valk: Cron. Aiija. Aiij3.
á kőritéfekből Helt: Cbron. 3a. 3a. örzéfére H e l t : Chron. 3a. 3a»
tőltéfeckel H e l t : Chron. 4. be vetéfére Helt: Chron. 6a. . . . ieles ter
meié H e l t : Chron. 6a. . . .
Izay velzés ellen Mel: Herb. 2. kőid az egeire Mel: Herb. 2.
reckedéít, toroc gyikot meg gyogyit Mel: Herb. 2a. 4. egyéb kelélt
Mel: Herb. 2a. czengélét Mel: Herb. 2a.
az en gialázatomra való íeniegetéft Mel: Job. 48. 56. sötétségek
es büntetélek Mel: Job. 49. 52a. 60a. halálos rőttegélek Mel: Job.
49a. 60a. . . .
•Bég.
nag dűczófigben való voltokat Sylv: UT. I. 6. 9. ki íőtitíigben...
űl vala Sylv: UT. I. 6. őrókíighet nernek Sylv: UT. I. 7. ellenfigheduel hamar meg bikill'él Sylv: UT. I. 7a. 7a. 8. . . . nag czendelfig lún
Sylv: UT. I. 12a. 55. minden betegíighet Sylv: UT. I. 6a. neheffighe
vagon Sylv: UT. I. 7a. Bódogok á bikefighefek Sylv: UT. I. 7. valaki
el küldi az ű felefighit ű tűle Sylv: UT. I. 9a. 9a. 12a. . . . a II. rész
ben gyakran i-vel: bikefíghet Sylv: UT. I I . 23a. bölczefíghít Sylv:
UT. II. 24. tifzteffíghire Sylv: UT. II. 33
Iftennec "Kegyelmefségét Helt: Vigk. A2. es Békefségét Helt:
Vigk. A2. fzentféges es ártatlan életét H e l t : Vigk. A2. mennyi betek fége H e l t : Vigk. A2a. chendefségel elalutanac Helt: Vigk. A4. az őrec
életnec reménfégébe Helt: Vigk. A4. keuélfégébe Helt: Vigk. A5
Chriftufnac nemzetfógérol Helt: UT. A. A2. A2. A2. A2. az
Vrias felefégétól Helt: UT. Aa. A2a. A2a. őtet kűffebfégbe eyteni Helt:
UT. A2. melly űl vala fotótfógben Helt: UT. A6a. betegfóget H e l t :
UT. A6a. ÖrÖkfégűl Helt: UT. A7.
köíTég kőzet való wrac Verb : Decr. ala. vduőfféges Verb : Decr.
ala. nemeffégeknec okáért Verb: Decr. a2. a2. el aiandékozaffanac
tehetfége Verb: Decr. a2a. á közenfégról, Es á kőzenfégnec méltofágárol Verb: Decr. a2a. a2a. a2a. a3. . . .
fzegenfégec . . . nagy vala Valk: Cron. Aij. Aij. Soc nyerefégeken
lőn vigafságoc Valk : Cron. Aija. meg őlóc afzt őc hertelenféggel Valk:
Cron. Aija. Hlyen fzerenczétlenfége Valk: Cron. Aiij. Kerefztyénfégben
Valk: Cron. Aiija.
felféges Iftennee Helt: Chron. 1. 2. Iftennec fegitfégéból H e l t :
Chron. 1. 2a. 2a. 2a. fzűkfég Helt: Chron. 1. 1. la. . . .
keuós melegfég Mel: Herb. 2.
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6. B a g ó k b a n .
a) Viszonyragokban.
•ért.
fzenuednek az kerefztyeni io iletirt Sylv: UT I. 7. egg foghirt
mas fogat Sylv: UT. I. 8. fok fzolafokirt Sylv: UT. I. 9. annakokairt
Sylv: UT. I 7. 7a. 8. 8a. 9. 9. 9a. 9a. 10
azirt Sylv: UT. I. 13a
50a. 54a. 54a. . . . hog en irettem tifzik Sylv: UT. I. 7. 66a. tű irettetek Sylv: UT. I. 23a. 24. 26a
miért hogy az embernec tefte Helt: Yigk. A2a. A3a. A4a. . . »
azzért azoknac tulaydonyitottác Helt: Vigk. A2a. ezokáért Helt: Vigk.
A4a. A5. ő fzent fiaért Helt: Vigk. A5. miért Helt: Vigk. A5. ezzért
Helt: Vigk. A6. én éröttem Helt: Vigk. C3a.
ez okáért Helt: UT. A2. A5. A8. B2. B2a. . . . fzőmet fzómért
Helt: UT. B. fogat fogért Helt: UT. B. imádgyatoc azokaért Heltr
UT. B4. B4a. miokaért. Helt: UT. B8a . . . ón érettem Helt: UT.
A7a. én éröttem Helt: UT. C3. C4.
nemefségeknek okáért Verb: Decr. a2. ez világi iofzágokért Verb:
Decr. a2. az ő diókért fzaz girat Verb: Decr. a2. nem á fzabadfágnac
okáért vagyon kőzetec Verb: Decr. a2. tifzteknec okáért Verb: Decr. a2.
tekéntetjért Verb: Decr. a2. . . .
fzómbe vini az orfzágért Valk : Cron. Aija. foc pénzért Valk
Cron. Aija. füzetéiért forgódnac Valk: Cron. Aija. foc vétkeiért Valk:
Cron. Aiij3. voltaért Valk: Cron. Aiij3. czufoláfért Valk: Cron. Aiij3
ezokáért Helt: Chron. 1.1a. la. 2. 2a. á felette való nagy hidegért
Helt: Chron. la. miért Helt: Chron. 2. 2. 2. 2a. 2a
Kezdetié azért elöfzer á Fákról Mel: Herb. 1.15. 28a. 29a
az ő titkos bűneiért Mel: Job. 49a. czák á bűnért vér Mel: Job.
50a. 1. BZ. Tőruentelenfégért Mel: Job. 49a. 1. sz. kedueiért Mel: Job.
50. 50. vétkeiért Mel: Job. 53. magy. . . . de: §rte Mel: Job. 51a. 52.
befzédedért Mel: Job. 48. . . .
-feeiié, -nként.
mikint egg galambot ű rea lefzallani Sylv: UT. I. 49a. ]£s mikoron izenkid eltörte volna az embert Sylv: UT. I. 50. hanem inkább
naponkid megnehezedik vala Sylv: UT. I. 56. fzazankint §s ötuenen.
kint Sylv: UT. I. 58a.
-képpen 1. kép alatt.
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b) Birtokos személyragban.
Lattá volna az nipeknek fereghit Sylv: UT. I. 6a. templomnak
leuegőire allata ütet Sylv: UT. I. 6. hazáffágtőrifnek bűniben lelec<5zett Sylv.: UT. I. 7a. 8. mas embernek felefighit Sylv: UT. I. 7a.
Sylv : UT. I. 7a. leld kedwit Sylv: UT. I. 7a. az itiló mefternek kézibe
kézibe Sylv: UT. I. 7a. 7a. az gehennek igőtúzire Sylv: UT. I. 8. 8.
illete, az ű kézit Sylv: UT. I. 12. 14. az te átadnának fzemiben Sylv:
UT. I. 13a. az őrdőghöknek ú feiedelminek általa Sylv: UT. I. 14.
az nipnek nag fereghit Sylv: UT. I. 14. 55. az ú virinek fofafaSylv:
UT. I. 56. . . . a ü . részben gyakran 2-vel: az vr Jefus Chriftufnak
newit Sylv: UT. II. 23a. Chriftufnak meg ielenifít Sylv: UT. II. 23a.
bölczeknek bólczefighít Sylv: UT. II. 24. 24. bólczefíghíben Sylv: UT.
II. 24. bólczefighínek Sylv: UT. II. 24. felefighit Sylv: II. 29. 2 9 . . . .
Iftennec Kegyelmefségét es Békefségét Helt: Vigk. A2. Az Wr
Iftennec Igéié Helt: Vigk. A3. az 6 fzőmélére terómtótte Helt: Vigk.
A3. Efzt az ő fzőmélyét Helt: Vigk. A3. á megtiltot fánac gyűmőlchébe Helt: Vigk. A3a. reménfégébe Helt: Vigk. A4. minden reménfégét Helt: Vigk. Ba.
az Vrias felefégétöl Helt: UT. Aa. Chriftufnac nemzetfégéröl
Helt: UT. A. Marianac féryét Helt: UT. A2. fellefégét Helt: UT. A2a.
megielenéfének ideiéről Helt: UT. A3. Izrael főidébe Helt: UT. A4.
A4. Galileanac vidékébe Helt: UT. A4a.
elfő rófzében Verb: Decr. al. al. ala. vdegenitófféről, CzereléJTéröl... meg beczűléfféről Verb: Decr. al. fel viteléről Verb: Decr. ala.
fel viteléről Verb: Decr. ala. őfzue fzórkefztetéfféuel Verb: Decr. a2a.
Tungtum orfzág eluefzéféről Valk: Cron. Aij. Horuc az őczéuel
Valk: Cron. Aija. io fúzeteféuel Valk: Cron Aija. ő vdeiét Valk: Cron.
Aija. Emberec fzerenczeiét Valk: Cron. Aiij. fzűuében Valk: Cron. Aiij.
hellyén áluán Valk: Cron. Aiij.
Mattyás király vdeiébe Helt: Chron. 2. 3a. Magyar orfzágnac
földéről Helt: Chron. 2. az ő io egét Helt: Chron. 2. vizénec Helt:
Chron. 2a. féregét Helt: Chron. 2a. ellenébe Helt: Chron. 4. be vetéfére Helt: Chron. 6.
A Szedery ki nyomot leuét Mel: Herb. 1 a. á fzedery vizében
Mel: Herb. 1 a. á kéc liliom tőuét Mel: Herb. 1 a. á fzedery leuelet
Mel: Herb. 2. 8a. az Fúl czengéfét Mel: Herb. 2a. á Somnac gyűmőlczét Mel: Herb. 3. 8a. vefzeiénec á felfő teteiét Mel: Herb. 3a.
h. Barafzkfánac az enyuét Mel. Herb. 3a. 3a. 4. . . .
heliére Mel: Job. 48a. be hátuán az epéiére Mel: Job. 48a.
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mérgét boczáttia Mel: Job. 49a. az ő gtkénec Mel: Job. 49. Iften
tifzteffégére Mel: Job. 50 magy. étkébe Mel: Job. 50 magy. fzerenezéiét Mel: Job. 50a. . . .

ü l . Mai é helyén Sylv. g, Helt. Veri). Valk. é, Mel: é.
1. S z ó t ö v e k b e n .
és: I$s Jefus feleiuin Sylv: UT. I. 5a. gs neguen ijel Sylv: UT.
I. 5a. es meg mutata Sylv: UT. I. 6. gs az templomnak leuegőire
allata űtet Sylv: UT. I. 6. Ijjs onnan elő menüin Sylv: UT. I. 6a
általában ^-vel. Olykor, különösen akkor, Ha nagy betűvel van írva
e vei, pl. Es mikoron itten volt volna ott Sylv: UT. I. 5a. . . .
(1. laptól 13-ig 286 g, 1 e.)
fzentféges es árttatlan életet H e l t : Vigk. A2. es miért hogy
Helt: Vigk. A2a. es nem tudtác H e l t : Vigk. A3. es á vékfö nyomórufág H e l t : Vigk. A3. es nagy világofon meg ielőnti H e l t : Vigk. A3.
es hogy á hofzta Helt: Vigk. A3. A3a. A4. A4a. . , .
Es hozzá vőué fellefégét Helt: UT. A2a. es afzt meg nem ifmere
H e l t : UT. A2a. es fiat ízűi H e l t : UT. A2a. es az ő neuét Imanuelnec neuezed Helt: UT. A2a. E s neuezze az ő neuet Jefufnac H e l t :
UT. A2a.
és ahoz illendőé Verb: Decr. a l . negyed és Jegyruha füzetéi
ről . . . és . . . Verb: Decr. a l . Es egygb dolgoc felől Verb: Decr. a l .
Es onnat Verb: Decr. a l . És azzokban Verb: Decr. a l . . . .
és Tungtum . . . eluefzéféröl Valk: Cron. Aij. ós Barbaroű'anac
dolgát Verb: Decr. Aij. Bij. . . .
A mindenható és felféges Helt: Chron. 1. és io akarattyából
H e l t : Chron. 1. 1. 1. 1. 1. la
la
A mely kedig igen meg ert és édes Mel: Herb. 1. 3. 3 a . . . .
es kéfzerijtnec Mel: Job. 48. ós az en lőlkőm grtelme Mel: Job.
48. 48. 48. 48
is: Mikippen mű gs meg engheggűk Sylv: UT. I. 9. azonkippen
az főidőn gs Sylv: UT. I. 9
ruhadot gs Sylv: UT. I. 8. 8. 8 a . . . .
Határid is rendelve vadnac H e l t : Vigk. A6. élnénc is H e l t :
Vigk. C5. honnét is á mi megfzabaditónkat Helt: Vigk. D6. . . . te is
H e l t : Vigk. E3a
még á feiedelmekhóz . . . is H e l t : UT. C3. még á feietöc fzálai
is H e l t : UT. C3a
Honnét is Verb : Decr. a2. másképpen is Verb: Decr. a4. á
negyed fúzetéfnec menedéc leuele is elég Verb: Decr. a4a. . . .
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Vadnac ot Graniufoc is Helt: Chron. la. . . .
meg is indittya Mel: Herb. la
á fog faiáftol is Mel: Herb. 2....
azért enis kéfz uagiok Mel: Job. 48. ha fzinte a, főihót ernéis
Mel: Job. 48. 48. 48
még: mert hatalmaffagaual mgg az fertelmes fzelleteknek §s paranczol Sylv: UT. I. 50. mikoron mgg nag fótit vala Sylv: UT. I. 50a.
vra mgg az fzombat napnak es Sylv: UT. I. 52. mire untatod mgg gs
az meftert Sylv: UT. I. 56a. Egg dologban vagon mgg foglalkozafod
Sylv: UT. I. 66. mert mgg az fighe irifnek ideié nem vala Sylv: UT.
I. 68. 72. 73a. . . . általában £-vel. Négy helyen találtam é-vel: még
annak előtte Sylv: UT. 9. 10. 12. 15a. (1—47a: 8 § — 4 é.)
még az életben is Helt: Vigk. F2a. nem iót el még az én órám
Helt: Vigk. F3.
még Salamon fem Helt: UT. B3a. még á feiedelmekhóz is Helt:
UT. C3. még á feietőc fzálai is Helt: UT. C3a
még parafzt kez is Verb: Decr. a5a. még a Feiedelem is Verb:
Decr. a5a. még pénfzt is Verb: Decr. a8. a8a. a8a. b3. . . .
De midőn még fehc á nép nem kőit volna által Helt: Chron.
la. 3a. 3a. 3a. . . .
Még az faya is hafonlo Mel: Herb. 28.
Még az egek is Mel: Job. 49a. 50a. 58a. mégis Mel: Job. 50
magy. 50a. 50a. 53a som. 59a. 1. sz. de: mgg czak a maradéka fem
Mel: Job. 49. 50a. 51. 51a. 54a. 59. 59. 61. 61.
mert mgglen meg nem efmértik vala Sylv: UT. I. 59. mikoron
mgglen egg fzerelmes fia volna Sylv: UT. I. 69. De meglen ninczen
az uig Sylv: UT. I. 71
efmgg Sylv: UT. II. 58. í§8 kimene efmgglen az tengherre Sylv: UT. I. 51. 65a. 65a. 65a. 66. 66a. 67a. de
emellett nagyon gyakori az e-vel való írás is: efmegleíi Sylv: UT. I.
53. 53a. 56. 68a. 69
meglen fzűle az ő elfő fzúlettét Helt: UT. A2a. Meglen) ez ige
meglen, nem afzt akaria ielenteni Helt: UT. A2a. magy. meglen el
múlik á menny Helt: UT. A8a. A8a. A8a. A8a. B8a. de: meglen
Helt: UT. A3a. A3a. A3a.
Ifmet Helt: UT. A6. A6. B. Ifmeg Helt: UT. K
Ifmet Helt: Vigk. Ca. C2. C2. 03.
Efmet Verb: Decr. b2a. b7.
efmet Valk: Cron. Aiij. Aiij. Aiija.
efmet Helt: Chron. 1 a. 6a.
Ifmet Mel: Herb. 19.
Ifmeg Mel: Job. 55. 1. sz.
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2. K é p z ő k b e n .
a)

Birtokképző.

mert az ill'etinekg az menneknek orfzaga Sylv: UT. I. 65a.
azokg Sylv: UT. I. 67. aggatok meg czafzárnak azokot az mellek az
Czáfzárg Sylv: UT. I. 69a. 69. kig ez pinzen való kip Sylv: UT. I.
69a. az mellek az ifteng Sylv: UT. I. 69a. melfikg lifzen az feleiig
Sylv: UT. I. 69a. En bizon Pálg vágok | en kediglen Apollóig | en
kediglen Cefafg Sylv: UT. II. 24.'. . . (1—47a: 87 g — 3 e.)
mert őugk az menneknek orfzaga Sylv: UT. I. 7. Mert tigd az
orfzág gs az hatalmaffag Sylv: UT. I. 9. mignk lifzen az őrókfig Sylv:
UT. I. 69. mindenek tigtek Sylv: UT. IT. 26. 26. 40a. Senki az ü
hafznát ne kereffe | hanem minden az mafgt Sylv: UT. II. 33. hanem
az máfgrul Sylv: UT. II. 33. az őugit Sylv: UT. II. 69. 70. d e : mert
öuek az menneknek orfzaga Sylv: UT. I. 7.
és a Tyrannufoknac kezébe auagy hatalmába, auagy valamely
tórőmtet álotéba Helt: Vigk. Ga.
mert őuéc mennyeknec orfzaga H e l t : UT. A7. A7.
A kic Király embereket, vagy Captalanét, vagy Conuentót . . .
megőlnec Verb: Decr. b2. mellyec az hittlenné voltanac Verb: Decr. b7.
azé vala á fold Mel: Job. 54. 55 magy. az hitleneké czak árniók Mel: Job. 54a. Angialoké, á napé, holdé, a Oyllagoke Mel: Job.
60a. magy. azé moft á föld Mel: Job. 55a. magy.
b) Idő- és módképzök.
a) Praeteritum.
Egyesszám 3. sz. (tárgyas ragozás).
kóuetg űtet Sylv: UT. I. 6a. 52a. fel viug útet az őrdőg Sylv:
UT. I 6. 12. illetg az ú kézit Sylv: UT. I. 12. ú vifelg el Sylv: UT.
I. 12. meg feddg az fzeleket Sylv: UT. I. 12a. 50. el mene gs féit
víug űneki Sylv: UT. I. 58. teremtg Sylv: UT. I. 65a. az ű kezeit ű
reaok tiug Sylv: UT. I. 66. ezt kezdg űneki mondani Sylv: UT. I. 66.
•gs legottan meg viug ízeméinek vilagoffágat Sylv: UT. I. 67a. nem
enghedg Sylv: UT. I. 68. egg mas vtlin mind el dűytg Sylv : UT. I. 68. . . .
(1—47a: 87 g — 3 e.)
el uefzté az Iftermec fzómélyét H e l t : Vigk. A3a. mint á Loth
fellesége müuelé H e l t : Vigk. E í a . neuezé á fzent irás á mi Halá
lunkat álomnac H e l t : Vigk. E7. d e : minden felé meg kőrúlteté ve
lem azokat H e l t : Vigk. G7a.
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Es hozza vóué fellef égét H e l t : UT. A2a. Ackor viué őtet az
ördeg H e l t : UT. A5a. A6. köuetó őtet Helt: UT. A7. C. illetó H e l t :
C. Ca
Ez fgl kezű ember vgyét igy vefzté Valk: Cron. Aiij3. haióit
el fúllyefzté Valk: Cron. Bij2.
el vóué Helt: Chron. 4a. meg véué Helt: Chron. 2a. 6. meg
erefzté Helt: Chron. 4a.
nem érté ezt Mel: Job. 49. efméré Mel: Job. 50 magy. vifzel
vefzté el Mel: Job. 55a. magy.
Többesszám 3. sz.
fel ferkentek űtet ezt monduari Sylv: UT. I. 12. köuetgk űtet
az ű tanijtnani Sylv: UT. I. 12a. gs diczirgk az vr iftent Sylv: UT.
I. 51. gs kezdek az v tanijtnani az vt között az vetemineknek kalafzit
fzaggatni Sylv: UT. I. 52. az éghi madarak el meninek gs meg iugk
az magot Sylv: UT. I. 53a. meg kerdgk ütet az hofonlatos befzidrül
Sylv: UT. I. 54. ű hozzaiok viugk ütet Sylv: UT. I. 55. kirni kezdgk
űtet Sylv: UT. I. 56. meg befzillgk az varof ban Sylv: UT. I. 55a.
55a. el meninek gs fel viugk az ü holt teftit | gs azt koporfoba hefheztetgk Sylv : UT. I. 58. 58a. meg efmergk űtet Sylv: UT. I. 58. . . .
d e : meg hagigálák az fzolgát j gs be törek az ú féit Sylv: UT. I. 69.
(1—47a: 42 g — 1 e.)
Adam es Eua meg fzegéc az Wr Iftennec parancholattyát Helt:
Vigk. C4.
köuetéc őtet H e l t : UT. A6a. A6a. felköltéc őtet Helt: UT. B7.
Pogant meg veréc kemény viadallal Valk: Cron. Aiij3. Spaniol
orfzágba kűldéc be Valk: Cron. Aiij3. Egyedől Hariadenuft efmeréc
Valk: Cron. Biij3. Meg őléc Valk: Cron. Aija. Aiij. meg veuécValk:
Cron. Aiij. őregbitéc Valk: Cron. A i i j . . . . de: kgrdezgk Valk: Cron. Hij.
/?) F e l t é t e l e s

mód.

Egyesszám 3. sz. (tárgyas ragozás).
hog az ágban fekenngk gs az hideg lelng Sylv: UT. I. 12. itilng
Sylv: UT. I. 22a. nem enghedg hog ualaki űtet köuetng Sylv: UT.
I . 56. hog kezeit azokra tenng Sylv: UT. I. 65a. 65a. el iűtt az temetifre hog az en teftemet meg kenng Sylv: UT. I. 72a. I£s az Péter kezde
igen átkozódni | gs ighen efkenni | hog nem efmerng az embert Sylv:
UT. I. 75. E^ kifzerijtinek egg Simon newű embert | hog felvenng az
ű kerefzt faiát Sylv: UT. I. 75a. hog fenimig tenng azokat Sylv: UT.
II. 24a. . . . ( l - 4 7 a : 4 g.)
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minden mi adofságinkat meg fizetnéie Holt: Vigk. E8. meg
győzné á pokol mind é fzéles világon való embereket, es benyelne
őket Helt: Vigk. Ha.
ő maga hogy meg venné Perfiat Valk: Cron. Biij3.
a főihót grné is az ő feie Mel: Job. 48.
Többesszám 3. sz. (Tárgyas ragozás.)
hog útet az fzoröffagban meg ne fértengk Sylv: UT. I. 52a.
hog útet elvefztengk Sylv: UT. I. 52a. hog útet illetnek Sylv: UT.
L 52a. meg ne ielentenek ki legén Sylv: UT. I. 52a. I£s paranczola
únekiek hog mind leültetnek űkót egg egg lakodalom helt ofztuan az
zöld pafiton Sylv: UT. I. 58a. meg fzegh§ az kenereket | gs az ú
tanijtuaninak ada hog a vefznek miatta nehezen vifelhetngk az haiot
Sylv: UT. I. 59. mikippen vefzthetnek el űtet. Sylv: UT. I. 68. mimodon az Jefuft czalardfagual meg fognak gs meg őlngk Sylv: UT.
I. 72. ki viugk űtet hog meg fefzijtengk Sylv: UT. I. 75a. . . .
igen meg fzegyenlenéo efzt a munkát Helt: Chron. 2.

f) I k e s i g é k .
Prgeteritum. Egyeeszám 3. sz.
vigre meg ehezgk Sylv: UT. I. 5a. Kapernaumban lakozgk Sylv:
UT. I. 6. zápor efő efgk Sylv: UT. I. 11. 11. Mikoron ezeket hal
lotta volna Jefus | el czudalkozgk Sylv: UT. I. 12. Es meg nilgk az
ű fzemek Sylv: UT. I. 14. az feregnip el czudalkozgk Sylv: UT. I.
14. megkerefztelkedgk az Janoftul Sylv: UT. I. 49a. lábaihoz efgk
Sylv: UT. I. 50a. legottan eltavozgk úrula az pokloffag Sylv: UT.
I. 50a. tőrtingk az Sylv: UT. I. 51a. Nimelí mag az vt félen efgk
Sylv: UT. I. 53a. 53a. 53a. 54. 54. 54. vitetgk Sylv: UT. I. 55a.
eleibe fol'amgk Sylv: UT. I. 55a. 66. meg efkűgk Sylv: UT. I. 58
de: meg ízűnek az fzél Sylv: UT. I. 55. (1—47a: 39 g — 1 e).
raboknac kelletéé lenni Heh: Vigk. E8a. Es, vgy mond elaluuéc
Helt: Vigk. F7. de: aluuec Helt: Vigk. H2.
találtattatéc terhefnec lenni Helt: UT. A2. az Wrnac Angyala
álmába meg ielenéc ngki Helt: UT. A2a. fzorgalmatofon tudakozéc
tólec Helt: UT. A3. Heródes király meg haborodéc Helt: UT. A3.
Jofephnec álmába meg ielenéc Helt: UT. A4. Szózat hallatóc magafságban Helt: UT. A4. Ackor tellyefsedékbe Helt: UT. A4.
Meg halléc mennyekben ő kiáltáfoc Valk: Cron. Aiij. Meg veNyelvtudományi

Közlemények.

XXXVIII.
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retóc Pogan mia á Király Valk: Cron. Aiija. ki vzetéc á Király Valk:
Cron. Aiija. Meg futamóc, népe lön le vágatuan Valk: Cron. Aiij3.
Soc Spaniol eféc ot is rabfágra Valk: Cron. B. vtközzéc oldalba Valk:
Cron. B2. rneg haborodéc Valk: Cron. Biij. iell adatéc Valk: Cron.
Biij. foglya eféc Valk: Cron. Biij. rabba eféc Valk: Cron. Biij. életre
tartatéc Valk: Cron. Biij. Biij2. . . .
be efséc végre á tengerbe Helt: Chron. 1. es el fataméc elöttec
Helt: Chron. 7a.
d) Ikes igék feltételes módja. — Egyesszám 3. sz.
kifirtetnek Sylv: UT. I. 5a. Es lún . . . hog elczudalkoznek az
féreg nip Sylv: UT. I. 11a. lata az ú napát hog az ágban fekennek Sylv.
UT. I. 12. hog be teli'efednek az mi meg vala monduan Sylv: UT.
I. 12. E^ lún ez | hog az Jefus letelepednek Sylv: UT. I. 13. enngk
Sylv. UT. I. 51a. es éheznek mind űmaga | es mind az ü nipi Sylv:
UT. I. 52. lattá volna az Pétert | hog fűytözngk Sylv.: UT. I. 74a.
az Pilátus el czudalkoznek Sylv: UT. I. 75. . . . (1—47a: 15.)
hogy é meghalandó benyeletenéc az élettói Helt: Vigk. H3.
vétkúnknec nagy volta támafztatnéiéc az által Helt: Vigk. H5a.
akara, hogy titkon ö tóle meg válnéc Helt: UT. A2. Lón kedig
mindez, hogy betellyefsédnéc Helt: UT. A2a. A4. B6a. hogy ö tóle
megkerefztelködnéc Helt: UT. A5. De mikor hallotta volna, hogy
Archaelaus vralkodnéc Helt: UT. A4a. vitettóc Jefus á pufztába, hogy meg
kéfértetnéc az órdegtól Helt: UT. A5a.
Hogy ha valamelly Király . . . vgyekőznéc valamit tónni Verb:
Decr. a6.
hogy a predálás el hadiatnéc Valk: Cron. Biij. Minden ember
haiókra takarodnéc Valk: Cron. Biij. ez tórtennéc Valk: Cron: Biij.
¥

¥

¥

Tehát I. SYLV. g-t, HELT., VERB., VALK. e-t látunk a következő esetekben:
a) oly szótövekben, melyeknek mai hosszú e-je e-vel válta
kozik. Ezen é +-* e-nek a vogulban d «--> oá (ód) ~ á (e) felel
meg, pl.:
fel: ÉV. pdl, KV. poál, TV. pal
hét: ÉV. sdt, KV. soát, TV. sdt
jég: ÉV. jáyk, KV. joáyk, TV. lay
. kéz: ÉV. kát, KV. koát, kóát, TV. kát
tél: ÉV. tül, KV. toál, TV. tel (NyK. XXV. 172.).
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b) Néhány török eredetű szóban (szék, térd), melyeknek
hangzója helyén némely nyelvjárás a nyíltabb e'-nek megfelelő
hangot ejti, pl. sz*ék Ráb., térd Eáb. (Vö. TMNy. 163—164).
c) Ismeretlen eredetű szavakban (egyéb).*)
d) A -nél határozóragban.
e) A második személy -l ragja előtt a perfectumban és az
imperativusban. A borsodi s a szlavóniai nyj.-ban nyilt rövid
e-vel: öregettel, nyertei, kértei; egyel, kérjél (bors.), vetél (szláv.).
SETÁLA szerint az ilyen alakok a feltételes mód % személyének
analógiájára jöttek létre. Ámde: SYLV. kirtél és kirníl; HELT.
kértei és kérnél. Valószínűbb a SZINNYEI nézete: ^vártál -\- *vártá =
vártál; ^kértei + kérté = kértél.
f) A •nék-(em, -ed, -i)-ben, melynek á-je nyilt rövid e-vel
váltakozik.
g) A vél-(em, -ed, -ej-ben, melynek e'-je nyilt rövid e-vel
váltakozik.
h) A tesz, lesz, vész futurumában (lénd), s ezek analó
giájára más igék futurumában is (menénd).
i) A «hangnyújtó» tövekben (szerencse, -és).
j) Oly szavakban, melyeknek hangzója lehet hosszú is, rövid
is: nem méri vala űtet meg kérdeni Sylv: UT. I. 70. nem ollan
teftes állatot veccz el | az mell rayta kél Sylv: UT. II. 39. el
véfz az te átadna Sylv: UT. II. 31.
BUDENZ az a), f), g) pontok alapján állapította meg az é,
illetőleg e értékét:
«A nékem stb. vélem, véled stb. tehát nék és nél (sajtóhiba, e h.
vél), melyet HELTAI kizárólag használ, EüDösinél a rövidült nek-, vel-\el
is vegyül. Ennek e-je pedig nyilt e azaz a, mint a megfelelő nak, val
mutatják.»
«Az é ollyhelyt felel meg mai e-nek, hol ez a ragozásban, vagy
képzők hozzájárultával e-re, azaz a-re rövidülhet meg. v. ö. fél fele ...»
«E szerint, hogyha e-ből annak rövidje e azaz a ered, követ
kezik, hogy amaz ennek hosszúja, hangzás szerint is; továbbá, ha a
HELTAI-féle e ugyan, de nem az é, i hangba szeret átmenni, követ
kezik, hogy ezen é hangzás szerint távolabb áll az i-ttíl, mint az
€ . . . » (MNy. V.)
*) Az egyéb szó eredetére nézve vö. NyK. XXXI. 237.

A szerk.
4*
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Látjuk tehát, hogy a nyilt hosszú é hangnak a XVI. szá
zadban való létezéséről BuDENznek volt tudomása; azonban, a
mint a bevezető sorokban láttuk, önkényes jelöléseivel olyan
zavart idézett elő, hogy az utána dolgozó nyelvészek XVI. századi
adatai a legtöbb esetben hibásak. A zavar főoka az volt, hogy
a HELTAI e-je helyett e-i ír, a SYLVESTER e jelének hangértékét
meg nem állapítja meg. Pedig, a mint látni fogjuk, a SYLVESTER
£-je egészen mást jelöl, mint a HELTAI ^-je.
Különös a lesz, tesz stb. igék lénd, vend stb. futuruma.
Hogy az é nyilt hosszú é hangot jelöl, az a többi esetekből
következtetve kétségtelen. S vájjon miért írta volna a nyilt
hosszú e jelét oly helyen, hol nem ejtett nyilt hosszú e-t? Itt
is kétségtelenül nyilt hosszú e-vel van dolgunk, melyet más
képpen nem tudunk megmagyarázni, mint hogy a zárt e haso
nult az -end futurumi képző nyilt g-jéhez.
*

*

*

II. SYLV. e-t, HELT., VERB., VALK. e'-t látunk a következő

esetekben :
a) Az és szóban.
b) A még szóban. (A ma szónak -ig ragos alakja lehet, s
ez esetben régebben *majég, vagy akár *má-ég, *ma-ég volt.
Ez az eredet a zártabb hang mellett bizonyít. Vö. TMNy. 63).
c) Az -é birtokképzőben.
d) A birtoknévmások második szótagjában.
e) A praeteritum és a feltételes mód egyes- és többesszámi
3. személyében.
f) Az ikes igék prseteritumának és feltételes módjának
egyesszámi 3. személyében.
g) A lativusi *é, -uá-ben.
Mindezen e'-k (az és kivételével) eredetibb „+i-re mutatnak.
Hogy ezek az ^-vel jelölt hangok miért maradtak meg az
t-ző nyelvjárásban, azt egyelőre nem tudhatjuk. S nem is tudjuk
meg mindaddig, a míg azzal tisztában nem leszünk, hogy az
t-sítés a nyelvünkbe később került szavakban is végbement-e*
vagy sem. Ezt pedig mindaddig nem is fogjuk megtudni, míg az
í-ző nyelvjárás mai nyelvanyaga, szókészlete összegyűjtve nincs.
Azt hiszem, hogy ennek összegyűjtése után nem lesz nehéz.
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annak a kérdésnek eldöntése, hogy vájjon az í-vó válás (az e-k
zártabbá válása) mint hangfejlődés csak bizonyos ideig volt-e
érvényben, s azután megszűnt, vagy pedig egy nyelvterületen
századok óta érvényben levő hangfej]ődés-e.*)
Ha az előbbi áll, akkor azt mondhatjuk, hogy az e-vel
(SYLV.) jelölt hangok az í-vé válás korában még nem voltak zárt
hosszú e-k. Ha az utóbbi áll, akkor a tenne, tennék alakok helyén
tenni s tenník alakok vannak a mai í-ző nyelvjárásban.
De mi itt a SYLVESTEE nyelvjárásáról folyton úgy beszélünk,
mint í-zö nyelvjárásról. Maradjunk csak ennél a kifejezésnél:
« SYLVESTER nyelvjárásai) mindaddig, míg a mai í-ző nyelvjárás
hangtanát nem ismerjük, mert nem tudhatjuk, hogy a SYLVESTER
nyelvjárása és a mai í-ző nyelvjárás mennyire fedik egymást.
Mert a SYLVESTER nyelvjárása nemcsak azért érdekes, hogy í-ket
használ a zárt hosszú á-k helyén. Érdekes azért is, mert más
hangzóknál is látunk benne szabályos zártabbá válást. Pl.
o > ií, <?> ü: űtet UT. I. 11a. 1 2 . . . . úneki UT. I. 1 la. 1 2 . . . .
hog be iűy UT. I. 11a. 12
iűnni UT. I. 12. 13. büytőlnek UT.
I. 13a. 13a. fű ember UT. I. 13a. úkót UT. II. 67a. 67a
űnnön
UT. II. 67a. 67a
iftentűl UT. II. 67a. 69
bűfiguel UT. IL
67a. kikrúl UT. II. 71. iúnne UT. II. 71. — még néhány szótőben s
az összes sz-vel bővülő r-tövtí igék praBteritumában, stb., pl. lűn UT.
II. la. II. 2. II. 12
92a. lűnek UT. II. 82a. 86a
vűm UT.
II. 4. vún UT. II. 84. 87a. vünk UT. II. 10a. vűtok UT. II. 12a. lúk
UT. II. 15a. lűl UT. II. 16a. lútők UT. II. 10a. stb. Következetesen
mindenütt.
i>ü:
hűtőt UT. I. 12. hütókot UT. I. 13. hütben UT. 67a.
67a. . . . ? az ő fzúókőt UT. II. 67a. műefeknek UT. II. 67a. mű UT.
II. 68. tű rulatok UT. II. 68. udvőffigtekben UT. II. 69a. údöben UT.
II. 70. űgekezem UT. II. 71. múnkot UT II
stb.
e, e>ö: űkőt UT. II. 67 a. 67a. tűtőkőt UT. H. 69a. hűtőt UT.
II. 72a. hűtőtüköt UT. II. 73. teftűnkőt UT. II. 71. stb.
(?) a>o: fzauokot UT. II. 67a. hafokot UT. II. 67a. azokot
UT. II. 68. tarfom UT. II. 70. álatokot UT. II. 70a.
*) A M. Nyelvtudományi Társaság segélyével a szatmármegyei,
szaniszlói nyelvjárást tanulmányoztam. Ez alakok itt e-vel ejtetnek, —
vagyis a XVI. sz. óta i'-sítés nincs.
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o>u: le burula UT. I. 11a. 13a. el czudálkozanak UT. I. 13.
folral UT. II 67a. tű rulatok UT. II. 68. 74. naptul fogua UT. II. 68.
nagubban UT. II. 68. nagubb UT. II. 68a. 69. táuul UT. II. 69a.... stb.
E néhány példával nem adtam teljes képét a SYLVESTEK-féle
nyelvjárás vocalismusának. Csak az volt a czélom, hogy bemutas
sam azt, hogy nemcsak a zárt hosszú e'-k lettek zártabbakká.
Állításaim egy részét megerősíti ARANY JÁNOS értekezése:
«Az É-i I-re váltó táj szólásról..) (Hátrah. ir. II. 313—324.)
a) é<.aj: «Mindig megmarad az é végbetü (képző), ha
aj szótaggal (képzővel) felcserélhető. És így: paraj-paré, karaj
karé, taraj-taré, ganaj-gané. Az ily é végbetű, ha aj formája
nincs is már meg, hasonlóul éles á-vel hangzik: csaté, góré,
góbé, komé, purdé stb.» (318).
«A tiszántúli ember nem minden e-t mond í-nek, nem is
önkényesen változtatja a kiejtést majd e'-re, majd *-re. Ember
emlékezet óta, apáról-fiúra, az egész í-zö tájon bizonyos tőszók-,
képzők- és ragokban mindig és mindenütt tiszta éles é hallatszik;
más tőszók, képzők és ragok pedig é helyén í-vel ejtetnek*) (316).
b) ó > ú, ő>ü:
«Sajátlag csak az é hangnak í-re válto
zását tűztem ki vizsgálatom tárgyául, de nem hagyom egy futó
pillantás nélkül az ó-t, mely ií-ra, az o-t, mely i'í-re hajlik.
E három (és néhol a közép e tiszta ejtése) teszi jellemét a,
tiszántúli — (körös-marosközi) — tájszólásnak.)) (315).
ő, kő, fő, bő, cső, tő; — lő, nyő = ű, kű,fü, bű, csű, tű; —
lű, nyű. — ló = hí (315).
Az AnANvtól feldolgozott nyelvjárás közel áll ugyan a
SYLVESTER nyelvjárásához, de nem azonos vele. E nyelvjárás
ban — szerinte — nincs nyilt hosszá e, s így egy kalap alá fogja
azokat az e-ket, melyekről megállapítottuk, hogy a SYLVESTER nyelv
járásában nyilt hosszú e-k voltak, s azokat, melyek *ff + i > e-k,
s a SYLVESTER nyelvjárásában sem változtak í-re. így a «Ragok»
ez. fejezetben :
1. -nál, -nél, 2. -val, -vei, 3. -nak, -nek, 4. belém, 5. -vá, -vé.
Ezek mindig tiszta e-k. 6. Az -ént, -ként, -anként, -énként, -ég,
-kép, -képen, -ért mind í-re változtak.
Praeteritum: -ém, -éd, -é, -ők, -étek, -ék. — Feltételes m.:
-ném, -néd, -né, -nők, -nétek, -nék. — Felszólító m.: -jem, -jed, -je,
-jük, -jitek, -jik.
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AEANY gyűjteménye az í-zés korára vonatkozólag nem nyújt
döntő bizonyítékokat. Az ő általa feldolgozott nyelvjárásterületet
nagy távolság választja el attól a nyelvjárásterülettől, a melynek
nyelvén SYLVESTER írt. (E nyelvjárás legnagyobb valószínűség
szerint felsőtiszai nyelvjárás.) S így nem lehetetlen, hogy ez a
két í-ző nyelvjárás egymástól függetlenül, önállóan fejlődött, s
hogy a maros-körösközi nyelvjárásnak feltételes módbeli alakjai
nem is hangzottak soha í-vel. E szerint a maros-körösközi nyelv
járásban az í-vé válás előbb befejeződött volna, mint a SYLVESTERféle nyelvjárásban; vagyis még akkor, a mikor a feltételes mód
*níznejm, *níznejd, *níznej-neb hangzott. A SYLV.-féle nyelvjárás
ban pedig akkor fejeződött be az í-vé válás, a mikor már az
egyes és többes szám 3. sz.-nek kivételével az összes feltételes
módbeli alakok e-vé fejlődtek. Tehát abban a korban, a mikor
a feltételes mód nízním, nízníd, *níznej-nek hangzott.
Természetesen ez csak akkor lesz igaz, ha a mai szatmármegyei í-zö nyelvjárásnak a SYLVESTERével való egyezése bebizo
nyítja azt, hogy a SYLv.-nél látható e-vel jelölt hangok ma sem
hangzanak í-nek soha.
ARANY gyűjteménye e kérdés eldöntésénél irányadó már
csak azért sem lehet, mert ezen a nyelvjárásterületen a nagy
városokban kétféle nyelvjárást lehet ma megkülömböztetni: az
eredeti református lakosságét, mely tisztán í-ző, és a török
világ után bevándorolt katholikusokét, kik rendesen é-t ejtenek
(SIMONYI, Magyar nyelv. 154. 1.). Itt az á-vel való alakok a két
nyelvjárás keveredése folytán létrejöttek lehetnek. Hogy csak
ugyan azok-e, vagy eredeti alakok, azt végérvényesen e nyelv
járásnak egy a katholikus telepítést megelőző korból való emléke
dönthetné el. Nagyon fontosnak kell tekintenünk azt a körül
ményt, hogy a ÖYLV.-nél talált ^-k helyén a körös-marosközi
nyelvjárás sem ejt % t soha. Ez azt látszik bizonyítani, hogy az
e-k é-vó válása csak bizonyos ideig tartott, s a későbbi é-vó
fejlődött hangok nem váltak í-vé.
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Az e betűk használata a XVI. században.
a) e: általában nyilt rövid e.
b) g: a) A század elejéről való Gyöngyösi Szótártöredék
ben az A. kéz írásában nagyon gyakori, s úgy látszik, zártságot
akar jelölni.
P) SYLVBSTEKnél zárt hosszú é.
y) HELTAinál nyilt hosszú é.
Eredete: A latin oklevelekben s régibb XV. századi nyom
tatványokban az ae jele, a melyet az olasz iskolákban a leg
régibb időktől fogva nyilt e-nek olvastak. (Vö. MELICH, Szláv
jöv. szav. I. 2. r. 51). Ez magyarázza a HELTAI stb.-féle jelölést.
A másik kettő jelölésének eredetét nem találtuk meg.
c) e: SYLVESTERnél a nyilt hosszú e jele. MELIUS Job.-ban
ritkán s következetlenül. Eredete?
d) e: HELTAinál eleinte a szóvégi e hangok jele (fele, teve,
e stb.). Később a szóvégi rövid e jele. MELIUS: Praed.?
e) e: SYLVESTERUÓI különző pont.
f) é: SYLVESTERnél fordul elő, de ritkán.
g) ee: a) az Erdy- s a Jordánszky-k.-ben a zártság jele
(Vö. SUHAJDA, NyK. XXXI.).
P) PESTI G. Nomenclatura-jában a hosszúság jele. (Németeredetű.) Pl.:

1660.
een 19.
ees . . . ees 19.
neep 19.
zemeelij 19.
beel 21. 22.
teerd 21. 21.
weer 22.
eer 22.

1561.
een 20.
ees . . . ees 20
neep 20.
zemeelij 20.
beel 24. 26.
teerd 24. 24.
weer 26.
eer 26.

1568.
een 19.
ees . . . ees 19.
neep 19.
zemeelij 19.
beel 21. 22.
teerd 21. 21.
weer 22.
eer 22.

h) ét általában a zárt hosszú é jele.
Legkövetkezetesebb a jelölés a HELTAI, VERBŐCZI, VALKAI
feldolgozott könyveiben, s legérdekesebb a SYLVESTER Vy-test.ban. A másik két feldolgozott nyomtatvány közül a Job-k. jelölése
következetlen, a Herbarivmé bizonyos mértékben következetes.
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Ezeken kívül az összes elül felsorolt nyomtatványok
{a kolozsváriak kivételével) következetlen.
*

*
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Az első részben láttuk, hogy SYLVESTER helyesírása merő
ben külömbözik a HELTAI, VALKAI, VEEBŐCZI és MELIUS helyes
írásától ; HRLTAI, VEKBÖCZI, VALKAI helyesírása teljesen egyező;
MELIUS Herbarivmának helyesírása csak abban külömbözik az
előbbi hárométól, hogy az e-ket nem tudja következetesen megkülömböztetni. MELIUS Job-jának helyesírása nem egyező sem
a, SYLVESTERével, sem a HELTAI-, VEEBŐCZI-, VALKAIéval, sem a
Herbarivméval. SYLVESTER Vy testamentoma Sárvárott, HELTAI,
VERBŐOZI, VALKAI művei Kolozsvárott Heltai műhelyében, MELIUS
Herbarioma Kolozsvárott Heltainé műhelyében s MELIUS Job-ja
Váradon Hoffhalter Eaphael műhelyében készült.
Különös! Az egyik kolozsvári sajtótermék, s a váradi
sajtótermék szerzője egy személy (MELIUS), S a két sajtótermék
helyesírása merőben külömböző. Láttuk, hogy a Herbarivmban
e, é, § és e betűk fordulnak elő az e hangok jelölésére, a Job
könyvében e, é, f, é és e betűk, s láttuk azt is, hogy ugyanazon
betűk nem ugyanazon hangok jelölésére szolgálnak.
Minthogy a Herbarivmot Heltai Gáspárné MELIUS halála
után hat évvel adta ki (1578-ban) («Az ki nyomtatáfnac munkáya
és kőlczége enyim. Efzt én tőlem fzegény őzuegy Aízí'zontól az
Magyar nemzet iö neuen vegye» Mel: Herb. Elől iaro befzéd.),
gondolhatunk arra is, hogy Heltainé nem a MELIUS kézirata,
hanem valami más, az ő helyesírásuk alapján készült másolat
alapján dolgozott. Vizsgáljuk meg tehát, hogy MELiusnak, életé
ben megjelent könyveiben milyen helyesírást látunk. Olyat-e, a
milyent a Herbarivmban, vagy olyat, a milyent a Job könyvében ?
«Az Arán Tamás . . . tevelgefinec . . . meg hamií'sitási...»
Debretzombe, 1562. A nyomtatás kétségtelenül Huszár Gál
nyomdájában történt (Vö. SZABÓ K. Eégi m. ktár I. 23.). E nyom
tatványban látunk e, f, e, é és e betűket. Nagyon gyakran fordul
elő valamennyi. Alkalmazásukban nincs következetesség.
«Az szent Janofnac tött ielenefnec . . . magyarázása . . .
Melius P é t e r . . . » Várad, 1568. E könyv nyomtatója kétség
telenül Hoffhalter Eudolf. (Vö. SZABÓ K. i. m. I. 37). Az előbeszédfélékben, melyek nagyobb betűkkel vannak nyomtatva, a
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különféle e betűk nagyon gyakran fordulnak elö, a prédikácziókban azonban csak elvétve egy-egy ékezetes vagy alul jelzett e.
Vagyis e nyomtatvány az e-k jelölését teljesen elhanyagolja, jól
lehet a nyomdában megvannak a különféle e betűk, minthogy
az előbeszédfélékben s olykor a prédikácziókban is előfordulnak.
«Az egez fzent irasbol való igaz tudoman . . .» Melios es
Ihaz Péter. Debreczembe. Nyomdász: Komlós András. 1570.
Elvétve látunk a szövegben egy-egy e-t s e-t.
MELTCJS munkái közül tehát az e hangokat bizonyos követ
kezetességgel (melyről alább lesz szó) jelöli: Herbarivm (Kolozs
vár); nem jelöli: «Az egez fzent irafbol v a l ó . . . tudoman . . .»
(Debreczen, Komlós András) s «Az szent Jánofnac...» (Várad,
Hoffhalter Eudolph.) Jelöli, de következetlenül: «A Szent Job ...»
(Várad, Hoffhalter Raphael) s «Az Arán T a m á s . . . » (Debreczen,
Huszár Gál.)
Nem tehetjük fel, hogy míg MELIUS az «A Szent J o b . . . »
és az «Az Arán T a m á s . . . » kéziratában igyekezett megkülömböztetni az e hangokat, «Az fzent Janofnac...» és az «Az
egez . . . igaz tudoman . . .»-ban teljesen elhanyagolta volna, s
azt sem, hogy a Herbarivmnak minden valószínűség szerint élete
utolsó éveiben készült kéziratában már következetesen jelölte
volna.
Szóval MELiusnak műveit a külömböző nyomdákban külömböző helyesírással nyomták ki.
*

*

*

A kolozsvári nyomdában jelent meg VEEBŐCZI Decretvmának második magyar nyelvű kiadása. Az első kiadás Debreczenben jelent meg 1565-ben Hoffhalter Eaphael nyomdájában. —
Heltai Gáspár, a második kiadás nyomtatója így ír e kiadás
élőbeszédében:
«Im valamenyére meg tisztítottam ós meg iobbitotta'm: de nem
szinte annyira, mint én akartam auagy kéuantam volna. Mert műuel
hogy egyéb fele soc dolgokban, az ió Istennec akarattyából vagyoc
foglalatos, Nem lón údőm hoza, hogy az egész Könyuet wyonnan á
Deákból meg tolmaczolhattam volna Magyar nyelure: De hogy az
i a m b o r o l v a s ó meg ne a k a d i o n az o l u a s a s s b a n , el b á n t a m
a n e h é z O r t h o g r a p h i a t , a u a g y i r a s n a c m o d i a t , ós a szo-
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k o t t r a hosztam.» (Vö. SZABÓ K i. m. I. 45. T. i. az általam hasz
nált példányból az előbeszéd hiányzik.)
Nyilvánvaló, hogy a nyomdász tudatosan s szántszándékkal
változtatta meg a műhelyébe került szövegek helyesírását, mert
egyedül csak a saját maga helyesírását tartotta jónak. Vö.:
Debreczen.
Ez Decretomnak elsew rezeeben
z ollók az dolgokról mellyek az
fzemylyeknek okára néznek, es
ahoz illendewk, twdny illyk az my
nemefzygewnknek eredetyrewl, fzabadfagarol, iozagoknak kerefeferewl, byrodalmarol, ozlafarol, el
adafarol idegeneyteferewl chyereleferewl, idew mwlafrol, fzalagofeytafrol, határ iarafrol, leány ne
gyed, es iegy rwha fyzetyfrewl,
ingó marhának es allo iozagnak
meg bewchywllererewl.

Kolozsvár.
E Decretomnac elfő réfzében
fzollunc á dolgokrul, mellyec á
fzoméllyeknec okára néznek, és
ahoz illendóc, Tudni illic, A Ma
gyar nemzetnec eredetiről, Biro
dalmáról, Ofzláffarol, Eladaffarol,
vdegenitéfféről, Czerelléfféről, vdőmuláfről, Zalogofsitafrol, Hatariaráfrol, Leány negyed és Jegy
ruha fúzetéfröl, Ingó marhanac, és
álló iofzágnak meg beczűlefféröl.

Fennebb már láttuk, hogy a Kolozsvárott megjelent külön
féle szerzőktől való művek ugyanegy helyesírással vannak nyom
tatva. Csak az e-k jelölésének következetlenségében külömbözik
HELTAI, VEKBŐCZI S VALKAI helyesírásától a MELIUS Herbarivmának helyesírása. Mi lehet ennek az oka ?
Ha a kolozsvári nyomda termékeit vizsgáljuk, kezdve a
legrégibbeken, a következőket tapasztaljuk:
a) «A Jefvs Sirah könyue . . . » 1551. Betűi kisebbek, mint
a későbbi (pl. Chronica) nyomtatványokéi; e-jelölése még nem
következetes. Minthogy az e betű még ritkán fordul elő benne,
gondolhatnánk arra is, hogy talán a nyomda nem volt kellően
ellátva ilyen nagyságú e betűkkel, ha a két évvel később meg
jelent Catechismusban nem látnánk kellő mennyiségű ilyen
nagyságú e betűt. így azonban arra kell gondolnunk, hogy talán
1551-ben HELTAI még nem érezte az 4 és e közötti külömbséget (az 4 betűt már itt is sűrűn használja), csak bizonyos
helyeken és szavakban, a melyekben meg is külömböztette.
így tehát az, hogy az e-k jelölése e nyomtatványban még nem
sikerült, nem az akaratán, hanem tudásán múlt.
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b) Különös, hogy az 1552-ben megjelent «A BÖlts Sala
mon . . . » csak e és é hangokat külömböztet meg.
c) A «Catechismus» 1553. Ugyanazokkal a bettikkei nyomva,
a melyekkel az előbbi kettő; e-jelölése következetes.
Nem lehetetlen, hogy az első években (1551—1553)
korrektora volt, a ki a kéziratokat kijavította.
d) HELTAI GÁSPÁR: Vigaztalo kőnyuetske 1553. Nagyobb
alakú betűkkel; f-jelölése következetes.
e) TINÓDI SEBESTIEN: Chronica. 1554. Ennek nyomtatója
Hoffgreff. — Az e-ket egyáltalán nem külömbözteti meg.
f) HELTAI G: Soltár 1560. — Wy Testamentom. 1562. —
Chronica 1575. DÁVID F.: Az egy 5 magatol való felféges Iftenröl ajánlása 1571. VEEBŐCZI: Decretvm 1571. VALKAI: Cronica
1573. Nagyobb alakú betűkkel nyomva; e-jelölésük következetes.
g) Az 1575 után (HELTAI halála után) megjelent kolozsvári
nyomtatványok e-jelölése már nem olyan következetes, mint az
1560—1575 között megjelent nyomtatványoké. Meglátszik rajtuk,
hogy a HELTAI által használt helyesírást akarják követni, de
hiába. Heltainé, úgy látszik, már nem érezte az i és e közötti
külömbséget, de azért sűrűn használja mind a két betűt. Bizonyos
szavakat következetesen nyilt hosszú e-vel ír, de gyakran ír nyilt
hosszú e-t oly szótagokban is, a melyeknek e-je zárt. 1575 után
már nem is találkozunk egész következetes e-jelöléssel. (Csak a
4. lapon felsorolt körülbelül 20 db. 1575—1600 közötti nyom
tatványt láttam.)
h) Az ifj. Heltai által 1591-ben nyomott: Arithmeticában
az e-k megkülömböztetésének már nyoma sincs. Igaz, hogy később
is előfordulnak még az e betűk, de a következő század elején
már kimennek a használatból.
Az idősebbik HELTAIt mindeneseire nagy elismerés illeti
meg, hogy nem magyar eredetű s ajkú létére az ő helyesírása
a legpontosabb a legkövetkezetesebb. Mert hogy HELTAI — leg
alább 1560-tól — maga volt a korrektor, az kétségtelen. Bizo
nyítják a következő körülmények :
a) A Hoffgreff idejében megjelent Chronica . . . Tinódi. . .
szörzese nem külömbözteti meg az e hangokat. A HELTAI idejé
ben megjelent nyomtatványok e-jelölése következetes s az ő
halála éve határpontja az e-k következetes jelölésének.
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b) « . . . e l hántam á nehéz Orthographiat, auagy irafnac
módiat...» (VERB: Decr. 1571). Ha ezt a munkát korrektor
végezte volna, mi oka lett volna rá, hogy azt eltitkolja?
c) Az annyira közlékeny HELTAI, HELTAiné s ifj. HELTAI

nem emiitik sehol, hogy korrektoruk lett volna.

A XVI. századi nyomdász tehát nem ragaszkodott a kézirat
(vagy nyomtatvány) helyesírásához, hanem mielőtt a szedés
hez hozzákezdett, átjavította a saját helyesírási elvei szerint.
A XVI. században ennélfogva nem volt egységes helyesírás, s
ez nemcsak az e-k jelöléséből látható, hanem a) a palatalizált
hangok jelöléséből (Ujsz. ny.: l, g, i, kolozsv. ny.: ly, gy, ty);
b) a fc-nak szó közepén és szó végén másképpen való jelölésé
ből (Ujsz. ny.: czak, kolozsv. czac ... .); c) a v és u jelöléséből;
d) a cs jelöléséből s t b . . . . Hogy ezt az olvasó világosabban
lássa, bemutatok egy kis egyező szöveget három, más-más
nyomdából kikerült nyomtatványból:
SYLVÉSTEK.

HELTAI.

Mú at'ánk ki az
mennekben vag | fzentelteffik az te newed |
Jiűőnel az te orfzagod | legén az te
akaratod | mikippen
ménben azonkippen
az földön §s. Az
mű kenerűnköt | az
mindennapiat aggad
nekünk ma. I£s enghedd meg mű ne
künk az mű adoffaghinkat| mikippen mű
es meg engheggűk
azoknak az kik műnekűnk adoffok. I£s ne
hagg műnköt kifirtetbeiutnunk | de fzabadijcz meg műnköt az

Mi Atyánc, ki vagy
mennyekben: Szenteltefféc te Neved. Joyen
te orfzagod. Legyen te
akaratod
miképpen
menyben azonképen
földen is. Mi minden
napi kenyerünket ad
meg nekűnc ma. Es
boczafd meg á mi vét
keinket, miképpen mi
is meg boczatunc n§kűnc vétetteknec. Es
ne vidgy minket kéfértötbe. De fzabadits
minket á gonofztól:
Mert tied az orfzág,
á hatalom es á dűczöffég mind öröcké
Ameu.

KÁROLI.

Mi Attyánc ki vagy
az menyekben, fzentelteffec meg á te ne
ved. JoijÖn el az te
orfzagod: Légyen meg
á te akaratod, mint az
menyben, vgy it ez
foldönnis. Az mi min
den napi kenyerünket
add meg nékűnc ma.
Es botfáffad meg az
mi vétkeinket, mikép
pen mijs meg botfátunc azoknac, az
kic mi ellenünc vétkeztenec. Es ne vigy
minket az kéfértetbe:
De fzabadits meg min
ket az gonoztol, mert
tiéd az orfzág, az ha-
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talom, az ditföfég mind
öröcké Ámen.

Az eddig mondottakból az következik, hogy
a) Egy XVI. sz.-i szöveg helyesírásából a XVI. sz. helyes
írására általános következtetéseket vonnunk nem szabad, mert
nem volt egységes helyesírás.
b) Valamely írónak egy munkájában látható helyesírásából
az ő többi műveinek helyesírására következtetnünk nem szabad,
mert — mint láttuk — a nyomdász a saját helyesírási elveit
érvényesítette a hozzákerült kéziratokban. Vagyis pl. a Herbarivm
helyesírására nem mondhatjuk, hogy az a MELIUS helyesírása.
c) Egyes szövegek nyelvében konstatálható fonetikai jelen
ségekből az egész XVI. századi magyar nyelvre általános követ
keztetést vonnunk nem szabad, mert az illető jelenségek a
legtöbb esetben csak az illető szöveg nyelvjárásán belül kon
statálhatok.
d) A XVI. századi magyar nyelvben sem volt általános a
kétféle hosszú e hang; egyes nyelvjárásokban élt csupán, éppen
úgy mint ma. Mégis abból, hogy a legtöbb XVI. századi nyom
tatványban előfordul az § jel, talán azt szabad következtetnünk,
hogy a nyilt hosszú é általánosabb volt, mint manapság. Hogy
pedig oly sok nyomtatvány közül oly kevésben találunk követ
kezetes e-jelölést, azt talán úgy magyarázhatjuk, hogy a me
lyekben következetlen, azokban a megkülömböztetés irodalmi
(nyomdai) hatás.
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN.

Tatár nyelvjárási adalékok.
(Első közlemény.)

Az itt közölt nyelvanyagot baskirföldi tanulmányútamon
szedtem össze Ufa városában részint odavaló tatárok társaságá
ban, különösen pedig egy CSANÜSEV nevezetű derék tatár tanító
segítségével, kinek tollbamondása után jegyeztem fel a gyűj
teményemben foglalt dalokat s a közmondások egy részét.
Hogy az ufai tatár nyelvjárás alaktani vázlatát mennél
hamarabb összeállíthassam, CSANÜSEV úrral áttanulmányoztam
egy kis könyvecskét, mely 1896-ban jelent meg Kazánban
«>Xikáját, un iké pkáját, ec terle guizal bajtlar hám bis jiszdan
drtgyrak makallár* czímmel.
Kérelmemre CSANÜSEV úr, a hol szükséges volt, az eredeti
szöveget az ufa-vidéki tatárok nyelvjárása szerint átalakítva
diktálta le.
A mi ezt a nyelvjárást illeti, az a kazáni tatártól nem
sokban külömbözik, de azért külön nyelvjárási jellege megvan.
Ezt a nyelvjárást beszélik külömben a müveit baskírok is.
Arab és perzsa eredetű elemei már meglehetősen alkal
mazkodtak ugyan a tatár hangtan sajátságaihoz, de az írástudó
emberek ebben a tekintetben szeretnek az eredeti kiejtés meg
tartásával tüntetni, söt azt is volt alkalmam tapasztalni, hogy
azok, a kik oszmanli történelmi könyveket olvastak, különös
kedvvel kevernek beszédükbe oszmanli alakokat.
A köznyelven külömben az orosz hatás is egyre jobban
érvényesül. Pacti ónóttöm (majdnem elfelejtettem; pacti= no*rra);
sobstvenno govarja min áylamajmen (tulajdonképpen én nem ér
tem; sobstvenno govarja = coöcTBeimo roBapfl)-féle felemás mon
datokat oroszul tudó tatároktól lépten-nyomon lehet hallani, és
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nagyon valószínű, hogy az a kis fellendülés, a mely az utóbbi
időben a tatár irodalomban észlelhető, nem lesz képes az orosz
jövevényszavaknak napról-napra erősbödő szaporodását megaka
dályozni.
Végül megjegyzem, hogy KÜBAKOV, a ki 1894—95-ben
tanulmányozta az uralvidéki mohammedánok népdalait, Ufában
és vidékén számos tatár népdalt jegyzett fel s azokat dallamaikkal
együtt közölte 1897-ben My3hiKa H IIIJCHH ypajibCKHX'b MycyjibMaHi. CB oqepKOM'b Hxt ÓhiT'd czímmel; de mivel a nyelvet nem
ismerte, szövegei nagyon hibásak, úgyhogy BADLOFF, ki a szö
vegeket átvizsgálta, az 53. lap alján jegyzet alakjában a követ
kezőket mondja: «A szerző a tatár nyelv ismerete nélkül írta
le ezeket a dalokat s fordításukat oroszul tudó tatárok segítsé
gével állította össze. Ezért kénytelen voltam kiigazgatni a szöve
get is, a fordítást is. Ezen rendezésnél megelégedtem a szavak
helyes elosztásával ós valamennyire egységes 'helyesírás beveze
tésével, közelebb vivén azt a keresztény tatárok helyesírásához.
Sok kétes dolgot kiigazítatlanul hagytam, mivel gyakran fel
lehet tenni a helyi énekesek és személyek nyelvjárásának be
folyását, kik a szerzőt a fordítások összeállításában támogatták,
oly befolyást, melyet ellenőrizni nem volt módomban. Ez a
munka nehéz és hálátlan volt, és kénytelen voltam a példák
egy részét, mivelhogy teljesen érthetetlenek voltak, egészen
törölni.*)
RÜBAKOV ufai dalszövegei meggyőződésem szerint jelen
alakjukban nyelvészeti szempontból teljesen értéktelenek.

I. N y e l v t a n .
I. H a n g t a n i megjegyzések.
Az ufai tatár nyelvjárás hangjainak jelzésére a következő
betűket találtam alkalmasaknak: a, d, d, b, c, é, c, d, é, e, f>
9, T> K %, h j , &j *. I', m> ú, ö, ®, P> r, s> l* t, t% u> w > w> z> &> #•

Ezek közül c, é, h, l', i, £ csak jövevényszavakban fordulnak elő: gastinica (orosz : roanmmma) vendéglő, kancellár v.
kancellár§ja (orosz: KaHH,ejmpÍH) iroda, gwldt itdrgd sétálni (orosz;
viyjiHTfi), hdr (p. ye) minden, ciéówka dutyi.

TATÁR NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK.

6 5

-/ tatár szavakban néha A>val váltakozik: á%ca v. ákcci
pénz, jáyje v. jákse jó. Néha arab je v. _. helyett áll: yáwa
(arab: Lp) levegő, %<£jl& (arab : XJIA£S») ravaszság.
j úgy tatár, mint idegen eredetű szavak elején váltakozhatik j-vel, sőt sokszor épp úgy mint az utóbbi, majdnem ma
gyar gy-nek hangzik: jil v. gil szél; jan v. jan (perzsa: (JLÖ-)
lélek. Az uj uij, ej, éj kapcsolatban, ha a szótag hangsúlytalan,
és mássalhangzó előtt áll, gyakran kiesik: swjlasérgá' v. suilasérgá"
beszélgetni; ujne'j v. une'j játszik, d e : ujnejla'r v. unela'r ját
szanak.
k átírásomban j és d helyett áll; e két hangérték között
azonban a külömbség csak annyi, a mennyit az ember a vele
kapcsolatban lévő magánhangzónak magas vagy mélyhangú volta
szerint önkénytelen megtesz.
w-vel azt a gyenge ajakhangot jelölöm, mely például az
ua hangcsoport ejtésekor az u és a között a hangür kitöltésére
keletkezik.
c nem felel meg teljesen a török ^ hangnak s olyanfor
mán keletkezik, mint hogyha az utóbbit t és s elemekre bontva
a t-t csak alig hallhatólag az s-sel egybe olvadva ejtenők. Gya
korlatlan fül az s-tői alig tudja megkülömböztetni, de azért
nem s, mint a hogy PAASONEN «Zur tatarischen Diaiektenkundeo
czímű tanulmányában (KSz. 1902) jelzi.
§ a tiszta ír- hangtól éppen úgy külömbözik, mint a fen
tebb leírt c a £--től; de azért nem £. EÜBAKOV felületes megfigyeléssel gyakran at-vel írja. Egyébként lásd a J-ről mondottakat.
Labializálás.
Tiszta a az első szótagban úgyszólván csak idegen szavak
ban hallható; külömben mindig á helyettesíti: át ló; oszm. at;
kázek karó; oszm. kazik. Ha az első szótagban ó vagy u van,
akkor a második szótagnak — kivéve, ha rag, vagy élő képzőelem — a hangja szintén labializálódik: tóják pata, tuyáj mező,
de jelfa folyó.
Ha a második szótag, képző vagy rag, akkor a hangja az
első szótag u vagy ó hangjának befolyása alatt kissé labializálódikt
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVIII.

ö
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a nélkül azonban, hogy az a fokát elérné. Ugyanily befolyása
van a második szótag a-jára az első szótagbéli a-nak. Ezt a
gyengébb labializálást jelöletlenül hagytam. E szóban: jámanlar
tehát az első szótag d-ja azonos a magyar a-val, az utolsó szótagé
az olasz a-val, míg a középső szótag a-ja a kettő közötti át
menetet alkotja.
A megelőző szótag S vagy w hangzója az d hangot is
labializálja, de csak nagyon gyengén : töjá teve, buba lak pillangó
szavakban a fa, bd szótagok á-je kissé kerekebb szájnyílással
ejtődik, mint a rendes á, melynek teljes labializálódásával talál
kozunk például az uizisygé (csag. özangü, oszm. üzengi) kengyel
szóban.
Kettőshangzók.
Igazi kettőshangzók az ufai tatárságbari du és dm erősen
labializált á, a-vel: cdviká csóka, átina- hemperegni, sáu (csag.
say, oszm. sd) egészséges, ujnáu játszás, jásavi élés, élet; míg
a kazáni iu, eü majdnem kivétel nélkül ü, w-vé változott: ájü
(kaz. ctjiu) medve, kelü (kaz. kiliu) csinálás, tevés, kuitdrw (kaz.
kütareü) felemelés.
Magánhangzóilleszkedós.
A képző vagy rag mély- vagy magashangú voltára nézve
a hangrendileg még ki nem alakult jövevényszavaknál az utolsó
szótag magánhangzója dönt, és így pl. táhárdt (arab. üinLgic)
mosakodás, magashangú járulékokat vesz föl.
Mélyhangúak után a képző vagy rag magánhangzója a
vagy e, magashangú szavakban a vagy é: Ma- enni: árnyán
evett; kel- tenni: keldem, tettem: bólót felhő: bólótle felhős; kul
kéz: kuley kezed; jdsd- élni: jdsdgdii ólt: kii- jönni: küdém
jöttem; bél- tudni: béldém megtudtam; kéé erő: köclé erős;
kwz szem, kvízéig szemed. Azonban itt is érezhető a labiális
hangzók befolyása, a mennyiben megelőző ó, u hang mellett a
képző vagy rag magánhangzója lehet a szokottabb g helyett ö
vagy u, és e és ui hangzós tövek után é helyett G vagy w:
bólötló = bólótle, kuluy — kulerf, keclé — köclé, kuizuin = kruzéy ;
<?;' ház: éjem, éjem v. öjmm házam.
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A magánhangzók

időmértóke.

A szó első tagjában á, u, w, i, ha a szótag rag vagy képző
hozzájárulása nélkül is nyilt, rendesen megnyúlnak, a legtöbb
esetben azonban csak félhosszúra, s csak kevés szóban találunk
teljes hosszúságot, a mi a hangzóval csakis az át név szónál
fordul elő következetesen, míg az át ló szónak a-ja rövid. Ha
azonban a szótag ragozás folytán zárttá lesz, a kezdő szótag
magánhangzója okvetetlenül megrövidül: uren (félhosszú %-val)
vagy üren hely, de urnem (rövid w-val) helyem. Félhosszan,
néha szinte egészen hosszan ejtődik az -a -á igenévképző:
tábámen; ájtálár mondják, majdnem: ajtálár.
A -yan, -gán, -kan, -kán képzős igenév magánhangzója is
rendesen megnyúlik személyragozás esetén: sejgán szeretett
(rövid á-vel), de sejganém szeretőm, kedvesem, majdnem sej
ganém.
Némi nyújtás tapasztalható szóvégi magánhangzókon is,
különösen ha ragozás közben szótagjuk nyilt marad: bála gyer
mek, bálane a gyermeket, majdnem báláne é-ből, mely az i-hez
egyébként is nagyon közel áll, ily esetben rendesen l lesz:
késé vagy kési egyén, ember, míg az e, ha hasonló helyzetben
erősen nyújtják és hangsúlyozzák, majdnem egészen úgy hang
zik, mint az orosz u: kezne a leányt, ha ragja különös nyoma
tékkal ejtődik, majdnem keznej-nek hangzik.
A nyújtással szemben megvan a rövidülés, sőt teljes kiesés
jelensége is, mely különösen az d, e, é hangokat, ritkábban az
e hangot éri, ha nyilt szótagban vannak es hangsúlytalanok;
így tórám állok, kettű nyáj, bélam tudok szavakban az d, e, é
hangok nagyon rövidek. Az ilyen hangzók, ha elhagyásuk a
kiejtést nem nehezíti, úgyszólván teljesen kiesnek, úgyhogy pl.
tóra áll, káltgrgj reszket, kérd bejön, késé ember és hasonlók
majdnem állandóan igy hangzanak: tra, káltrej, krá, ksi. Ter
mészetes, hogy ilyen esetekben a mondatbéli helyzet is dönt,
nemcsak magának a szónak hangalakja, mert míg pl. egész
könnyen ejthető, mint a hogy ejtik is: éná blán tűvel, addig
csakis így helyes: át bélán lóval.

5*
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Hangsúly.
A hangsúly rendesen a szó utolsó tagján van, s mint
láttuk, a magánhangzók hosszúságát is befolyásolja. A tatáihangsúly nem oly erélyes, mint a baskir, de azért a folyó beszéd
elég pattogó.
Hangsúlytalanok a járulékok közül az i- lenni igének egy
tagú alakjai: kitká'ndé ment volt (dé = idé volt), továbbá a -men
(-mén), -sen (sén), -bez (-béz), -sez (-géz) igei személyragok:
bára'bez megyünk, kérgü'nmén bementem. Egyéb járulékok hang
súlyosak : átka' lónak, kmzé'y szemed, bárg'p menve, jerlamajenca*
nem énekelvén.
Tővégi hangváltozások.
Magánhangzóval kezdődő képző vagy rag előtt mélyhangú
szavak végén álló k y-vá, magashangúak végén álló k g-vé vál
tozik, p hasonló helyzetben &-vé lesz: kólák fül: kóláy§ füle;
é§k- kimenni: éeyar- (cekar-) kivenni; iéak szamár: iéágém
szamaram; jik- befogni: jigép befogván; tip- rúgni: tibá rúg.
A -p, -ep, -<jj?-képzős igenév p-je magánhangzós kezdetű szó
előtt gyakran ö-nak hangzik.
Idetartozó jelenség: ártek külömb, comparativus: árteyrak;
kgckerep kiáltva: kgckerebrak kiáltóbban, hangosabban.
Az áu, áui, ü, vi-végü. szavak mássalhangzós vógzetűeknek
tekintődnek, s oly ragoknál, melyeknek magánhangzós kezdetű
alakjaik is vannak, ezeket veszik fel, miközben a hangür be
töltésére egy w hangot fejlesztenek: áu- dőlni: inf: áuwarya;
sáu- fejni: sáuwa fej; bárü menés: bárüwem menésem; ésláut
dolgozás: ééláuiwéy dolgozásod.

Eagok és képzők kezdő mássalhangzója.
A torok- és foghangon kezdődő képzők és ragok c, / , k,
p, s, s, í-végű tövekhez k, t kezdetű alakjukban, minden más
tőhöz y, g illetve d kezdetű alakjukban járulnak, pl. káé- futni;:
káckan elfutott; igák szamár: isákka szamárnak; kák- verni:
káktem vertem; vit- elmúlni: uitkán elmúlt; kál- maradni: kályan
maradt; kér- bemenni: kérgein bement; kázá kecske: kázágá
kecskének; ál- venni: áldem vettem.
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II. Alaktani vázlat.
Helykimélés végett a szóképzést külön nem tárgyalom. Az
érdeklődőnek ebben a tekintetben elegendő anyagot nyújt a
szójegyzék, melyet lehetőség szerint etymologikusan szedtem
rendbe. Ezért egyenesen áttérek az egyes beszédrészek ragozá
sára, a kazáni tatársággal ismerősnek a szükségesnél valamivel
többet, a csak az oszmánlihoz vagy csagatajhoz értőnek éppen
eleget nyújtva ahhoz, hogy a közlendő nyelvanyagot megérthesse.
A) A f ő n é v .
A t ö b b e s s z á m képzője névszóknál általában -lar, -lár,
melynek l-je csak ritkán hasonul megelőző ??,-héz: áta atya:
átalar atyák; ét kutya: étlar kutyák; kájen nyirfa: kájenlar,
néha kájennar nyirfák; kön n a p : könlár, néha könnár napok.
A b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k magánhangzón végződő fő
nevek után a következők: Egyesszám 1. szem. -m; 2. szem.
-y; 3. szem. -se; -sé ; többesszám 1. szem. -bez, -béz (néha
-m§z, -méz); 2. szem. -yez, -géz (néha -yez, yéz); 3. szem. -s§,
-se, vagy -lare, láré; mássalhangzón végződök u t á n : egyesszám
1. szem. -em, -ém; 2. szem. -§y, -éy; 3. szem. -e, -é; többes
szám 1. szem. -ebez, -ébéz (néha -em§z, -éméz); 2. szem eyez,
-égéz (néha: -eyez, -éyéz); 3. szem. -e, -é vagy -lar§, -láré, azzal
a megjegyzéssel, hogy a magánhangzók illeszkedéséről mondottak
szerint az e, é magánhangzók helyébe esetleg ö, u, illetőleg
4, UL, is léphet. Példák: árba szekér, kámii csónak, kámcg korbács,
közgö tükör, át ló, kunak vendég, ét kutya, iték csizma: árbam
árbay, árbase, árbabez (v. árbamez), árbayez (v. árbayez), árbasg j
kámám, kdmdy, kámásé, kámábéz, kámágéz, kámásé \ kámcem,
kámcey, kámcesg, kámcebez, kámc§yez, kámcese \ kezgöm kezgöy,
közgöse (v. közgösö), közgöbéz, közgögéz, közgösé (v. közgösö)
átem, átey, áte, átgbez, áteyez, áte \ kunayem, kunayey, kunay§,
kunay§bez, kunayey ez, kunaye \ étem, étéy, été, étébéz, étégéz, été j
itégém, itégéy, itégé, itégébéz, itégégéz, itégé | árbalarem szekereim,
árbalarey, árbalare, árbalarebez, árbalareyez, árbalare \ étlárém
kutyáim, étláréy, étidre, étlárébéz, étlarégéz, étidre.
J e g y z e t . A -lare, -láré végzet ritkán használatos egy birtok
mellett; árbalare, tehát rendesen «szekerei* v. «szekereik,* csak
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ritkán «szekerük.)) A birtokos személyrag kettőzésével találkozunk
ilyen szavakban mint: kajsese melyik, béresé v. bérsé egyik,
kmbésé a legtöbbje; sőt a harmadik személyű birtokos személy
rag értékének egész elhomályosodása tapasztalható pl. a kájsebez
melyikünk? a melyikünk; kájseyez mélyítek? a melyitek alakokban.
V i s z o n y r a g o k . A főnév tő- vagy személyragos alakja
lehet határozott vagy határozatlan alany, vagy tárgy, bizonyos
esetekben jelző vagy határozó: cámká óca a csóka röpül; cébénlar kérd a legyek bejönnek, v. legyek jönnek be; bdsem áwurta
fáj a fejem; telke tóttóm rókát fogtam; timér tárak vasfésű;
kié este (adv.); kéz kéne ősszel; mén jel jdsáw, ezer évig élni;
átne isák dirsén a lovat szamárnak mondod.
A g e n i t i v u s ragja -ney (-nuy, -nóy), -néy (-ntuy, néy) ;
átney a lónak, étldrnéy a kutyáknak, kulney v. kulnuy a kéznek ;
kósney v. kósnóy a madárnak; átamney atyámnak; ésdkldrénéy
szamarainak v. szamaraiknak; kuiznéy v. kmznmy a szemnek;
kécéney v. kécénéy erejének. — A genitivus ragjával ellátott
birtokos jelző mindig határozott: párinéy kezg a boszorkánynak
a leánya; míg a genitivusi rag elmaradása azt jelenti, hogy a
birtokos határozatlan s tulajdonképpen jelzői összetétellel van
dolgunk: pari kgze boszorkányleány v. a boszorkányleány.
A d a t i v u s -ya, -gd, -ka, -ka, mely harmadik személyű
birtokosrag vagy -ke, -ké, -ye, -gé képzős szavak után -na, -na,
egyesszámú első ós második személyű birtokosrag után -a, -á
alakban jelentkezik: átaya atyának; átabezya atyánknak, téjdgd
tevének; étégézgá kutyátoknak; átka lónak, isdkkd szamárnak;
átasena atyjának, téjálaréná tevéinek v. tevéiknek, básema fejem
nek, kuizémá szememnek, básena fejednek, kuizéyd szemednek;
átamneke (— átamney-ke) atyámé: átamn§k§na atyáménak, tejánéké ('= tejdnéy-ké) a tevéé: téjdnékénd a tevéének, juldayg az
úton levő: juldayena az úton levőnek, jirddgé a földön levő:
jirddgéna a földön levőnek. A dativus részeshatározón kívül
különösen helyhatározókat képez a «hová»? kérdésre: jirgájitd
földre ér, földig ér; kjáyazya jázarya papirosra írni; ejetiá
kájtkan hazatért.
Az a c c u s a t i v u s ragja -n§ (-nu, -nó), -né (nw, -né),
mely harmadik személyű birtokosrag, továbbá a fentebb említett
-ke, -ké, -ye, -yé képzők után rendesen -n (ritkán -ne, né) alakban
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jelenik meg: kulemne kezemet, kulne v. kulnu a kezei;, kósne v.
kósnó a madarat, kimenne szemedet, kecné v. kbcne az erőt,
mullane a mollát, cuimáláné a boglyát, isagén szamarát, bturéklarén süvegeiket; átamngken (v. átamnekene) atyámét, jirdágén v.
fjirdágéné) a földön levőt. Az aecusativus ragjával ellátva a fő
név rendesen határozott tárgy, hacsak nincs előtte a bér (egy)
határozatlan névelő: kutbáb'ikné tóttóm a pillangót megfogtam,
mig: kiubálak tóttöm v. bér kuibdldkne tóttóm (egy) lepkét fogtam.
A l o c a t i v u s ragja -da, -dd, -ta, -tá; harmadik személyit
birtokosrag. vagy -k§, -ké, -y§, -gé képzők után -nda, -ndá :
kwlemezda kezünkben, guibiuda köpüben v. a köpüben, jerakta
távolban, téráktá fán, a fán, fában; kuizénda szemében, köláklarenda füleiben, átamnekenda atyáméban, jirdágéndd a földön
levőben. A locativus rendesen a «hol?» kérdésre képez hely
határozót, ritkábban a «hova?» kérdésre, cánada szánkóban,
ritkán «szánkóba». A locativushoz járulhat a -re, -ré, képző,
mely a «levő» értelmű: jirdagé a földön levő.
Az a b l a t i v u s ragja -dan, -dán, -tan, -tán (néha n- után
-nan, -nán) harmadik személyű birtokrag vagy -ke, -ké, -re, -jé*
képzők után -ndan, -ndán (ritkán -nnan, •nnán): átadan atyától,
az atyától, isdgéyddn szamaradtól, ottan lótól, a lótól; éttán
kutyától, ikmáktán kenyértől, kenyérből, kulendan (ritkán kulennan) kezéből, kiazldréndán szemeiből; átamnekendan atyámétól,
atyáméból, jirdágénddn a földön levőtől, a földön levőből. Költői
nyelven előfordul e ragnak -den, -dén, alakja is : járd (in szeretőtől,
jékéttén legénytől. Az ablativus, mint a fentebbi példákból is
látható, különféle helyhatározókat képez a «honnan?» kérdésre;
azonkívül képezhet eredet-, ok-, hasonlítási és egyéb határozókat
is: börnömdan kán ára orromból vér folyik, buktán kérdk bulyan
trágyából lapát lett, bu tábeétan sejéndém ennek a leletnek
megörültem, bér kémsdné kólárendan tárterra valakit fülénél fogva
húzni, valakinek a fülét meghúzni, tél kelectan wtkén a nyelv
élesebb a kardnál.
Az a b e s s i v u s ragja: -sez, -séz (néha: -suz, -sóz, -smz,
-sez): ákcasez pénz nélkül, ikmákséz kenyér nélkül. Az abessivus
egyszersmind fosztóképzős melléknév: kecséz v. kecsöz erőtlen,
bálasez ej gyermektelen ház, s mint ilyen ellentéte a -l§, -lé
(-lu, -ló, -lm, -le) képzős mellékneveknek: tásle köves, kecle erős.
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A c a s u s c o m p a r a t i v u s ragja -daj, -ddj, -taj, -táj:
Jglandaj mint a kígyó; isdktdj mint a szamár, szamár módjára.
Ugyanez a casus jelzőképen is használható, különösen névmá
soknál : ninddj jimés milyen gyümölcs.
Hasonló értékű körülbelül a -ca, -cd rag is, mely harmadik
személyti birtokosrag után -nca, -ncá, alakú: tátarca tatárul,
ángy suizéncá v. áney swzé buj§nca az ő szavai szerint. Ennek
is van jelzői használata: béznéy tátarca télébéz a mi tatár
nyelvünk.
J e g y z e t . Eitkán előforduló rag -en, -én (-mi),
kesén télen, tonna éjjel.

-na:

JS; A m e l l é k n é v .
A melléknév mint jelző se többesképzöt se viszonyragokat;
nem vesz fel, s mint állítmány is rendesen változatlan: jámati
át rossz, ló, jáman átlar rossz lovak, jáman átlarya rossz lovak
nak, bu átlar- jáman ezek a lovak rosszak.
A tulajdonság magas foka a török-tatár és mongol nyel
vekben egyaránt bőven előforduló reduplicatióval, csekélyebb
foka -ggl, -elt képzőkkel fejezhető ki: ák fehér: áp-ák nagyon
fehér, hófehér, áksel v. áysel fehéres, halovány, sáré sárga, szőke:
sáp-sáre igen sárga, egészen sárga, sárjelt sárgás sat.
A k ö z é p f o k képzője -rak -rak: mátur szép: máturrak,
kiup v. kwb sok: ktubriik v. kwbdrdk, bik nagyon: bigrák jobban,
inkább, ártek fölös: árteyrak több, külömb. Középfokot képez
hetünk azonban úgy is, hogy a melléknév elé a bigrák v. ártek,
ártgyrak szót tesszük: bigrák mátur szebb; továbbá maga a
puszta melléknév is comparativus értékű, ha a hasonlító hatá
rozó, mely mindig ablativusban áll, ki van teve : kelectan latkén
kardnál élesebb.
J e g y z e t . Hogy hasonlító határozó nélkül a puszta mellék
névnek lehet-e középfok értéke, mint például az ilyen csagataj
kifejezésben: kajsi jaysi «melyik jobb?» nem volt alkalmam
megfigyelni.
A f e l s ő f o k úgy alakul, hogy a melléknév elé az iy
szócskát tesszük: iy mátur legszebb. Megjegyzendők még az ilyen
kifejezések: bár jékétnéy jámane (minden legénynek a rossza)
a legrosszabb legény, vagy: legrosszabb legények.
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J e g y z e t . A melléknév főnévül használva minden tekin
tetben a főnév ragozását követi.
C) A s z á m n é v .
T ő s z á m n e v e k . A tőszámnevek melléknévi alakjai: 1 bér,
2 iké, Iké, 3 ec, 4 duirt, durt. 5 bis, 6 álte, 7 jidé 8 sigéz,
sigéz, 9 tuygz, tüyez, 10 un, 11 unbér, 12 uniké. 20 jigérmé,
iigérmé, 30 tífgár, wtoe, wíw.2, 40 kerek, 50 i^d, 60 áltmes, 70 /&mes, 80 siksán, 90 tuksan, 100 jfe, 1000 raew.
Csak önállóan használtatnak: bérám, beráu, b'ráu egy,
egyik, tfcá&í kettő, ketten, <sc<xw három, hárman, dwrtáui v.
durtáu négy, négyen, bisátu, áltdu, jidáui, sigézáui, v. sigezáw,
tiiyezáu v. tüyezáu, unáu sat.
S o r s z á m n e v e k : béréucé v. áwwál (ar. J«f) első, ikéncé
v. ikéncé második, écéncé, dwrténcé, Inséncé, áltence jidénéé, sigézéncé, tuyezence, unence sat. A sorszámnevek végső magánhangzója
gyakran egészen hosszúnak hallatszik: bérénél, ikénci sat.
O s z t ó s z á m n e v e k mássalhangzón végződő tőszámokból
-ar, -ár, magánhangzón végződőkből -sar, -sár képzővel alakul
nak : bérár egy-egy, egyenként, ikésár kettenkónt, kettesével,
duirtar négyével, négy-négy dltesar, unar, jigérmésár sat.; meg
jegyzendő : bérám-bérám egyenként.
H o z z á v e t ő l e g e s vagy s z o r z ó számnevek alakulnak
-lab, -láb, képzővel, mely tulajdonképpen igenóvnek látszik olyformán, hogy a számnévből előbb a -la, -la. denominális ige
képzővel «egyezni», «kettőzni» sat. értelmű igék alakultak:
bérláb v. bérárláb körülbelül egy, vagy egyszer; unlab v. unarlab
körülbelül tíz, vagy tízszer; pl. jezláb ártek százszor is több.
S z o r z ó s z á m n e v e k tápker, kát rét, kárrá (ar. xS'),
martába (ar. *A3L*) fok, rát (orosz: pn^'b) rend szókkal alakul
nak: ec kárrá, ec tá<>ker, ec martába háromszor, dvirt kát négy
szeres, dwrt riit négyrét, négyszer.
T ö r t s z á m n e v e k a következő minta szerint alakulnak
o.z ölés, élés rész, szó segítségével: 2/s = éctán iké eléé, %o —
undan bis ölés. Ezenkívül megjegyzendők: Va járté, ber járem
egy és fél, ec járem három és fél, harmadfel. %/t = cirék (p.
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cJyjy^., dLHjl$*}> Vs — ácmu/a (or. ocBMyxa), rendesen Vt font
értelemben.
H a t á r o z a t l a n s z á m n e v e k : kuip, kiub sok, bér nica
egynéhány, bér nicá tápker egynéhányszor sat.
A számnevekkel kapcsolatban megjegyzendők még a követ
kező kifejezések : nica, kwb-mé hány, mennyi? nicancé hányadik?
nica' karra, nica martába, nica tápker, nica rát hányszor ? ráténdá
nicá, nicáláb hányanként? sáyat bérdá egy órakor, sáyat diurttá
négy órakor. — ájney nicancé kéné a hónapnak hányadik napja,
hányadika? ájney unence kéné a hónap tizedik napja, tizedike,
tizedikén.
J e g y z e t . A -lab, -láb képző, ha a számnév jelzőül áll,
a főnév után teendő: keruiá nica sáyatlab ukejsen naponként
hány óráig szoktál olvasni?
A számnév után rendesen egyesszám áll.
D)

Névmások.

S z e m é l y n é v m á s o k : min, én, G. minim v. minéy, D.
miyá nekem, A. miné engem, L. mindá bennem, nálam, Ab.
mindán tőlem. — sin te, G. sinéy sinéy, D. siyá, A. síné, L.
sindá, Ab. sindán. — ul ő, G. áney, D. árja, áyar áyarya, A.
áne, L. ánda, áparda. Ab. ándan, áyardan. — béz mi G. béznéy,
D. bézgá, A. bézné, L. bézdá, Ab. bézdan. — séz ti, G. séznéy,
D. sézga, A. sézné, L. sézdá, Ab. sézdán. — álar ők, G. álarnéy, D. álarya, A. álamé, L. álarda, Ab. álardan.
Megjegyzendő, hogy béz és séz mellett előfordul bézlár,
sézlár is rendes ragozással. A költői nyelvben használatosak a
következő alakok: bán én, G. báném, A. báné, L. bándá, Ab.
bándán v. bándén. — sán te G. sanéy, A. sáné, L. sanda, Ab.
sandán v. sándén.
A személynévmások genitivusa használatos a névmási bir
tokos kiemelésére, mely esetben az első és második személynél
a birtokszó rag nélkül is állhat: miném át az én lovam, siznéy
őjdá a ti házatokban.
V i s s z a h a t ó n é v m á s : uiz maga: luzém magam, mzéy
magad, mzé maga, mzébéz magunk, mzégéz magatok, wzláré maguk.
Mindezek az alakok főnevek módjára szabályosan ragozódnak s
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függő eseteik az mz szóval még erősíthetők: mz wzéyne magad
magadat, mz vizéná maga magának. Ugyancsak személyrag nél
kül áll birtokosraggal ellátott főnevek előtt: mz ejémdá a magam
házában.
J e g y z e t . Elvétve — Törökországban járt tatároktól —
hallottam mz helyett a kándé szót is.
E g y m á s r a h a t ó n é v m á s o k . Az egymásraható névmá
sokat általában az -s (§§, -és) igekópző helyettesíti: uip- csó
kolni: mbés- csókolózni; s azért csak ritkán fordulnak elő ily
értelemben ber- bér- (a második bér mindig többesszámú birtokos
személyraggal függő esetben), továbbá a ragozhatatlan kárakárse {kára nézni, kárse szemben): béz bér-bérémézgá kárendaslár
bulamez mi egymásnak testvérei vagyunk; kára-kárse uibéstélar
megölelték (megcsókolták) egymást; kára-kárse kul tótóstók kezet
fogtunk egymással.
K é r d ő n é v m á s o k : kém ki, kicsoda? G. kémnéy, D.
kémgá, A. kémné, L. kémdá, Ab. kémdán. — kémlár kik ? — ni,
ni, néj mi, micsoda? G. ninéy v. nvnéy D. nlgá, A. ni, ni, néj,
níné, L. nidá, Ab. mddn. — nastá v. nársá mi, micsoda? G.
niistánéy, nársánéy. D. nástagá, nárságá, A. nástáné, narsané, L.
nástádá, narsáda, Ab. nastádan, narsádán.
A káj tőből, mely magában is használatos jelzőképpen:
káj testa mely helyen? hol?-fele kifejezésekben, személyragozással
származik: káj se v. kájses§ melyik? G. kájs§nen, D. kájsena, A.
kájsene (így!) L. kájsenda (v. kájs§da), Ab. kájsendan (v. kájs§dan). —
kájseb§z melyikünk? kajsey§zya melyiteknek?
A kérdő névmásokkal kapcsolatban megjegyzendők: nicék,
nicék hogyan, milyen? nik miért? ninddj milyen? kácan mikor?
kájda hol? hová? kájdan v. kájan honnan?
M u t a t ó n é v m á s o k : bu ez, G. munen, müney, bungy,
D. muya, muyar, müyar, muyarya, buya, buyarja, A. mune, bűne,
L. munda, bunda, Ab. mundan bundán. Többese : bular ezek. sat. —
sul az, G. suney, D. suyar, suyarya, suya, A. sun§, L. sunda,
suyarda Ab. sundan, suyardan. Többese: sular azok, ezek. —suse az, amaz, tégé az, az a bizonyos, álégé az a bizonyos, az
az illető, sul narsá az a valami.
Jelzőül használva bu ez, sul az, valamint ul az, változat
lanok éppúgy mint tégé, álégé is.
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A mutató névmásokkal kapcsolatban megjegyzendők még:
álaj olyan, úgy; sokszor a német «ja» értelmében: ándaj olyan,
ánda oda, ott, ándan onnan, bulaj ilyen, így; mwndaj ilyen,
munda ide, itt, mundan innen; iulaj olyan, úgy, mndaj olyan,
sunda ott, oda, sundan onnan; susenda itt; tégénda ott, amott,
amoda, tégénddn onnan, amonnan; bukadar ennyi, sulkadar
annyi.
J e g y z e t . Más beszédrészeken is, de különösen mutató
névmásokon fordul elő az -uk, -wk, erősítő szócska: iduk ugyanaz,
éppen az, sulkadaruk éppen annyi, ugyancsak annyi.
Ö n á l l ó b i r t o k n é v m á s o k főnevek és névmások genitivusából alakulnak a -ke, -ké képzővel olyképpen, hogy a genitivusnak utolsó mássalhangzója kiesik: átamnek§ atyámé, étlárnéké a kutyáké; minéké enyém, sinéké tied, áneke övé. béznéké
mienk, seznéké tietek, álameke az övék, minékéldr enyéim, az
enyéim. E képző magánhangzója majdnem mindig hosszúnak
hangzik pl: kémnékl kié ? sat.
H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : béré béresé, bersé valaki,
béréméz egyikünk, bérégéz egyitek; bér kém valaki, bér kémsá,
bér kémsáná, bér késé valaki, állákém valaki. — ber nársá, bér
nástá valami, bér ndrsákdj valamicske, fáláncá (ar. , j ^ i ) vala
mely, egy bizonyos, nicék-tér valahogyan.
Ha a «valaki)), «valamit) jelentésű névmásokhoz és hasonló
kitételekhez a da, dá. és, is kötőszót csatoljuk s az igét tagadó
alakba tesszük, «senki», «semmi», «semikor», «soha» «semennyi»
értelmű kifejezéseket kapunk: bérsé dá kilmiij egyik se jön el,
bér nástá dá juk semmi sincs, bér kém dá mipá ájtmádé senki
sem mondotta nekem. — hic (p. £»*&) senki, egysem.
Hár (p. yS£>) minden: hár jvrdá mindenütt, hámmá (p.
&**&);, hámmásé, hámmáié dá mind, valamennyi, hár késé mindenki, kuillui (ar. Ji"") minden: kuillui jirdá mindenütt; bár minden, egész, báré bárese, bár se, bár se da valamennyi, az egész,
hár kájsese mindegyik, hdr kájsemez, báremez mindnyájunk
mindegyikünk. Ezen névmásokhoz, ha főnévi használatúak, min
den értelmi változás nélkül járulhat a da, dá kötőszó, míg, ha
jelzői használatúak, a da, dá a főnévhez csatlakozik: béz bárem§z da mi mindnyájan, késdlney bárén da jalab bétérgdn az
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egész kását felnyalta, bár ikmdkné dd ásap bétérgán az egész
kenyeret megette.
A «bár», «akár» szavakkal összetett határozatlan névmá
sokat a tatár úgy fejezi ki, hogy a megfelelő névmás mellett
az igét feltételes módba teszi és azt megtoldja a da, dd kötő
szóval : hdr kém kilsd dd bárki jön is, hdr ni kmrsdy dd bármit
látsz is, nikadar k§ck§rsarez da bármennyit kiabáltok is.
Megjegyzendők még: késé más, mások = oszm. el; báska
bmtán, ikéncé más; ikéncé késégd más valakinek, ikéncé terle másféle.
A v o n a t k o z ó n é v m á s t kat a török-tatár nyelvek saját
ságos mondattani szerkezete és annak megfelelően alakult ige
ragozása szinte feleslegessé teszi, s azért nem is gyakoriak a
hasonló kifejezések: ádám. bár kém %ájwan ándan jáyse der van
ember, a kinél az állat jobb (kém . . . . ándan = hogy annál =
a kinél). Határozottan pronomen relativum értékű azonban pl.
a kájsg ilyen mondatban: kájsene járatsay, sune ál a melyiket
szereted, azt vedd el.
J e g y z e t . A közlendő szövegekben előforduló névutókat,
határozószókat, kötő- és indulatszókat az olvasó a szótárban
találja.
E) Az i g e .
Ö s s z e t e t t i g é k . Az it-, kel- tenni, csinálni, bul- lenni
igék fő- vagy mellékneveknek igei értelmet adnak: namaz (p.
•\+j) imádság: namaz kel- imádkozni: yájran (ar. ^«L*a*) bámuló,
elképedt: yájran bul- elámulni, elképedni. Ily czélra különösen
arab ós perzsa infmitivusok és participiumok nyernek bő alkal
mazást.
Deverbalis igeképzők:
a) -n, -m (-un, -ón), -én (-uin, -én) képzővel bővülve a
cselekvő ige a nyelvhasználat szerint visszahatóvá, állapotot jel
zővé vagy szenvedővé válik: jü- mosni: jüwen- mosdani; kiurlátni: kuirén-, kuíruin- látszani, láthatónak lenni; álda- megcsalni:
áldan- csalódni, megcsalattatni. Az -i-végű igék szenvedő alakja
mindig ezzel a képzővel alakul, pl. ál- venni; álén vétetni.
Szenvedő jelentés esetén a cselekvés alanya dativusban
áll: min árja áldanmam nem fogok tőle megcsalatni, nem csalatom meg tőle magamat.
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b) -l, mássalhangzó után -§i (-ul, -ól), -él (-ULI, -öl) képző
hozzájárulása folytán a cselekvő ige szenvedővé válik: jásacsinálni, készíteni; jasal-, tót- megfogni: tótól-, ését hallani:
ésétél- v. estél. Néha benható értelemmel: jek- ledönteni: jgyglösszerogyni. Az -í-képzős szenvedő ige mellett a cselekvés alanya
soha sincs kitéve: bér tawus estéid hang hallatszik; munda
kemez tábdmaj itt kumisz nem találtatik.
c) -s, mássalhangzó után -es (-us, -ós), -és (-ms, -ŐS)
képzővel cooperativ, reciprok, néha gyakorító igék alakulnak:
kára- nézni: kdras- egymásra nézni; isdnld- üdvözölni : isiinlásegymást üdvözölni; táne- ismerni: tánes- ismerkedni; buil- osz
tani: btulés- osztozkodni; kér- bemenni: kérés- együtt, közösen,
kölcsönösen bemenni; sóra- kérdezni: sáréi' kérdezősködni. Eltérő
értelemmel: kii- jönni, kiles- illeni (tulajdonképpen összejönni.)
d) -t, -dgr (-dór, -dur), -dér (-dvir, -d'ér), -t§r, -tér, -§z,
-éz, -y§z, -géz, -kez, -kéz, -ar, -ar, -er (ur, -ór), -ér (wr, -ér),
képzőkkel az átható igéből műveltető, a bennható igéből cselekvő
ige lesz. Eme képzők hol való alkalmazását általában a nyelv
szokás szabályozza: ása- enni: ásat etetni; kér- bemenni: kértbemeneszteni, beereszteni; ál- elvenni: álder- elvétetni; tü- (tur-)
születni: tüd§r- szülni; tus- nőni: wstér-, tustuir- növeszteni;
ák- folyni: ayez- folyatni, kiönteni; im- szopni: iméz- szoptatni:
kéj- felölteni: kéjgéz öltöztetni; kájt- visszatérni: kájtar- vissza
téríteni, visszaadni: tös- esni: tesSr- ejteni, elejteni. Képzőhalmozás
van például ebben: éc- inni: écért- itatni; tőelváltozás ilyenek
ben: vil- meghalni: uitér- (néha viltér-) megölni; kii- jönni:
kitér- hozni. Az itt említett képzőkkel alakult igék legtöbbje
lehet megengedő értelmű: áy§z- folyni hagyni, áld§r- elvenni
engedni sat.
e) -rala, -gdlá, -kala, -kaid képzővel gyakorító igék ala
kulnak : üter- ülni: üteryala- üldögélni; éc- inni, éckálá- iddogálni.
T a g a d ó i g é k . Tagadóvá lesz az ige ha tövét -ma, -ma
képzővel megtoldjuk: ál- venni: álma- nem venni; ézld- keresni:
ézldmd- nem keresni tatér- megölni; wtérmd- meg nem ölni;
ütgrjala üldögélni: üteryalama- nem üldögélni. A bár van ige
tagadója: juk nincs.
A tagadó ige ragozása a maga helyén megemlítendő eset
kivételével teljesen egyezik egyéb -a, -a végzetű igék ragozásával.
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Mód- és i d ő k é p z é s .
a) A felszólító mód egyes második személye a puszta igető:
ál végy! ézldma ne keress! A felszólító mód többi személyei a
következőképpen alakulnak: ál- venni: álaj§m vegyek, ál végy
álsen vegyen, álajek vegyünk, álej-ez vegyetek, álsenlar vegyenek. —
bir- adni: birájém, bir, birsén, bérájék, birégéz, birsénlar. —
ása- enni: ámjem, ása, ásasen, ásajek, ásaygz, ásasenlar. •—ézlá- keresni: ézlájém, ézlá, ézlásén, ézlájék, ézlágez, ézlásénlár.—
kiírná- nem jönni: kilmájém, kilmá, kilmásén, kilmájék, kilmágéz,
kilmasénlar.
A egyesszám második személye -sana, -sáná vagy -l§, -lé
szótaggal bővülhet: ásasana egyél hát! kilsáná gyere hát! káraié
nézd csak!
Az első személynek néha szándékossági értelme van:
birájém adni akarok, birájék adni akarunk.
b) A puszta igetőből -sa, -sá képzővel feltételes mód alakul,
a következő személyragozással: ásasam ha eszem, ha enném (a
jövőben), ásasan ha eszel, ha ennél, ásása ha eszik, ha ennék,
ásasak ha eszünk, ha ennénk, ásasaygz ha esztek, ha ennétek,
ásasalar ha esznek, ha ennének: •— kit menni: kitsam, kitsáy,
kitsá, kitsák, kitságéz, kitsálar. — álma- nem venni: almásam,
álmasarj, almása, almásak, álmasayez álmasalar. — Az i- «lenni»
igéből: isám, ha vagyok, ha volnék, isáp, isá, isák, iságéz, isálár,
mely alakok, ritkán ugyan, a megelőző szó hangrendjéhez is
alkalmazkodhatnak.
A da, clá kötőszóval a feltételes módnak ezen befejezetlen
jelene megengedő értelmet kap: ásasam da ha eszem is.
A bul- «lenni» ige jövő idejének egyes harmadik személyével
ugyanez a mód a cselekvés lehetőségót fejezi ki: kitsam bul§r
mehetek, kitsáy bulgr mehetsz, satb.
Az i- lenni ige határozott műit idejének egyes harmadik
személyével feltételes vagy óhajtó értelmű múlt időt kapunk:
ásasam idé ha ettem volna, ha enném, bár ehetném satb.
c) A -faj, -gáj, -kaj, -káj képző hozzájárulásával óhajtó
mód alakul az ige tiszta tövéből: ál- venni: ályajmen venni
akarok, venni szeretnék, vennék, ályajsen, alfaj, ályajbgz, ályajsez ályajlar. — wlma- meg nem halni: mlmágájmén, uilmágájsén,
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inlmdgdj, uilmágájbéz, lulmdgajséz, uilmdgajldr. — A bul- lenni
igéből bulyaj, v. buyaj bár lenne, lehet. — kit- menni: kitkájmén satb. Megjegyzendő azonban, hogy ez a mód nem egyértelmű
pl. a szanszkrit ditsámi «adni szeretnék»-féle desiderativ ala
kokkal, mert míg ditsati pl. azt jelenti, hogy «ő szeretne adni,»
addig a tatár birgaj — bár adna, csak adna; szóval az első
személy óhajtását fejezi k i :
d) -de (-du, -dó), -dé (-dui, -de), -te (tu, -tó), -té (-fm,
-tő) képzővel határozott múlt idő alakul a következő személy
ragozással : al- venni: dldgm vettem, dldgn vettél, áld§ vett,
áldek vettünk, aldeyez vettetek, áldelar vettek, tót fogni: tóttóni,
tóttón, tóttó, tóttók, tóttóygz, tóttólar (v. tóttem satb.) — kwrmánem látni: kuirmddém, harmadén, kuirmdde, kmrmadék, kiurmadégéz, kuirmádélár. — uitért- megöletni: uitérttém, uitérttén,
uitértté, wtértték, tutérttégéz, uitérttélár. — teiér elejteni: teéérdem v. teserdém satb. Az i- lenni igének ezen ideje idém valék
idén, idé, idék, idégéz idéldr, legtöbbnyire hosszú i-vel: idém
satb. Ugyanezek az alakok előfordulnak d helyett j-vei: ijém,
ijét}, satb., és gyakori eset az is, hogy az i kiesik s a megmaradt
rész encliticusan csatlakozik a megelőző szóhoz, felvéve annak
hangrendjét is: kdlyan idé v. kdlyand§ maradt; ájtkdnlar idé v.
(ijtkdnldr-dé mondották.
Eme múlt időre nézve megjegyzendő, hogy épp úgy, mint
oszmanli mása azt fejezi ki, hogy a beszélő biztos abban, hogy
az, vagy úgy történt, a hogy mondja.
A -d§, -dé képzővel kétségtelenül összefügg a hasonló alakú
főnévképző, melyet pédául a tatár jdkt§ fény, oszmanli serpinti
szóradék szóban találunk s melyből a már ismert -ke, -ké képző
hozzájárulásával alakulhatott ki a -d§k (-duk, -dók), -dék (-duik,
•d'ék) képző és t kezdetű mása: kdldgk maradék, maradás, kildék jövetel, jövés, mely főnév módjára ragozható : dltgn jukargda
jezdektd d&réstlök batár mikor az arany a felszínen úszik, az
igazság elsülyed.
ej A -ma, -ma képzővel jelenidejű igenév alakul: dsama
evés, kilmd jövetel. Ennek dativusa végső magánhangzójának
kiesésével -mak, -mdk, mely teljesen önálló igenév, jelentése
szerint főnév, vonzata szerint azonban megtartotta igei termé
szetét : kójás tótólmak napfogyatkozás, jdnygr jdumak az esőesés,.
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das regnen. Ezen igenév főnév módjára ragozható: bélmdk tudás,
a mit az ember tud: bélmágémné tudásomat, a mit tudok. Elő
fordul -lek, -lék képzővel is: dsamaklek evés, kilmdklék jövetel,
míg -c§, -cé képzővel desiderativ értelmet kap: ásamakc§ a ki
enni óhajt, enni kíván, kitmakcé a ki menni akar, menni kívánó:
ük§makc§men olvasni akarok, olvasni fogok. A bul- lenni igének
minden alakja összekapcsolható ezzel az igenévvel s így alakul
ki egy egész desiderativ igeragozás, mely az említett szanszkrit
alakkal értelem szerint teljesen egyezik: écmakcé bulam§n inni
akarok, inni kívánok, écmakcé bulyanda meg akarván inni, mi
kor meg akarta (v. akartam — a verbum régens személye sze
rint) inni satb.
f) Az -ü, -Ta képzővel, mely az igető a, á végzetével áu,
aiu ikerönhangzót alkot, az oszmanli -ma, -me képzős igenévvel
egyértelmű személyragozható igenév alakul: táp- találni, tabu
találás, das finden; Tutérel- megöletni (pass.): uitérélüi megöletés,
oszmanli: öldiirülme; ása- enni: ásáu, kit ma- nem menni, kitmaui
nem menés, oszm. gitmemv. — ujnarya bárü kiuyéllé játszani
menni kellemes, miném kálaya bárüwumda (v. bárüwgmda) ni
ééé$ bár mi közöd az en városba menésemhez ?
A -ce, -cé képzővel bővülve ezen igenévből nomen actoris
lesz : ték- varrni: tégüi varrás, téguicé varró szabó; kej- merészelni:
kgjü merészelés, bátorság, kejüce vakmerő, bátor ; kuirsdt mutatni:
kiursdtíucé — oszmanli: gösterigi.
g) Az -é, mássalhangzó után -§s (-us, -ós), -és (-rus, -Ss),
képzővel is igenév alakul, mely azonban a volgai tatárságban
már teljesen főnévi használatú és gyakran konkrét jelentésű,
nem úgy mint az oszmanliban : táp- találni: tdb§s lelés, találás,
nyereség, tdbesl§ nyereséges; suk- ütni: suyus harcz, csata, ütközet.
h) A -m§s (-mus -mós), -més (mius, -mes) végzetü nomen
actionis kevés kivétellel teljesen főnévi használatú eltórőleg az
oszmanlitól, hol multidejű participium képző: kilmés jövés, jöve
tel, das kommen v. gekommen sein; tör- állani: tórmós állás,
lét, élet: míném kilmésém áya suk§ms§z kmréndé az én jövetelem
neki kellemetlennek látszott, aé yáten bérián tórmós három
asszonynyal való együttlét.
Az i- lenni igének ezen alakja személyes ige az egyes és
többesszám harmadik személyében: imés volt, imésldr voltak.
Nyelvtudományi

Közlemények,

XXXVIII.
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i) A -ran, -gán, -kan, -kan képzős igenévnek igen sokféle
használata van. Birtokos személyragokkal vagy viszonyragokkal
ellátva rendesen multidejü vagy jelenidejű nomen actionis: bár
menni : kaidra bárgangm városba menésem, kálara bárganemda
mikor a városba mentem. — éc inni: sgjerlar sü éckándá mikor
a tehenek vizet isznak. Az i- lenni igének ezen alakja lehet
verbum linitum: ikán ist, sind, volt, voltak.
Ugyanez az igenév lehet cselekvő vagy szenvedő partici
pium melléknévi vagy főnévi használattal: Álla birmáganné
mulla birmás a mit Allah meg nem adott (v. meg nem ad) a
molla sem adja meg. télágánéyné ál vedd el óhajtottodat, vedd
el azt, a melyiket akarod, káladan kuglin késé városból jött v.
jövő ember, uilgán telke döglött róka. Átható igéknek ez az
alakja jelzőül használva, ha a tárgya ki van téve, cselekvő, ha
nincs ki téve, szenvedő jelentésű: káz olyan lác§n ludat fogott
sólyom; olyan sólyom, a mely ludat fogott; d e : ájtkán suiz
kimondott szó, átkán uk kilőtt nyíl. Ugyanezen participium elő
fordul -l§k, lék képzővel mint főnév: kwryánlék = oszm. görmüs ólma v. görmüs ohnaklik.
Birtokragozva bár igével állító, juk nincs tagadó szóval
tagadó multat képez: kuirgdném bár láttam, kuirgdnéy bár láttál,
v. láttad, kiurgáné bár látott v. látta, kuirgánébéz bár láttunk v.
láttuk, kiurgánégéz bár láttatok v. láttátok, kuirgdnldré bár láttak
v. látták. — kuirgdném juk nem láttam satb. Ez az alak teljesen
olyan jelentésű mint az oszmanli gördüjüm var, gördüjüm jok
féle képzésű multidő.
Az óhajtó módból ismert igei személyragokkal ellátva ez a
participium határozatlan multidőt képez, mely értelme szerint
teljesen fedi az oszmanli -misim, -missin, -mis satb. végzetű
multidőt: kit- menni: kitkdnmén mentem, kitkdnsén mentél,
kitkdn v. kitkdn dér ment, kitkdnbéz mentünk, kitkdnséz mentetek,
kitkdn dérldr v. kitkdnldr dér mentek. — kálma- nem maradni:
kálmaranm§n nem maradtam, kalmáransen, kálmaran v. kálmayan d§r, kálmaranb§z, kálmaransez, kálmaran dérldr v. kálmaranlar d§r v. kálmaranlar.
Az i- lenni ige -dé képzős múltjával határozott, -més vég
zetű múlt idejével határozatlan végzett múlt képezhető a -ran,
~gán képzős igenévből: djtkdn idém (= oszm. sö'jledim idé v.
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söjlemis idém) ájtkán idéy ajtkan idé v. ájtkan-dé satb. — ajtkan
imés = oszm. söjlemis imis, ájtkanldr imés == oszm. söjlemiélermis. Ugyanilyen jelentésűek az ikán alakkal összetett for
mák: ajtkan ikan mondott volt (állítólag, úgy hallottam má
soktól).
j) Az -a, -a képzős igenév folyamatos jelenidejű cselekvést
jelent. A képző alakja mássalhangzók után félhosszú -a, -a,
magánhangzók után -j, mely előtt az -a, -a tővégzet nem vál
tozik oly rendszeresen g-, illetőleg e-vé, mint a kazáni tatárság
ban: táp- találni: tába, uitér ölni: útiéra, ása- enni ásaj (v.
ásej), jgrlama- nem énekelni: j§rlamaj (v. j§rlam§f), ükg- olvasni:
ükgj, ézlá keresni: ézláj (v. ézléj), éckálámá- nem iddogálni:
éckálámáj (v. éckaláméj). Ez az igenév lehet módhatározó: swláj
suiláj mrána beszélgetve beszélgetve (azaz: folytonos beszélgetés
által) megtanul; tóra tóra álldogálva. Tagadó igékből képezve
«a nélkül, hogy» értelmet fejez ki: jil téjméj uilán básg sélkénmás a nélkül hogy a szél érné, nem rezeg a fű teteje.
A tór- állani, ját- feküdni igék különféle alakjaival kap
csolatban azt fejezi ki, hogy a cselekvés tartós, huzamos, hiva
tás szerint űzött, vagy egy más esemény lefolyásakor még min
dig folyamatban van v. volt: kára- nézni: kárgj tór- v. karaj
tór- elnézni, elnézegetni; jása csinálni, készíteni: kgmgzngy já%sgsgng jásaj torpan jir olyan hely, a hol a java kumiszt készítik;
bára játkanda menés közben.
A básla- kezdeni igével csatolva a cselekvés beállását, a
bir- adni igével kapcsolva a cselekvés határozottságát jelenti:
jgyla- sírni: jgylaj básladg sírva fakadt, elkezdett sírni; jerémenni: tégüicé uiz julgna jerej birgan imés a szabó ment tovább
a maga útján; ásaj bir edd meg!
A kotr- látni ige felszólító módjával összekapcsolva kérést,
óhajtást fejez ki: duada bula kim imádkozzál csak; jáuwgmlar
bula kutrmasen csak esős idő ne legyen.
Az ál- venni igének tagadó alakjaival kapcsolatban ez az
igealak a cselekvés lehetetlenségét fejezi k i ; és megtörténhetik,
hogy az ál- ige ily esetben kezdő magánhangzóját elveszíti és
a megelőző ige hangrendjéhez simul: ásaj álmadgm nem tudtam
megenni, nem ehettem meg, kájta almasar) v. kájtalmasay ha
nem tudsz visszatérni, ha nem térsz vissza; kéra álmayan nem
6*
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mehetett be. kmrá álma- nem nézhetni, rendesen kuuralmáalakban fordul elő és «ki nem állhatni», gyűlölni» jelentésű.
A -men, -mén, -sgn, -sén-íé\e igei személyragokkal ez az
igenév adja a jelentőmód folyamatos jelenidejét: bél- tudni:
bélamén v. béldm tudok, tudom, bélasén, bélá v. béladér, bélábéz,
béláséz, bélálár. — tör- állani: tórámén v. tórám állok, tórasgni
tóra v. tóra dgr, tórabgz, tóras§z, tóralar. — éslá- dolgozni:
éslájmen, éslájsén, ésláj v. ésláj dér, éslájbéz, éslájséz, éslajlár,
vagy: ésléjmén, ésléjsén, ésléj, ésléjbéz, ésléjséz, ésléjlar. — ásama
nem enni: ásamajmgn nem eszem, asumajsen, asamaj v. asamaj
d§r, ásamajbgz, ásamajsgz, ásamajlar, vagy: asamgjmgn, ásamgjsgn, ásamgj, ásamgjbgz, ásamgjsgz, ásamgjlar.
Ugyanez az igenév az i- lenni igének -dé képzős múltjával
határozott, -més képzős és -kán képzős alakjával határozatlan
folyamatos multat képez: kii- jönni: kila idém (ijém) jövök
vala, kila idén jössz vala stb., kilá imés jött vagy jön vala
(mint mondják), üter- ülni: ütera ikánmén = oszm. oturujormusum, ütera ikansén = oszm. oturujormussun, utgra ikán =
oszm. oturujormus vagy oturmakta iken, ütgralar ikán = oszm.
oturujorlarm§s v. oturmaktalar iken.
k) -r, -er (-ur, -ör), -ér (-wr, -$r), -ar, -ár képzővel be
álló jelen- vagy jövőidejű participium alakul. Tagadó igékből
ez az alak -s képzővel képződik, egyébként magánhangzón
végződő igetövek mindig r-t, az egytagú, mássalhangzón vég
ződő igetövek az alább felsorolandók kivételével -ar, -ár kép
zőt, a többtagú mássalhangzón végződő igetövek -er, -ér, képzőt
vagy annak hangrendszerti változatait veszik fel: álda- csalni:
áldar csaló, csalás; ézlá- keresni: ézlár kereső, keresés; uilmeghalni: mlár meghaló, meghalás; tót- fogni: tótar fogó,
fogás; ütert- ültetni: üt§rt§r ültető, ültetés; ónót- elfeledni:
ónótór v. ónóter elfeledő, elfeledés; wtérél- megöletetni (getötet
werden): uitérélér; ásama- nem enni: ásamas nem evő, nem
evés : kilmá- nem jönni, nem jövés. Az egytagú, mássalhangzós
végzetűek közül a többtagúakat követik: ál- venni: áler, ájtmondani: ájtér, bél- tudni: bélér, bir, adni: birér, bár- menni:
bár§r, bul- lenni: bulgr, ját- feküdni: ját gr, jár- hasítani: járgr
jer- (j'ér'é-) menni: jbrbr, v. jisrér, kai- maradni: káler, kvirlátni: kuirér, ór- verni, ütni: órór, tárt- húzni: tártgr, tör-
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állani: tórór, ur- aratni: urer. Az i- lenni igének ezen alakja :
d§r, dir.
Ez az igealak használható melléknévül és főnévül egyaránt
s jelentése hol az oszmanli -r képzős igenévnek, hol az -agak,
-egek képzősnek felel meg: bul§r dddm olyan ember a kiből
válik vagy válhatik valami, bulmas dddm olyan ember a kiből
nem válik vagy nem fog válni semmi; kdéén uildrénné bélmdjsén =
oszm. ne vakít ölegejini bilmejorsun = nem tudod, mikor fogsz
meghalni: ikmdk urlar ecSn kenyérlopás czéljából. Ezen igealak
dativusa felel meg legjobban annak, a mit infinitivuson érteni
szoktunk: kis- vágni: urmanya üt§n kisdrgd bárd§m elmentem
az erdőre fát vágni; mun§ djtérgd téjés tüügél ezt mondani nem
illik; mine'm nijjdtém kálaya bar§rya nekem szándékom a városba
menni. Külön felemlítést érdemel ilyenforma használata: min
dwulya kitmdská ujlap tórám azon gondolkozom, hogy nem
fogok falura menni; tiz kdjterya djtté azt mondotta, hogy hamar
vissza fog térni: bu, áyac áuivarya tóra ez a fa dűlőfélben van.
Ez az igenév előfordul -l§k, • lék képzővel i s : bul§rl§k jóra
valóság, nagyratermettség, kuirálmá- gyűlölni: kmrdlmdslék gyű
lölet. Csak nyomtatásban olvastam, beszédben azonban nem
hallottam az ilyen halmozott tagadást, mint: imézmássézlék nem
szoptatás, az iméz- szoptatni igéből.
Igei személyragokkal ebből az igenévből beálló jelen vagy
jövő idő alakul, mely közmondásokban körülbelül a görög aoristos gnomikust helyettesíti és sokszor a folyamatos jelennel
váltakozik.
jása- csinálni: jásarmen csinálok, csinálni fogok, jásarsgn,
jasar, jdsarbgz, jásars§z jásarlar. — bél- tudni: bélérmén, bélérsén,
bélér, bélérbéz, bélérséz, bélérldr. — üt§rma- nem ülni: ütgrmasmen v. ütermam nem ülök le, nem fogok leülni, ütermass§n,
ütermas, ütermabez (ütermasbez helyett) üt§rmass§z, ütermaslar. —
écma- nem inni: écmdsmén v. écmdm, écmdssén, écmás, écmabéz,
écmdsséz, écmasldr.
Megjegyzendők még az ilyen kapcsolatok: jeylar idein sír
nék, sírtam volna; jeylar imés sírt v. sír (mint mondják).
A bul- ige külömböző alakjaival kapcsolva ezen igenévből szá
mos új alak keletkezik, melyeknek értelme azonban könnyen
felfogható s azért külön nem sorolom fel őket.
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I) Szándékoltságot és jövőidejűséget fejez ki az -ase -dsé
képzős igenév, melynek a, d hangja legtöbbnyire nyújtva ejtődik
s mely magánhangzók után a tatárok nyelvén csak -s§, -sé
alakban jelenik meg, holott jelentése is, alakja is arra mutat,
hogy itt tulajdonképpen a j) pont alatt említett igenévnek
harmadikszemélyű birtokosszemélyragos alakjával van dolgunk :
ál- venni: álasg a ki venni akar, a mit az ember elvenni akar ;
bél- tudni: béldsé a ki tudni szeretne, a mit az ember tudni
akar, a kinek tudnia kell; ása- enni: ásase a ki enni akar,
enni fog. Személyragozva: ásas§m, ásás§n, ásas§(\) ásas§b§z satb.
Példák: miném sdhárgá báras§mbár a városba kell mennem (fo
gok menni); ángy sábakne béldsé bar neki a leczkét kell tudnia;
álas§m bár kapnivalóm van; álasg bár késé sikéllé mint olyan
ember, a kinek kapnivalója van.
A kii- jönni ige különféle alakjaival ezen igenév birtokosragos alakjai ilyen jelentésű módalakokat adnak: ásas§m. kild
enni akarok, éhes vagyok; écdsé kilgan megszomjúhozott (mint
mondják); türan jirémné kwrásém kildé vágyam támadt szülő
földemet látni, oszm. dordurum jeri göregejim geldi.
J e g y z e t . A tatárban is előfordul, de korlátolt használat
ban egy -acak, -acak képzős igenév: kildcdk zaman a jövendő
idő; ni kilácákné bélméjmén nem tudom, mi lesz a jövendő.
m) A -rac, -gdc, -kac, -kde képző előidejű határozói ige
nevet képez: mun§ bér nicd tdpk§r ájtkde kitté ezt egy néhányszor
elmondván, elment; öjgd kájtkac dmrt sarat vitte négy óra múlt
el azóta, hogy haza jöttem (v. jött satb.). c§n kmnélddn j§rlarac
suk§r kuizddri jás c§rar tiszta szívből ha sír valaki, világtalan
szemből is könny jön.
n) A -ránca, -gdned, -kanca, -kanca képzővel, mely nyil
ván összefügg a -yan, -gdn igenév képzővel határvető igenév
alakul: sin kilgdncd addig míg te eljösz, míg te megjösz.
o) Csak tagadó igékhez csatolva találtam a -j§nca, -jéncá
határozói igenévképzőt: j§rla- énekelni: min j§rlamaj§nca kém
j§rlas§n ha én nem énekelek, ki énekeljen ? — nuzdálar kmrmdjéncá bajt nem látva.
p) A -p, mássalhangzó után -§p (-up, -óp), -ép (u^p, ep),
képzős határozói igenév tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy az
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igében foglalt cselekvés közvetetlenül megelőz egy másikat: ájü
sálkannen jáfraklargn jejgp álgp énéna kájtkan a medve a répa
leveleit összegyűjtvén, vévén barlangjába visszatért. A di- mon
dani igének ezen alakja dip v. dijép, a dip alak legtöbbnyire
az oszmanli deje, dejü értelmében használatos: yáwadayg tórnáng
tötam dip kulendayg cgpcgkng jibárma oszm. havadaki turnaji
tutagayim deje elindeki serceji ucurtma.
Sokszor szerepel a -p képzős igenév mint módhatározó, s
innen magyarázható, hogy a comparativus ragját is felveheti:
keckgrgp kiáltva = hangosan : kgckgrgbrak hangosabban ; továbbá
hogy nagy szerepe van egyéb nyelvek igekötős igéinek vissza
adásánál : káz- ásni, cgkar- kivenni, kihúzni: kázgp cgkargrya
kiásni; kis- vágni, te ser ejteni: kisép tesererga levágni, ki
vágni : ása- enni, betér- bevégezni: dsap bétérdém megettem,
Sse- fagyni, fázni, bét- végződni: esep béttém megfagytam, telje
sen átfáztam.
A tör- állani, ritkábban a jere-, jer- menni járni igével
kapcsolatban a cselekvés folyamatosságát fejezi ki a nélkül
hogy, mint hasonló kapcsolatban az -a, -a képzős igenév, durativ jelentésűvé tenné: harap tóramgn nézem, szemlélem; míg
karaj v. kárgj tóramgn elnézem, elnézdegélem; bér vizén bik
yákgllgya ujlap jergán késé egy ember, a ki magát nagyon okos
nak tartá.
A bul- lenni igének tagadó alakjaival a cselekvés lehetet
lenségének kifejezésére szolgál: belép bulmas nem lehet tudni.
L é t i g é k.
Az i- lenni igének, mely általában oopula természetű,
csak külön felemlített alakjai fordulnak elő, hiányzó és meg
lévő alakjait általában a rendes ragozású bul- lenni igének
alakjai pótolják. A jelen időben a copula általában hiá
ny ozhatik.
A copula jelen idejének tagadására szolgál tiúgél: butéjés
tűigél ez nem illő.
A bár van, bár ide, bár imés satb. ige egyértelmű a német
«es gibt»-tel, tagadója: juk.

88

PROHLE VILMOS.

K é r d é s ós r é s z l e g e s

tagadás.

A kérdőmondat szórendje általában nem külömbözik a
kijelentő mondat szórendjétől. Ha a mondatban kérdönévmas
nincs, akkor ahhoz a mondatrészhez, melyre a kérdés vonat
kozik, a -mg (-mu, -mó), -mé (-miu, -me) kórdőszó járul: irtdga
kdlaya bárgrsen holnap a városba mégy; irtdgd-mé kdlaya bárgr
sen holnap mégy a városba? irtdga kálaya-mg bdrgrsgn a vá
rosba mégy holnap? irtdga kdlaya bdrersen-me mégy holnap a
városba? — -me, -mé helyett állhat nyomatékosan a mondat
végén: -me ikdn, -mé ikdn v. -mikan is.
A részlegesen tagadó, illetve megszorító «csak» szócskát a
tatár a ygna, génd, kgna, kend szóval fejezi ki, mely a szóhoz,
melyre vonatkozik, enclitikusan simul és e, é hangzóját gyakran
el is veszti: miném 'élésem bér dkca-ygna-mg hát az én részem
csak egy pénz? mune üreslar-ygna ásap tóra ezt csak az oroszok
eszik; sin kilgdc-kénd jdza bdsladem csak akkor kezdtem olvasni,
mikor te megjöttél.
Ugyanez a szócska egyébként mint beczéző képző is elő
fordul : tdmdkénéy tdmgéndsé a dohánynak izecskóje.
J e g y z e t . Mondattani szempontból még csak annyit jegy
zek meg az igére vonatkozólag, hogy a többes harmadik személy
-lar, -lar-je igen gyakran elmarad.
III. Szövegek.
AJ

Dalok.

1.
Jil jilldj, düst§m, djazya,
mulla jékét jdza kjdyazya;
bdsendaye bmrkén leyyer sdlep
móyaja der jékét jáyy§zya.
1.
Szél fújdogál, barátom ; kiderül,
tudós ifjú irogat papirosra;
fején levő süvegét félre csapva
unja magát a legény egyedül.
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2.
Jilbérdáj jilbér pécdn cápkanda,
cályelar§m téjdé bálceklia.
Álla riza bulsen ráymát jáusen
ml mátume tápkan kárc§kka.
Sánduyaclar
ójálare jásél
sánduyaclar
yumer itsák

3.
sájraj öjáda;
pgjala ;
kébék sájraj sájraj
ide dunjáda!

4.
Ujlajmen, düstgm, ujlajmen,
ujlaremdgn kibán kójmajm§n,
sul ujlaremne ujlaj ujlaj
tátl§ jekelarema tujmajmen.
5.
Jerlajmgn, düstem, jerlajm§n.
nik jerlajmea ikan min bulaj í
2.
Leng a szellő, a mint szénát kaszálok,
a kaszám hantba vágódott.
Allah áldja, (isteni) kegyelem hulljon
arra az asszonyra, a ki azt a szépet szülte.
á.
Csalogányok szólnak fészkükben;
fészkük zöld kristályüveg,
csalogányok módjára, hej, ha dalolgatva
élhetnénk mi is a világon!
4.
Tűnődöm, barátom, tűnődöm,
tűnődésemtől boglyát nem rakok;
ama tűnődéseimet tűnődve tűnődve
nem tudok eltelni édes álmaimmal.
5.
Énekelek, barátom, énekelek.
Hogy miért énekelek én így?-—
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min jgrlamajenca kém j§rlas§n í
sáiugan jardgn áj§rde bér yjidaj.
6.
uifuidd bujg tuyáj, turáj;
bér tufájg án§n káriská.
ádámlárdán áddm art§k tuigél,
dddmlárddn ártek firistd.
7.
Buráj da buráj kár jáusa,
b§jekmaj der bólán bálase,
bér nuédálargn*) kmrmdjéncd
ír bulmaj d§r áta bálase.
8.
Támákénéy jáfraklare
bála lác§n kánatg;
•

Ha én nem énekelek, ki énekeljen?
Szeretett kedvesemtől elválasztott az isten.
6.
Az Ufa (folyó) mente mező, mező ;
egyik mezeje káriská fű.
Embernél ember nem külömb,
embernél külömb az angyal.
7.
Ha fergetegesen hull is a hó,
nem bánja azt a szarvasborjú.
Ha semmi vesződséget át nem él,
férfi nem lesz az atya fia (az ifjú ember).
8.
A dohánynak levele
fiók sólyom szárnya,
*) A nuMálargn szóban levő birtokos személyrag magyar
nyelvérzék szerint felesleges, de a tatárban hasonló esetekben
elég gyakori, épp úgy mint a költőies többesszám: cály§lar§m
«kaszám)) (1. a 2. sz. dalt!)- — mfm, oroszul y$HMKa, az Ufimka
folyó, mely Ufa városánál ömlik az Ak-idélbe (oroszul: JBtJiafl pliKa).
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tárnáké tártkan jékétlár
pádgsanen sánatg
9.
Támákénén támgénásé
bála kórtnón bálygnasg:
tárnáké tártkan jékétlár
matur kezney járygnase.
10.

Tákmak.

Takmak bás§ siti bulgr:
ák kélátká jul buler.
ák kélátká kérgán idém :
ábgz tuitkáj bizáná,
bizáná dá tezáná.
min ják§nrak báryan idém:
kutsak álep kizáná.
«áb§z tuitkáj, cácén ózon,
áj-háj, tánká táyaryah)
áb§z tuitkáj wáydá kujdg
kié tárázá káyarya.
a dohányozó legények
a király tanácsadói.
9.
A dohánynak izecskéje
ifjú méhnek mezecskéje :
a dohányozó legények
szép lányoknak szeretői.
10. Tréfás versezet.
A versnek a kezdete ez:
Fehér házba út vezet.
Bementem a fehér házba:
a kisasszony cziczomázza magát,
cziczomázza és szépítgeti magát.
Én közelebb találtam menni:
dorongot fog s eldönget. —
«Ej kisasszony! hajad hosszú,
ej-haj, tenkét ráakasztani!)) —
A kisasszony meghagyta,
hogy estére kopogtassak az ablakon.
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káktem, suktem, — cekmade.
mena táram ápterap,
ésep béttém kálterap.
sunden kittem cárasez,
átem jigép cánas§z.*)
B)

Közmondások.

1. iké kaján árt§ndan jögérsán, bérsén da tóta álmassgn.
2. bar jdsél da káz tézagé tiugel. 3. sáber itkán murádena jitkán.
4. et kórsáygna sár§ máj kiléhnáj. 5. sej§rlar sü éckándá bózáular
ház jálaj. 6. fál§m bárda telén tej, östá bárda kulen tej. 7. ápterayan turdák kuité béldn cuma. 8. kórt álmangn ásl§na tesa.
9. tiléné namaz ükgrya kussap mányajgn tisép bétérér. 10. sábak
ükemak éjna béldn k§j§ kázmak. 11. iké bármak áras§na it w>smaj. 12. Se táyan tájmaj. 13. árt sábayen ükeyan 14. árt sábayen ük§t§r. 15. báskert bér belengd bér bölón bird dér. 16. ür§s
dvsey bulsa biléndá balta bulsun. 17. suláyajdan báslayan jázüya

Kopogtattam, zörgettem, — nem jött ki.
ím, én ott állok tanácstalan,
átfáztam csak úgy vaczogtam.
Onnan elmentem, nem tehettem máskép,
befogván lovamat szánkó nélkül.
1. Ha két nyúl után szaladsz, egyiket sem tudod meg
fogni. 2. Nem minden lúdtrágya, a mi zöld. 3. A ki kitart,
czélhoz ér. 4. Eb gyomrába nem való főtt vaj. 5. Mikor a te
henek vizet isznak, a borjak jeget n}7alnak. 6. A hol tudós van,
tartsd vissza nyelvedet; a hol mester van, tartsd vissza kezedet.
7. Meggabalyodott récze fenekével bukik alá. 8. A féreg a java
almába esik. 9. Ha bolondot imádkozásra fogsz, homlokát lyu
kasztja ki. 10. Tanulni annyi mint tűvel kutat ásni. 11. Két
ujj közé hús nem nő. 12. Három támasztófa nem dől el. 13. Utó
lagosan (maga kárán) tanult. 14. Utólagosan tanit (== eső után
köpönyeg). 15. A baskir egy fánkért egy kaszálót ad. 16. Ha
orosszal barátkozol, fokosod övedben legyen. 17. Balfelől kez
dődő Írásban ne bízzál. (Az orosz írásra vonatkozik, mely az
*) Tánká: érezpénz, a miből fűzért csinálnak és a haj
fonathoz fűzik; áb§z tiutkaj eredetileg «művelt leányzó» ezért
fordítom a «kisasszony» szóval.

TATÁR NYELVJÁRÁSI

ADALÉKOK.

93

gsanma. 18. báj tapsa: kotló bulsun; járl§ tapsa: kájan áldgyl
19. ált§n jukargda jezdektá derestlek bátar. 20. pari álgstgryan.
21. kakré kájgn térátkán. 22. álla birmágánné mulla birmás. 23. át
ménmagán át ménsá cába cába ULtérér, tun kéjmágan tun kéjsá kára
káya bétérér. 24. ásgl kös ájargndan élágér. 25. irtásé táwuktan
begenké jómórka ártgk. 26. irgá dáiulát jitárdü kárra sálsa da
káz álgr, irdán dá'Uilát kácarda lácgn sálsa da áz á^gr. 27. áwurran báska tímér tárak. 28. ájtkán síuz, átkán uk, uzran j-umgr,
bérsé dá kire kájtmas. 29. uizéy járlg bulsay da ákcay kutp bulsgn. 30. irtágá uildréyné bélgandáj gbddát kgl, méy jel jumgr
serácák kébe kasp it. 31. ák bulmasa da pak bulsgn. 32. átgn
áldgryac kápkasgn biklágán. 33. át áunayan jirdá tek kálgr. 34.
ádüm bár kém adámlárnéy náksg dgr, ádám bár kém yájwan
ándan jáysgdgr. 35. ét simérsd éjdsén téslár. 36. iskésez jáye
bulrnas, jámansgz jáysg bulmas. 37. ácngy kuizé ikmak+á, tukngy
kvízé %ikmáttá. 38. álü üirátmáj, sátü lürátá. 39. étnéy kgjrgygn
arabbal ellentétben balról jobbfelé halad). 18. Ha gazdag talál
valamit (azt mondják): boldog legyen ( = gratulálok), ha szegény
talál valamit (azt mondják): honnan vetted? 19. Ha az arany
felszínen úszik, az igazság elsüllyed. 20. Kicserélte a boszor
kány. (Gyermekre mondják, ha rosszabb mint az ember szülei
után várná. A japáni közmondás szerint is: oya ni ninu ko wa
oni no ko da = a szülőjéhez nem hasonló gyermek ördög fia.)
21. Ferde nyírfát támaszttatott valakivel (— rászedett, lóvá tett.
v. ö. a 12. számú elbeszélést!). 22. A mit Allah meg nem ad,
a pap sem adja meg. 23. A ki még lovon nem ült, ha lóra ül,
addig hajtja míg meg nem öli; a ki subát nem viselt, ha subát
ölt, addig veri, míg el nem nyűvi. 24. Az igazi madár lábával
ül (az ágra). 25. Holnapi tyúknál jobb a mai tojás. 26. Ha az
embernek szerencséje van, ha varját ereszt is, ludat fog; ha az
embert a szerencse kerüli, sólymot eresszen bár, keveset fog.
(A lácgn v. álácgn nevű sólyomfélét különösen vadkacsa vadá
szatra használják.) 27. Fájós fejre vas fésű. 28. Kimondott szó,
kilőtt nyíl, elmúlt élet, egyik sem tér vissza. 29 v Ha magad sze
gény vagy is, csak pénzed legyen sok. 30. Úgy imádkozzál,
mintha azt tudnád, hogy holnap meghalsz; úgy szerezz, mintha
ezer évig élnél. 31. Ha nem is fehér, csak tiszta legyen. 32. Akkor
zárta be kapuját, mikor már el hagyta lopni a lovát. 33. A hol
ló hempereg, ott szőr marad. 34. Van ember, a ki az emberek
dísze; van ember, a kinél az állat külömb. 35. Ha a kutya
meghízik, megharapja a gazdáját. 36. Ócska nélkül nincs ú j ;
rossz nélkül nincs jó. 37. Az éhes szeme a kenyéren van, a jól
lakotté bölcseségen. 38. A vétel nem tanít, az eladás tanít.
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kém kisá, áyar sul jáyj§. 40. ét uiz kgjrgygn uizé kuitarmásá,
áne kém kmtárér'1 41. álma áyacendan jgrak tesmás. 42. áwul
áwuz, urman kólák, k§r kmz. 43. ákcane julda tápsay da sánab
ál. 44. iké kárbuz bér kultekka s§jmas. 45. iké táká básg bér
kázanya sgjmas. 46. ána kviylé bálada, bála kuiylé dálada. 47.
ásayan bélmas, turáyan bélér. 48. uirdák birsáy, káz ál§rs§n.
49. át§y jáman bulsa, sát§p kót§l§rs§n, yáten§y jáman bulsa, riicék
itársen. 50. ájaygydayg itégéy tár bulsa, dunjá kiylégéndá nifájda 2
51. vikséz bála utz kéndégén uizi kisa im.es. 52. isák tuisák kádren bélmás. 53. ácü jótü táu jótü. 54. áltgn jirda játmas. 55. át
ázg§n§ tájya éjárér. 56. ir késénéy har buwungna bér %át§n. 57.
őrá bélmágán ét éj éjáséná kunak kitérér. 58. jukar§ ur§n bárda,
tuibán ütgrma. 59. iutm;is balta söják cábarya jár§j. 60. ir sáfárdá bélénér, át cánada bélénér. 61. ádám sudár, takdir kölár.
62. jásné át bázargnda sórgjlar. 63. ána sete bélán kérmágán
tana sete bélán kérmás. 64. ájakka tártsay, báska juk; báska
tartsay, ájakka juk. 65. irta öjlángán ulgna k§z§na kinángán.

39. A ki a kutya farkát levágja, annak az jó. 40. Ha a kutya
maga nem emeli fel a maga farkát, ki emeli föl? 41. Az alma
nem esik messzire fájától. 42. A falu száj, az erdő fül, a róna
szem ( = mindenütt kell az embernek szavaira és tetteire ügyel
nie.) 43. Ha a pénzt az úton találod is, megolvasva vedd ma
gadhoz. 44. Két dinnye nem fér egy hón alá. 45. Két kosfej
nem fér egy üstbe. 46. Az anya szíve a gyermeken, a gyermek
szíve a réten. 47. Nem az tudja, a ki eszi, hanem az a ki
aprította. 48. Ha kacsát adsz, ludat kapsz. 49. Ha rossz a
lovad, ha eladod, megszabadulsz tőle; ha feleséged rossz, mit
csinálsz? 50. Ha a lábadon levő csizma szűk, mi hasznod van
abban, hogy széles a világ. 51. Mint mondják, az árva gyermek
maga metszi el köldökét. (Itt a «mint mondják» v. «a mondáskint» értelmét az imés fejezi ki, mint alább is több helyen úgy
példabeszédekben, mint elbeszélésekben.) 52. A szamár nem
tudja a derékalj értékét. 53. Haragot elnyelni annyi mint hegyet
nyelni. 54. Az arany nem hever a földön. 55. Hitvány ló csikó
után megyén. 56. Férfi embernek minden izére egy asszony.
57. Ugatni nem tudó kutya a házi gazdának vendéget hoz.
58. Ha fent van hely, ne ülj alant. 59. Életlen balta csontot
törni való. 60. A férfi hadban tűnik ki, a ló szánkóban tűnik
ki. 61. Az ember beszél, a sors nevet. 62. A kort lóvásáron
kérdik. 63. A mi az anyatejjel bele nem ment (az emberbe), az
a tehén tejével sem megy be. 64. Ha a lábadra húzod, fejedre
nincs; ha a fejedre húzod, lábadra nincs. 65. A ki korán háza-
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66. irnén suizé bér bulgr. 67. irta namaz kié namaz, ábzargnda
yájwan kálmas. 68. ürgs bájsa, cirkdui sálgr; tátar bájsa, %átgn
álgr. 69. ét ULZ ójásgnda iréklé. 70. át kibán dán erékmas. 71. áwulne
mákta, sáhárdá tőr. 72. ütgryan kgz urgnlg bulgr. 73. át késnásép
tángsa, ádám sórásgp tángsa. 74. ármánya ut§n téjáp bárm§jlar.
75. uizé jimás, késégá birmás. 76. át§ jak urámda, kájygsg juk buránda. 11. ét disáy kgjrgyg juk, s§j§r disáy muygzg juk. 78. uizéy
tápmayan málngy kádrg bídmas. 79. mlgán sgjgr sétlé bulgr. 80.
ácgk áwuz ác kálmas. 81. ákca ákcang tába. 82. ákca cgkkanng ir
tejmas, tir cgkkanng tiré tgjmas. 83. ájüdan kurgkkan urmanya
bármas. 84. ásg juk ruza tótar, ésé juk namaz ukgr. 85. jukareya
kárap fikér it, tubangd kárap seker it. 86. ét áuzgndan söják
álép bulmas. 87. átasg bólán átmayanngn bálase kólán átmas. 88.
báláié ej bázar, bálasgz éj mazar. 89. béz kápcgkta játmas. 90.
béráui ákca jejar, béráui kápcgk tégdr. 91. bál dimák bélan áwuz
tátlg bulmas. 92. bátgr járasgz bulmas. 93. bátgr bulsay ásarlar,
sodik, fiának leányának örül. 66. Férfinak egy a szava. 67. Eeggel
imádság, este imádság ( = későn korán imádság), istállódban
állat nem marad. 68. Ha az orosz meggazdagszik, templomot
épít; ha a tatár meggazdagszik feleséget vesz. 69. Az eb is úr
( = szabad) a maga vaczkában. 70. A ló nem ijed meg a bog
lyától. 71. Dicsérd a falut és lakjál városban. 72. Várt leány
várat nyer (szószerint: ült leány helyet kap). 73. A ló nyerítve
ismerkedik, az ember kérdezősködve ismerkedik. 74. Erdőre nem
hordanak fát. 75. Se maga meg nem eszi, se másnak nem adja.
76. A kinek lova nincs az utczán, nincs gondja a hóviharban.
77. Ha azt mondod, hogy «eb», farka nincs; ha azt mondod
«tehén», szarva nincs. 78. Nincs értéke az olyan vagyonnak,
melyet nem magad szereztél. 79. Döglött tehén jó tejelővé lesz
( = minden döglött tehénre ráfogják, hogy jó tejelő volt). 80.
Nyitott száj nem marad éhesen. 81. A pénz a pénzt megtalálja.
82. A pénz kiözönlósét az ember nem tarthatja vissza, a verejték
kijövetelét a bőr nem akadályozhatja meg. 83. A ki medvétől
fél, nem megy az erdőre. 84. A kinek nincs mit ennie, böjtöl;
a kinek nincs dolga, imádkozik. 85. Felfelé nézve gondolkozzál,
lefelé nézve adj hálát. 86. Eb szájából nem lehet kivenni a
csontot. 87. A kinek az apja nem lőtt szarvast, annak a fia
nem lő vad szamarat. 88. Gyermekes ház vásár, gyermektelen
ház temető, 89. Az ár nem marad meg a zsákban (— kibújik a
szeg a zsákból). 90. Egyik ember a pénzt gyűjti, a másik zsákot
varr (hozzá). 91. Azzal, hogy az ember azt mondja, hogy «méz»,
nem édesül meg a száj. 92. Vitéz nincsen seb nélkül. 93. Ha
vitéz lesz, felakasztanak; ha gyáva lesz, eltaposnak; ha közép-
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jáwas bulsay básarlar, urtáca bulsay yan jásarlar. 94. bájngy
mórgase k§j§k bulsa da, t'ét'éné tuyrg. 95. áuze kejgk bulsa da,
báj ule suildsén. 96. bájney áuz§ kgjek bulsa da, suizé tuyrg. 97.
béráui sejgr sáuwa, bérdui muyezgn tóta. 98. bijádán ála da tuya,
kóla da tuja. 99. bötSn dunjáng síi álsa, utrdákká ni yám bár t
100. birsáy álgrsgn, iksdy urgrsgn. 101. béjéj bélmdgdn ájüya
uram tár. 102. birgdngd bér da kuip! ályanya álte da áz. 103.
bér bglcerak sgjgr hétén kistűmé bglerata. 104. bér ir %átgn álsa,
áltmgs yáten jeylar imés. 105. buiré da tuk bulsgn, huj da béten
bulsgn. 106. bulgr dddm un jasénddn bás buler, bulmas adam
k§rgkka jitéssá da jas buler. 107. bármaklar da bár se da tigéz
tüigél. 108. bukka kerak tábeler. 109. báj estendd jáye kéjem
kuirsdlar, rnuibdrdk bulsen, dirldr; járle SstSndd kuirsálár, kémnéké t dirldr. 110. bájngy mdcésé da kuján tóta. 111. bélmdjméu
bér suiz bélamén iké suiz. 112. bál tótkan bármayen jálar. 113.
báyüc§ya barma, báseyo kájru álma. 114. bájne mái básar, járl§n§ bála básar. 115. balek ézldr, kájda tirdnrdk; dddm ézlár,
kájda já%s§rak. 116. bité dddb bélmagán, kmté táhárát kuirmdgdn. 117. buiré kártajsa étliir kelkesé bula imés. 118. buj ésldmáj,
szerű lesz, királynak tesznek. 94. Ha ferde is a gazdag kéménye,
egyenes a füstje. 95. Ha ferde is a szája, gazdag ember fia
szóljon. 96. Ha ferde is a gazdag szája, egyenes ( = helyes) a
szava. 97. Az egyik feji a tehenet, a másik a szarvát tartja
(v. ö. a 90. számút). 98. A kanczától tarka is születik, fakó is
születik. 99. Ha az egész világot elönti is a víz, mit bánja a
kacsa? 100. Ha adsz, kapsz; ha vetsz, aratsz. 101. Tánczolni
nem tudó medvének szűk az utcza. 102. Az adónak egy is sok,
a kapónak hat is kevés. 103. Egy sáros tehén az egész csordát
besározza. 104. Ha egy férfi házasodik, hatvan asszony sír
(imés = mint mondják). 105. A farkas is jóllakjék, a juh is
egész legyen. 106. A valamire való ember tíz éves korától fő
(ember), a semmire való ember, ha negyven évet ér is, fiatal.
107. Az ujjak se mind egyenlők. 108. Trágyához akad lapát.
109. Ha gazdagon látnak új ruhát, azt mondják: áldott legyen
( = kotló bulsgn), ha szegényen látnak (új ruhát), azt mondják:
kié? 110. Gazdagnak a macskája is nyulat fog. 111. «Nem
tudom», egyszó; «tudom» két szó. 112. A ki mézhez nyúl, meg
nyalja a ujját. 113. Javashoz (bűbájoshoz, jövendőmondóhoz)
ne menj, fejedre gondot ne végy. 114. A gazdagot a vagyon
nyomja, a szegényt a gyermek nyomja. 115. A hal azt keresi,
hol mélyebb; az ember azt keresi, hol jobb. 116. Arcza tisztes
séget nem tud, a feneke mosást nem látott. 117. A mondásként,
a farkas ha megvénhedik, ebek csúfja lesz. 118. Nem a test

97

TATÁR NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK.

kai éslaj. 119. bdjrdmddgé ásgy bulmas, ályandaye %átgngy bul
mas. 120. báygtsgz bálangy áuze áska téjsd, bórnóndan lián áyar..
121. tatárra télmác kirákmás. 122. téléncénéy kápcgye tulsa da,
kiuzé tujmas. 123. tinták tipsd timer eza. 124. tuymayan bálája
bisék élmájlár. 125. tisék jgrtektan keld imés. 126. tátamgy fá
kéig testán suy kilá imés. 127. tüyan jirddn tujyan jir jáyse..
128. tilédán tuyrg yabár. 129. bér tőkSrgdn tékérekné kire jótmejlar. 130. tejá kgjrgyg jirgá jitkánén kém kuirgán bár? 131.
tuyrg tél tás jár gr. 132. tilédán söráma, id iuze ajter. 133. tilé
kgzglya asek. 134. cen kuiyéldán jgylayac sukgr kuizdán jás
cgyar. 135. cnivás bélán düst bulsay, cábatasgn tuirgá kujar^
13G. yálk kájyusgn yán cikár, yán kájyusen kém cikár f 137.
hisablaskan duslar örósmas. 138. dáutlátnéy kádre bétkác bélénér..
139. diné báskangy filé báska. 140. düst kárar básgya, dusman
kárar ájaygya. 141. dunjá bér bitén kuirsatá, bér ktutén kuirsátá.
142. ürgsngy yákgle mgjgk ástgnda. 143. suilásá bélmágán késé
dán Srd belgán ét ártgu. 144. séjáksez tél nej dimás. 145. sulit
stdü kiurénmds sejgáii sulü kuirénér. 146. suyus bétkác bátgr kwbájér.
dolgozik, a kéz dolgozik. 119. Nem az lesz ételed, a mit ünnep
napon eszel; nem az lesz feleséged, a ki volt, mikor elvetted.
120. Ha szerencsétlen gyermeknek a szája ételhez ér, elered az
orra vére. 121. Tatárnak nem kell tolmács. 122. A koldusnak,
ha zsákja megtelik is, szeme nem lakik jól. 123. Ha bolond
rúg, vasat tör. 124. Meg nem született gyermeknek nem akasz
tanak (nem készítenek) bölcsőt. 125. Lyukas nevet a rongyoson.
126. A mondásként a tatár esze későn jön meg (testán suy:
az alkalom, az eset után). 127. A szülőföldnél jobb az a föld,
a hol az ember jóllakik. 128. Bolondtól igaz híradás. 129. Az
egyszer kiköpött köpést vissza nem nyelik. 130. Ki látta, hogy
teve farka földig ért. 131. Igaz nyelv (szó) követ hasít. 132. Bolond
tól ne kérdezz, az maga megmond (mindent). 133. A bolond a
vörösbe szerelmes. 134. Ha igaz szívből sírnak, világtalan szem
ből is kicsordul a könny. 135. Ha csuvassal barátkozol, bocskorát a főhelyre teszi. 136. A nép gondját a király húzza (viseli).
a király gondját ki viseli? 137. Egymással leszámolt barátok
nem verekesznek ( = clara pacta, boni amici). 138. A jómód
értékét fogytával tudja meg az ember. 139. Más vallásúnak más
a cselekedete. 140. A barát a fejedre néz, az ellenség a lábadra
néz. 141. A világ hol az arczát mutatja, hol a hátulját mu
tatja. 142. Az orosznak az esze a bajusz alatt van. 143. Beszél
getni nem tudó embernél többet ér az ugatni tudó kutya.
144. A csonttalan nyelv mit nem mond? 145. Nem a szép
látszik szépnek, a szeretett látszik szépnek. 146. A harcz végezNyelvtudományi
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147. sában t'ébé sáré ölten. 148. sáuwarya sete juk, kerekarya fjune
juk, 149. sául§k bik zur bájl§k déjldr. 150. süda kitud ezé bélénmás.
151. sükgr kuijj kwrér, áksak kuip jérér. 152. táwuk simérsd, kwté
bérésér. 153. tuj uipkáséz bulmas. 154. tátle tél jelanne énéndán ceyara. 155. táu táuya bérélmdsá dd, dddm ddámgd bérélér. 156. yákelsez dusttan yákelle dusman ártek. 157. yájepsez bér Alla-y§na
buler. 158. yáj§ps§z dúst ézldgdn dustsgz káler. 159. fák§r késénél)
ákcasg tömd bulgp keck§ra imés. 160. kaja bársay da bér kójás.
161. kárra káryangy kuizén cekarmas. 162. káryaney bér kmzé
bukta, ikéncésé ukta. 163. kájtkan málda bdrdkdt bár. 164. kárya
uizénéy bálasen «áp-áyemr> dip sSjdr imés. 165. kanak éj éjdsénéy iságé. 166. kgjeya tekörma; kájtgp sü écársén. 167. köl
ásayanen suíjlár. 168. kdlyan éská kár jáuivar. 169. kezem, siyd
djtdm; kiléném; sin teyla! .170. kgzarcp c§kkan köjásne bólöt
káplej. 171. káryadan kárya tayar. 172. kárama késénéy uize'ná,
kára áney swbzén'i. 173. kibdn ástenda teckan vxlmás. 174. kirpé
bálasgn ujómöróyenam, jámósákkenam» dip söjár imés. 175. késégd
cókör kázma, lazéy t'ésdrsén. 176. k'éűudáii djr§lyan kujne buiré
ásaj. 177. kiup kártlar écéndd bála buler dana, kwp bálalar
tével szaporodnak a hősök. 147. Az eke alja sárarany. 148. Megfejéshez teje nincs, megnyíráshoz gyapja nincs. 149. Az egészsé
get igen nagy gazdagságnak mondják. 150. A vízen nem ismerhető
fel a hajó nyoma. 151. A vak sokat lát, a sánta sokat jár.
152. Ha a tyúk meghízik, feneke összenő. 153. Lakodalom nincs
bosszúság nélkül. 154. Édes nyelv a kígyót is kicsalja lyukából.
155. Ha hegy a heggyel nem egyesülhet is, ember emberrel
egyesülhet. 156. Esztelen barátnál többet ér az okos ellenség.
157. Hibátlan csak az egy Allah. 158. A ki hibátlan barátot
keres, barát nélkül marad. 159. Mint mondják, a szegény ember
pénze daruvá válik és kiáltoz. 160. Akárhova mégy is egy a
nap. 161. Varjú varjúnak a szemét nem veszi ki. 162. A var
júnak egyik szeme a trágyán, másik a nyílon. 163. Visszakerült
jószágon áldás van. 164. Mint mondják, a varjú azzal beczézi
fiát, hogy «hófehérkém.» 165. A vendég a házigazda szamara.
166. Kútba ne köpj; ha visszatérsz, vizet iszol. 167. A szolga
azt beszéli, a mit evett. 168. Maradó (halogatott) dologra hó
•esik. 169. Lányom, neked mondom; menyem, te hallgass ide!
170. A vörösen (tüzesen) kelő napot felhő borítja el. 171. Varjú
tól varjú születik. 172. Ne nézz az emberre magára, tekints
•szavára. 173. Boglya alatt nem döglik meg az egér. 174. Mint
mondják, a sün is úgy beczézgeti a fiát, hogy «gömbölyűcském»,
«puhácskám» ! 175. Másnak vermet ne áss; magad esel bele!
176. A nyájtól elvált juhot megeszi a farkas. 177. Sok öreg
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écéndá kárt bulgr bála. 178. kmkká ménsay, ájaygydan tárté?';
jirgá kérsdy, kóláyeydan tárter. 179. kuip síuzdán áze já%se, áz
suiznéy uizé jáyse. 180. kuizdán tuskán téldán tesá. 181. májculmágé tgsgndan bélénér. 182. mái éjáséná óysár imés. 183. har
kémnéy bármarg uizéná tába kákré. 184. jáman sgjgr jázda bózáular. 185. játimnéy kárne jidé. 186. juilárné cácép uistwrmájlár, ul nizé wsá. 187. jáysglekka jáyselek har késénéy ésé dér,
jámanlgkka jáyselek ir késénéy ésé dér. 188. jeylamayan
bálája
imcák birmájlár. 189. jil téjmáj vúán básg sélkénmás. 190. játimlárnéy bájrámé jáye kuilmák kéjgándá. 191. jitkán k§z kijáuidán
kurekmas. 192. jöklajan j§lann§y kgjrgygna básma. 193. jáyse
átka bér kámc§, jáman átka méy kámce. 194. jukne kirak tápt§r§r. 195. juldasey sükgr bulsa, kiuzláréyné jómóp tör. 196. jáysg
yáten árgs óngn kábab itár, jáman %átgn bódáj ónén yarab itár.
197. jáman át bélán téréigándán jáyse át belán utlgánéy ártgk.
198. jglan cakkan késé kindérádan kurkar. 199. jidé tápkgr uilcá,
bér tápkgr kis. 200. jáysgya éjárgán cácákká, jámanya éjárgán
tözákka.
közt a gyermek tudós lesz, sok gyermek között az öreg gyer
mekké lesz. 178. Ha égfelé szállsz, lábadnál fogva húz, ha föld
alá bújsz, fülednél fogva húz. 179. Sok szóból kevés jó, kevés
szó maga jó. 180. A mi a szemből kiesett, a nyelvből is kiesik.
181. A vajas fazék kivülről megismerhető. 182. A jószág gazdá
jához hasonlít. 183. Mindenkinek az ujja maga felé görbül.
184. Eossz tehén tavasszal borjazik. 185. Az árvának hét gyomra
van. 186. A bolondot nem vetés útján termesztik, az magától
terem. 187. Jóért jóval (fizetni) mindenkinek dolga, rosszért
jóval igazi (derék) ember dolga. 188. Nem síró gyermeknek nem
adnak emlőt. 189. Ha szél nem éri, nem rezeg a fű teteje.
190. Az árváknak akkor van ünnepük, mikor új inget öltenek.
191. Eladó leány nem fél a vőlegénytől. 192. Alvó kígyónak
ne lépj a farkára. 193. Jó lónak egy korbács, rossz lónak ezer
korbács. 194. A meg nem levőt megtaláltatja a szükség. 195.
Ha útitársad vak, a szemeidet csukva tartsd. 196. Jó asszony
rozslisztből pecsenyét csinál, rossz asszony a búzalisztet is el
pocsékolja. 197. Többet ér jó névvel meghalnod, mint rossz
névvel feltámadnod. 198. A kit kígyó mart meg, az madzagtól
is fél. 199. Hétszer mérj, egyszer vágj. 200. A ki a jót követi,
virághoz, a ki a rossz után megy tőrbe (jut).
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C) A p r ó

elbeszélések.

1.
bér báskgrt bér ürgs bélan kálaya kilép, jir sátep bik áyca
álas§ kilgán. bular bérgálasép bér ürenda ütgralar ikán ürgs báskgrtka jáylgs káyelyan Bajén ájtá ikan: «winawat» dijép, üres
bu suizné bér nicá tápkgr ájtkac, báskgrt jáwab birép : «min hlnéy mina ivatgydan tun téktérájém-mé ?» digán ime's.*)
%
iké báskgrt kálaya áwwál martába kilgánlár. bular ésétkánlár éjé kálada «gasünicalar» bárlgyen, hám ánda térié tör lé áslar ásarya mémkénlégén. bu báskertlar gasdnicaya kérábéz dijép
gubernátor kancellárgjasgna kérgánlár dá ájtkánlár: udáwaj bér
jed pélmén!)) — kancellár'gjada gyrtgbar itmagánlár. mundan
suy báskgrtlar ajak tibép utidrák bér jed pélmén/)) dip cákgryan-

1.
Egy baskír egy oroszszal a városba jővén, földet eladván
pénzhez szeretett volna jutni. Ezek egy helyen együtt üldögél
vén, az orosz valahányszor véletlenül meglökte a baskírt, ezt
mondta: <twinawat!» és az orosz ezt a szót egy néhányszor
megismételvén, a baskír feleletképpen így szólt: «Hát én a te
mina vattádból subát varrassak ?»
2.
Két baskír első ízben került a városba. Ezek hallották
volt, hogy a városban vannak vendéglők s hogy ott különféle
ételeket lehet enni. Ezek a baskírok, abban a hiszemben, hogy
vendéglőbe mennek, bementek a kormányzó irodájába és így
szóltak: «Ide vagy száz pilmint!» — Az irodában nem ügyeltek
rájuk. Ezután a baskírok lábukkal tombolva kiáltottak: ((Szapo
rábban vagy száz pilmint!» Az irodában levő emberek erre azt
*) A kála «város» szón Ufa értendő. A baskírok pár év
tizeddel ezelőtt hihetetlenül potom áron kótyavetyélték el a
földjüket; kaszálóik, szántóföldjeik pár kopekért, vagy egy font
teáért holdszámra kerültek a betelepülő oroszok birtokába (lásd
a 15. közmondást!). A mi baskírunk az orosz «BMHOBaTT>» =
«bocsánat)) szón valami vattafélét ért — hinéy a tatár sínén v.
sinéy szónak baskiros ejtése. A baskírokról egyébként a sokkal
élelmesebb és szemfülesebb tatárok számos bohóságot beszélnek.
Ilyen a következő is.
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lar. kancellár gjadayg késélár «bu néj %ál?» dijép sórásalar, básk§rtlar «béd bu gasiinicaya pélmén ásarya kérgan késélár» dip
ájtsdlnr dá, áxgrgnda báskertlar ciíőwkada ütgrgp égkkanlar.*j
3. jidé bágang bwré ásayanngn

yikajáté.

üwwálgé zamanda bér késénél) jidé kgzg bár ikán. ul jidé
kgzen jidé kijduigá birdé. bér kön kezlareng kijámláré béldn bérgd
kunokká cákgrgp bárgsgna da tlgéz sgj wá yörmátlár kujyan. álaj
bulsa da kijauilárnén hdr kájsgsg kájnatasg béldn kájnanasgna
bágalargndan ártgyrak söuiklui bulase kild idé. sulaj bér nicá kön
sgjlangp öjláréná kájtgp fotkanlárdé. bára tóryac julda bér buiré
ócörap jidé bájangn bérsénd táslangp ásaj básladg. kályan bágalarg bérégép áng bwrédán kötkarü twgél; bdlké hdr kájsgse éclárénda ájtálár imés : «ásaj birsén ! kájngsgmgz áng bigrák sgjlayan
idé. ul bulmasa, sömkluirdk bulgrmgnv dijép, ándan sun buiré
ikéncéséná jábéskándé. kályan bis kijáui sulajuk «ásaj birsén/ ul
bulmasa, min söuikluirdk bulgrmgnv dip écldrénddn ájtkanldr
kérdezték, hogy «micsoda állapot ez?» s a baskirok azt mon
dották, hogy «mi ebbe a vendéglőbe pilmint enni jött emberek
vagyunk» s végül a baskirok a dutyiban való tartózkodás után
jutottak ki.
3. Hogyan ette még a farkas a hét sógort.
Egykor egy embernek hét leánya volt. Hét leányát hót
vőnek adta. Egy napon leányait férjeikkel együtt vendégül hiván
valamennyiüket egyforma vendégséggel és emberséggel látta el.
Mindazonáltal a vők mindegyike azt szerette volna, hogy ipá
nak és napának kedvesebb legyen sógorainál. így néhány napig
vendégeskedvén elindultak haza. A mint mentek mendegéltek,
útközben egy farkas kerülvén eléjök, rávetette magát a hét só
gor egyikére és elkezdte enni. A többi sógor együtt nem hogy
azt a farkastól megszabadították volna, még magukban így szól
tak: «Csak hadd egye meg! a feleségünk öccse őt jobban meg
vendégelte. Ha ő nem lesz, én kedvesebb leszek.» Azután a
farkas a másodiknak esett neki. A többi öt vő magában így
szólt: «Csak hadd egye meg! Ha ő nem lesz, én leszek kedve*) dáwaj = orosz flaBaíi «adj»; — jöő, tidrak, béő a tatár
jöz, tizrdk, béz szavak baskiros ejtéssel; — péhnén oroszul:
neJibMeHb «vagdalt hússal töltött gombóczféle.»
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imés. ózon síuznén kgskasg sul, kém buiré bu jid§ bágang hámmá
sén dá béram bér ám ásap bétérgán imés.*)
4. gájlacán dustngy

yikájáté.

bér wákgt ájü bélán telke düst bulyanlar. bular urták bulgp
sálkan cáckánlár imés. köz jitép sálkanng Szár wákgt jitkác telke
ájüya ájtá idé : «já duskaj, m'na indé sálkan jitésté; mung biulésérgá kirak, sin jir ástgndaygn télájsén-mé, jaki jir é'sténdágén
télájsén-mé í májléy pádgsa, télágiinéyné ál» digiic, ájü estén g%tgjar kglgp sálkanngy jáfraklargn jgjgp álgp énéná kájtkan. ásap
kárasa, jimésnéy bér dá tamé juk-te. ufájdasgz nársá ikán; /<?#mátém arám kitté)) dip takéná imés. ándan suy bér ken telkénén<
énéná bárgp «já duskaj, sínén elesén nicék? támé bár-mgh) digán.
albittá telke sálkanng cgkargp áldgna ásarya kujar. ájü ásap ká
rasa écéndán ájtá imés: «és bidaj ikán, düstgm miné áldayan.
tókta indé! táygn urták bér nársá dácsák, ástgn álgrmgn)) déj
sebb!» Hosszú szónak a rövidje (száz szónak is egy a vége) az,
hogy a farkas ezt a hét sógort egyenként mind megette.
• 4. Elbeszélés az ármányos barátról.
Egy időben a medve meg a róka barátok voltak (lettek).
Ezek közösen répát vetettek. Eljővén az ősz, s a répaszedés
ideje elérkezvén, a róka így szólt a medvéhez: «Hát, barátocs
kám, íme megérett a répa, meg kell rajta osztoznunk. Te a
föld alatti részét akarod-e, avagy a föld feletti részét akarod-e?
óhajtásod nekem parancs, vedd, a melyiket akarod!» így szólván
(a róka), a medve a felső részét választván a répa leveleit össze
szedvén barlangjába vitte. Mikor megízlelte, az ételnek semmi
íze nem volt. ((Haszontalan holmi; fáradságom kárba veszett**
szólt és búslakodott. Azután egy napon a róka barlangjába men
vén így szólt: «Ej, barátocskám, milyen a te részed? van-e íze?»
Persze a róka előhoz egy répát és eléje teszi, hogy egyék. A mint
megízlelte, magában így szólt: «így állván a dolog, barátom
engem rászedett. Várj csak! Ha még egyszer közösen vetünk
*) Az imés-sel összetett, továbbá a -yan, -yán képzős múlt
idők különösen mesékben gyakoriak, s teljes értelmük csak úgy
volna visszaadható, ha a mesét azzal kezdenők: «azt hallottam,
hogy» v. «azt mondják, hogy» és az egész mesét ennek meg
felelően függő alakban szövegeznők.
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imés. ikéncé jel bular jáná urták bulgp bódáj cackánldr. urak
ivákte jitkac. bulteryedaj jáná telke ájüya «jir ástendayen ja jir
ésténd-ágén álasen-me /» digác. ájü «juk! juk! jir ástendaygn
álam§n» digán. ándan ár§ telke bödájne urep ájüya káml§n háldgryan. ájü kámeln§ támerlure bélán jelkép énéná álep kájtep
ásap kárasa, jáná ásen bik támséz tápkan, wá telkénéy ásen
bik já%se tápkan. ándan suy uiz écéndán ájtá imés: nyájlálé
kémsáná! térié jáktan tózák kórep miném kébék áyrane tózákka
tésérá ikán!» digán.
5. yjijlágá kárse /ájlá

kelyannen

yjkájáté.

bér iváket tárná bélán téíké dúst bidep, telke tórnáne uiz
ejéná kunakka cákgryan imés ivá tába esténá bér az s§jekk§na késál sálep, kunayenen áldena kujep sunda uizé dá bérgá üteryan
imés. tórná s§jek késálné nikadar cukesa da bér nársá dá áuzena
élákmáj imés, amma telke vásasana, sejle kunayem /» dulé, késálnén bárén jálap bétérgán dá kunayene sulaj ác kálderyan. tórná,
telkénéy bu yájlásén écéná sálep ul da bér .ken télkéné ejéná ku
nakka cákerep bér tár wá Urán cuilmáknén tébévá bér áz bórcák
sál§p télkenéy áldena kvjyan da idé, luzé dá sunda bérgá üterep,
valamit, az alját választom.*) A következő esztendőben ezek ismét
közösen vetettek búzát. Elérkezvén az aratás ideje, mikor a
róka, miként a megelőző évben, így szólt a medvéhez: «A föld
alatti részét, vagy a föld feletti részét veszed-e?" a medve így
szólt: «Nem, nem! én a föld alatti részét veszem.» Erre a róka
a búzát learatván, szárát a medvének hagyta. A medve a szárat
gyökerével együtt kitépte, barlangjába vitte s mikor megízlelte,
ételét megint nagyon ízetlennek találta. Azután magában így
szólt: «Kavasz teremtés! minden oldalról tőrt vetve, tőrbe csalta
a magamfajta balgát.»
5. Kavaszságra ravaszsággal.
Egy időben a daru meg a róka barátságra lépvén, a róka
a darut vendégül hívta a maga házához és egy tálba egy kevés
híg zabkását téve vendége elé tette és maga is leült vele együtt.
Bármennyire csipkedte is a daru a híg zabkását, semmi sem
akadt a szájába, azonban a róka így szólt: «Egyél, kedves ven
dégem!* s a kását mind megette s úgy vendégét éhesen hagyta.
A daru a rókának ezt az ármányát szívére vévén, egy napon ő
is vendégül hívta a rókát a házához, egy szűk és mély edény
fenekére egy kevés borsót tett, azt a róka elé állította, ott maga
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ásarya kérésép «ásasana, kunaygm ! sin miné fáláncá wákgtta ké
sül béldn bik sgjlayan idén. nik ásamgjsgn ?» didé. vízé az wákgtta bóréákn§ bárén cukgp bétérép télkéné ár kálderyan Imés. sulaj bájayg burcgn tiulágándé.
6. jáng bulde dip iskéné yur kwrérgá tejéé tiügélnén yikájáté.
bér járle kési urmanya ütgn kisárgá bárep, ánda bér vilgán
telke tápkan imés. bu tábestan séjénép üten'da kismáj sul felkérte
ikmák kápcgygna sálep éjéná kájtep kitkán. bu áyaj éjéná kájtsa,
yátene mická jákkan ikán. básendan kólákcenen sályan da tizuik
utka átkán imés, yátene nsiná nej bulde.? — kólákcgn eyng utka
jáktgyh)
digác. «*k§ék$rma, yátgn! telke tóttóm, jáyg kólákcgn
tégámén. mundaj iskéné utka jákmej nislájém ?»» digán. ándan
suy kápceygn álgp kárasa, kápcgye tisélgán-dé, telke dá juk, ik
mák tá juk, ul árada iské kólákcgn da jánep vt bulyan. ul mal'ün telke jurej ikmák urlar evén uilgángá sálgngp játkan, sundaj
yájlá bélán kápcgkne tisép, hám utzé tésép kálep bár ikmákné dá

is leült vele, s evéshez látva így szólt: «Egyél vendégem! Te
engem egy ízben nagyon megvendégeltél zabkásával. Miért nem
eszel?» Maga rövidesen felcsipkedvén az egész borsót, a rókát
•étlen hagyta. így hát visszafizette tartozását.
•6. Elbeszélés arról, hogy az ócskát nem kell megvetni azért,
hogy új akadt.
Egy szegény ember elment az erdőre fát vágni s ott egy
•döglött rókát talált. E leletnek megörülve, a nélkül hogy fát
vágott volna, a rókát kenyeres zsákjába dugva megindult haza
felé. Mikor ez a bácsi hazaért, felesége éppen tüzelt volt a
kemenczében. Fejéről lehajítván a süvegét, gyorsan beledobta a
tűzbe. Mikor a felesége azt mondotta, hogy «mi lelt téged? —
tűzbe dobtad a süvegedet?*) így szólt (az ember): «Ne lármázz,
asszony! Rókát fogtam, új süveget varrok. Mit csináljak az
ilyen ócskával, ha el nem égetem?*) Azután, a mint fogja ós
nézi a zsákját, a zsákja ki van lyukasztva, se róka nincs, se
kenyér nincs, azonközben pedig az ócska süveg is elégvén, tűzzé
lett. Az az átkozott róka egyenesen kenyérlopás czéljából tettette
magát döglöttnek ós hevert úgy, és ilyen furfanggal a zsákot
kilyukasztván, maga is kiesett belőle s a kenyeret is mind ki-
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tesérgán ikán. snndaj sábak uk§rac áraj guimér bujenca iskéné
%ur kuvrmaska ingét wá nási%át birgdn imés.*)
7. bér námákül ésnén yikiijaté.
bér kön jábalak nicék-tér bér cepcek áulap áne ásamakc§
bulyanda ó§pcek áya ájtkán imés: «á; báter, takdirgá cár a juk
indé. sin miné ásajsgn. Idkin sun§-yena ájtsána: sinén átgn niéék? hic bídmasa uizémné járatkan bátgrnen át§n belép ndájém»
digán intés, jábalak aicwáldd áuzen ácar ácmas vminém átgm
j áfalak» digán. cgpcgk «juk, báter; kólárgm bik ésétmaj; keckgrebrak ájtsána!)) digán. ul wákgt jábalak áuzen tule tul§ ácgp
uminém átgm jábalak* digán. cepcek áuzendan kótólóp öckan da
kitkán-dé. bds jábalak uiz iazén séltaldp ájta imés : uja min kém
buldem ? bálalarra tél lugrátwéé mörállgm buldem-me, jaki kur'an
masak ittérüicé káré buldgm-rng ? uiz átemne sulaj kgckgrgp ajtmdsám bulmej-muh) digan imés.
hullatta. Ilyen leczke után a bácsi egész életében azt tanácsolgatta, hogy az ócskát nem kell megvetni.
7. Mese egy oktalan dologról.
Egy napon egy bagoly valahogyan verebet fogott s mikor
azt éppen meg akarta enni, a veréb így szólt hozzá: «Ej vitéz,
a sors ellen nincs mit tennem immár. Te engem megeszel.
Azonban legalább azt mond meg: mi a te neved ? Legalább
úgy haljak meg, hogy tudom a nevét annak a vitéznek, a ki
engem szeretett.)* A bagoly először ki is nyitotta a száját, nem
is, és így szólt: «Az én nevem fagoly.>* A veréb így szólt:
«Nem vitéz; fülem nem jól ball; hangosabban mondjad!» Ekkor
a bagoly száját teljesen kinyitván így szólt: «Az én nevem
hagoly.B A veréb (erre) szájából kiszabadulván, elröpült. A ba
goly meg önmagát szidva így szólt: «Hát ugyan ki vágyókén?
gyermekeket beszélni tanító mester lettem-e, vagy koránt (korán
olvasást) gyakoroltató olvasó (felolvasó) lettem-e? nem lett
•volna-e jó az is, ha nevemet nem mondom olyan hangosan?*)
*) Mint e mese czíméből, meg a többiekéből is kilátszik,
a tatár sokszor egész mondatokat egy szónak véve viszonyra
gokkal lát el, mint itt a «jane bvlde dip iskéné %ur kmrgrga
téjés tügéb) közmondást a genitivus raggal. A násiyat arab szó az
utolsó mondatban szinte fölösleges vele egyértelmű uigét mellett.
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8. bér urgnsez ésnén yikdjaté.
bér kéjem tégiucé jályez julda bárep töryanda bér de buiréga
ócórap, bmré rtiun§ dsamakce bulgan Imés. tégiucé dtja ajtkdn dér:
«bdter, sin ininé dsamakc§ bulasen ; édram juk. lakin dwwal buj§yn§ wd inéyné udcdp kdramajenca kárneya s§jarm§n-m§ ikan?»
dijép, biuré ajárar; wlcdp kára/» digdn imés. téguicé kápc§y§ndan
timér ársenen ceyarep uilcdgdn bul§p buirénén k§jr§yendan tótep
dlep sulaj kiskdn imés. %atta bwré isséz j§yel§p kdlyan-dg da té
giucé mz jul§na jöréj bifgdn imés. bér az wdkettan suy buiré isén
jejyac IUZ ULzénd djtd imés: «ja miya bujemne inemné uilcátérgd
uigd kirak idé f min dsel kéjémldr téktérdmén-mé, jaki yaskdr
yézmdténd kérdmén-mé? bu kést betennaj kdrngma s§jmasa, bér
dz§n ásap kitsdm bulmaj idé-mé h) digdn imés.'*-)
9. mdkül gdwab yikdjdté.
bér kén bér báj késigd bér fdker kilép kejüc§l§k béldn ejend
kér ép üt§ryan wd bér da tuibdncélék kuirsdtmdj ica dddb sáklamaj,
8. Elbeszélés egy helytelen dologról.
Mikor egyszer egy ruhavarró ( = szabó) egyedül ballagott
az úton, egy éhes farkassal találkozott, s a farkas meg akarta
enni. A szabó így szólt hozzá: «Vitéz, te engem meg akarsz
enni, nem tehetek róla. Azonban a (tested) hosszát és szélességét
ha meg nem mérem, beleférek-e a hasadba?» A farkas így szólt:
«Helyes; mérd meg és lásd!» A szabó elővette zsákjából vasrőfjét és mintha mérni akarná a farkas farkát megfogván, úgy
levágta. Annyira, hogy a farkas eszméletlenül összerogyott és
ott maradt, a szabó meg ment tovább a maga útján. Kevés idő
múlva a farkas összeszedvén eszméletét, így szólt magában:
«Minek kellett nekem szélemet hosszamat megméretnem? Finom
ruhát varratok-e magamnak, avagy katonai szolgálatba lépek-e?
Ha ez az ember egészében nem fért volna a hasamba, nem
ehettem volna-e meg egy részét?»
9. Okos felelet.
Egy napon egy gazdag emberhez egy szegény jővén, merész
séggel bement a házába, leült s annélkül, hogy alázatosságot
*) Az urensez szó teljesen egyértelmű a franczia «dóplacé»val. Az utolsó mondatban az ásap kitsdm kifejezés = ásaj birsdrn
ha m e gettem volna.
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álasg bár késé siketté áyca sóráj dgr. mun§tj éséndén yájran bulep
écéndén «jukisá bu késégd uizém ónótkan bur$gm bár-mi kán H dip,
ujlap, ddáb bélán-géná «já kárendas, nindáj áyca sórájsgn? mindá
yákgy bár-mu?« digán. fáker ájtkán: «báli, yákem bár. béz bárgmgz
da bér ádám átangy bálalare, bér bérémézgá kárgndáslár bulamez.
kárgndáslárnéy málé urták bulgrya téjés. sinéy bukadar bájlgyeydan
miyá tejéé elesne sórgj kildém» digán. báj «bik yus kildéy, kárgndás;
rástng ájtásén. min siyd téjés elemé árteye bélán birajéni)) dip
késdséndán bér kára, ákca cgkargp birgán. fáker *hu nicék zólóm i
bukadar bájlgktan miném elesem bér ákca-ygna-mu ?» digác, báj
ájtkán: «miném bukadar bájlejem bulsa, sulkadaruk sínén kebek
kárendáslárém dd kuib. agár ul kárgndáslárémá hámmáséná sulaj
bérár ákca birá kitsám ide, bu málgm-ygna tuigél, dáye muney
kadar jezláb ártek bulsa da, jitmás. siyá éléséyá tejár kadárdán
jezláb ártgk birdém. kuib dáywá kgla báslasay, bu bér ákcangy
j'éz éleséndán tuksan tüygzgn kájtargp birérgá kirak bulgr» digán
imés. bu gáwabng ájtkác, gjátsgz dárwis rím bulep sul bér ákcane
séjénép álgp kitkün ímés.*)
mutatna, vagy a tisztességet megtartaná, pénzt kér, mint olyan
ember, a kinek járandósága van. Ennek dolgán elcsudálkozva
(a gazdag) magában így gondolkozott: «Hátha ennek az ember
nek tartozásom van, a miről magam megfeledkeztem)) s aztán
egész finoman így szólt: «Testvér, miféle pénzt kérsz? van raj
tam követelésed?" A szegény ember így szólt: «Igen is, van
jussom. Mi mindnyájan egy ősapának vagyunk gyermekei, s így
egymásnak testvérei. Testvérek vagyonának közösnek kell lenni.
A. te nagy gazdagságodból az engem megillető részt kérni jöttem.»
A gazdag így szólt: «En a neked járó részt megadom neked
tetézve.» Ezzel erszényéből kivévén egy apró pénzt, odaadta.
A szegény így szólt: «Micsoda igazságtalanság ez? Akkora gaz
dagságból az én részem csak egy pénz?» a mire a gazdag így
szólt: «Ha nekem ennyi vagyonom van, ugyanoly mértékben sokan
vannak hozzád hasonló testvéreim is. Ha ama testvéreim mind
egyikének így egy-egy pénzt adnék, nem csak ez a (mostani)
vagyonom, hanem ennek százszorosa legyen bár, nem volna elég.
Neked a részedül kijárónál százszorosan többet adtam. Ha so
kat kezdesz feleselni, eme pénznek kilenczvenkilencz századrészét
kénytelen lesz visszaadni.)) A mint (a gazdag) ezt a feleletet
elmondotta, a szemérmetlen koldus megnyugodott s örömmel
vévén azt az egy pénzt, elment.
*) A birá kitsám ide «adnék, adnám» kifejezésben a kitcsak segítő ige.
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10. kákré kájgn térátkánnéy %ikdjáté.
bórönyg zamanda bér jályancg bar ikdn dér; hár kémné
bulsa da áldgj ikdn. bér tuzén bik yákgllg wd jitézgd ujlap jeregan késé bár ikdn wd har wákgt djta ikdn: vmin sul áldarya
juleksam, áya áldanmas idém» dijép, bér kön bu késé jul bélán
bára játkanda jul jángnda bájaye áldar bér kákré kájgn térdp
tóra ikdn. mimen juldáslarg um'na, álégé mdshur áldar sul/»
dijép maya áldarn§ kmrsdtkdnl'ir imés. bu ángy jánena bárgp
HJádnst, siné áldar dip djtdlár wd bik áldarya óstá dip ájtdldr.
miné dd áldaj álgrsgn-mg? jd áldap káraié /» áldar djtkdn. «nik
siné áldgj álmám t bik tiz áldar Idém dd, bgráuk hazérdd jángmda
áldar kápcgygm juk; ejdá kálde» digdn dér. bu jékét mzénén
ujáulgygna bik gsangp «bár, ejeyddn kápcgyeyng áigp kii! min
munda kötöp tórórmeiD) digdn. áldar djtkdn: «öjgá bárgr idémdá,
ra'/m, bu kájen áuwarya tóra, kitdrgd járamgj» digdn. bu késé
lursálánép «oársana/ kápcgrgyng kitérsáná! min sin kilgáncd
kájgnng térdp tórórmgn* dip kájgn ástgna kilép, kákré kájgnng
térdp kályan. áldar sul kitkdnddn kitkdn imés; bu jitéz álé da
bulsa kákré kájenne térdp tóra imés.

10. Elbeszélés a ferde nyírfa támogattatásáról.
Hajdanában volt egy csaló ; az akárkit is rászedett. Volt
egy magát nagyon okosnak és ügyesnek vélő ember, a ki min
dig ezt hajtogatta: «Ha én azzal a csalóval összekerülnék, én
nem hagynám magamat rászedni* s mikor egy napon ez az
ember az úton ballagott, az út szélén az a csaló egy ferde
nyírfát támogatott. Ennek útitársai megmutatták a csalót, mond
ván: «íme az az a bizonyos csaló!» Ez ahhoz odamenvén így
szólt: «Barátom, téged csalónak modanak s a rászedésben nagy
mesternek mondanak. Meg tudsz-e csalni engemet is? próbálj
megcsalni!)) A csaló így szólt: «Miért ne tudnálak megcsalni?
nagyon hamar rászednélek, csakhogy jelenleg nincs nálam a
csaló tarisznyám, otthon maradt. Ez az ember nagyon bízván
a maga eszességében, így szólt: «eredj és hozd el hazulról a
tarisznyádat! én itt megvárlak.* A csaló így szólt: «Elmennék
biz én haza, de íme, ez a nyírfa dűlőben van, nem mehetek.*
Ez az ember türelmetlenül így szólt: «Eredj, hozd a tarisz
nyádat! míg visszajösz majd ón eltámogatom a nyírfát* és a
nyírfa alá állván, ott maradt a ferde nyírfát támogatni. A csaló
elment, vissza se jött többé; ez az ügyes (ember) pedig talán
még most is a görbe nyírfát támogatja.
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11. bér bérséná kársg téldklarnéy

yikdjdté.

bér késénéy iké kgzg bár ikán dér. bérén igén igiuéégá wd
bérén kirpéc suyücgya birgdn ikán. bér kön har iké kgzg átalargngy ejéná kunak bulgp kilgdnldr imés. átalarg kezlargndan sórása imés: «já kgzlárgm, nicék kőn lauráséz í kijduilárégéznéy
kaspláré nicék?» dip, béresé ájtép tér: vkáspéméz jáman twgél,
jáysg. bujgl kinb igén cácték, bgrduk, atékajém, dváda bula kutr,
yudaj tarala jauivgmlar birsén* dip tér. ikéncé kgzg ajtá imés:
«béznéy dd •ydlgmgz, yudajya sékör. irém kuip kirpéc suyup kujdg,
tdkin, atékdj, duá kgla kmrégéz ájazlar bulsgn, jáuwgmlar bula
kiurmásén !» dip.
12. mulla «bir» digdnné járatmaj digdnnéy

yikajáté.*)

kőnlárdd bér ken bér mulla áysgzdan süya tösep kitép,
indé bátgp tulá digdndd késílár jitésép «bir kulgyn§!» dip kgckgrgskaular imés. mullaya «bir* digdn táwus bik uyájsez estél-

11. Ellentétes kívánságokról való elbeszélés.
Egy embernek két leánya volt. Az egyiket egy szántóvető
höz, a másikat egy téglavetőhöz adta. Egy napon mindkét leány
vendégül jött az apjuk házához. Az atyjuk kérdezősködött a
leányoktól: «Hát, lányaim, hogy élitek napjaitokat?» Milyen
férjeiteknek a keresete?*) Az egyik így szólt: «Keresetünk nem
rossz, sőt jó. Az idén sok magot vetettünk; csak imádkozzál
atyuskám, hogy a jó isten esőt adjon!» A másik leány így
szólt: «A mi állapotunk is, hála istennek! az uram sok téglát
vetett; azonban atyácskám, imádkozzál ám, hogy derült idő
járjon, s valahogy esős idő ne jöjjön !»
12. Elbeszélés arról, hogy a molla nem szereti az «adj» szót.
Mikor egyszer egy molla egy napon véletlenül vízbe esett
s már azt lehetett mondani, hogy elmerül és meghal, emberek
érkezvén oda így kiabáltak: «Addsza kezed!» A mollának az
«addsza» szó nagyon alkalmatlanul hangzott s ki sem nyújtotta
*) A digdn szó sokszor teljesen olyan értelmű, mint az
oszmán dedikleri.
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gán da kulgn suzmayan imés. ul késélarnéy árasgnda bér bélékié
késé mun§ dylap,
«tót kul§?ndan.'»
digiic, mulla lulém isréklégéndd «bu késé sadaka bira buyaj» dip tizuik kulen suzyan da,
siilaj südan tdrtep cekaryanlar
imés.
karját. A m a emberek között volt egy tudálékos ember s mikor
az, a dolgot megértvén így szólt: «Fogd m e g a kezemet!» a
molla a halál k á b u l a t á b a n azt gondolta (— dip) hogy ez az
ember talán ajándékot ad neki, h a m a r o s a n kinyújtotta a kezét
s úgy h ú z t á k k i a vízből.
PRÖHLE

VILMOS.
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(Ötödik közleraéűy.)

I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
11. udtli-igi

% önt9 ij-mou

Halna

ioy 3 ti a.

udtli-igi uetsat yuihi uasna ol, uul iiydl pilna ydft uerfondn.
iiydl pela lau§l: «%a@-ki uerhn, ydfídn paddl kul at ol, lu(3-ki
uerhn, lufídji nvldl kul at oZ/» jjtfrH lau§l: «öidm nay'k-pehk
ZM/9 yodi tvila? lufl uerla, alt tas ol, lufi uerla, alt öy§l ol!»
iimllauSl: «sidi-ki olfon, tam yol'tdp tvlna,tdm laldy iisna
láudltúiddii tvyana latna, etlapn-ki, al-uellaidn, ioyi-ki yonthn,
lu^dn-ki sugafol, adgm am'p'-idi al-uellaidn! yafidn-ki öy§l, taglí

11. V a t l i - ö r e g r e k o n d a v i d é k i e l l e n s é g

támad.

Vatli-öreg ötszáz emberes városban él (tk. van), az öre
gebbik fiával együtt csónakot csinálnak. A fiának mondja: «Ha
csónakot csinálsz, a csónakod feneke vastag legyen ! Ha evezőt
csinálsz, az eveződ nyele vastag legyen!» A fia szól: ((Vörös
fenyő hasábból készült evezőnk hogyan lenne ? Ha evezőt csiná
lunk (tk. evező csináltatik). akár vastag (?) legyen [az], ha evezőt
csinálunk, akár vékony legyen [az]!»
Az apja [így] szól: «Ha így leszel, ebben a vészes eszten
dőben, ebben a háborús világban evezgetésed alkalmával ha
ellenség támad reád, csak megöletel, ha visszafelé menekülsz és
az eveződ eltörik, úgy megölnek, mint a rossz ebet! A csónakod
ha vékony, könnyen eltörik, veréblelked végét könnyen veszik.
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sugáldl, siski-lil álydn tagit uila! ma iásydm át ybl'sen, ma »oti\>m
át nbmsen, svrmdn you ös löfonh
iijdl laudl: «purdé neyyoi ár nvmds yun tvifl ? manem ál
bntltí!»
iski-tvl sbfídn yoldl, méhk uat rvudl ponla. tvl pid<>m iski
lán§ Ivlda piti. hamm, ivntti ár naurem eudlt uatli-igi yodi yblhll: márd'i mou ár uai matti lár-yaleu ár pugdt landdy' Ás uydl
pelá pugtdy uai ár pugdt manda pitmdl éátl, lár-yaleu raymáy
nvy ntryman mandel éátl. si iubel matti márd'i-mou toyldy ar uaieu
iorStmal páti.
uas ári ár nauremdl uás uelmáy ár br't uás uelda pitmel
páti, yan£áy yondfí ás-lbn'di ár pugdt landdy éárds midi pelá ai
nálnidfí idm uai loiman mandel éátl. landdy Ás iby'geu landdypárds uydl pela matti tuudm éátl.
uátli-igi nvmdsl: «ma löldn yá§ uerdi br'tl ösdm, yáft át
uerldm lohnh ' ie£a ol, eui Illa §uúdy búé iojdtl, pvy yoni éuúdy
Bárcsak az én szómat meghallgatnád (tk. meghallgattad volna),
az én beszédemet eszedben tartanád, a halálod soká következnék be!»
A fia [így] szól: «Öreg embernek sok esze hogyan volna?
engemet ne taníts!»
A hideg tél darabja (tk. téldarabod) elfogy, meleg szél
fúvása támad. A télen esett hideg hó olvadni kezd, A künn
játszó sok gyermektől Vatli-öreg miképpen hallja: a délvidéki
sok állat (== költöző madarak), a tavi csüllő-madár sok falkája
a táplálékos Ob torkolata felé falkás madár sok falkája menni
kezdett, hallszik, a tavi csüllő-madár rikoltó nevetését nevetve
mennek, hallszik. Majd ezután meg a délvidéki szárnyas sok
állatunk megérkezte hallszik.
A város sok gyermeke, récze ölő sok fejedelemhős, réczét
kezdtek vadászni (tk. ölni), hallszik. A tarka hasú obi lúd sok
falkája a táplálékos tenger torkolata felé kis nyelvű jó állatot
[é. éneket] énekelvén megy, hallszik. A táplálékos Obunk jege
a táplálékos tenger torkolata felé már elvitetett, hallszik.
Vatli-öreg gondolkozik: «Én mintha csónakcsináló feje
delemhős volnék, hadd csináljak [hát] csónakot! Egy kis idő
múlva a leányevő bőséges halszállás megérkezik, a fiú gyom-
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otlé ioy§tl. %oltipi idm yafi ma ant tmhm, py'k-yul midi kazdy
yui ősdm Dndi, or-uai ueldi kázdy ör't ösdm kus. libdy yat libdmnayoiman purdé lou alydlna pitfom.
luy ioray idm uai tvidy iu% paláttl ioytds, uátli-igi imdl
pelá lauSl: «lmi, nvy löldn tvui sárdltdm noya káudrtlen lö~hn!»
imdl lauSl: usardltdm noya lídi-kemna ant olda uut'sisen. matti
mou eudlt tayyá ár mur telbi yafina [ivy'dm] ár brH luy káudrdm nai mandi eudlt sárdm- noya saroltal, si tvyyá sardlthlám P
olmemdn eudlt nvyen yund ant árdáliitsem /»
uátli-igi lauSl: «má partsem kaudrda, ant-ki káudrtldn, nv
yen tut-iuy tüdi lém ou silna ivskdlem, yát-évremna scda á?risá !'
idm noya Ildi iásdm, noyoé-túdi iásdm uantman ám(sa/»
midi sem-idylgdl rnbyyman noy-láidmdds, raddy yat alydlna
tuti noy-vVsdli, put nik-tayar'sdlí. kim-sthifs, ivy'ds, sárdm noya
uet meudl, or-kvláy uet méudl Ivydldds. eudthiisli, pöySVsdli, nikIvskdsll. náy'k-iuyi lünidy tut pórisa, ybl-iuyi lümdy tat vVsa,
rának való bőséges halszállás megérkezik, keczehálóval halászó
jó csónakom nincs, pedig vízi halat fogó (tk. ölő) vigasságos
ember volnék, erdei állatot ölő vigasságos fejedelemhős vagyok
bár. A belsős házam belsejében feküvén öreg csont végére jutok.»
A nyári erős jó nap tetős fa magasságnyira jutott, Vatliöreg a feleségéhez [így] szól: «Asszony, te bizony a tavaszszal
szárított húst megfőzhetnéd!)) A felesége mondja: «Nem akartad,
hogy evéshez mérten [elég] száraz hús legyen. Valamely vidéken
talán a sok néppel teli csónakon [odajárt] sok fejedelemhős &
nyári meleg napon száraz húst szárít, talán azokat szárítsam
meg? Mióta [csak] vagyunk, mikor nem becsültelek meg tégedet?»
Vatli-öreg [így] szól: «En főzni parancsoltalak, ha nem
főzöl, téged, mint [egy] tűzifa hordó szolgálót az ajtó szélére
hajítlak, a házam küszöbén ott ülj! a jó húsért nyúló kezemet,
[a falatot] fölfelé [é. a szájamhoz] vivő kezemet nézvén ülj!»
A felesége a könnyét (tk. szem vizét) törülvén hirtelen
fölállott, a tűzhelyes házban a tüzét fölgyújtotta, a fazekat föl
akasztotta. Ki-ki ment, [oda]járt, a száraz húsból öt mellet, az
erdei rénszarvas öt mellét hozta be. Elvagdalta, megszurkálta,
földobálta [a fazékba]. Vörösfenyőfából lángos tüzet rakott, fekete
fenyőfából lángos tüzet gyújtott.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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kamrmal iubina, posmal iubina ukll-áhm'sa,
nán'k-pehk
you ánna yon'sa. uátli igi elti yőlSm méudl yim'sa. uátli-igi nvyman noy-am'sdJ, sátpdy ke&dl löydfitdsli, Ifft&i i íioya l\d% eudlt án
alydl uuráina yatűdsü, tal unhl loyhliiú yondzá yatmds. nvs,
ye, vmi-lage, káurirddm puddn simdl olmal/»
iásl mbyyds, oydl yoédy-nvri pelá kirdtsdU, iifil pelá lau§l:
«ueldi uai 'midi br't mmdldiiisdm, ueldi idy'k-yul ueldi ör't enmdltsdin, ittam eui lila bnémdn ioytds, landdy Ás pehkmmna nbbdt
yuimdn yoldilipm pan tvisdwidri, kat yáfti kazdy ios n>yá löhn
wy'ldmdn, lomy oypi ár sby uelda ivy'hmdn-sá !»
iiy»l lauSl: «yí, y\! ázi ph nvy yáft ant tnihn, molana
manldnín uátli-igi lauSl: «^a/5 ant toildm ? kát iuy eudlt álddvi
yáfidin ol, sidvm tvihm.n iiydl lauSl: . «md ondi.» lou lauSl:
•uuid-ki, met idm, uéhm yuhm, lelttim, h§kám dt olh
uátli-igi sömdtlnü, yanéáy uai sömdtl, atáy uai sömdtl.

Miután [föl]forrott, miután megfőtt [t. i. a fazék], levette
[a tűzről], vörös fenyőhasábból készült hosszúkás tálba merte.
Vatli-öregnek három mellet tálalt. Vatli-öreg nevetve fölült [a
padkán], hüvelyes kését elővette, [s] miközben a felesége egy
falatot (tk. húst) eszik, a tál végét erővel megcsapta, üres száját
rágicsálva hanyatt dűlt. «He, h e ! asszonykám, a főzött fazekad
kevés volt.o
A kezét megtörülte, fejét az oldalsó padka felé fordította,
a fiához [így] szól: <«01nivaló vadat ölő fejedelemhőst nevelgettem, ölnivaló vízi halat fogó (tk. ölő) fejedelemhőst ne
veltem föl, íme a leányevő halszállásunk megérkezett, a táplálékos Obunk felén. (tk. Ob-felünkön) ősemberünk halászta föve
nyes partunk van, két csónakos vigasságos utat együtt járjunk
mi ketten, csontos fejű sok tokhalat fogni (tk. ölni) nosza
-menjünk! »>
A fia szól: «Hi, h ü atyus, neked csónakod sincs, min
mégysz?» Vatli-öreg mondja: «Nincs csónakom? két fából össze
rótt csónakom van, [hát] ezem van.» A fia szól: «Az talán nagy
[is] lesz.w 0 [azt] mondja: «Ha nagy, annál jobb, a megölt
halamat rakom bele, tágas hadd legyen!»
Vatli-öreg öltözködik, tarka botost húz föl, ragyogó (?) botost
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kimbdy yát kimbdlna kámdn itl, iiydl pá lou iubdlna pá itl,
anddfi-sil ai iiydl lou iubdlna yál'hman uuratl: ' «ázi, ma pá
iihm.» uátli-igi lauSl: «/£*, iiilap-yoi! nvn ueld{ uai ueldi-louát
and ösdn, tám tehn pöy§l álydnna tádá ivndá, ! sárdm mou taytdnna tádá ivndá /»
uátli-igi sitlna panna nik-sdsl, uul iiydl ielta sosl. lár-yaleu
mo\la(í)
nvy nvytal éátl. uátliigi rwnidsl: «malaií nvydlh)
ioyoú-uandn%l: nenidza andám.
pá sosmdl, sbstal svyát pá nvmdsl: «kur-idtlánlám -yoza
mola %ailiiü?i> io^i-vngdrmdl: pándy málnán páni yoza ai iiydl
toy'i-kuníemdmal, ioyo-tüdi ütláyna yaiUiúa ue§l lár-mou idm
soyta HJXamdl, kanzdm mou idm yií lillamdl.
uátli-igi ioyi-káremdl, iásna kathm'ldli, yos-mennidUl, kát
kur eudlt katlman iorl ioy^tti youátna ioyos-lvskdlli. nvmsdl nvmdsl: e.ft pittdn tvyána yvlldn-ki, yvlá ! áédl iázdp ant ybhm

húz föl. A külsős ház kültájára kimegy, a fia is megy ki utána,
bölcsőszóli kis fia is sirva törekszik utána: «Atyus, én is megyek
(tk. jövök).» Vatli-öreg [így] szól: «Hej, apátlan ember [károm
kodó szó]! te [még] ölnivaló vadat ölő nagyságnyira nem nőttél
(tk. nem vagy), ezen a teli falud végén (tk. falu-végeden) itt
játszál! Száraz földed darabján itt játszál!»
Vatli-öreg erre a fövenypart felé megy lefelé, az öregebbik
fia lépdel utána. [Egyszer csak] a tavi csüllőmadár szíves (?)
nevetését neveti, hallszik. Vatli-öreg gondolkozik : «Miért nevet?»
Visszatekinget: semmi sincs.
Megint lépdel, lépdelése közben megint gondolkozik : «A két
sarkamhoz [ugyan] mi ütődik?» Hátratekint: a szegélyes máliczasubája szegélyéhez a kis fia odakapkodott, a hátra maradó (tk.
visszavivő) sarkába ütődik, az arcza aradvanyföld jó sarával van
borítva, száraz föld jó fövenyével van borítva.
Vatli-öreg visszafordul, kézzel megragadja, lerázza [magá
ról], a két lábánál fogva megragadva olyan messzire dobja vissza,
a mennyire csak bírja (tk. ereje érő messziségre). [így] gondol
kozik: «Esésed helyén ha meghalsz, [hát] halj meg! Az atyja
szavára nem hallgató micsoda gyerek van (é. milyen gyerek az,
8*
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mola naurem ol? uulli-ki iil, manbm uell, iasydm ant yölhli
i-yvlda lvskdsem.»
tbda pitmal tvyána kát kurl elti pidds, svsna noySml, áygdl
tvidm moyla nv% nvyman noySml. ma iipl-l'áudt láudthm: «iiidnmbn ám'p'-yuidm manem pandy yui tehm eudlt yolna ioyi-tálldli!»
tár yon-lby sdila pan oydlhm, yölSm iuy áltnáy, kat iuy
áltnáy yáfom noy-pusmdlem, sommi amdtsem, br't amdsti namdk'
tey§l legátsdm, ór'í amdsti wm lol-pam pon'sdm. ndl pus pohn
soy§m pon uisem, yöldm udspi yolti keu laimay koli pon namdn
dlthm, uydy (?) yá@ soppi Ivl uddát udddy sdydl ponhm, vudy
idy'k sbfidlna yáfidm nik-tállem, sás-mvlát mol idy'k nik-ruyksdm,
libdy ya@ libdmna nönidn lelhm. iiydm lou tvimal toyhy uai
yaníáy yaft namdn lehs, kát yuii kázdy ios laudlthmdn.
landdy Ás pá-pelgis laudlthmdn, svyöl't iuydy idm pöy$r
(kat Ásydn kut-pöydr) ioy§thmdn. oydy pan oydl eudlt yöldm pus

ki az atyja szavára nem hallgat)? Ha nagyobb lesz, engem [is]
megöl, a szómat nem hallgatja meg, egy halálig [oda] vetettem.»
A mikor odaesett, a két lábára esett, hátrafelé iramodik,
az anyja bírta szíves (?) nevetést nevetve fut. Én az apja szidá
sával szidom: «Apád f . . . a, ebemberem, engem még a szegé
lyes öltözékem szegélyénél fogva visszatart!*)
A daru-bögye [forma] csöndes (?) fövenypartra szállok, a
három fából összerótt, a két fából összerótt ladikomat föl
nyitom, egyenesre fölállítottam, fejedelemhős ülő puha fészket
készítek, a fejedelemhős ülő ladikközbe [való] jó füvet tettem.
A négysoros kenderczérnából [font] kecze-hálómat fogtam, a
három nyílású halászó kő állta kötéllel ellátott keczehálómat
leemelem [t. i. a tartóról], a ladikon keresztül ölszélességti
széles deszkát teszek, sodrós vízdarabba a ladikomat behúzom,
térdig [érő] mélységű mély vizet gázoltam, a belsős ladikom
belsejébe fölülök. A fiam az ő birtokában volt szárnyas állat (é.
madár) rajzos csónakjára fölült, két emberes vigasságos úton
evezünk mi ketten.
A táplálékos Ob túlsó felére evezünk, fűzfás jó szigetre (a
két Ob közötti sziget) jutunk. A fejes fövenypart feje irányában,
a háromszoros czérnából [font] keczehálóinkat behelyezzük, a
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soymdfi idm ponlamdn il-ponhlmdn, %öl§m uaspi udzdy keulamdn
il-islldlmdn, loudy oypi ar söy kaslna pitsdmdn, uas-áyndft ar un§
kaslna pit&dmdn.
idy'k-iívldfi ai yul ueldemm kutna, iiydm yodi lau§l: náéi,
ma uanttdmna Ás kuddft yas-iuydy pöydr oy eudlt yas-iuydy mounvl álydl eudlt tel-lehm labdt yaft etmel nila.»
ma aiií ant uiliiisem, uydl ahy i iazdy laumdm andámmetá-pa idy'k-yul ueldi kázdy ios méta laisdm.
kimdtti iiydm yodi lauSl: «azi, ma uanttdmna yontdy-mou
eudlt labdt altnay %aft-tel Halna si iisaimdn! yonthmdn/)) ma
pnhm-idr ahyna yblddm andam. nemdza iasydl ma ant pöddr'hm.
yöntdy mou labdt altnay yafttel ar or'ddn lár-yaleu moyla
nv% nvyman ti si láudltht, yodi lauldt: «yi! yi! uátli-igi olmdn10% (?) sat nöbdt eudlt vbdrhiisdn, ittam x°^i landdy Ás kutpdlna
mo§atmeu-lamha, iiidn seudm náy(k-iuy aVhn libina ierdmmdnlamba!»

három nyílású nyílásos köveinket leeresztjük [t. i. a vízbe], a
csontos fejű sok tokhal vigasságába estünk, a keskeny állú sok
lazacz vigasságába estünk.
Vizes orrú kis halat fogásunk közben a fiam miképpen
szól: «Atyus, a mint látom (tk. láttámra) az Obközépi fűzfás
sziget feje irányában, a fűzfás földnyelv (tk. föld-orr) végén, teli
ült hét csónak jött ki, [úgy] látszik.»
Én kicsibe sem vettem, száj végére való egy szót se mond
tam, vízi halat fogó vigasságos útra méginkább [ki] álltam.
Másodszor a fiam miképpen szól: «Atyus, a mint látom
(tk. láttámra), a Konda vidékéről hét nagy (tk. összerótt) csó
nakkal teli ellenség jött reánk ím! Meneküljünk!)) Én a fülem
botját se mozdítom (tk. a fülem oldalának végével nem hallom).
Semmi szót se beszélek.
A kondavidéki hét nagy (tk. összerótt) csónakkal teli sok
fejedelemhősöd tavi csüllő-madár kedves (?) nevetését nevetvén
erre felé (tk. ide) eveznek ím, miképpen szólnak: «Hi, h ü Vatliöreg, mióta csak vagy, száz év (tk. kor) óta ügyeskedtél, most
íme a táplálékos Ob közepén mégis mintha elcsíptünk volna,
az apád fonta vörösfenyő deszkádon [é. ladikodban] feledkeztél.*
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iifdm si-kemna lauSl: «yi! y\! aéi, yalUamdn(l)
manda
máz9s.)> ma yodi lauhm : aiiilap yui moyi mola
dnpshnJ
mandi-mosa uerdn-ki ól, manddn.* iiydm sitbia si iáz?y yblmalkemna, yoltdm póni nok-áfomtelí, yáfi libina Ivskdlü, Ás pa-pélgis
lamlmdl.
lou laudlmdmal svyat lou eudltdl elhm, luft-tvi eudlt elhmi
or-yat louat ár yum'p' ybntdy-mou lahdt ydfidn nvhl-ki sokla,
landdy As ilmdy py'k ivlna piti, seudsdl-ki laygdtla (v. laygdltla),
*{uhy Ás imidy idy'k wlna piti, %á(3lal ler-sú palatna vmdrUsawt.
ybntdy mou lahdt yafi ar br'dgn yodi lautot: «iirdl /odr át
manl-sa! uátli-igi lou seudy oy-taytdl uüu-aa! lou tvimal lak-pun
yaníay téldl uila.)) idyddy iöydl pndílal uislal, tiudt-pat naui
toyhfi ár rlal svnzdy iöy§l svnzdl úti porísdlal. ma nvmdshm:
«tám siski-ár br'tna si uelddm-lamba.n
má-sa yolti-pbndm noy-tallem, py'gdl-ki yut Ivl eudlt nönidn

A fiam ezenközben mondja: «Hi, h ü atyus, merre kellene
mennünk?» Én miképpen szólok: «Atyátlan emberfia mit kér
dezed? Ha menni való dolgod van, [hát] mégy.» A fiam aztán,
a mint ezt a szót hallotta, a keczehálóját fölemeli, a csónakba
dobja, az Ob túlsó felére evezett.
Miközben evezett, a tőle támadt (tk. emelkedett), az evező
hegyétől támadt, szamojéd sátor nagyságú sok hullám ha a
kondavidéki hét csónak orrához ütközik (?), a táplálékos Ob
szentséges vize bele esik [t. i. a csónakbaj, ha a kormányát
hasítja, a halas Ob szentséges vize bele esik, csónakjaik a fonás
magasságáig elmerültek.
A kondavidéki hét csónakod sok fejedelme miképpen szól:
«A fia [csak] hadd menjen! Vatli-öregnek az ő hajfonatos feje
darabját vegyük csak! Az ő birtokában [levő] fajd pihétől tarka
ruháját vegyük.» Ideges íjjuk idegeit fogták, a tegez fenekén
[levő] fehér tollú sok nyilat hátas íjuk hátára tették. Én gondol
kozom: «Ettől a madár-sok fejedelemhőstől még utóbb is meg
öletem.*)
Nosza én a keczehálómat fölhúzom, a hat ölmélységű víz
ből (tk. a vize hat ölnyi) fölhúztam, a fenekes csónakom fene-
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taVsem, libdy yafi libdmna Ivsldsem. ybntdy-mou ar br't lauSl :
vittam yod'i udtli-igi yol manhn? toyoéym-tiisydn
uanduiddnna
viola vndas f aé.m tvpm uul lon'kna yun %ilapM$»
ár ya[3 kuddtna Ivydtsdidm, ma lauldin: vydntdrj-mou ar
úauremdm, md svya sl nuyhhm.v mur lau§L: «noyfoddnna ittam
y,)di mola vndas, laudlmdddnna viola vndas í toyi noyhhn, yafi
yoza
"yaildn.i)
ma % sas-péhkna dnwssdm, ai yui tvidm iordmna Itiudlmdldm.,
landdí) As vu-svsna kdrhndsdm, yafidm puldy tknom ydjj yoédyié
kus láudltsdt, altnay ya[3^mna elti mantsdlam, séuttranttdin (s&mrdntíi?) yui kus séudrdndds, sidi si marísd-m. landdy As mvl
idy'kna vudi yui vu§l, yal'tedi yui yaVhl. namdltasik yotl mand{idi ioyo-karemdhm, mh eudltdm élldm ar yuiriff'na ybntdy mou
kát yafidti yvmdd Ivskdhm, yatsa éddm Ivydrdy dr yui seltta yüfos.
Ás huddfína ioyStmdm khnna öijm ndy'k-pUgdl lufi, uaidy

kébe dobtam. A kondavidéki sok fejedelemhős [így] szól: «No
hát Vatli-öreg hová mégy"? Ide-odatekingetvén mi segítséget
[látsz] ? Az atyád birtokában volt öreg bálvány hogyan venne
oltalmába?))
A sok csónak egészen közrefog, én [így] szólok: ((Konda
vidéki sok gyermekem, én aztán [majd] arrafelé tartok.» A nép
[így] szól: «Ha arrafelé indulsz is, mit nyersz vele, ha arra
evezel is, mit nyersz vele (tk. evezésedben mi segítség van) t
Ha oda tartasz, csónakba ütközöl.»
Én az egyik féltérdemre ültem, fiatalkori erőmmel (tk. ifjú
koromban bírt erőmmel) evezek, a táplálékos Ob torkolata felé
{tk. folyása irányába) fordultam, a ladikom irányába esett csó
nakban félre eveztek bár, összerótt ladikommal rájuk mentem.
A vagdalkozó ember jóllehet vagdalkozott, ígyen mentem ím.
A táplálékos Ob mély vizében az üvöltő ember üvölt, a síró
ember sír. Egy kissé alább nyugat felé (tk. nap mente szerint)
visszafordulok, az én tőlem támadt sok hullámmal kondavidéki
két csónakot fölfordítok, a honnan termett pánczélos sok ember
aztán a vízbe merült (tk. bukott).
A mint az Ob közepére értem, a . . . vörösfenyő hasábból
[csinált] evezőm, száras evezőm a közepén, nyeles evezőm a
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luft kutpdl emlt, nvldy luft kutpdl eudlt soppl maremds. vu-náfttdin
iuy softdl yauenidSdm.
ybnfoy-mou ár br't laudel gáti: «yei, iiilap yui moyi-sá
uátli-igi árdammeu-lamba-sá, luftlí yaft pitm9n-lamba.» si-kemna
hu ti uánámdmel-kemna, yaft-padi yoza iásdm metsdsem, ai-yui
pmána tvimdm pvzar-kulat kördi uaibi, kördi nvlbi nvfoy luft
nömdn tal'sem. ybntdy-mou ár br't pela yodi lauhm: «£$/ y\!
ai-yui ohiumna tvhm luft-sbft-lagem uelis si ulsem, noyldsta
litladi-ki,
noyhsádi/»
ior-yui ueidmna laudlnidldm, toyoé ályis semdm páiUlem,
iifdm kutpdy Ás tombdlna top pidiliipnal, luftdl mártdmal. ma
iiddm svyat yodi laudl '• «iyi-f aéi manem uíiáf luft dm sugahs,
sardm yáft-padmna manem uiiá /»
ma lou yaftdl yvnman seltta manhm, yosydy yaft yosydl
emlt seltta manldin. ma lauhm: «yodi-svyat uilem, mattá nvyen
iásdn-idt enmdltmdmna yund ant lausdm : «yáft-ki uerldn, yáftdn

közepénél kettétörött. A víz folyása úsztatta fadarabját kihalásztam.
A kondavidéki sok fejedelemhős beszéde hallszik: «Hej!
apátlan ember fia Vatli-öreg, ha jól látjuk, mintha evezőtlen
csónakba estél volna!» Ezenközben ők a mint közeledtek [felém],
a ladikom fenekébe nyúlok (tk. dugom a kezemet), fiatal (tk.
gyerek-ember) koromban használt ököl-vastagságú vas fogantyúval
[ellátott], vasnyelű nyeles evezőmet előhúztam, a kondavidéki
sok fejedelemhősnek miképpen szólok: «He, h e ! gyerekember
koromban használt evezőcskémet ím csak az imént vettem elő,
ha üldözni akartok, hát üldözzetek!*)
Erős ember erőmmel evezni kezdek, arrafelé előre vetem
a szememet, a fiam az Ob közepén alig hogy túl jutott (tk. esett),
az evezője eltörött. A mint én [arrafelé] megyek, miképpen szól:
«Hej! atyus, engemet végy föl [t. i. ladikodba], az evezőm el
törött, a ladikod száraz fenekébe végy föl engemet!*)
Én az ő csónakját megérintve onnét megyek [tovább],
oldalas csónakja oldala mellett megyek [tovább]. Én [így] szó
lok: «Hogyan vennélek föl? [lám] egykor, midőn kézizmodat
neveltem, nem mondtam-e: «ha csónakot csinálsz, a csónakod
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kai át ol! lufí-ki uerhn, luffon kul at ol!» lufon-ki mártás, tam
tvyana táda at uellapn! — Ivyrdy yui tehn, ai sembi idm Inyarm ál mii\! idm br't-pny idm lüdn ál at yoldl!» ma iub,mna
yáUhman sidi si %aismal sátl, niy aridi-idi yáVUman yaiémal éátl.
ybntdy-mou údl yáftna lal-tur vuman siiemdsa, seudy oy
ant madalna, Ivyrdy yui teldl ant madalna landdy Ás mul iorna
il-sayds, lou tvimáy toyldy uai yanzáy %áfidl yvmdá sazemdsti.
ma siddmna ilbdy uas ilbdmna ma pihmna mandm ar
yum'p' pilna uas-ilbi svygSm yoza u^d[ yaisdm. idy'k nik-soytdla,
kanzdm pánt taytdl elti amdshm. yöfom iuy áltnay yáftam eudlt
nömdn laihm, luft-tvi satidtna il-oySlldin. loudy oypi ar sbydm
kbr't-tel mardmna uddi áltla, uás-dyndfi ar uunhm uddi altla.
ma yaidm yat loydmna 'ipdi sbssdm, ioyo-lvysd?n. imdin
yaVhl:
«ir>y'mdn tnyána iásl seyytom iáspi br'ddii, kurl seyyhm
kurbi br'ddm sardm ya[j paddlna leltsen-keba, addm %odi yund ös

vastag legyen! ha evezőt csinálsz, az eveződ vastag legyen I» —
Az eveződ ha eltörött, ezen a helyen ám ölessél meg! — Pán
czélos férfi ruhádat, kis szemű jó pánczélodat ne add oda! jeles
fejedelemfi jeles lelked meg ne haljon !» Én utánam így sírván
maradt vissza, hallszik, nő éneklése módjára sírván maradt ott,
hallszik.
A kondavidéki négy csónak ellenséges torokkal üvöltvén
pillantotta meg, hajfonatos fejedarabját nem adván, pánczélos
férfi öltözetét nem adván, a táplálékos Ob mély örvényébe ugrott,
az ő birtokában volt szárnyas állat ( = madár) rajzos csónakját
fölfordította.
Én aztán a velem jött sok hullámmal együtt a városom
alján levő magas partnál szárazra vetődtem. A víz visszahúzó
dott (?), száraz útdarabon ülök. A három fából összerótt ladi
komról fölállok, evezőhegyre támaszkodva leszállok. Á csontos
fejű sok tokhalamat az egész falum népe kiemeli a partra, a
keskeny állú sok lazaczomat kiemelik.
Én a meleg házam zuga felé lépdeltem, bementem [a
házba]. A feleségem sír: «Ha járásod helyén a keze megnőtt kezű
fejedelemhősödet, a lába megnőtt lábú fejedelemhősömet a ladik
száraz fenekébe ültetted volna, talán rossz lett volna ?» En [így]
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löhnh) ma lautom: «iaz9y ant yblem naurem lou yvtol.n Ivyrdrj
yui iéhm ey'sem, pandy yui mcdéaydm ey'sem, nvl-pezl öy§l svy
sömdtsdm. yatna Ivydiiidi ar or'ddm holt yodi yblhm:
aybntaymou iidl yafl matti ilbdy uas ilbeu emlt landdy As pá-pélgis
musmel 0) éatl.»
si ohm luyu pards. tvlii iis, uehm or-uai ueldi ar br't
uelda ivy'ldt. nauí toyhft ar soga uelht. kimdt luy pa iil, po-y
Illa §aúdy bn§u ioytdm iubina ma laufom : «ai iiydm pilna nöbdt
ijiylu iny'dm Ás huddft pöy§r pan pa vDy'ldman-sa:/»
uoiay noya tehy put llumémdn iubina mattá tviménon ybISm iuy altnay yaSm?n pa puslemdn, sas-mvlát nwl idn'kna
ruykhmdn, sardm yaft paddlna lelhmím, iiydm ma idgaltdm amdsl,
lauSl: aáéi, loudy oyjpi ön sby uelhiion-ki, svya mir/tl ant lilémdn?» ma lauhm: utam yol't yühm you luy na mozanem lllémdn!»
landdy As pa-pélgis latidlthm, pan-oyi oy,>l eudlt yöl§m soy§m

szólok: «A szóra nem hallgató (tk. a szót nem hallott) gyermek
ő meghal.» Pánczélos férfi ruhámat levetettem, szegélyes [ruhájú]
ember málicza subámat levetettem, rénszarvasborjú bőréből
[csinált] vékony subát vettem magamra. A házba ki- s bejáró
sok fejedelemhősömtől miképpen hallom: «A kondavidéki négy
csónak az elébb a városunk aljánál a táplálékos Ob túlsó felére
mentek, hallszik.»
A volt nyarunk elmúlt, télre vált [az idő]. A megölt erdei
vadat ölő sok fejedelemhős vadászni jár, fehér tollú sok foglyot
fognak. A másik nyár is eljön, miután a fiú ette (tk. evő) bősé
ges halszállásunk is megérkezett, én [így] szólok: «A kisebbik
fiammal az őseink járta Ob-középi sziget halászó helyére (tk.
fövenypart) megint menjünk el!»
A zsíros hússal teli fazekat miután megettük mi ketten,
a múltkor használt három fából összerótt ladikunkat megint
fölnyitjuk [é. fölfordítjuk]. Térdig érő mély vízben gázolunk,
a száraz ladik fenekébe ülünk mi ketten, a fiam velem szemben
ül, [így] szól. «Atyus, ha csontos fejű nagy tokhalat fogunk,
aztán mindjárt nem eszszük meg?» Én [így] szólok: «Ezen az
Ínséges hosszú nyáron miért ne ennénk meg!»
A táplálékos Ob túlsó felére evezek, a [halászó] fövenypart
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seumay pbn il-esllem, louay oypi ar sby uellaman, vaé-aynafi Sr
uung uellaman, puzay pan puzdl eualt ahmlaman, yoy'ta pithman,
kutpay pan kutpalna, oyay pan oyalna udnamalman, ma laulam:
niiyiie, lida lithn tay?a?» •— «aya, ázi, lida lithm.»
, uadi yailaman, uds-aynafí uul uung uáditusman, tut vl'saman.
kat XUÍ ^ 2 yal-put söy nik-tayarileman, uds-dynafí uunpnan %
pelgal putna molleman, l pelgal nar yul §unatna lileman.
iiyam laml: «dzi tam yonl iana' uoiay, uoi tayya ianas
Ulman!» ma laulam: utam yol'tay artna mozanem lileman h) lou
lau§l: vált lileman/n ma laulam: «náfítam iu% i altel tuud-sa!»
toyosik ivy'as, pa ioyi-no/aml. «áéi, tbda lábat yafí-tel mar
iiL» ma laulam: «tagl}ií!» lou laual: «yatsa tágl}u, ma uantlem.» — iikái/ iana' pa/» iiyam pilna ndr-yul Uda inyá-amassaman, min tnt-pözaymanna uadi katllsat. kat iuy sai eualt íj étsat,

feje felől a három[szoros] czérnából szőtt kecze-hálómat leeresz
tem. Csontos fejű sok tokhalat fogunk, keskeny állú sok lazaczot
fogunk. A villás végű fövenypart vége irányában [meg] emeljük,
a folyással szemközt kezdünk menni, a közepes fövenypart köze
péhez, a fejes fövenypart fejéhez közeledünk, én [így] szólok:
«Fiacskám, enni akarsz talán ?» — «Ühüm, atyus, enni akarok.»
Kikötünk a partra, [egy] keskeny állú öreg lazaczot ki
vittünk, tüzet gyújtottunk, a két embernek való (tk. két ember
evő) útravaló fazekat fölakasztjuk, a keskeny állú lazaczunk
egyik felét a fazékban főzzük meg, a másik felét nyers hal
gyanánt (tk. bőségében) eszszük meg.
A fiam [így] szól: «Atyus, ez a hasa igazán zsíros, a
zsírját talán külön együk meg!» Én [így] szólok: «Ebben az
ínséges időben mit nem ennénk meg?» Ő mondja: «Hogyne
ennénk meg (v. persze hogy megeszszük)! * En [így] szólok:
«Vízen úszó (v. víz úsztatta) fából egy ölre valót hozz csak!»
Egy kissé odébb ment, meg visszafut. «Atyus, ott hét teli
csónakkal nép jön.» En [így] szólok: «Dehogy!» 0 mondja:
((Dehogy is nem, én látom.» — «Hajh, igazán úgy van (v. csak
ugyan) !» A fiammal együtt nyers halat enni összeültünk, a mi
füstünkre [azok] kikötöttek a partra és két fa mögénél errefelé
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pá ybntdy-mou lábat yáft-tel olmel. yodi lauldt: nttam yodi uátliigi nvyen pari put amdtti uai-aytidfi uul uunz uelmm. yvla-yui
párdn kaudrta ilbi pitmdn.»
iiydm má yoédm kuniemds, svmdl marids. má nvzáy yul
líum»m andám. no%-laisdin, tuddtn yaé-iuy idm sbSna iaudllem,
nalmdl yaé-iuy-tvi palátna iaudUsl, iühy uai iulydlám yos-ey'ldlám,
uaiydlám ü-nvzdrthlám §öysdy kur éöysdm tutna yaémdltlem, uárdí
iuy-kar-idi iis. ybntdy-mou iáy lauldt: «uátli-igi svmdl mams,
louel tutna labdthli, kurydlál udrhn si etht. ál ueláhn-sa! yodi
vbdrfol, tutna-ki kbrdStnü, 'uddi úvremahn/»
si-kemna má iühy uai kát iüldm (sic!) noy-prlem, toyl
ndúzántldm, iásdmna iiydm kátldm'lem, yondm patria yatUdlem,
nim-pöySr nim ályié noySm'tdm. ma iubdinna ybntdy-mou ar or'ddn
norSm'ti ár or'ddn noydin'ldt. num-tör§m pelá vuldt: ayonttdnna
nvyen Ivydi yölSm iny altnay yát %ada ol-sá ?»

tartottak (tk. jöttek), kondavidéki hét teli csónak volt. Miképpen
szólnak: «Nohát Vatli-öreg magadnak most ételáldozatos fazekat
állitani ölted meg a keskeny állú öreg lazaczodat, halott em
bernek való ételáldozatodat kezdted most főzni.»
A fiam belém (tk. hozzám) kapaszkodott, [úgy] megijedt.
Én sem eszem [már] a nyers halat, fölálltam, a tüzemre [egy]
jó darab fűzfát vetek, a lángja fűzfa teteje magasságban lobog.
Kötőszijas botosom kötőszíjait (dual.) leoldom, a botosaimat le
gyűröm [é. levetem], sarkas lábam sarkát a tűznél melegítem,
vörösfa kéreg formává lett (v. olyan lett, mint a vörösfa kérge).
A kondavidéki nép [így] szól: «Vatli-öreg [annyira] megijedt,
[hogy] magát a tűzben elégeti, a lábaiból már jön is a vér, ne
öljétek meg! Hogyan fortélyoskodik, ha a tűzbe esik, ragadjá
tok ki!»
Ezenközben én a kötőszijas botosom két kötőszíját föl
kötöm, arrébb nyúlok, kezemmel a fiamat megragadom, a hónom
alá csapom, az alsó sziget alvégére iramodom. En utánam a
kondavidéki sok fejedelemhősöd, futamodó sok fejedelemhősöd
futamodik. A felső-ég felé üvöltenek: ((Menekülésedben, a hova
beléphetsz (tk. neked belépnivaló), [az a] három fából összerótt
ház, hol van hát ?»
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nim pöy§r nim ahyna ioytiliiihm, ioyi karemdhm, hu kudel
eudlt seltta manhm. hu kutlal eudlt manddm tvyana manem
semrht, ma ant yailaidm, ma iugandmmi hu iaylal seudrht,
udrdy yola ár sbft ári smdr'sdt.
num pöySr ahyna ioyUsdm, ioyoé-ybhndúihm: pöySr kudofíkemna iidel §atl. iiydm /ölSm iu% altnay yafidmna iáu§lmdlemy
hu tvimel %bntdy-mou eudlt tüudm kat iuy altnay yafilal pehksey'sdlam, sal (?) iuy yölSm séhm sey'sdlam. pelgdy %afi pehklal
landdT) Ás mvl wy'k nik-iáu§ltsdlam, yaftdm pela noySm'sdm. hu
ybntdy-mou ar br'ddn sedas}k si-kus iiht, ma yafomna
lehm'hm.
ior-yui uepmna iel-lámlmdhm, iubdm eudlt soga-toyhfi ar
nalna esílaidm, noy-túdi kbrdí lufi tvptna alseygihiülam,
papy
yafi papm yoza i-oldi karddy nal yaidal andam.
kutpdy Ás kutpdlna ioy§tmdm-kemna ma lauhm : ^ybntdymou lábat br't ybhntadif si yaé-iuydy pöySrna (v. pöyrnnna) ma
kaudrhm kat yui Ildi yal-put sbyom ugratna tam landdy As pm-

Az alsó sziget alvégére megérkezem, [hirtelen] vissza
fordulok, aztán köztük megyek el. Mikor köztük megyek, engem
vagdalnak, [de] nem találnak el, helyettem a saját népeiket
kaszabolják, véres halott sok darabjának sokját vágtak.
A sziget felső végére érkeztem, visszafelé hallgatózom: a
sziget közepe táján jönnek, [úgy] hallszik. Á fiamat a három
fából összerótt ladikomba dobom, az ő birtokukban volt, a konda
vidékéről hozott, két fából összerótt csónakjaikat összetörtem,
szilánkos fa három szilánkjává vertem, feles csónak feleiket a
táplálékos Ob mély vizébe behajítottam, a ladikom felé futottam.
Ok, a kondavidéki sok fejedelmed, jóllehet ide kissé közelednek
már, a ladikomba ülök hirtelen.
Erős ember erőmmel elevezem [onnét], a hátam mögül
fogolytollas sok nyilat eresztenek rám, a fölhúzott vasevező
hegyével csak lecsapkodom [azokat], oldalas ladikom oldalához
egyetlen egy vasnyíl se ütődik.
Mikor már a közepes Ob közepére jutottam, [így] szólok:
«Kondavidéki hét fejedelemhős halljátok! A fűzfás szigeten a
magam főzte két embernek való uti fazékban [főtt] tokhalamhoz,
majd ha ezen a táplálékos Ob folyótok szent vizén halpikkelyes (?)

126

PÁPAY JÓZSEF.

iay'gdn söygdy soy-kulut ai karús yülddi pvrana ma ámdsmam
yandi kor't söftdm eudlt uoiáy nojá §unay ánna sirtna tidlám,
iski nvlbi nvhy uát pondina önt-vuri uoiáy noyá tehy put-tcl
éirtna tullám. si-mosa laihsádi!))
si(hmna iiydm pelei lauhm : usvyá ioyo si ioySddindn, tehy
poy§l ar nauremdn pelá ál lauá ! yöntdy-mou lábat yá8-tel murna
ioytűiiisaimdn, ál lauáf» sitmanna ioyo-ioydthman, euay kör't
ilbémanna ioydtlaman, pnydy uas ilbemdima ioyatlaman.
yandi kör't ar nauremdin nik-oyalht, ma uéhm loudy oypi
ar söydm uádi altla, libdy yát libdmna iiyam pilna yádi-söshm.
yandi kör't ár murám pelá yodi lauhm: uidy'k-Xul uelmáy ár
yuidm, Ás kuddfí pöySr pan ál manádi! lön'di-ki ár pugdt árai
pitmal, ont-yári ar pugdt ardl iojdtmal, yundsi tám mou patti
pvrána, uelda si-pvrána manlu. ittam saiay pöyar sdial ál ueráhn!
ilbdy uas ilbanna tádá yoldád{!)) sidamna ioyo-lvyhm.
i luy mola you, i luyu yohl. mnrdin pelá yod[ lauldm:

bőr vastagságú jéghártya támad, a magam lakta osztják falucs
kámból zsíros hússal bőséges tálat hozok majd, a hideg orrú
orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával teli egész
fazekat majd akkor hozok. Addig várjatok!»
Erre aztán a fiamhoz [így] szólok: «Aztán majd ha haza
érkezünk, a teli falud sok gyermekének ne szólj! [Hogy] kondavidéki hét teli csónak nép ütött reánk, ne mondd!» Aztán
hazaérkezünk mi ketten. A leányos falunk alá érkezünk, a fias
városunk alá érkezünk mi ketten.
Osztják falum sok gyermeke leszáll a parthoz, a magam
fogta (tk. ölte) csontos fejű sok tokhalamat kiemelik [a ladikból ,
[én] a fiammal együtt a belsős házam belseje felé lépdelek.
Osztják falum sok népéhez miképpen szólok: «Vízi halat fogó
{tk. ölő) sok emberem, az obközépi sziget halászó helyére ne
menjetek! Vadludas sok falka sokja szállt le [ott], erdei rén
bika sok falkájának sokja érkezett [oda], majd mikor ez a föld
megfagy, akkor menjünk oda vadászni. Most a lármás sziget
lármáját ne csináljátok [é. ne verjétek föl a sziget csendjét]!»
Erre aztán belépek [a házba].
Egy nyár micsoda hosszú, egy nyarunk elfogy (elmúlik).

ÉSZAKI- OSZTJÁK

NYELVTANULMÁNYOK.

127

«ueldi uai uelmát) ár ör't öst{, yár ioiitmáy ár ör't östi, AskuddS pöydr-panu wy'lu-sá! kat iuyi áltnáy kát yá@ ujiádi/»
tár yon-lby sdila fan námdn oySVsdm, yáfiijdlál nik-táVsdlal.
yos yui pilna manhm, Ás-kuddp pöyfrr-pan ioyStsu. iáylám lauht :
nuátli-igi latden-pá or-yár ár pugdt iwn'dl, i jár náim'di mun
ant uantlu vndi> laulen pá, lön'di-ki ár nábdm pitmal, lön'di-ki
ar nábdm eu;dt pillt piddm l lon't mutti ant ydllu.» má lauldm:
«naureni9t, sidáman olátih)
uhli kátllsu, toyo-etsdm, má wllúdm tut-yardmna kát pélgis
s\ ámdsmel. mernem uantmel-kemna, ybntdy-mou lábdt br'ddn kus
oylál álmilnúdt, noy-laidi iorlí pitmel, toyosjk pördmti sámli
pitmel. 7nd lauldm: v-ybntdy-mou lábdt ör't, iázdy-sdi ybllahn
p>eh?» nahmldl kus ksrdnülal, pőddr'ta an' •ueritht. má lauldm:
v-nauremlám, yéhm uai uelda liddnúd{, ont-uai uelda smnfon lidflúüdt, uelúdi!»

A népemhez miképpen szólok: «A7adásznivaló (tk. ölnivaló) vadat
vadászó (tk. ölő) sok fejedelemhős vagytok, rénbika lövő sok
fejedelemhős vagytok, az obközépi szigetünk halászó helyére
nosza menjünk hát! Két fából összerótt két ladikot vegyetek!»
A darubögy [forma] csöndes (?) fövenypartra leszálltam,
két ladikjukat a vízre húzták. Húsz emberrel megyek, az ob
középi sziget halászó helyére érkezünk. Az embereim (v. népeim)
mondják: «Vatli-öreg, [még] azt mondod, [hogy] erdei rénbika
sok falkája jár, egyetlenegy rénbikát ugorni mi még eddig nem
látunk; azt is mondod, [hogy] sok lúd szállt le, a sok vadlúd
szállta felől társtalanná vált egyetlenegy ludat gágogni nem
hallunk.» Én [így] szólok: «Gyerekek, csöndben legyetek!»
A partra kikötöttünk, odamentem: a magam gyújtotta tűz
helyemnél kétfelől ott ültek. A mint engem megláttak, a kondavideki hét fejedelemhősöd a fejüket emelgetik bár, fölállni erőt
lenné lettek, kissé odébb lépni sem volt erejük. Én [így] szólok:
«Kondavidéki hét fejedelemhős, a beszéd hangját (tk. zaját)
halljátok még?» A nyelveiket forgatják bár, beszélni nem tud
nak. Én [így] szólok: ((Gyermekeim, ölt vadat ölni akartok,
erdei vadat ölni kíván szívetek, [hát] öljetek!*)
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soga-toyhfí ar nal si-kus islfat, %bntdr}-mou labdt brt eudlt
nemdza ant sitfot, nállál %m mariht. ma laul»m : «uoliiadi! ndy
arddn iayna uerdmdi-kenidt ant oldel-lamba.» ma yas-iu/ idm
senacfí uisem, ár seui yolay oylalna al-sey'sdlam. Ivyarlal noylögdfttdslam, seudy oy-taytűal sitnidm andam, nözay keu idm söppl
ímhtsdt.
ma tvidm nauremlam hu-lambilal ybntdy-mou ar br'tlal
eudlt Ivyar ant taidm yui Ivyar uis, kézi ant tvidm yui kézi uis,
siduna muy yandi kór't ályu pela ioyi-laudltsu.
sí manmel itna ilbdy uas ilbdlna uvdi-katlht. yandi kbr't
ilbdlna uat yum\3ay idm pandlna ielna yaisihpm ar yandi ar
yuidl lauSl: «muy löhn at ivy'su! kézi ant tvpm yui kézi uiftu
löhn!» hu amdsmel yahm yat Ibylal pela uddi sbssdt, tuddy yat
dhylalna uddi sbssdt.
udtli'igi ai iifdl pa enmdlthli, enamdal mvr'tti énmdltldli..

Fogolytollas sok nyilat eresztenek bár, a kondavidéki hét
fejedelemhős közül egyet sem találnak, a nyilaik széttörnek.
Én [így] szólok: ((Hagyjátok abban! Magatokforma néptől le
bírhatok mintha nem lennének.» Én [egy] fűzfából való jó botot
fogtam, sok fürtben dús fejükön csak verdestem őket. A pánczóljaikat lehúztam róluk, [de] hajfonatos fejükdarabját [é. fejük
bőrét] nem kaphattam meg, tarka szikla jó darabjává ülepedtek.
Az én gyermekeim [közül], a hozzájuk hasonló növésű
kondavidéki sok fejedelemhőstől, a kinek pánczélja nem volt
(tk. a pánczélt nem bírt ember), pánczélt vett, kinek szablyája
(tk. kés) nem volt, szablyát vett. Erre aztán (tk. ezünkre) mi
az osztják falunk felé hazaeveztünk.
így mentek egyfolytában, a város alján partra kötnek.
Az osztják falu alján, a széltől hullámos jó fövenyparton vissza
maradt sók osztják férfi [így] szó]: «Csak hát mi is [oda] jártunk
volna! Kinek közülünk szablyája nem volt, szablyát vettünk
volna!» A maguk lakta meleg házuk zugai felé beljebb lépdel
tek, tüzes [é. tűzhelyes] házuk felé beljebb lépdeltek.
Vatli-öreg a kissebbik fiát is neveli, egészen fölneveli (tk.
növekedése mértéknyire fölneveli). Ember vadászta (tk. ölte) erdei
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yui uehm or-uai alydlna ivy'ti louatti iis, uehm idy'k-yul álydl
uelda pitsall.
uátli-igi laudl: «f*f$K, ior-ki tvihn, aiüta tviíf
sám-ki
tvihn, aiüta tvill luyi iil, ai svrt-pvl tvihn, lön'tsdl muudy
pösl tvihn, ai sort uehná.y pin pvl tvihn, luy ár yvtl ivyHdmta
top Ivyárdn noy ál ey'á/v
uátli-igi iifdl svrt-pvl uerhli, ipy'ihiű, áltnáy yá@ i-söfí
árát uelliiil, svrt-söy'k' uerdi %ui svrt-éöy'k' uerl, svrt-éöy'k''
sárdlti yui svrt söy'k: sárdltl. uátli-igi iiy lám yvtl pá manl.
yönhy-mou eudlt kát yui iilydn, svrt-pnl yoéa iordthydn.
i %upl laudl: «uátli-igi iiy andám olmal, tádá láiülemdn! kát
pösl kát pehk eudlt láidl&mdn! sírrá hrrárvl-ki tviű, ant ioutlémdn, lvyárdl-ki ey'man tvihlí-ki, sitna ioutUmdn /»
tói pösl eudlt láihsydn, yvtl kuddfí kemmi iuudm-kemna,
iorán-yör padi eudlt, pbsl-ybr padi eudlt láudltti sdi sátl. Un

vad után járó nagyságúvá lett, fogott (tk. ölt) vízi halát fogni
kezdte.
Vatli-öreg [így] szólt: «Fiacskám, ha van erőd, [csak]
lassan bánj vele (tk. lassan bírd), ha van bátorságod, [csak]
lassan bánj vele! Nyárra fordul (tk. jön) [az idő], rúdból [mód
jára] kanyargós folyóágad van, [ott] kis csuka fogó jó czégéd
van, a sok nyári napon, meleg napon odajártadban csak a.
pánczélodat ne vesd le!»
Vatli-öreg fia csuka-czégét csinál, oda-odajár, egy egész
összerótt csónakra valót fog. A szárított csukahátat csináló em
ber szárított csukahátat csinál, a szárított csukahátat csináló
ember szárított csukahátat szárít. Vatli-öreg fia ma (tk. ezen a
napon) is elmegy.
A Konda vidékéről két ember jön (dual.), a csukaczégéhez érkeznek. Az egyik ember [így] szól: «A Vatli-öreg fia [még]
nem volt [itt], itt várjuk meg! A két folyóág két oldala felől
várjuk! Aztán ha pánczélja van, nem lőjük meg, [de] ha a
pánczélját levetve tartja (tk. bírja), akkor meglőjük!»
A két folyóág mellett várakoznak. A mint délre vált [az
idő], a folyóvonal vége felől, a folyóágvonal vége felől evező nesz
hallszik. Ők látják: erre tartott (tk. jött) a Vatli-öreg fia, a pánNy elvtudományi
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uantlaldn: ti edds uátli-igi iiy, iuyárdl %os-en'mal, ue§l pela yáfítoySt elti ponmal. Un yoéa uánámdmal-kemna lufidl kátfom'sdli,
lou svyattdl pöddrdnű:
«al-pefo nerifom, iöySl idndi táUm sdi
mostimdm lamba/» sitlna pá laudlmd*. Un puláydn ioy§tmal-kemna
kat ioyán kat pehk eudlt kat iöySl-pndi i-pul'áy pittendn. fayard
ueél pela ybidm toySt eudlt oydl numbina kus sázemdsli, ue§-pélgdl
eudlt iouddm nal lufí-tvina noy-yatt's'dllí, svs-pelgdl eudlt iuudm
nal Ivyar kimdl ilbi eudt lmjdl, y£r»p nal mvytl-löyndm'l.
ybntdy-mou yuiydii ai yafidnna lihm*fop9n, uátli-igi iiy
•tvwm l'Dyar noy-uilhn, louel yaft libina panna udd{ tallaldn,
•tövctnna, pámna Ivp-láyglahn. Un ioyi-manldydn, ibdásik svrt-pvl
uanddm kat yui oéhndn. «min ninen si uelldlmdn!'» toni9n,m
lauhydn: <nmn /odi nin yoídn nur ant tvisdnidn, maian uellahnh) — «min ninen kitldlnidn, manátdn uátli-igi uasna ! sidi
lauatdti, n% iazdy tuuatdn: nai-iiydl, br't-iiydl ueVsémdn, íiömdryouát yatsa osfoli? yöntdij-mou eudlt ioy'dm kat yui min si! ivpl

czélja le van vetve, szemben vele a csónak tatfájára van téve.
A mint hozzájuk közeledett, az evezőjét megragadta, magában
[így] beszélget: «Ha nem csalódom(?), mintha íjideg meghú
zásának a neszét hallottam volna!» Erre aztán megint evezett
[tovább]. A mint az ő irányukba jutott, a két folyó két oldala
felől két íjideg egy irányban esik [rá]. A panczélját a szemközt
fekvő tatról a feje fölé emelte bár, az arcza felől lőtt nyilat az
evezőhegygyei fölütötte [bár], a háta mögül lőtt nyíl a pánczél
.alján bemegy, a véres nyíl keresztül hatol [rajta].
A kondavidóki két ember [hirtelen] egy kis csónakra ül.
a Vatli-öreg fia panczélját fölveszik, őt [magát] a csónakban a
fövenypartra kiviszik, gazzal (?), füvei betakarják. Ok ketten
visszamennek, egy kissé odébb csukaczége néző két embert
találnak. «Mi titeket mindjárt megölünk !» Azok mondják,:
«Minekünk veletek semmi bajunk (tk. bosszúnk) sem volt, miért
öltök meg?» — «Mi titeket elküldünk, menjetek a Yatli-öreg
városába! így szóljatok, ezt a hír vigyétek: Napíiát, fejedelem
hős fiát megöltük, a kerek földön (?) hol találja meg?» A Konda
vidékéről [itt] járt két ember mi vagyunk ím! A fiát mi öltük
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min uel'semdn, mattá lou ls-kuddt3-pöy§r pandlna mura l-sidi
uel'sdll.
svrt-pvl uanddm yuiydn uátli-igi uasna iilydn, panna kátllsdydn, uddi kilhydn. uátli-igi yáfi uerl, ant ietsdl, uáy'ántl,
seudrántl. iuudm yuiydn lauhydn : «uátli-igi uolüá!
uolná!
addm iazdy tüsmdn, addm pöddr tüsmdn !» uátli-igi metá-pá
smdrántta pidds, ant yöldi yui iugánní metá séudrántta pidds.
kimdtti pá lauhydn: vuátli-igi uohiá, uolná! addm pöddr
tüsmdn, snmna ant mvsti iázdy tüsmdn/» uátli-igi metá séudrántta
pidds, ojdl eudlt pözdyna etl.
yolmdtti asnal (— uánnasik) yatmdsydn, lauldydn: ^uátliigi, yodi pvldnna ane ioyStl, yodi min si lauhmdn í — addm
iázdy tüsmdn, addm pöddr tüsmdn, yodi, ant §atlh> uátli-igi tvidm
laimdl svsl pelá seltta tüuam'ldli, itta svslna láidm yui il-kördStnü, láidm eltdl manl.
uátli-igi lauSl: «uandí/ mola pá viáy yui olmdn, ant yai-

meg, [mert] egykor ő az Obközépi sziget fövenypartján a mi
népünket szintén megölte.*)
A csukaczégét néző (tk. nézett) emberek (dual.) a Vatliöreg városába jönnek, a fövenypartra kikötnek, partra kelnek.
Vatli-öreg csónakot csinál, [még] nem kész; hasít, vagdal. A jött
két ember [így] szól: «Vatli-öreg, hagyd abba, hagyd abba!
rossz hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk!» Vatli-öreg még
inkább vagdalkozni kezdett, nem halló ember módjára [é. úgy
tett, mintha nem hallotta volna] méginkább vagdalkozni kezdett.
Másodszor megint szólnak: «Vatli-öreg hagyd abba, hagyd
abba! rossz beszédet hoztunk, szívnek nem tetsző hírt hoztunk!»
Vatli-öreg méginkább vagdalkozni kezdett, a feje csak úgy gőzölög
(tk. a fejéről gőz száll).
Harmadszorra kissé közelebb hatoltak, mondják: «Vatliöreg, hát nem jut [el] a füledbe, hogy mi itt beszélünk ? Eossz
hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk, hogy nem hallod (tk.
hallszik)?» Vatli-öreg a fejszéjét hirtelen a háta mögé lódítja,
a háta mögött álló (tk. állt) ember leesik [é. leguggol], a fejsze
fölötte megy el.
Vatli-öreg [így] szól: «Látod, micsoda szerencsés ember
9*
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sapn, kai sbfon löhn katnni raynds löhn! mola iazdy tüdl yui
% pus lau§l, dd?m pöddr tvidi yui i pus lauSl. ma yodi moudt
eudlt ivy'ti kát /uina ueldi yorbi ii% ma %und' &rimdldiiisdm? lou
vtéamdl padijia uel'sa, nal sugátti yorbi tél ant tviis, iö~y§l peldi
yorbi tél ant tviis,» si iazdy iastds, il-ám's9S, yaVhda pidvs.
lou murdl eudlt ndla-uet-kem yui pardds: aaltnáy yhftna
manádi, ioyi tuual9n!» ndla-uet-kem %ui mands, mtindí ivy'dm
yuiydn Isi manes9?j9n.
•
ila iuudm-kemna uet yui ioyfas, iijdl áltnáy yaftna ioytsStdsa: i louli séudrdm, yis-nambdr uérdm, sei-nambdr uérdm. uátliigi yoza ioyStldt, lauht:
(cuátli-igi, nai-iiydn, br't-iifdn talán
nojá ant tviü, X°^i uerhnH — i/odi uerlaldn? — lauSl —
sel-0% yvm-iuyna ueraldn, al-saylal pvdaroy saydlna ueraldn!
kbr'ddm num-ahyna tuudbn, uasdm num-ahyna pal-mou yoza
amdaldn, yundsi tvui-nai-ki pdrSnl, louel at pdySnl, sus-nai-ki
itl, louel at kalhl!i>
vagy, nem talált el. A két darabod kétfelé esett volna! Valami
üzenet hozó ember [csak] egyszer szól, a rossz beszédet mondó
(tk. tartó) ember [csak] egyszer szól. Hát én a más vidékről
járó két embertől megölnivaló formájú fiút mikor nevelgettem?
0 [a maga] balgatagsága miatt öletett meg, nyíltörő forma pánczélja nem volt [é. olyanforma pánczélja nem volt, hogy a nyíl
áttörhette volna], íj áthatoló forma pánczélja nem volt.» Ezt a
beszédet (tk. szót) mondta, leült, sírni kezdett.»
A népéből valami négy-öt embernek meghagyta: «Össze
rótt csónakon menjetek, hozzátok haza!» Valami négy-öt ember
ment, az imént [oda]járt emberek is mentek.
A mint estefelé jött [az idő], az öt ember megérkezett, a
fiát összerótt csónakon meghozták: egy csontig szét van vag
dalva, [mint] fövényszem [olyan] apróra van vagdalva, [mint]
homokszem [olyan] apróra van vagdalva. A Vatli-öreghez ér
keznek, mondják: «Vatli-öreg, napfiadnak, fejedelemhősfiadnak
egész húsa nincs, mit csinálsz [vele]?» — «Mit csináljatok? —
úgymond — ezüst koporsót csináljatok neki, a városom felső
végén a hegyháton (tk. magas földön) helyezzétek el, hogy ha
majd a tavaszi nap süt, reá hadd süssön ! ha őszi nap támad,
reá világítson !»
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mur manas, uátli-igi lou kim and itl, yaVhmem ámdsl,
louel ueldi kézi kasl, louel séudrdi laidm kasl, kát pelgdl eudlt
íidl yuina sáuiman tvila, uas-tel mutdlna ánidtsa, legátsa. lou,
tildú-pehk sidi si tistdl, uvgtdl, liddt ant líl, pp'g an' iegl, nojáwl pidds.
uasdlna tvpm purdé igdt Ivyht lou, ~yozdl: «kdgáiu, ivru
sakmdnf sidi noyápn piddmna pá, sidi ieéti py'k an' ve§hn pá.
psl-telna, nöbtdl-telna iiylí pidilipm %ui iiyü pidilws, eml yvllii»m yui eudl yvllnis. muy peleu löfon at ybhntsdn! iásyu ant
ybl'sen. si-louát pro át uer'sdnf nvn sidi noyáili pitsdn, seltta-ki
iuydtláiu, ybntdy-mou ar br'tna seltta-ki iofStláiu, uasu uella i
mun uelláiu.v
igdtna seltta pöddrna yiusta pitsa. átl pá-iá% pöddr'fot, %vtl
pá-iáy pöddr'ldt, tisdl-uvpl uolll mands. iiydl yvhm uollí ivremdsli. uátli-igi Ildi pul lída pidds, nojáidl elti pidds.
i-mosaina uátli-igi lau§l: «n9n löfon yunt' litladi tayj-a,

A nép ment, Vatli-öreg ő ki nem megy, sírva ül, magát
megölni kést keres, magát megvágni fejszét keres, két felől négy
ember őrizve tartja, az egész város népe [ott] ült mellette, gon
dot viselt reá. 0 félhónapig igyen gyászol, kesereg, ennivalót
nem eszik, vizet nem iszik, a húsa egészen lefogyott (tk. leesett).
A városában levő öreg emberek járnak hozzá: «Gazdánk,
urunk, össze vagy esve! [Mikor] így le vagy soványodva, [mi
kor] még innivaló vizet sem iszol. [Hisz] reges régtől fogva
[úgy van], [hogy] a fiatlanná lett ember fiatlanná lett, a leánya
meghalt embernek a leánya halt meg. Csak hát ránk figyelnél,
a mi szónkat hallgatnád meg (tk. hallgattad volna meg)! Ilyen
jót tettél volna! Te így egészen lesoványodtál, [most már] aztán,
ha ránk támadnak (tk. jövettetünk), a kondavidéki sok fejedelem
ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is megöletünk.))
Az öreg emberek aztán beszéddel [így] bízgatni kezdték.
Éjjel is más emberek beszélnek, nappal is más emberek beszél
nek, gyásza, keserve teljesen elmúlt (tk. ment). Hogy a fia meg
halt, egészen elfeledte. Vatli-öreg ennivaló falatot kezdett enni,
a húsát visszanyerte (tk. a húsára esett).
Egyszer a Vatli-öreg [így] szól: «Ha ti is [úgy] akarjátok
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nauremlan eudlt löhn ma údl-uet-kúm yui kitti uerdm oZ.» — «pa
yodi, purdg iggt lauht, kithn-ki, mola addmh) igdt lauht: ayol
kitti uuisillanh) — «má, laudl, Ivrbdt-iöyldy yanmdm yoza kitta
uut'sillám, nai-ueydl, br't-iieydl kashli peh ? ybnhy-mouna manda
uutsihm.)) igdt lauht: nneyyoi kida ! nauremdt át ágdtldidt!'»
leui uer uerdm vr'l kithlí: npuripm seyyhm uet' yui fi
uaya!» mosa you ivy'ds, vr'l ioytds. lou iubdlna uet yui Ivyds.
íl sbsmel-kemna lauht:
«uátli-igi kbgaiu, mola py'kna
esllta uaysdlan, mola tutna vlda uaysdlanh) — «má ndyen ittam
tam-ilbina idy'kna and eslnislam, ittam yiind' eslhlam f ma
nayen kitta uut'éillem Ivrbdt-iöyhy igi yoza. sidi lauad{: naiueydl, br't ueydl oy-uvl kasta ma pihmna ant-peh iilh) tomdt
lauht: aáhy-svyat muy manlu. pvr-tvibi iby yádu yoza killu,
yarzy öyQlna manlu.))
uátli-igi si iazdy ybhs, tomdt iddm iubina purds igilal pilna
idm pöddr idmmi pöddr'hl. labdt-kem tvrmdm-kemna purd§ igdt

talán, a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene küldenem.*) —
«Hát persze, mondják az öreg emberek, ha elküldöd, mi rossz
van abban?» Az öregek [így] szólnak: «Hová akarod őket kül
deni?)) — «En a Sodrott-íjú nászomhoz akarom őket küldeni,
napvejét, fejedelemhős vej ét keresi-e? A Konda vidékére akarok
menni.a Az öregek mondják: «Küldj [egy] embert, a gyerekek
hadd gyülekezzenek!))
Szolga munkát végző (tk. csináló) szolgáját'küldi: ((Válo
gatott, [jól] megtermett öt embert hívj ide!» Sokáig járt-e oda
[vagy nemi, a szolga megérkezett. Utána öt ember lépett be.
A mint ide léptek, [így] szólnak: «Vatli-öreg, talán vízért
küldeni (tk. ereszteni) hívtál, vagy tüzet rakni hívtál bennün
ket?* — «En titeket már ezelőtt se eresztettelek vízért, most
hogyan eresztenélek? En titeket a Sodrott-íjú-öreghez akarlak
küldeni. Mondjátok neki (tk. így szóljatok): napvejének feje
delemhős vejének feje helyét [é. bőrét] keresni velem nem jön-e ?»
Azok [így] szólnak: «Keggel tájban megyünk. Fúróhegy [forma[
tíz házunknál fölkelünk, rénbikás szánon megyünk.))
Vatli-öreg ezt a szót hallotta, azok elmente után az öreg
emberekkel a jó beszédet jóvá beszélik. A mint egy hét eltelt,
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latiliiúdt: utáni pvra yvtht pvrana yodi Ivrbdt-iöyhp igi anidsta
nvzdy pdm-yorbi mou-svnz elti kil'sdt tanya.» si iazdy pöthrdwmel iubina údl yatl mola yölSm yvil ösdt, igilál laulwht:
utam
pvrana yodi naurendan svrt-yuli pudel llldl tanya.» si-kut iaylal
lauliiúdt: «nvzay pam yorbi-mou svnz eudlt stsdt tanya »
pöddrtmel labdtmdt yvtl nauremdt ioyo-kbrildt, dzel-ki tada,.
azel pela lauldt: udziid ioydn unu eudlt labdt oySlna iisaiuf*
aziíal lauht: «mup §atteu tvydina yund( ilsdt ? moza iazdnioy3tl-ki udtli-igi elti ioyStl.n
sidi am'silnidel svydt, ydt /ofonna labdt öy§l si laimel
satl. lanéel pargdtsdt, iby'gel pargdUdt, you, mou ivn'dm, udn mou
ivn'dm ioyo-lvnht. «uátli-igi uuza old h) uátli-igi lau§l: «you
•mou ivn'dm iaylam viola iazdn tústi? i»m iazan-ki tüsti, idm
iazdn sima laualdn/v — «mola iazdn tusa? Ivrbdt-iöyhn yanmdn
igi sidi lau§l: uyundi-ki manl, mandal svydt manem katldm
naurem dt kitl! sathm naurem pilna ma iildm. ivntti uespi sát
az öreg emberek mondogatják: «Ezekben a napokban már a
Sodrott-íjú-öreg lakta zöld füforma földhátra keltek talán.» Mi
után ezt a szót beszélgették, [még] négy vagy három napig
voltak, az öregek mondogatják: «Ebben az időben a gyerekei
tek csukahalas fazekukat eszik talán.» Némely emberek mon
dogatják: «A nyers ~é. zöld] fűforma földhátról már eljöttek
talán.))
Beszélgetésük hetedik napján, a gyerekek [csak] beronta
nak, a kinek azt atyja itt van, az atyjához szól: «Atyus, a folyónk torkolata felől hét szán jött hozzánk.» Az atyjaik mondják:
«A mi hallásunkra hogyan jöttek volna? Ha valami hír jön,
[csak] a Vatli-öregnek jön.»
A mint így üldögélnek, a ház mellett hét szán ím meg
állott, hallszik. A havukat leverdesték, a jegüket lecsapkodták,
messzi földet járván, közel földet járván, belépnek [a házba].
«Vatli öreg üdvöz légy!» Vatli-öreg [így] szól: «Messzi földe
járt népeim, mi hírt hoztatok? Ha jó hírt hoztatok, jó hír mód
jára mondjátok!)) —• «Mi hírt hoztunk? Sodrott-íjú nászöreged
[így] beszél: Ha majd megy, menése közben hozzám (tk. nekem)
valami két gyereket küldjön h á t ! Valami száz gyerekemmel én
is megyek (tk. jövök), harczra termett (tk. birkózó formájú)
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naurem pilna má iihm.)) uátli-igi yos-nvyádds. asidi-ki, yodi
id)ri)> •— lau§l.
ipy'dm, nauremdt lábdtsaidt. v-yodi, uátli-igi lauSl, pá tanya
mi' manladih) si-kemna lauldt: «tam uasna ant imj'dm [iáyj
pá olldt vndi, pá-iá% ivtj'tel addmh) uátli-igi lauSl: «rwmsdm
sidi ant litl. pá-iá% yodi kittdmna mozariem iásydm turlí tüla,
ivn'dm robdtaidn aiilta %odaé soySfttdsem löhn ? má-keba eui ant
tvisdm, ivy'dm röbbtáidii iugán euina yodi sitsdám löhn/)) tomdt
lauldt: «pá yodi, ivy'lu tanya.))
lludni andl si IvskdSdl, mvytl no^-laisdt. %at yarna i soydmmi
kát soySmmi ueriliiisdl. ouelna nv/man etsdt, ivntman etsdt. uátliigi kim-láidmdds. «nauremdt láidmdiiádi-sá!» tomdt lauldt: «mola
ivremdmenh) — «ndnen ma sitna uohtsdlám, pukkar-igi yanmdin
yoza ivnádl-sáf uul iiydm ninna seltta ufiliiisem, uendl youdnkeba yvhs, ueydl o^-nur ant-peh kashli? si iazdy tiiuádn

száz gyerekkel én is megyek (tk. jövök).» Vatli-öreg elnevette
magát. «Ha így van, hát biz' j'ó» — úgymond.
Az odajárt ifjaknak (tk. gyermekeknek) enni adtak. «Hát,
mondja a Vatli-öreg, megint talán nem mennétek el (tk. men
tek)?)) Erre [így] szólnak: «Ebben a városban nem járt [népek]
is vannak talán, más emberek odajárása [talán] rossz ?» Vatliöreg [így] szól: «Nem így gondolom (tk. a gondolatom nem
így akarja). Ha más embereket küldök, az üzenetemet talán in
gyen (?) viszik, járt munkátokat [é. azért, hogy odajártatok] las
sanként hogyan fizethetném meg? Nekem biz' leányom nincs,
járt munkátok gyanánt [é. azért, hogy odajártatok), hogyan ad
hatnék nektek leányt!» Azok mondják: «IIát persze, megyünk
talán.»
Evett tálukat ím elhajították, iziben fölálltak. A szoba
padlón egy-két lépést tettek, az ajtón nevetve mentek ki, játszva
(v. birkózva) mentek ki. Vatli-öreg hirtelen kiállt [t. i. az ajtóba] :
«Gyerekek, álljatok meg csak!» Azok [így] szólnak: «Valamit
elfelejtettél?)) — «Titeket én azért állítottalak meg, [hogy] a
Pukkar-öreg nászomhoz is elmeüjetek. Az öregebbik fiamnak
onnét vettem feleséget (tk. a fiamat nővel onnét vettem), a veje
bizony már régen meghalt, a veje fejének bosszúokát nem ke-
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lauadi: uátli-igina ua%saidn.» iaylal laufat: «mun rwmdslu, muneu
tanya nin tuda partfalán, nwn nvnidslu, eui lafamda partfalán.»
sidelna nvyman iellefam'sat, uas-svs pela man'sdt.
lou ioyo-lvyds, icidt laufat: uyodi, nauremlan pilna pöddr'Sdní)) — «a^«, nauremlám pilna pöddríS9m.»
labdt tvrmdm-kemna igilal laufat: «tá-taf tani pvra %vtfat
pDraina yodi hm-nin sip telbi putna kaudr'saidt tanya! tám
pvrána yodi saudr pvl-nvr-telbi öy§lna leltsafat, sáu9r-mvy§l-telbi
yalna lezátsapt tanya.))
afay-svyat kiVtdt. Iwdt, veésdt. purdé ig»t laulwfat: utam
yodi you mou ivn'ti iaylu ilamba ioy§tfat,» yvtl iuy-kutpdt-kemna
yaddm-kemwa uasna kámdn ivnddm naurenidt ioyo-körisdt. aédnut
ítédl sasna kör§fitiiis : «uas-stmz eudlt, lau§l, labdt öy§l iil.»
si iazdn pardm-hemna yat yoédyna ioy§tmtl, oy-kollál ioyo-

resi-e? Ezt a hírt vigyétek [neki]! Mondjátok: «Vatli-öreg hív
tégedet (tk. a Vatli-öregtől hivattatol).» A népei [így] szólnak:
«Mi [azt] gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán asszonyt
hozatsz, mi [azt] gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán leányt
lopatsz.» Erre aztán nevetve odább álltak (?), a város mögé felé
mentek.
0 [t. i. a Vatli-öreg] bement [a házba], az öregek [így]
szólnak: «Ugy-e, a gyerekeiddel beszéltél?*) — «Aha, a gyere
keimmel beszéltem.))
Egy hét elteltével az öreg emberei mondják: «Nos, ezek
ben a napokban (tk. ezen időbeli napokban) már jászkeszeg
«pével teli fazekat főztek talán nekik! Ebben az időben már
nyúlfül-porczogóval teli szánra ültették őket, nyúlmájjal teli
útravalóval látták el őket talán.» [Tréfálkoznak].
Eeggel tájban fölkeltek, ettek, ittak. Az öreg emberek
mondogatják: «Ezek a messzi földet járó népeink talán már
meg is érkeznek.» A mint a nap a fa[törzsek] közepéig hatolt,
a városban künn játszó gyermekek berontottak (tk. beestek) a
házba. Az atyás az atyja térdére gurult (tk. esett): «A város
mögé felől, úgymond, két szán jön.»
A mint ez a szó véget ért, a ház mellé érkeztek, a fej
köteleiket [é. a rénszarvasok fejkötelét] visszatartották, hallszik,
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talmel- s'átl, sdulál noy-sokmel éatl, uydina páddm mou sördskemna láygdddm §átl, uet sdu sog§mdd?n svrát padom mou sördskemna láygdtsa. lansi uaidl pargáttel éatl, lansi küzel pargátsdt,
iofo-lwysjt. «uátli-igi kbzaiu uuza! you, mou ivy'meu, uán mou
ioy'meu eudlt lilli yvil ári wntsu, uotás yvthl ár uantseu.»
uátli-igi lau§l: «no, mola iáz§y tústi?» — umola iázdy tűsu?
pukkar-igi yanmdn sidi lau§l: «m-á yoídm yod{ mola iázdy kitl,
ma youdn legádniman olhm, uet-iby yuidm pilna youdn legádiiiman olldm. lou tamina. yolmdt yvil át iil! manem uazdm eudlt
alt kasldll, ma Ivrbdt-iöyldy igi yoza manhm. louel min seda
láiülémdn.»
12. uul @ ás ld y igi.
uulSáshy igi yátna ol, Ás jtetii al-ivy'alnil uelfldshda. sidi
ivy'dl, pá ncyyo ant tviü, kát imdl, uul imdl tam moudy niy, ai
Imdl ybrdy niy, yolmdtti naurem. luy-pvráii iil, uelftdsldda ivy'dly
yalftiiiman ivy'dl, ybltman ioy'dl.
[a rénszarvas irányító] rúdjaikat (tk. botjaikat) leszúrták, hall
szik, a dárdás végével a fagyos földet arasznyira berepesztették,,
hallszik. Havas botosukat leverdesik, hallszik, havas felső subá
jukat leverdesték, beléptek [a házbaj. «Vatli-öreg gazdánk, üd
vöz légy! A míg a messze földet bejártuk, a közel földet be
jártuk, étlen (?) nap sokját láttuk, zivataros napot sokat (tk. a
zivataros napjának sokját) ]áttunk.» Vatli-öreg [így] szól: «No,
mi hírt hoztatok?» — «Mi hírt hoztunk? Pukkar-öreg nászod
[így] szól: «En hozzám miért üzen? Én [már] régóta készen
vagyok [t. i. az indulásra], ötven emberemmel [már] régóta
harczra készen állok (tk. vagyok)! 0 három nap múlva hadd
jöjjön! Engem a városomban ne keressen, én a Sodrott íjú öreg
hez megyek. Ot mi ketten ott várjuk.»
12. A n a g y - f o l y ó á g i ö r e g .
A nagy-folyóági öreg a házban van, csak az Ob felé járogat
halászni. ígyen jár, más embere nincs, [csak] két felesége, az
öregebbik felesége idevaló asszony, a fiatalabbik (tk. a kicsiny)
felesége ybrdy -[falvi] nő, a harmadik a gyermeke. A nyár el
érkezik (tk. nyár ideje jön), halászni jár, vonó-hálóval halászva
jár, érző-hálóval halászva jár.

ÉSZAK1-0SZTJÁK

NYELVTANULMÁNYOK.

139

mosa-pvraidtna ybltta mands, yafídl yulna telin ueVsdUt,
iay l'al ioysitmal, lou nemdz(a) and dsl. lou mandal svyaidt,
taldal svyat öySt kuddfina (kat mouydn kutna) yuli yaftdl
lauSl: *ydr9ff iay loln ittam ti at itsdt! ma loln uasueldi iöy§Utg?mna araddlna sabdl-louVál iauthiislam loln.»
si-kemna ybrdy iay lauht: «si uulfiashy igina alt siiáhláiu,
\ln yanemman oladi! selta siiahlaiu-gi araddlna svya uellaiu!»
ybrdy iay ázat il-yaúemdSdt. ybrdy iay lauht: uyolas-tvra manl,
uantleu-sá! ios yolas ol?» ybrdy iayna uulfíashy-igi
uantman
tnila: uulfiashy-igi lár tom-ftehk pela uolli pendds.
ybrdy iay lauht: vmanlu-saf yolas-toya mandsh) ybrdy iay
man'sdt. yáfilál, molailal-telna manmel iubina uulfíaslna pitsdt,
yos-pelá manmal and osht. sidi si yanemman olht. i-mosaina
uanthl: uulftashy-igi sdds, si-yorbi pbsl eudlt uanthl: yolas manl.
sidi uantman tvihl, tamotta tvyaidl pela mands. at manl!
ybrdy
yafidl
talhlí,
pöz$y

Egyszer érző-hálóval ment halászni, a ladikját tele fogta
hallal. A ybrdy-[falvi] nép hada megérkezett, ő [t. i. a nagyfolyóági öreg] semmit sem tud [róla]. Miközben megy, miközben
a ladikját, a halas ladikját sekély helyen húzza, [így] szól: «Csak
hát most a ybrdy-[falvi] nép ide jönne! én a récze fiókát ölő
íjjacskámmal mind valamennyinek a nyaka csigolyáját meg
lődözném !»
Ezenközben a ybrdy-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági
öreg meg ne lásson bennünket, lebukva legyetek! [Mert] ha
meglát bennünket, aztán mindnyájan megöletünk.)) A ybrdy[falvi] nép mind lebukott [elrejtőzött]. A ^órí^-[falvi] n é p [így]
szól: «Merre megy, lássuk csak! az útja merre van?» A ybrdy\falvi] nép a nagy-folyóági öreget figyeli: a nagy-folyóági öreg
az áradvány túlsó oldala felé teljesen eltűnt.
A ybrdy-[falvi] nép mondja: «Nosza menjünk! Merre
ment?» A ybrdy-[falvi] nép ment. Ladikjaikkal-miükkel mentek
ós aztán a nagy-folyó ágra jutottak (tk. estek), merre felé ment,
nem tudják. Ígyen elrejtőzködve vannak. Egyszer [csak] meg
látják : a nagy-folyóági öreg előbukkant, olyanforma folyóág felöl
nézik: merre megy. ígyen megfigyelik, hogy a múltkori helye
felé ment. Hadd menjen!
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ybrdy iay man'sdt uulftasfoy-igi yat kasla. sidi kassdl i ossdl.
kitt niy uerdnthydn. % ybrdy yoi mams yanhnman pam kut pela,
si-kemna tbda ybrdy yoi kuku-uiiu vudl. si-kemna uulfiastoy-igi
purds' \mú lauSl: usimds uai ma, ant ybllwsdm, uyhy, nalmdy
uai olmal/» ybrdy niy lauSl: «ittam luy-pvrá, uai ázat vudl
pvra iil i loidi pvra iil.» uul Imdlsitna ázat sidamds.
ybrdy niy ufr ahyna ivy'dl, ybrdy yoina katilsa. «nvy uulfiashy igmina muru ueldi eudlt aza rbtü pantsaiu. nvy ittam
muyilu ie£a vndas uera/» ybrdy niy lau§l: urna vndas uerddmna
yundi uelda uerdmladi t njy uerdinddn yorhi neyyoi and ol. atlna
ybiil, iöyldl vzdmna tvildü, Ivrardl vzdmna tvildli.» •— «muyilu,
lauSl, saUdila! nvy vbi ösdn. muyilu an' sal'itmdnna nvyen nvy
seimn uantman si-arat ybrdy yoi ueldijna saX and ol. niy lauSl:
amola-sirna ma ndyilan sátttldllám.n niy pela lauSl: úgdn seuna
seui/» — «seuna seuddmna mozanem litl?» — «mosa-keba

A ybrdy [falvi] nép ment a nagy-folyóági öreg házát keresni,
ígyen keresték, meg is találták. Két nő munkálkodik [ottan].
Egy ybrdy -[falvi] ember titkon a füves felé ment, ezenközben
ott a ybrdy-[falvi] ember kakukk-hangot hallat (tk. üvölt). Erre
a nagy-folyóági öreg idősebbik felesége [így] szól: «Ilyen állatot
[é. madarat] én nem hallottam; szájas, nyelves állat volt!»
A ybrdy-[falvi] nő mondja: «Ime nyár ideje, minden állat kiál
tásának és éneklésének az ideje közéig (tk. jön).» Az öreg
asszonya erre egészen elhallgatott.
A ybrdy- [falvi] nő a folyó partján levő erdő végén jár, a
ybrdy-[falvi] ember elfogta: «A te nagy-folyóági-öregedtől, [mint
hogy] a népünket megölte, egészen nemzetségtelenné tétettünk,
te most egy kissé segíts meg bennünket!" A ybrdy-[falvi] nő
[így] szól: «Még ha segítségetekre leszek is (vagy: az én segít
ségemmel), mikor tudjátok megölni ? Nem olyan ember, hogy ti
bírjatok vele. Éjjel alszik, az íjját a vánkoson tartja, a pánczélját
a vánkoson tartja.» •— «Minket, úgymond, sajnálj meg! te
nénénk vagy. [Ha] minket nem sajnálsz, a te szemed láttára
annyi ybrdy-[falvi] ember megölését sem sajnálod.» A nő [így]
szól: «Mi módon sajnáljalak titeket?*) A nőnek mondja: «Az
uradnak a haját fond be!» — «Hátha nem akarja, hogy a haj-
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muyilu sal'idíla.'» ybrdy niy esllsa, ioyo-ioytds, yul uerantta
ám'sds. uulfíásldy-igi purdé imdl lau§l: «simdS-mosa uyhy, nalmdy
uapt!» ybrdy niy ligazes : «nvy, lauSl, putéemdsaidn. nvy yblddddn ar, ma nemdza ant yblhm.» ittam purdé Imi sidamds.
sidi ollúúdt, uulftasfoy-igi ioytds, yaftdl yulna telni uelmaL
yullal altsdt, Uda pitsdt. uul Imi pöddrta pidds, igdl pela laiidl:
duyldy, nalmdy uaidt ioytiliiüdt.» si-kemna ybrdy niy dl nöynids :
«nvy yblddddn pa ar.» ybrdy niy lauSl: «muy nemdza yblda
an( litlu.v
uulfíashy-igi top sidaman lís. sittMna yoisdt, Imdl pela
laudl: uyaleudt piddm uas uelda manhm.f> ybrdy niy laudl:
aofdn seuhmdnh) uulfiasldy-igi laudl: «oydm malaidl seulenh)
selta Imdl pelei laudl: «nvy seuí!» ittam ybrdy niyna ojdl kussa
i seusa udrdí sir'kbldtna. seudm, idtsds i yoisdt.
yaleudt kiVsdt, igdl mands, puhm uas nMda mands. igdl

fonatát befonjam (tk. hajfonatot fonjak neki)?» — «Valahogyan
sajnálj meg bennünket!)) A ybrdy-[fa\vi] nőt eleresztette, [az]
visszajött, halat kikészíteni leült. A nagy-folyóági öreg idősebbik
felesége [így] szól: «De ilyen szájas, nyelves állatok!» Lybrdy[falvi] nő megharagudott: «Te, úgymond, megöregedtél, te sokat
hallasz, én semmit sem hallok.» Az öreg asszony erre elhallgatott.
ígyen vannak-vannak, a nagy-folyóági öreg megérkezett,
a ladikját hallal tele fogta. A halait [ki]emelték [a ladikból],
enni kezdtek. Az öreg asszony beszélni kezdett, az urának
mondja: «Szájas, nyelves állatok jődögélnek.)) Erre a ybrdy[falvi] nő megszólalt: «Te bizony sokat hallasz (tk. a te hallásod
sok is).» A ybrdy-\f&lvi] nő [így] szól: «Mi semmit sem akarunk
hallani.»
A nagy-folyóági öreg csak hallgatagon evett. Aztán le
feküdtek, a feleségéhez [így] szól: «Holnap megszállt réczére
vadászni megyek.» A ybrdy-[falvi] nő [így] szól: «A fejedet
[é. hajadat] fonjuk be!» A nagy-folyóági öreg mondja: «A fejemet
miért fonod be?» Aztán az asszonyához [így] szól: «Fondbe!»
Erre a ybrdy- [falvi] nő a fejét megfésülte és keskeny vörös szala
gokkal befonta. A fonással elkészült és lefeküdtek.
•
Másnap fölkeltek, az ura ment, megszállt réczére vadászni
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man?m iubina ybrdy niy uir ahyna mands, tbda ybrdy yoina
kátllsa: «yoái, igdn seudl seusen?» — «seusem.» — «pna.' pa
uantman tviseu, seumen.t) — «igan yundi ior§tl?» — ns-uya ila-pela
ipySÜ.)) — isigdn iqyStl-ki, lömdnna uaya (l svyna yoida)! igdn
Ivyar-pandt ivra-iándlla!
selta nvy ydriman óla! iásydm si.
muyilu mosa-sima
nvdilá/»
igdl ioytds, seuol you iás-idt-kemna seugm. lou uulftasldy-igi
talay yaS-tel uas uelmal. sittdlna lisdt, ie§sdt. imdl louSl: «yoilu/»
uul[3ashy-igi pela laudl: «t lömna yoifanidn/n — «bni-lage yoiSdmdn loln, ma uvidm'lapm.*
igdl kim-idds, yvíafí libina Ivyar-pandt Ivp-iantsdlli. igdl
ioyo-lvyds, l lömna yjnsdydn. i-mosa-ppráina mur si éudds kamdlta : «uul1ásldy-igi y^vl'sdn, idna' abdrlúisdn !» lou no%-seramdds.
Ivyardl nvreiudsll, selta sömdtta uutédsll, ázat oydl elti nömdrdl
mands. yat laygldl elti mur yóy'sdt. luy-yat-ou toySrman ös, selta
pUdk-yatt'édsü, kurna sbyysdll: ou kat peldkna alti-kezdy kat yui

ment. Miután az ura elment (tk. az ura elmente után), a ybrdy[falvi] nő a folyó partján levő erdő szélére ment, ott a %brdy[falvi] ember megfogta: «Hogyan, az uradnak hajfonatot fon
tál?)) — «Fontam.» — ((Csakugyan, megfigyeltük, fontál.» —
«Az urad mikor jön meg?» -— «Majd este felé jön meg.» —
«Ha az urad megjön, hívd a takaród alá (egy subában aludni!)
Az urad pánczéljának a szegélyét varrd össze! Aztán rettegj!
Azt mondom (tk. a beszédem ez). Minket valami módon segíts!»
Az ura megérkezett, a haja hosszú kézizületnyire be van
fonva. 0, a nagy-folyóági öreg, egész ladikkal teli réczét fogott.
Aztán ettek, ittak. A felesége [így] szól: «Fekügyünk !»> A nagyfolyóági öreghez [így] szól: «Egy takaró alatt fekügyünk!» —
(•Asszonykám, feküdnénk [ám], de én álmos vagyok.»
Az ura kiment, a függöny mögött a pánczél szegéi) ét
összevarrta. Az ura bejött, egy takaró alatt feküdtek ketten.
Egyszer [csak] nép üvöltött ím kívülről: «Nagy-folyóági öreg,
veszve vagy (tk. meghaltál), ugj^ancsak fortélyoskodtáJ!» Ő föl
serkent, a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni (tk.
húzni), egészen a fejére ment [az]. A ház tetejére a nép [följkúszott. A nyári ház ajtaja be volt zárva, aztán ketté törte,
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laifoftdit. ittam kat yui kat iaslna katis yatUdsVí, ou yozdyna seda
i yvl'sdyjn.
sittelna, uulfídshy-igi naudnros pbsl wy'gna,
py'g-ilbfi)
eudlt sidi si manl. uan vianl, you manl, putta pidds. pudi roua
vndama aiiltaii noy-yulhda pidds, ybfontfoll: mur iidal §atl.
selta tam seuydlal afoyié etsdydn. ybrdy iay lauht: useda mosa
si etmal nila.n lou sittdlna si iazay ybhs, % kar söyys?man idy'gilbina Ivyds. loymal svyaidt tam snaydl eudlt yaisa. i-manmal
íial lö~Y§8tdsli. ieza tbdásik Ivbas tűid, uoláy Ivyarlal, uolay
ioydllal seda i olht si Ivbasdbia. si tvydina ioytds loln, si-pvraina
yvldi yol't and béds loln. si Ivbas tambuik eudlt noy-yülds. uMl
uayyti iordl (v. iorl) andám.
ybrdy iay ioydisdt. nmlfiasldy-igi, nvyen mozatseu/» uulfiasldy-igi laudl: «tör§mna yvlda partsápm tayyd, laml, svrmdm
tamb(i) eudlt manem arí uel'sahn.» uulfiasfoy-igi ybrdy iayna

lábbal rúgta : az ajtó két oldalán szablyás két ember áll. ím a
két embert két kezével kétfelé ütötte, az ajtó mellett meg is
haltak [azok].
Erre aztán a nagy-folyóági öreg a folyóág vizébe ugrott
hirtelen, a víz alatt igyen megy ím. Kövid ideig megy, hosszú
ideig megy, fulladni kezdett. A fekete meredek part mellett
lassanként kezdett fölbukni, hallja [ám], [hogy] a nép jövése
hallszik. Aztán ím a két hajfonata előre kijött [a vízből].
A j/óra??-[falvi] nép mondja: «Ott valami mintha kijött volna.,
[úgy] látszik.» 0 aztán ezt a szót hallotta, az egyik lábát
[a parthoz] rúgván, a víz alá ment. Miközben a víz alá ment,
az egyik vékonya felől találva lett. Ment egyfolytában s a nyilat
kihúzta. Egy kissé odébb kamrája van, a jó pánczéljai, a jó
íjjai ott vannak. Ha oda (tk. erre a helyre) érhetett volna, akkor
halálos veszedelembe nem jutott volna (tk. halálos veszedelmet
nem ismert volna). A kamrán egy kissé idább fölbukott [a vízből],
[de] a partra kimászni nincs ereje.
A ^ór2??-[falvi] nép [oda] érkezett: «Nagy-folyóági öreg,
téged [ugyan] helybenhagytunk!)) A nagy-folyóági öreg [így]
szól: «Talán az isten elrendelte a halálomat (tk. halni rendel
tettem), úgymond, a halálomon innen [bizony] nem öltetek
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no^-tál'sa (sárjm mouna uddi tal'sa), selta uulftásldy-igi lau§l:
«my törmdn ittam uulll iis, ma mundi Uhm-ki idds, toyo-ki
ioydtsdm, nay yvl'sddi loln. ittam, lau§l, iásydm árat si. rbt-neyyoi
an( tvifom, áddl olldm, nemdza pil arí tvihm.»
ybrdy iáy laudl [sic!]: «mvr't pöddrdds, uelda másl/» semdl
uantmal si uel'sa, eudthiisa. yeua-loulál soppl-sey'sáidt, yeua-lou
libi youát katra pámna metsdsáidt.
sittdlna ybrdy iáy lauSl [sic!]: nyundsi uuldáshy iáy yoza
sim9S ior-neyyoi anda tiudl. mattU-ki tiudl Ididtn pám-idi al át
kördtlnü !»
uuldáshy-igi úoyá-svmdl numb(i) eudlt náuí keu-svm tvimal,
murna sitna si palla. uel'sa, azát eudthüsa. uehm iubina tazi
Ivbas yoza man'sdt, sittdlna Ivbas pehk-pussdl: svydn-nirdn ueriie
ár. tás-ublfíds leltsdt, lábdt áltnáy ya§ VelUdt, Ivbasna mola-kem
tvuár ös, azát leltsáldldt, man'sdt. tamotta uulSáshy-igi yátna

volna meg.D A nagy-folyóági öreget a ybrdy-[falvi] nép fölhúzta
(száraz földre, a partra húzta), aztán a nagy-folyóági öreg [így]
szól: «A ti istenetek győzött (tk. nagygyá lett), én az imént,
ha a lélekzetem engedte volna, oda jutottam volna [t. i. a
kamrához], ti meghaltatok volna. íme, úgymond, [csak] ennyit
mondok (tk. a szóm mindössze ennyi). Rokonom nincs, egyedül
vagyok, semmiféle társam sincs.»
A ybrdy-[íal\i] nép [így] szól: «Eleget beszélt, meg kell
ölni!») Egy szempillantás alatt megöletett ím, fölaprították.
A . . . csontjait ketté törték, a . . . csontja alá hosszában száraz
(tk. régi) füvet dugtak.
Aztán a ybrdy-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági
népnél ilyen erős ember sohasem születik, ha valaki [mégis]
születik, rothadt fü gyanánt essék el!»
A nagy-folyóági öregnek a hús-szíve fölött fehér kő-szíve
volt, a nép azért félt tőle. Megöletett, összevagdalták. Miután
megölték, a prémes kamrához mentek, aztán a kamrát föl
nyitották : öltöző-ruha (suba-botos) csakugyan sok van [ott].
A vagyont, a kincset fölrakták, hét összerótt csónakra rakták,
a mi portéka csak volt a kamrában, mind fölrakták, mentek.
A nagy-folyóági öreg előbbi házához érkeztek, ott kikötöttek.
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ioyStSdt, sí yaisdt. ittam purdé Imi ueVsa, úaurem pa ueVsa,
ybrdy niy tusa. ybrdy niy tuudm iubina mola-kem ublfids ös,
draddlna tüsaidt, mouelna marísdt, ybrdr} iay mouna iojdtsdt.
tvl ösdt, Iay ösdt, ittam uidjSashy-igi tvidm ybrdy niy nau
rem tviis, iiy-naurem. mur pöddr'ht:
«uidfíásldy-igi lou yvlds,
lou iugandllí naurem tíuds.n si úaurem sidi éndmda pidds. ayadlna idmas tvida pitsa. ybrdy iay túrna uerda pitsdt: utam úau
rem yundsi yblda pitldlí: ,ma aédiii uéfom neé !\ ittam naurem
yolna ai, top noydmdiiid{'louat, ybrdy iay aziií laulldlí, aédl yoi
oldal, lou naurem yolna ant ybl'sdllí.
si-khnna ittam naurem úofdmdűil ázat kámdn, ybrdy iay
lauht; tuma uerda pitsdt : «tdm naurem, enmdl, uul yuiu-ki iilf
muyilu yoza ligasta piti, louel ittam ai-puldy uelda mastallamba.» si idzdy aygí-ieudlna ybl'sa. vbdl pela laudl: «úauremdii
addl-tvyaina al esllfn vbdl si iázdy yblds. i yorida pidds.
uulfiasldy úaurem naurhridt ^JÍ/WCI ivntl, nemdtti úaurem lou

Most az öreg asszonyt megöltek, a gyermeket is megölték, a
ybrdy -i falvi] nö elvitetett. Miután a ybrdy -[falvi] nöt elvitték, a
mi vagyon volt, mind elvitték. A maguk földjére mentek, a
Y&rwf*[Mvi] nep földjére érkeztek.
[Egy] nyáron voltak, egy [télen] voltak, ím a nagy-folyóági
öreg birta ybrdy [falvr nőnek gyermeke született, fiúgyermeke.
A nép beszél: «A nagy-folyóági öreg meghalt, [de] helyette
gyerek született.» Ez a gyermek igyen növekedni kezdett. Az
anyja jól gondját viselte. A /óra??-[falvi] nép tanakodni kezdett:
«Ez a gyermek valamikor mégis csak meghallja: ,az én atyámat
hát megölték!' Most még a gyermek kicsiny, alig hogy lótó-futó
nagyságnyi, a ybrdy -népet mondja atyjának, hogy ki az atyja,,
ő még nem hallotta.»
Ezenközben a gyermek mindig künn futkos, a ybrdy-[falvi]
nép [így] szól; tanakodtak: «Ez a gyermek megnő, nagy emberré
lesz, mi ránk majd megharagszik, tehát még kis korában meg
kellene őt ölni.» Ezt a beszédet (tk. szót) az anyja nőtestvére
meghallotta. A nénjéhez [így] szól: «A gyermekedet magános
helyre ne ereszd!» A nénje ezt a szót hallotta, félni kezdett.
A nagy-folyóági gyermek a gyerekekkel együtt játszik, egyik
Nyelvtudományi
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yozaidl arí ueritl, lou ázat naurenidt iauSlhli. yördy iay tuma
uer'sdt: «pári lida manlu, si naurem uayleu !» áygdl-ieui lau§l:
v.nauremdn al wm|/» si iázdy yöhs. kat yui iorStSdydn: «vbi,
iauSl, nauremdn -pari lida tvrdina muy yozeu át ol, oy át ponl!»
ittam uulfiashy-igi Imi lau§l: «nauremdm an' malem.» sittelna
tomdt marísdt.
sitdlna si olliiúdt, naurem ázat i enmdl, tumddgan enmdl.
naurem dddl ai yafina ivy'ti-louatti iis. aédl-igi (aygdl azi) tas
kasltdda manl. naurem IauSl: «ürtie! ma iildm.» yördy igilaudl:
*mola pvp kasldnh) — «iirdm-igi, ma nvyen matti uasna iouthm.n
ittam aygdl ieuina par'la: «iir9n igi yoza manldn, iirdn igi yoza
taéi Ivbasna ioydthn, iirdn igi and osti eiidlt yonda.'» ittam uulfiasldy naurem aza idmas yöVldli, yördy iay nauremdt lauht:
<mvy, IauSl, uulfiashy yoi Ö8&n.» — «má, IauSl, uulftdstey yoi
oldani and oúlem, ma yördy yoi ösdm.» tomdt uulfidsldy naurem

gyerek se bír vele, ő a gyerekeket mind földhöz vágja. A yördy[falvi] nép tanakodott: «Menjunk ételáldozatot ünnepelni (tk.
enni) és ezt a gyereket [is] hívjuk!» Az anyja nőtestvére [így]
szól: «A gyermekedet ne add oda!» Ezt a szót meghallotta.
Két ember jött [hozzá]: «Nénénk, úgymond, a gyermeked étel
áldozat alkalmával (tk. helyén) hadd legyen velünk (tk. hozzánk],
fejet hadd hajtson!» Most a nagy-folyóági öreg felesége [így]
szól: «A gyermekemet nem adom.» Aztán azok elmentek.
Aztán így éldegélnek, a gyermek egeszén felnő, egész
ségesen nő fel. A gyermek [már] magános kis ladikon járó
nagyságúvá lett. Az öreg apja (az anyjának az apja) a holmiját
szárítani megy. A gyermek [így] szól: «Öreg atyus, én is megyek
(tk. jövök).» A ;/órg>??-[falvi] öreg [így] szól: «Mi szart keressz?» —
«Öreg apus, hátha valami réczét lövök neked. »> Most az anyja
nőtestvére megengedi neki [t. i. hogy elmenjen]: «Az öreg
apádhoz mégy, az öreg apádhoz a prémes kamrába jutsz [majd],
s öreg apád tudtán kívül fuss el!» Most a nagy-folyóági gyermek
egészen jól hallja, a /ór^-[falvi] gyerekek [így] szólnak: «Te,
úgymond, nagy-folyóági ember vagy.» — «Én, úgymond, nagyfolyóági ember voltomat nem tudom, én yördy- [falvi] ember
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pela pöddr'ldt: naédn vodi mllnisa, i-sidi nvn loln at uellaidn
(v. ueVsaidn) i'» lou nemdz(a) ant pöddr'l.
mosa-pvraina iirdl igi taéi Ivbasna manda pitta pidds. iirdl
igi pela lauSl: «ma pa ufom.» iirdl lay§l: «tvras.» yordn igi eudl
nöymds : «yildn tüden í» ittam igina leltsa, ai %a@ nvlna amdsl
i manhydn. iöyhl leldds. naurem iirdl igi lau§l: «iiilwp-%oi/»
alrjdl pela uanthlí: kat pudi uas nila. «iiilvp-%oi, ioudi.' mundi
uuratsdn ma kalddmna.))
ittam uulfiasldn naurem seita ioutsdlli: nal hatna pidds.
nuolan %oi olmdn! mundi uuratsdn, manem liddtna uel'sdnh>
kimdt nal naurem pa ioutsdlli, [nal] uasydn tombina pidds, uas"
ydn anidsldydn yolna. ybrdt) igi laudl: «iiidl yoi ám'fí-iiy! katfa
ma ahn uelmdmna, ahn pn'g ilb(i) eudlt mandal tvyaina ioutsem, masti noyaidl eudlt, siiahnna yaisa, iwn pa, lau§l, semdt
amdsii uaidt uelda kurtsen! aédn uelmdmna nemdz(a) and nisa.»
vagyok.» Azok a nagy-folyóági gyermekhez [így] beszélnek:
«A hogyan az apád megöletett, úgy ölessél meg te is!» 0 semmit
sem beszél.
Egyszer az öreg apja a prémes kamrába készült menni.
Az öreg apjához [így] szól: «Én is megyek (tk. jövök).» Az öreg
apja [így] szól: «Akadék.» A ydrdn-[falvi] öreg leánya meg
szólalt: «Az unokádat elviszed?* Erre az öreg elhelyezte, a k i s
ladik orrán ül és mennek ketten. Az íját [is] beletette [a ladikba].
A gyermek öreg apja [így] szól: «Apátlan ember! [káromkodó
szó].» Előre felé látja: két fekete récze látszik. «Atyátlan ember,
[hát] lődd meg, [ha] az elébb [úgy] törekedtél utánam (tk. a
nyomomban).))
Most a nagy-folyóági gyermek [a nyilát] kilőtte: a nyíl
nem talált (tk. közbül esett). «Ugyan derék ember vagy! Az
elébb akaratoskodtál, hát öltél nekem ennivalót?)) A másik
nyilát is kilőtte a gyermek, [a nyíl] a két réczén túl esett le,
a réczék még [mindig] ülnek. A ybrdn-[falvi] öreg [így] szól:
«Apja embere, ebíi! Régen, mikor én az apádat megöltem, az
apád a víz alatt ment, a mikor [rá]lőttem, [mégis] a kellő helyen
(tk. húsánál), a véknyánál lett eltalálva, te pedig, úgymond, a
szem előtt ülő vadakat sem tudod megölni! Mikor az apáda*
megöltem, semmi sem látszott [t. i. belőle].*
10*
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ittam uasydn amdsldydn í-iirsu, ittam uásydn si ioutsdlli,
uásydn porfosym, noypbrldmddm uásydn nvllál eudlt soppi-eudtsdlli i-kemna, sem-sart eudlt eudtsdllí. «mosa-keba áédn yod\
ioutlws, si-sima male ioutliitda pitsdn.»
tázi Ivbasna ipyStsdydn, sittdlna uulfiáshy naurem roua yoza
yaida uutéiiis, iőyldl nvremds, ?íállál nvremds, uddi naudrnids,
uddi naudrmdmal svyát ittam iirdl igi yvmdá pymbdds. yáft %-peldk
eudlt iirdl igi noy-itl laygdrlál-kemna.
«iirdm-igi, mattá uulftásfoy áédm-igi mola tvyá eudlt ioudiIntsen h) ybrdy yoi lauSl: «má, laudl, al-nvyhm, má-kemdm riey"yoina áédn yundi ioutta ueritla ?» naldl pvstdsh, iirdl igi kát
semydn kutni ti ioutsdlli, iirdl igi oy-pat-lou áddl yvbdhs [sic!].
«áédm-ki uel'sen, nvy pá yvlá/»
yáfidl 'tpdi tál'sdllí, Ivbas puníds, louel mola mázds, sidi
leldds. áédl Ivyár mbstdsli, áédl iöySl mbstdsli, ybrdy iáy yoza
sirrids iöy§l, simds Ivyár yolna andám. Ivyár sömdds, iöyldl ujs,

ím a réczék ülnek egymás mellett, most a két réczére
[megint] rálőtt, a réczék [fölröppentek, a fölröppent réczéket
az orruk irányában egyformán kettévágta, egy szempillantás i?)
alatt kettévágta. «No hát, az apád a hogyan lődözött, olyan
formán kezdte] már te is lődözni.»
A prémes kamrához értek, erre a nagy-folyóági gyermek,
[mikor] a meredek parthoz akart ütődni, az ijját megragadta,
a nyilait megragadta, kiugrott a partra, miközben [ő] kiugrott,
ím az öreg apja fölborult [a ladikkal]. A ladik egyik oldalánál
az öreg apja [úgy] a válláig följön [a vízből].
«Öreg apám, egykor a nagy-folyóági apám uramat milyen
helyen lőtted meg?» A %brdy-[falvi] ember [így] szól: «En, úgy
mond, csak tréfálok, magamforma ember az atyádat hogyan
tudta volna meglőni?» A nyilát [az ijjára] helyezte, megczélozta,
az öreg apjának a két szeme közé oda lőtte, a koponyája külön
lefordult. «Ha az atyámat megölted, te is halj meg!»
A ladikját kihúzta a part
kamrát kinyitotta, a mi
kellett neki, igyen megrakodott. Az atyja pánczélját megismerte,
az atyja íjját megismerte, a ybrdy népnél ilyen íjj, ilyen pánczól
még nincs. A pánczélt magára vette, az íjját vette, kiment,
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kim-edds, uanthVi: ai yafiayvt iidal úila Un iuudm tvyaidl eudlt.
nr>m2dl nvmdsl: «má ilamba uerna si jrithm, neyyoina ioy§tsaÍ9m.
ittam lou Isi áddl neyyoi, manem tol'tna ueldi an' uerdmhli.i) ti
ioylds: aygdl ieui. «i ig9n yol tűsen?)) — «« igdm uel'sem.)) —
unión ittam mana, moudnna rbt-neyyoi ázat an' tvihn, moudnna
iof§tt9?i iubina igmas tvya sáraií nhn, si-pvraina manem tűda nhn.i>
yafalna lehs, ybrgy niyna liddtna mása. «mana/ tam vu9n
nöylal sidi nöySlddn mólt mur yoza ioy§thn, nvy moudn lop'gau9t-nvl tombina yomn and ol, uan. lon'g-audt-nvl eudlt liramdif
lon'g-audt-nvlna ioySthn, moudn lep you and ol.»
ybrgy ninna partsa (kitsa), selta manmal itna átl an' ybiú,
yvtl an' ybiú, yada almai iidina yafol ípdi talhlí, mouna /biú.
almai manl, pá manl, sidi mandal eudlt moudlna ioytds, loy'gáu9t-nvlna afoyna ioyStl. selta 9Úg9shlí: «ma katra uuldashy
yoi olm9m, momm mola-yoza, yada-pela ól fi — o-momn you
and ol. — seda olht: keu-yaday pöySl, pet-kazay iay, si petkaz9y iay momn eualt osht.))
látja: kis-csónakos (é. kis csónakban ülő) jövése látszik az ő
érkeztük hely felöl. Elméje elmélkedik: «Talán még bajba is
jutok, ember jön felém. íme ő is magános ember, engem csak
nem tud megölni.» Ide érkezett: [hát] az anyja nőtestvére. «Az
öregedet hová tetted?» — «Az öregemet megöltem.*) — «Te
most már menj! A földeden nemzetségedből való embered
nincsen. A földedre érkezted után ha [majd] hamarosan jó helyre
találsz, akkor majd eljössz értem.»
A csónakjába ült, a ybrgy-[falvi] nő adott neki ennivalót.
«Menj! E folyó folyását kövesd! A mint így követed, néphez
érkezel, a te földed a Bálványhegyfokon túl nincs messze, [ahhoz
már] közel van. A Bálványhegyfoknál kérdezősködjél! Ha a
Eálványhegyf okhoz érsz, a földed onnét már nincs messze.»
A ybrgy-] falvi] nő elküldte, aztán ment egyfolytában, éjjel
sem nyugszik, nappal sem nyugszik, a hol az álom jön [szemére],
[ott] a földön pihen. Az álma elmúlik (tk. megy), megy tovább.
A mint így megy-mendegél, földjére érkezik, előbb a Bálványhegyfokhoz ér. x\ztán kérdezi: «En ezelőtt (tk. régen) nagyfolyóági ember voltam, a földem hol, merre felé van?» —
«A földed [már] nincs messze. — Ott van a kőházas falu, [aztán]
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lou si iázgy yöhs, lís, ienhs i mands. uan mands, X0^
mands, pet-kazdy iaylal yoza io/tds, ipdi-yaiis. mur al-uantht
lou pehl. uza uerds, uul igdt voya dmdsman pöddr'ht. «ma uulfiashy yoi ösam.» — «.uul$asldy igi top addl ös, mur), lauSl, ii/
tvimal and ossu. uuWashy igi i %mdl purdé ös, l %mdl ai niy ós,
ai niydl yördy ös.» — «si yördy nin iiy ma tam ösem, ma tom
mouna tiudSdm.» pet-kazdy igi laudl: «idna' sidi ös, kat nin tviis.»
ittam pet-kazdy igi laudl: «ma yozdm öla! nvyen iiy iugannl
tvilem.v — «malai áddm? olhm. ma, lau§l, addl tvyaina olda
an' uerithm, ma Isi mazdy mou tvihm tanya.» pet-kazdy igi
pöddrdds, lou si Ivyardl ey'sdli, laidi yoi-idi laiű. pet-kazdy igina
ittam uulfíashy yoi iiy-idi tvida pitsa. yördy iay yoza si naurem
yvhs-ki, uulfiashy iay rot andam ös loln.
a pet-kazdy-né^, ez a pet-kazdy-néjy a földed felől már tud.»
0 ezt a szót hallotta, evett, ivott és ment [tovább]. Eövid
ideig ment, hosszú ideig ment, a pet-kazdn -néphez érkezett, ki
kötött a partra. A nép csak néz feléje. Köszönt, az Öreg emberek
együtt ülvén beszélnek. «En nagy-folyóági ember vagyok.» —
«A nagy-folyóági öreg csak egyedül volt, mi, úgymond, nem
tudjuk, hogy fia lett volna. A nagy-folyóági öregnek az egyik
felesége Öreg volt, a másik felesége fiatal nő volt, a fiatal fele
sége yördy-niS volt.» — «Ennek a ;/ór9??-nőnek a fia én vagyok,
én ott (tk. azon a földön) születtem.)) A pet-kazdy-[falvi] öreg
[így] szól: «Csakugyan úgy volt, két felesége volt."
Most a pet-kazdy-[íd\v\\ öreg [így] szól: «Maradj (tk. légy)
nálam! téged fiam gyanánt tartlak.» — «Miért [volna] rossz?
[Itt] maradok (tk. leszek). Én, úgymond, magános helyen nem
tudok meglenni, [jóllehet] talán nekem is van földem.* A petkazdy-[falvi] öreg [így] szól: «A halász-falutól kezdve a nagyfolyóággal együtt, a ^ar^a-folyóval együtt mind a te földed.»
Aztán a pet-kazdy-[falvi] öreg beszélt, ő ím a pánczélját le
vetette, álló ember gyanánt áll [az], A pet-kázdy-[falvi] öreg
most már a nagy-folyóági embert fia gyanánt kezdte tartani.
Ha a ^ör3??-népnél ez a gyermek meghalt volna, a nagy-folyóági
nép nemzetsége [már] nem volna.
PÁPAY JÓZSEF.

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Negyedik közlemény.)

Az oratio obliqua a görögben.
49. Valamely szóbanlévő személynek (nemcsak idegen sze
mélynek, hanem magának a beszélőnek is) gondolatát, érzését
vagy nyilatkozatát kétféleképpen lehet közölni: először úgy
nevezett egyenes idézettel, azaz egészen az eredeti formájában,
oratio rectában; másodszor függővé téve valamely kitett vagy
elhallgatott érzést vagy nyilatkozást jelentő igétől (verbum sentienti et dicendi), s ez esetben többnyire módosított formában. 69 )
Ez az utóbbi az oratio obliqua. Tárgyam szempontjából volta
képpen csak az időalakok esetleges módosulásait kellene meg
figyelnem. De mivel az oratio obliquára vonatkozó elmélet ez
idő szerint még sehol sincs kielégítően kifejtve, itt, munkám
görög részében kísérelem meg az oratio obliquára vonatkozó
főtudnivalók rendszeres kifejtését.
Az oratio obliqua első és legkezdetlegesebb kelléke és is
mertetőjele az igebeli személy (persona verbi) megváltozása,
módosulása. Ez a változás nem mindig szükséges, de az esetek
legnagyobb részében az. Az oratio obliquás szerkezetek ugyanis
69
) Olyan főnévi mellékmondatok, melyek 'ón vagy tűs kötőszóval
fűződnek ugyan a verbum regenshez, de személyváltozás nélkül, tehát
teljesen az eredeti formában közöltetnek, n e m tekinthetők oratio obliquáknak. A görögben efféle rendkívül kezdetleges, de igen élénk hatású köz
léseket még az irodalmi stílus is megenged. Pl. Xen. Anab. I. 6. 8. 5 őe
á^Expívaxo o x i ou3' e? Ysvoípjv aot ?íXo;, aoí y áv T:OTE ETI Sójától. Platón, Kriton 50, 0. Xatoi Sv efaoiev oí vófiot oxi w Sci/parE; IJLTJ Saúu&Zt xa XEyójxsva. Ilyen
kor a kiadók az idézet első szavát rendesen nagy betűvel írják. Érdekes
példa a hirtelen átmenet miatt ez (Xen. An. I. 3. 20) rcpbs TOUTOV OUV «p»j
poúX£a3ai llSÉiv xSv ;XEV rjix.itpii.dk,TTJV oíxrjv ?f* 5tPf(í»stv iniSiívaii auTW, 5jv 8k ozú-fj],
íj p. el <; EXE! rcpő; xau-aPouXEU(ió[i.E5a. Több példát 1. Kühnernél I P
885. 1. Azonban, m i n t látni fogjuk, valódi oratio obliquában is megeshetik,
hogy a közlött nyilatkozat egészen m e g m a r a d eredeti formájában. Ilyen
kor gyakran kétséges lehet, or. obl.-val van-e dolgunk.
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két helyzetet foglalnak magukban. Az egyik, melyben a közlő
személy beszél, a másik, melyben a szereplő személy közlött
gondolata vagy nyilatkozata történt vagy történik vagy fog tör
ténni. Ha a két külömböző helyzetben a három lehetséges sze
mélynek egymáshoz való viszonya nem azonos: az oratio obliquabeli ige személyének és a névmás kategóriáknak ehhez a mó
dosult viszonyhoz kell alkalmazkodniuk. Pl. or. recta: Megjött!
Ha ezt a jelentést egy, közléskor jelenlevő második személy a
beszélőről (közlőről) tette, az oratio obliquának igy kell ala
kulnia : Jelentetted, hogy megjöttem. Névmással: or. recta: Ó meg
jött ; or. obi.: Jelentetted, hogy én megjöttem.
Az oratio obliqua ezen legkezdetlegesebb formájában (me
lyen a magyar nyelv egyáltalában túl sem ment. s mely a
görögben is nagyon gyakori) a személyes viszonyok módosulásán
kivül minden egyéb elem teljesen olyan, mint az oratio rectában.
Másszóval: a közlő személy máskülömben teljesen a szereplő
személy állásfontjára helyezkedik, s egészen úgy beszél, mint az.
Nevezetesen az idői, cselekvésbeli es módbeli viszonyokat éppen
úgy fogja fel és éppen úgy fejezi ki, mint a szóbanlévő szereplő
személy. Ha a szereplő személy múltnak jelzi a nyilatkozatában
lévő történést, a közlő Í3 annak jelzi; ha nem jelzi annak, a
közlő sem jelzi, jóllehet az ő szempontjából már elmúlt lehet. Ha
a szereplő személy befejezettnek fogja fel a nyilatkozatában lévő
történést, a közlő személy is úgy fogja fel és annak jelzi. Ha a
szereplő személy kívánatosnak, szükségesnek, lehetségesnek, fel
tételtől függőnek fogja fel az illető történést, a közlő személy
hasonlóképp cselekszik. Egyszóval: idő, actió és módhasználat
tekintetében a közlő személy teljesen objektív; nem törődik
azzal, az ő szempontjából milyen idejű, milyen cselekvésű, mi
lyen modalis árnyalatú a közlött történés. Öntudatlanul a sze
replő személy álláspontjára helyezkedik, s a személyt kivéve,
minden egyéb elemet ebből az álláspontból fog fel és fejez ki.
A közlött nyilatkozat a beszélőt tényleg környező, való helyzet
hez (az ú. n. «jelenhez») semmiképpen sincs viszonyítva, sem
köz vetetlenül, sem közvetve.10)
70
) Mikor t e h á t a g r a m m a t i k u s ilyenkor «elöidejűségről vagy utó:idejűségről» beszéi, idegen nyelvek körmönfontabb oratio obJiquájára gon
dolva, meghamisítja a lelki tényeket. Elöidejűségről ebben a primitív,
objektív oratio obliquában szó sem lehet, csak (átképzeléses) múltról. Utóidejűségről sem, csak (átkópzeléses) jövőről. Hiszen az or. obl.-nak ezt a
fajtáját éppen az jellemzi, hogy a közlő egyén szempontjából minden vi
szonyításnak hijjával van — a személyek módosulását kivéve. (Komonczyn a k ebben a kérdésben igaza volt Kalmárral szemben a később említendő
vitában.) A személyes viszonyok közt a gyermek is csakhamar külömbséget tesz. A cselekvésbeli, időbeli, s főleg a módbeli viszonyok azonban
m á r az elme nagyobb fejlettségét követelik.
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Az oratio obliqua ezen kezdetleges, de igen dramatikus,
tehát közvetetlen hatású formájához tartoznak a görögben is
mindazon oratio obliquák, melyekben az esetleges személyvál
tozást kivéve semmi egyéb módosulás sincs a megfelelő oratio
rectához képest.
50. Ilyenek kivált azok az oratio obliquák, melyek mull
(alakú vagy vonatkozású) verbum sentiendi- vagy dicendi-től
függenek. Ezekben — épp úgy, mint a magyarban is — az
oratio obliqua igealakja nem az elbeszélő személynek, hanem
az elbeszélésben szereplő személynek szempontjából lehet meg
választva nemcsak idő és actio, hanem mód tekintetében is.
A módhasználat ugyan szorosan véve nem tartozik tárgyamhoz ;
hogy azonban az efféle objektív oratio obliquák minden fajtáját
feltüntessem, itt a múlt alakú igéktől függő szerkezetekben czélszerűnek tartottam az átképzeléses móáhasználat eseteit is fel
venni (1. az ej pontot). Annyiban, hogy a multság velők sincs
megjelölve, külömben is éppen olyan joggal sorolhatók fel az
időhasználat jellemzésére is, mint az indicativus achronistikus
alakjai. Időbeli állásponteltolódást azért érzünk ki az összes
achronistikus alakokból, mert nem jelölik a multságot abban az
esetben sern, ha az oratio obliquában foglalt esemény vagy álla
pot az elbeszélő szempontjából már szintén a múltba tartozik.
A conjunctivusnál és az optativusnál a modalis értelmi árnyalat
feledteti az idői momentumot: innen van, hogy az (achronis
tikus) indicativusokból jobban kiérezzük az időbeli átképzelést.
Lélektanilag azonban nincs külömbség az alakok használatában:
valamennyit az elbeszélő tényleges álláspontjából való (szubjektív)
időviszony tekintdbe nem vétele jellemzi. Legfeltűnőbb minden
esetre az időbeli átképzelés, ha az oratio obliqua igéje (állásponteltolódásos) jövő idejű. Legkevésbbé érezhető, ha az or. obi.
igéje (állásponteltolódásos) múlt idejű: sőt ez utóbbi esetben,
mint látni fogjuk, kérdéses lehet.
A következő példák az or. obliqua igéjének alakkategoriái
szerint vannak felsorolva.
a) Imperfectumok.
a) Egyenes kérdőszóval bevezetett mondatok. Ezek állnak leg
közelebb az oratio rectához, mert kötőszó sem jelzi az oratio
obliquát: Xen. An. L 8. 16. i$aó|iaas, TÍ? rcapaYTéXXet (sze
mélyvált, sincs); — Herod. y. 13. ó §' áfJieí(3sT0 xívs? SYJ oí IlaiÓVBC, avfrpwjroí slai. — |) Ü. n. jüggő kérdések (relatív kérdő
szóval bevezetett mondatok). Soph. El. 760. ávwXóXo^e, oía l'pya
<3páaa<; oía X a f ^ á v e i xaxá. — Xen. An. V. 7. 23. ^pwttov,
ou l a t i TÖ TTpá^ixa — y) o t t v. &<; kötőszóval bevezetett jelentő
mondatok. Thukyd. VIII. 78. §is(3ócov w? . . . c p & s í p s t a i tá Trpcq{iata. — Xen. An. I. 3. 20. ó S' forexpívato ou áxoóet.
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b) Perfectumok (achronistikusak; meglévőnek képzelt álla
pot a történés kiemelésével!). Thuk. L 114. fynf&di] ott>t$ ott
Méjapa ácpéo'CY]%£ (hogy el van szakadva) xac oi cppoopoi őiscpftapjiévoi s l a l v óttö Msyapécüv; — 1. több példát a 20. pont
B. I. részében.71)
c) Múlt alakok. (Természetesen mind a szereplő személy
szempontjából multak, nem pedig a beszélőéből; ne vezessen
félre az. hogy az elbeszélő tényleges helyzetének szempontjából
még inkább multaknak kell lenniÖk. Ne feledjük, hogy efféle
oratio obliquában nem a tényleges helyzet szempontjából tör
ténik az időviszonyítás.)
a) Egyenes kérdőszóval bevezetett mondatok. Az áíképzelés
elég élénken kiérezhetö. Xen. Anab. II. 3. 20. epsa-öm §é fxe
sxéXsoasv, zívoc, evexsv s a t p a t s ó a a t e STC' aötóv. (Or. recta:
ZÍVOQ Ivsxsv eatpáreoaav lít' IJJLS ; -— [3) Belativ kérdőszavas mon
datok. Herod. I. 31. i{JiaxápiCov, ouov téxvtov s x ó p v j a s . — f)
5 t t p. w? kötőszós jelentő mondatok: Horn. XI. 439. yvő) §'
5
()5ÜOSÍ)C, o oí ou TI téXo? xatá xaípiov ^X-ftsv (sf/oq), Xen.
Hell. VII. 1. 34. efys XSYSIV, ott JJLÓVOI tő>v cEXX-/]vcov [3aciXeí a o v s •x á)(o v t o. - Herod. I. Sü. IXsfs SyJ w? r\ X t> s 6 SóXwv. . . . —

71
) Látjuk, hogy a görög achronistikus perfectum még olyan oratio
obliquákban is meglévő állapotot jelent (persze átképzeléssel, a szereplő
személyek szempontjából), melyek történése a beszélő szempontjából elmúl
hatott, s melyek verbum régense is múlt időben áll. Annál kevésbbé fog
hatom fel, hogyan m a g y a r á z h a t t a félre éppen egyik legkiválóbb szakértőnk
ÍOTK. 34. évf. 1900. 47. lap) ezt az ártatlanabb perfectumot: auvEtX^atrt
Xenophonnál. Szerinte u g y a n i s : «a görög perfectum m á r Xenophonnál
előfordul perf. hist. értelmében i s . . . 1. Anab. I I I . 1. 3 5 . . . . oöí ftiv EOUVI-JSr^xv, auvslrjsaa: =z ouvíXajSovn (!). A hibát az okozta, hogy az értekező n e m
vette tekintetbe, hogy ez az egész idézett kitétel Xenophonnál nem elbe
szélésben, h a n e m szónoki beszédben fordul elő. A hely voltaképpen így
v a n : «'AXXa taŰTa u.sv Sí; rávTE? ETtiaTáuES-a (t. i. mi, a görög táborban lévő
katonák), 8~i pctdiXeüs xa\ Tiaoa^pE'ovrjí oö? [iiv EŐuv/jSTjaav au v E t A rj <p a a i v fjjxfTiv,
•col? ő' SAAŰIÍ SíjXov Sxt E1 Ktpou A £Ú a u ejt v. SuvstX^tpaoiv és IjrtftauXeúoufftv egészen
egyforma achronistikus alakok, csakhogy az első perfectum = elfogták =
f o g v a t a r t j á k , a második imperfectum = leselkednek, á r m á n y k o d n a k .
Mint látni fogjuk, a nem m ú l t verbum sentienti-ktől függő mellékmon
datok rendesen tényeket foglalnak magukban, s ilyenformán igéjük alakja
a beszélő szempontjából van megválasztva. A beszélő itt azt konstatálja,
hogy beszélése idején milyenek a meglévő állapotok, s mi történik beszélése idején. Nem csodálnám annyira, h a az achronistikus perfectumot
elbeszélő (múlt) igealak mellett értené múltnak valaki (1. a példákat a
20. pontban B . I. alatt, vagy fenn ezt: ^yÉASrj, oxt fthyapa itpéa-crps), h a
teszem azt, a Xenophon-féle hely nem szónoki beszédben, hanem elbeszé
lésben volna, í g y : EEVOOCÜV xa- b azpaxbi autoű qjsúiTavTO, otí [3. xal T. oüs . . .
Ecuvrt5r,aav, ouvEtXrJoaoiv aÜTtöv, m e r t ilyenkor az átképzelés csakugyan nehéz
ségeket okozhat. De a Xenophon-féle példában nincs is átképzelés: annak
helyes megértéséhez elegendő a szövegbeli összefüggés tekintetbevétele.
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Ezekben az esetekben az átképzelés n é h a kérdéses lehet. (Erről
később.)
d) Jövő idejű alakok. Az átképzelés egészen nyilvánvaló,
m e r t a beszélő szempontjából a jövő idejű történés is többnyire
e l m ú l t m á r a valóságban, a) egyenes kérdőszóval bevezetett mon
datok. Példát eddig csak (múlt verb. regensbez tartozó) igenévtől függőt találtam X e n . An. I . 4. 13. Mévcov §é rcplv SY)XOV
sívai, TÍ T c o i T j a o o o i v oi áXXqi atpar^foi, rcórepov 11]> o v T a t Kópío
YJ oo, aovéXs^s TÖ aocoö aTpáTsojxa; — I. 7. 8. sia^aav . . . 01
GTpaiYjYoi . . . á^ioövrsg siSévaí t í ocptotv l o t a i , éáv xpar/jacoatv
(or. r e c t a : TÍ Yjpüv I s t a t sáv xpaT^acojisv;) (3) relativ
kérdőszóval
X e n . Anab. I. 8. 2 1 . Köpő? . . . sjrejJieXeíto, o TI % o IYJ O S I paatMÓí Isocr. . 4 , 79. t&s a t á ö t t í STOIOÖVTO Tipög áXXvjXooc, oo^ óicórspoi . . . a p i o o a t v, áXX' 07rót£poi cp-8-fjOOVta i TTTJVTCÓXIVávadóv
TI jcptYjoavxsi;. — Y) $ 11 v. é ? kötőszós ]elentő mondatok:
Xen.
A n a b . I. 7. 18. SOTEV OTI paotXeö? 06 | i a ^ e i t a i ; X e n . An. VII.
1. 3 6 . éxY)po£sv, . . . o u T c e i r p á o e x a t . — Herod. I. 13. sírcs YJ
LTUO'ÍYJ, &>c, . . . TÍOK; Y] i s t. — V. 36. aovs[3oóXsos 7roiéstv,

ŐXÍO? . . .

s a o v T a t.
Természetesen semmit sem változtat a szerkezet magyará
zatán, h a a verbum régens n e m m ú l t alakú, h a n e m úgynevezett
prsesens h i s t o r i c u m ; ez esetben az átképzelés m á r a verbum
regensben is megvan. P l . X e n . An. I. 10. 15. áicafYáXXet, ozi epsóYOOOIV. — I I . 1. 7. XéYouatv, OTI xsXsóst. — Thukyd. I I I . 29. 1.
TiovfrávovTai ovi YJ MOTIXYJVYJ sáXwxe. — Herod. VI. 6 3 . !£ctfféXX$t
OTI oi TZOXC, YSYOVS, stb. éppen így m ú l t és jövő alakokkal is.
e) Achronistikus
függő módalakok.
Az oratio obliquabeli
igealak modalitása n e m az elbeszélő személy, h a n e m a szereplő
személy lelkiállapotának megfelelőleg .van kifejezve; az illető
m ó d o k a megfelelő oratio rectában is megvannak. Idői álláspont
eltolódást természetesen ilyenkor csak annyiban érzünk, hogy
az oratio obliquabeli történés multsága az elbeszélő szempont
jából nincsen kifejezve: a) Conjnnctivusok
a szereplő személy
szempontjából. Pl. Herod. I. 13. ouvé^Yjoav s? TOÍÜTÖ
, Y)V
•xsv SY) TÖ )(pYjaTYjpiov a v s X YJ [uv (3aaiXéa eívat, . . . . PaaiXsúeiv.
(Or. r e c t a : Y)V . . . . ávéXYj paoiXsíx; eaTw); — I. 19. YJ IIÜÍKYJ . . .
ou% i'cpY] ^pYjastv, 7rpív Y) TÖV VYjöv . . . á v o p ^ - w a c o a t . (Or. r e c t a :
oo ^p"/]acú, Tcplv 7] ávop^'íóaYjTs). — I. 2 1 . írpoeírcs MiXYjaíoiai, sTisáv
aoTÖc; OY][AYJV(), . . . icívstv (or. r e c t a :

sTrsáv <3Y]U.YJVW, TTÍVCTS). —

I, 29. ópxíoiai xaTsí^ovTO §éxa í t s a ^pYjaeaftat vó^oiai, TOÖ? av
aepi SóXtov •9-YjTat, (or. r e c t a : ^pYjoóixsíJ-a . . . . TOÖ? av E. •íH]T-ai). — I. 5 3 . különösen tanulságos példa, m e r t a conjunctivuson kívül szubjektivebb optativusos szerkezetet is m u t a t : éveTéXXSTO ó Kpotao? STCctpcoTáv Tá ypYjOTifjpia, el o t p a T S Ó Y j T a i (or.
r e c t a : el oTpaTSÓwfjiai) sVi Iiépaa<; Kpoíoo? xai el' Tiva OTpaTÖv av-
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(or. r e c t a :

jzp o a&(ú \L O.Í) cpíXov. $)

Optati-

vitsok. Nem tévesztendők össze az elbeszélő szempontjából való
optativusokkal. A most szóban lévők a megfelelő oratio rectában is megvannak, (még a nem múlt verb. sentiendi után állók
is). Elsőrangú mellékmondatokban áv-nal, másodrangúakban av
nélkül állhatnak: Pl. Thukyd. VI. 52. (az elején) éairjYYéXXsTo §é
átkot?, . . . &C, sí iX'do.tftV, j r p o a ^ o o p o i s v av xal ovi Eopaxóaioc !&7}po5m vaonxóv. (Az állásponteltolódást a TrXvjpoöat nemmult indicativus is mutatja. Or. rectában: ei SÉX&ottt, 7ipoa^(opoi[JLSV av.) Xen. Anab. I. 6. 3. strcsv, . . . ott 106? , . . iizizéas Y)
x a t a x a í v o i av . . .r) . . . IX ot (or. recta: xataxaívotfu, IXoi[i.t
av). Ezek az optativusok mind a szereplő személy szempont
jából való alkalmi lehetőséget jelentik. De ilyeneknek szokás
venni másodrangú mondásokban a gyakoriságot («unbestimmte
Frequenzo) kifejező optativusokat is, pl. Xen. Hell. V. 2. 8.
sőíőaaxov, OÍQ . . . . aavsa-cpaisóovto, oitoi 'qyoivvo
(Mert oratio
recta: at)ve<jtpaTsoó{is&a, óizol TJYOÍVTO) vagy Demosth. 30. 20.
ássxpívavto, ovi . . . xojfcíCotto (ez szubjektiv optativus!) . . . \a\i$áVOJV xaí)-' Ó7roaovoöv déoivo
lltpopo? aotwv. (Mert or. rectában:
exofiíCsto vA<po(3o? Xajxpávtóv xaíK ÓTTOSOVOÖV 8éoitö.)
Eddig csupán olyan oratio obliquákról volt szó, melyek
múlt idejű verbum sentiendi- v. dicendi-től függenek. A közölt
példák valamennyien olyanok, hogy az esetleges személyváltozást
kivéve az oratio obliquának semmi egyéb jele sincs bennök. De
van köztük sok olyan is, melyekben az elbeszélő személy szem
pontjából még a személyváltozás sem volt szükséges. Ilyenek pl.
sr)-aú(Jiaos, víq izapa^éXkei; — StsfBócov, (ÚQ cp&sípsTat rá 7rpáY{jtata; — rjfféXíh], ovi M. acps 3t7jxe; — sjxaxáptCov, oíwv TSXVIÚV
Ixóprjas; — slrcsv ovi paaiXsí)? 06 ^ayslvai; — icovö-ávovcat ovi fj
MOUXTJVY] sáXooxe ; — stb. Ezekben a példákban az oratio obliquá
nak egyedüli jele a kötőszó, s így ezek azok a görög oratio obliquák, melyeknek formája a lehető legkezdetlegesebb. De a
görög oratio obliqua még sem annyira kezdetleges mint a ma
gyar, nemcsak azért, mert, mint mindjárt szóvá teszszük, igeneves
szerkezetei és szubjektiv módjelzésű formái is vannak, hanem
azért is, mert a kötőszó sohasem maradhat el az oratio obli
qua élén.72)
n
) Csak nagyritkán, közbevetett mondatokban v. ö. pl. Aesch. Agam.
615., Soph. Phil. 615. Plat. Resp. 420. C. Az oratio obliqua legelején soha!
Még a más munkáját kivonatoló görög írók, többi közt a byzánczi írók,
sem mulasztják el fejezet-bevezető 'óxi kötőszóval jelezni, hogy a más mun
káját excerpálják. (Ezekre a jelentőséges ovi kötőszókra nem mindig ügyel
nek a byzánczi írók fordítói és felhasználói!) A görögben tehát nincs meg
az az ingadozás, kétértelműség az oratio obliqua és az oratio recta közt,
a mely a magyar előadásban annyira közönséges, annyival inkább, m e r t
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51. Mint látni fogjuk, a múlt verbum sentiendire követ
kező főnévi mellékmondatokban előfordul az ógörögben az indicativus múlt idejének a fennebb (I. 1. A. e.) ismertetett átképzeléses használattól külömböző szubjektiv használata is. De
mielőtt erre áttérek, szólni akarok még a nem mait verbum
sentienditöl függő alakhasználatról is. Ezúttal azonban mellőz
hetem a fönnebb közölt példakategoriák közül azokat, melyek,
mivel időbeli átkópzelés nincs bennök, nem tartoznak szorosan
tárgyamhoz, s melyeket csak az átképzeléses használat kifejté
sének teljessége czéljából vettem ott fel (e) alatt). Megelégszem
rövid jelzésével annak, hogy az objektiv (a szereplő személy
szempontjából való or. rectában is szükséges) optativusok oratio
obliquában nem-mult verbum sentiendi alak után is előfordul
hatnak, még pedig av szócskával is, áv szócska nélkül is. Ezeket
az optativusokat ne téveszszük össze a szubjektiv optativusokkal,
melyek nem múlt föige után később előadandó okból nem
használatosak. Pl. Horn. I. 344. ouős ti ol§s voíjaat. . . §iac»?
oí . . . aóoi [ j i a p o IVTO A^aioí (or. recta: TÍÖÍC, U,OI jia^soivto;); •—
Plat. Alc. I, 132. B. Trsipw kfyftnla&ai, ovtiva tpÓTuov I TC t JJL s X TJd- s l (JL s v Yjfiwv cxDTtóv (or. recta : cíva tp. E7i[[jis)a]tr£í[j.sv;); -— Euthyd.
296. E. oox, e^w, Sjüv TÍÖÍQ áfJicpiapTjtoÍTjv. — Lys. 5, 5. ooxéti
oxs^ovtai o ti ayad-bv sipfaa^évoi . . . sXsú'frspot f é v o i v t o . 'Av
szócskával: Xen. Cyr. I. 6. 10. eptütq;.<; . . . 7roö av á%b oob 7tópo?
TupoaYévo'. t o (or. recta: Ttob av Tcpoafévoito;); — Horn. XI.
792. zíc, 8' ol8\ sí xév oí . . . ^D{JL6V ö p í v a t ? ; — Soph. Trach. 2,
Xó^og {isv lat' cLpyaXoc, . . . . áic, ODX áv aiwv' s x {JL á $ o i Q Ppotwv
Xen. Symp. 3, 13. aXXá Xavfrávs!. ae, ozi oöx av § s £ a 10 tá §aaiXéíú? ^pYjjiata ávti zob DICD. Mindezekben a példákban a maa m a g y a r b a n az oratio rectá-s előadás is lehet átképzeléses (ínég pedig,
m i n t tudjuk, nemcsak az ú. n. prsesens historicum esetében, h a n e m akár
milyen más igealakéban is). Részletesen a m a g y a r részben szólok a ma
gyar nyelvnek erről a — tudtommal — senkitől eddig észre nem vett
sajátságáról. Addig is figyelmeztetem az olvasót Arany J á n o s Toldijának
következő (oratio obliqua ós átképzeléses or. recta közt lebegő) helyeire:
Toldi I I I . 4. 5. («Mert fölérni k ö n n y ű . . . ) ; I I I . 5. 5. («Mert e nép eper
szem volna haragjának* stb.); V. 12. 5. («De hát mért akarja» stb.).
IV. 7. 5. («Mert elmenne könnyen* . . . ) ; IV. 13. 4. («Ostoros gyermek
volt annál néha napján*), stb. stb. Pedig mindezeken a helyeken személy
változás v a n ; de ezek az oratio obliquában is szükségesek, s éppen ez
okozza a bizonytalanságot. (Si licet parva componere magnis, gondoljunk a
debreczeni m a g y a r cselédleány beszédére, mikor belekezd a küldött üze
netbe : ((Tisztelteti a tekintetes asszony a tekintetes asszonyt, hogy tes
sék . . . » stb. Hallottam m á r olyan lelkiismeretes üzenethozót is, a ki a
byzancziak módjára kezdte -— félreértés elkerülése végett — mondókáját,
ilyenformán: oHogy tisztelteti a t. a. a t. asszonyt, tessék . . . stb.» Ezek
az oratio obliqua-jelző hogy-ok irodalmi, s kivált költői stilusba n e m valók,
s innen a fennebb említett bizonytalanság.)
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gyárban is lehet feltételes mód, mert a modalitás a szereplő
személy szempontjából van kifejezve (L. a 62. jegyzetet).
Ennek előrebocsátása után vizsgáljuk meg pusztán az
időhasználat szempontjából a nem-múlt verbum sentiendit kö
vető indicativusos szerkezeteket.
Ha a verbum sentiendi nem múlt idejű (és ú. n. prsesens
historicumnak sem fogható fel) akkor a) lehet achronistikus
imperfecti v. perfecti indicativus, még pedig a) általános (gene
rális), minden időre érvényes értelmű, (3) jövő vonatkozású, ki
vált, ha punctuaiis alapértelmű törzsökhöz tartozik, vagy leg
alább igekötős; b) lehet imperativus, s ez esetben jövő vonat
kozású ; c) lehet valamely actio conjunctivusa vagy optativusa,
még pedig a) önálló, s akkor legtöbbnyire jövő vonatkozású,
P) függő, ilyenkor idői vonatkozása a főige idejétől függ, tehát
múlt is, jövő is lehet; d) lehet igenév, s ilyenkor a) idői vonat
kozása a hozzátartozó főige idejétől függ, de (3) ha aoristos, ren
desen, ha imperfectum, néha, lehet múlt vonatkozású is achro
nistikus főige után (1. a 34. pontot), mert achronistikus főige
mellett az előzményesség a multsággal egyértelmű; e) lehet
valóságos futurum az alak, s ez esetben jövő értelmű.
Ezen esetek közül mindazoknál, melyekben a verbum sen
tiendi syntaktikai okból múlt vonatkozású, az oratio obliqua
éppen úgy alakulhat, mint a valóságos múlt alakú verbum sen
tiendi után. Néhány ilyen példa elő is fordult már eddigi fej
tegetésünkben is. Most már csak azokat az esetlegességeket kell
tehát megvizsgálnunk, melyekben a verbum sentiendi vagy
egyenesen jövő idejű alak (ej) vagy jövő vonatkozású (a) P);
b); c) a); ej P) vagy minden időre érvényes achronistikus in
dicativus. Példáink is csupán ezekre az esetekre fognak vonat
kozni.
Ha ezekben az esetekben a verbum sentienditől függő
eseményt vagy helyzetet vizsgáljuk — mikor a mellékmondat
igéje nem jövő idejű v. jövő vonatkozású — legtöbb esetben arra
az eredményre jutunk, hogy az a dolgok természete szerint
magának a beszélőnek (közlőnek) szempontjából is tény, még
pedig vagy ránézve (a közlőre nézve) fejlődő történés vagy meg
lévő állapot, vagy ránézve múlt történés, vagy állapot. Az ilyen
alakú és jelentésű verba sentiendi és dicendivel kapcsolatban
tehát a beszélő a mellékmondat igéjének időviszonyát nem min
dig a szereplő személy álláspontjából (átképzeléssel), hanem a
maga álláspontjából jelzi. Pl. Ti is megtudjátok majd, hogy ez
így van. (Értsd: így van: most, mikor beszélek). Majd meglátjá
tok ti is, hogy hiba történt. (Értsd: a hiba már szerintem is
tény, még pedig múlt tény). Mondd meg neki, hogy az öcscse
meghalt. (Értsd : már meg van halva, tényleg meglévő állapot.)
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Sophokles, Elektra, 561. Xá£co Sé aoi wc ob SíxTft y' exTscvac
('Aya|ii[Avova) = azt mondom majd, hogy nem igazságosan ölted
meg. (Értsd : atyám már meg van ölve, ez tény. s erről a tény
ről azt fogom mondani, hogy igazságtalan == íxtstvou; Ttoccépa
|JLOD' Xá£o) Ss wc OD SÍXTQ sxtstvacr aotév). Platón, Protag. 349. D.
tóSs §s Yvwast. Stt aXyjv)-^ XSYÜ> (Értsd: én igazat beszélek, s te
erről meg fogsz győződni — dXrft7\ XS^OÚ, ab Sé wSs yvcóast
aotó). Xen. An. I. 4. 8. (Itt nem futurum alak van, de jövő
vonatkozású imperativus) STiiatáadioaav, ozi oote aTtoosőpáxaaiv...
OUTE a7C07recpsÓY<xaiv (Értsd : nem sikerült a szökésük és nem men
tek (mentesek) még a bajtól: ezt tudják meg!). Od. 15. 40. zbv
5' ÓTpövat . . . . a7fsXt7]v spsovra, . . . oovsxa ocöc eaat xai SÍXTJXou&ac (Értsd: épségben vagy, megjöttél: a hírnök tudassa ezt a
tényt). Demosth. 19. 40. (Jövő vonatkozású optativus): ob TOÍVDV
;J,ÓVOV in TOÚTOJV atv YVOWJTS, Stt Ssivöv OÉ>5' ónoöv TCé7ioví)'£, áXXá
stb. (Értsd: nem érte semmi baj; ti is átláthatjátok a következőkből). Látjuk, hogy a helyek természetes értelme szerint
az efféle jövő vonatkozású verbum regenseket követő nem-jövő
vonatkozású szerkezetekben az ige időviszonyítása rendesen nem
a szereplő személy, hanem a közlő személy álláspontjából magya
rázható. Az efféle szerkezetek tényeknek gondolt eseményeket vagy
állapotokat tartalmazván, voltaképpen csak főnévi mellékmon
datok; oratio obliqua voltuk lélektani szempontból legalább is
kétséges, mert nem idegen gondolatot idéznek, s annál kétségesebb,
minél jobban kiérezzük a ténylegességet. Azonban — s ezt kü
lönös nyomatékkal jegyzem meg, - lehetnek valóságos objektív
oratio obliquák a jövő vonatkozású verba sentienditől függő
mellékmondatok is, ha a helyzet és az értelem szerint azoknak
tekinthetők. Ha pl. Elektra a fennebb közölt Sophokles-féle pél
dában (El. 561.) még Agamemnon életbenlétekor, feltételesen
mondta volna azokat a szavakat Klytaimnestrának, ilyen for
mában : sáv xtsívfjC \\va\Lé<pova, Xé£w, wc ob őíx-fl 7' extsivac,
akkor az oratio obliqua extsivae alakját a szereplő személy (ez
esetben ugyancsak Elektra) jövendő álláspontjáról jelzett múlt
nak tekintenők. tehát a helyet objektívebb (időátképzeléses) ora
tio obliquának kellene felfognunk. Hasonlóképpen valóságos
oratio obliquának érezzük a nem múlt verb. sentienditől függő
mellékmondatot, ha igéje jövő alakú vagy jövő vonatkozású.
Pl. cpvjatv ov. arcsXsúastat. == azt mondja, hogy elmegy. Ilyenkor
ugyanis nem lehet tényről szó.
A nem-jövö vonatkozású achronistikus alakoktól függő
«hogy»-os főnévi mondatokra nézve tárgyunk szempontjából kö
zömbös kérdés, oratio obliquának tekintsük-é őket, vagy sem,
mert időbeli átképzelést sem emígy, sem amúgy nem érezhetünk
ki belőlök. Pl. Herod. VII. 2i'0. Oox syco swrat, oxi totót AoSoíat,
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I^pYjos (YJ TID^ÍYJ). Xen. Anab. IV. 1. "Ooa ^év STJ SV T^ ávapáost s^évexo [xé^pi rf)s [Aá^T]? . . . . sv T(p 7tpóaö-sv XÓ7tj> SSSTJXÍOtai. A mellékmondat igéje ugyanis igy is, amúgy is múltra ér
tendő. De voltaképpen úgy áll a dolog, hogy, ha a mellékmon
dat határozott ténynek értendő, a mellékmondat oratio obliqua
volta még ilyen teljesen achronistikus alakok után is kétséges.
PL Horn. XV. 248. oöx CLÍBIQ fa JJLS páXsv; (Értsd: Alag \u páXev, oo 8s oóx ácsig;) VIII. 362. ooSé a ttbv [i.s[iv7jtou, 8 of iroXXdoug uíöv . . . owsaxov. (Értsd : uióv oí aweaxov, 6 8' OÜ [jiá^vTjiac).
Xen. An. III. 1. 35. eiziazá\Lsd-a, OTI . . . auvstX^cpaotv, TOÍC 8 áXXoi? s7u(3ooXsóoDatv (Értsd: oovstX^cpaoi, srcipouXsúooaiv TOÖTO SXIatá^e&a, v. ö. a 71. jegyzetet).
52. Ugyanaz a lelki motívum, mely az ilyen nem-multba
tartozó mellékmondatok oratio obliqua voltát kétségessé teszi,
működhetik a múltba tartozó mellékmondatok eseteiben is. Meg
történhetik, hogy a közlő személy a múlt verbum sentiendi v.
dicenditől függő gondolatot vagy nyilatkozatot ilyen szubjektivebb
módon fejezi k i : nem a szereplő személy szempontjából választja
meg az időalakot, hanem a magáéból, s e szerint múlt időt mond
olyankor, mikor a fennebb közölt példák szerint (lásd a) b)
alatt) átképzeléses achronistikus indicativusi — az imperfectumét
vagy perfectumét — várnánk. Nagy nyomatékkal jegyzem meg,
hogy az ógörög nyelvben valamint a magyarban is a jelenség
nem csupán formalitás, mint pl. a francziában. A mellékmon
datban ilyenkor azért van múlt idő, mert az ő szempontjából
való multság jelölését az elbeszélő szükségesnek érezte. Leginkább
pedig olyankor érezte szükségesnek, ha a hely előzményeiben
már megismertetett az olvasójával valami olyan eseményt vagy
helyzetet, a melyről szereplő személyei a szöveg egymásutánjá
ban csak később vesznek tudomást. Az olvasó előtt ismeretesnek
feltett tényt foglalnak tehát magukban az efféle mellékmondatok,
s a múlt idejű igealak arra való, hogy az ige fogalmi tartal
mát ténylegesnek jelezze. Mivel éppen ez a használat az, mely
a legtöbb tévedésre adhat okot az oratio obliqua használatában
és magyarázatában, 73 ) az idetartozó minden egyes példában ma~3) Efféle szubjektív (tényjelző) múlt igealakos szerkezeteket idézett
KOMONCZY Gáspár KALMÁR Elek tételének megczáfolása czéljából «A ma
gyar idővonzat» ez. t a n u l m á n y á b a n a M. Nyelvőr 1905-i 34. évfolyamának
353. és köv. lapjain, annak bizonyítására, hogy a mtilt verbum régens u t á n
nemcsak «jelen», h a n e m «mult» igealak is következhetik «egyidejűség» jelö
lésére. Mindenekelőtt, mint kétségtelenül helyes szerkezetek, a vita anya
gán kívül helyezendők az olyan «mult» igés példák, melyekből, ámbár az
igék igekötővel vagy hangsúlyos határozóval perfectiv-terminativ actiój ú a k k á vannak alakítva, Komonczy n e m érezte ki a meglévő állapotot
jelző értelmet. (PL: «Petronius tudta, hogy Nero m ^ g y ü l ö l t e őt»: K a l m á r
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gyarázni iparkodom a tényjelző múlt alak lélektanát. Xen. An.
II. 5. 31—32. elmondja az olvasónak, hogy a perzsa lovasok
lemészárolták az útjukba kerülő görögöket. A görög tábor látta
csak igekötőtlenül hibáztatta a szerkezetet, s ebben teljességgel igaza volt,
m e r t a gyűlölség Petronius szempontjából m ú l t n a k - n e m érthető. De igekötősen a «mult» alak, igenis, az «egyidejű» állapot jelzésére is helyesen
h a s z n á l h a t ó ; ezt valószínűleg Kalmár sem vonja kétségbe, csak nem kon
statálta és m a g y a r á z t a a használatot.) Másodszor (ez m á r Kalmárnak szól):
a magyarban nem szabad «egyidejűségről és előidejűségről* beszélni, ha
n e m átkepzeleses időhasználatról, mert hiszen a kezdetleges m a g y a r oratio
obliquát éppen az actióviszonyítás hiánya jellemzi. H a r m a d s z o r : a m a g y a r
oratio obliqua rendesen átkepzeleses, s azért minden tősgyökeres m a g y a r
ember az összes benne lévő igealakokat nem a közlő, h a n e m a szóbanlévő személy szempontjából érti. A tényjelző m u l t a k használata a ma
gyarban még sokkal szűkebb körű mint a görögben s, úgy látom, leginkább
tagadó tőmondat mellett lehetséges. «A Kyklops nem vette észre (azt a.
tényt), hogy Odysseus társai oda voltak kötve a kosok hasa alá», ez talán
még képzelhető m a g y a r szerkezet (e. h. vannak kötve). Elfogadható a múlt
alak talán olyan példákban is, a hol a szóbanlévő személyek valami tény
nyel szemben való viszonya külön elemekkel van éreztetve, pl. kivált is
szócskával: «Petronius is tudta (a mit mi tudunk), hogy Nero gyűlölte őt».
De biz én m á r ezeket a példákat sem mondanám: csak értem, miért hasz
n á l t a a közlő, h a használta, a tényjelző multat. Legtöbb efféle múlt alak
használat ugyanis csakugyan nem egyéb gerrnanismusnál és gallicismusnál, s Kalmárnak nagy érdeme, hogy nemcsak szóvá tette, h a n e m kellő
nyomatékkal meg is rótta ezeket az idegenszerűségeket. A. m a g y a r m ú l t
idő az oratio obliquában puszta formalitássá
még nem vált, s éppen azért
valaki szempontjából — m á r vagy a szereplő személy, vagy a közlő sze
mély szempontjából — okvetetlenül m ú l t n a k érezzük. H a m á r m o s t a szóbanlóvő személy szempontjából n e m illik bele a helyzetbe, akkor tényjelzőnek, szubjektívnek értjük. Mivel pedig a szubjektivitásnak nagyon szűk
a köre a m a g y a r oratio obliquában: az efféle multak használata, mondjuk
ki bátran, a k á r h á n y példát találnak is rá, pl. JÓKAinál, hibás és kerü
lendő. Ilyen teszem azt Komonczynak ez a példája: «Ki látta a tanúk közül,
hogy Bús Ferencz e l l o p t a Bálint István pénzét?* Az ellopta alak n e m
magyarázható a tanúk szempontjából, m e r t sem azt, hogy a múltban el
lopta a vádlott a pénzt, sem azt, hogy (állapotjelzőnek fogva fel a perfectumot) (dopott — é r t s d : tolvaj — á l l a p o t b a n van a vádlott* semmiféle
t a n ú nem láthatta (legfeljebb hallhatta). A kérdést tehát ilyen értelemben
(azaz objektív oratio obliquának) csak hibbant eszű biró fogalmazhatná
így. E r g o : a biró, h a u g y a n így beszélt, vagy hibásan, sőt értelmetlenül
beszélt, vagy n e m beszólt tárgyilagosan, h a n e m — a m i aztán elég nagy
hiba egy bírótól — m á r kérdésében is ténynek jelezte a tolvajlást. Kér
dése jó m a g y a r fülnek legfeljebb ezt j e l e n t h e t i : «a pénzt ellopta a vád
lott, ez t é n y ; ki látta is, hogy lopja?» Mert bizony máskülönben így kel
lett volna fogalmaznia a kérdést: «ki láita a t a n ú k közül, hogy B. F .
ellopja v. lopja v. debreczeniesen «lopja elfelé* a B. J . p é n z é t ? * Komonczy
n a k Jókaiból idézett példái, — m á r a melyek nem hibásak, mert bizony
Jókainál ebben a tekintetben sok a gallicismus, meg a germanismus —
szintén ilyen természetűek. Pl. nőtt is látta mindenki, hogy Katalin
megs z o r í t á vőlegénye kezét* (N. B. a megszorítá alakot csak azért használja
Jókai, mert -t végű igetöveknél ezt az alakot szereti használni a pattogós
rosszhangzású perfectum helyett). I t t a hogy-os mondat is elbeszélő forNyelvtudományi
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a zavart, de még nem tudta, a miről mi tudjuk, hogy megtör
tént (íme, magyarul is multat kellett mondanom), s azért a 33.
fejezetben ezt olvassuk: 01 Ss ""EXXTJVSS nrjv ts unraaíav auuov
éftaó^aCov 1/ raö axpato^éSoo ópwvis? xai 8 ct STTOÍOOV iij|AcpsYVÓot)v,
8 tb. = nem tudták mit csináltak (hívebben: a mit csináltak) nem
pedig: o xt itoiobaiv = a mit csinálnak, mert az olvasó már tudja
a tényt. Egészen hasonló ehhez már Homerosnak ez a helye
(9, 442): a Kyklops nem vette észre (a mit az olvasónak már
elbeszélt a költő), hogy Odysseus társai oda voltak (nem: «vannak») kötve a kosok hasa alá: obx SVÓYJOSV, &Q oí &JC' sípojrowuv
ÓÍÍOV otápvotat S é 8 s v t o (nem : SsSsvtat, mint or. obliquában
kellene). Xenophon Sokratesről szólva, nem érti, hogyan bizo
nyították a vádlók, hogy Sokrates nem hitt az istenekben (Xen.
Comm. I. 1. 2. w? oux evó|i.iCev •8-soúg (nem vojuCei, mert a
közönség is tudja, hogy Sokrates már meghalt, mikor Xen. ezt
írja) TIOÚJ) ltot' e^pTjaavco xexjrirjpú;); — Thukydides VII. könyvé
nek elején is olyan tényt jelez a mellékmondat múltja, a melyről
az olvasó tudja, hogy az: csak az akkor szereplő személyek (a
hellének) nem tudták : epoóXovto ('Athjvatoi) . . . xútcaatpé^sadm
(SixsXíav) owcstpot OVTS? (I. B. c) eset) , . , 5ti oo 7coXX<j) xívt OTTOdssoxspov TTÓXS^OV á v f l p o ö v t o (nem: ávaípovtai!) fj Trpö;; toos
EIsXojcovv7jaíot>í =s= nem tudták, hogy nem kisebb háborúba
fogtak (nem: fognak), mint a peloponnesusi.
Nem szaporítom
tovább a példákat: a hol múlt verbum sentiendi után a sze
replő személy szempontjából nem múlt események vagy állapotok
multaknak vannak jelezve, ott az elbeszélő személynek oka van
rá, hogy a maga szempontjából, mint tényt, múltnak jelezze az
eseményt vagy állapotot. Az ilyen helyek, ha objektívebb oratio
obliqua közepette vannak, kirínak az oratio obliquából, mint az
elbeszélő szempontjából tett közlések; ha magukban vannak,
voltaképpen nem is lehet szó oratio obliquáról, hanem valami
olyan múlt tény közléséről, mely általánosan ismeretes, vagy a
melyet az elbeszélő annak jelez s a melyet a szereplő személy
többnyire csak akkor vett vagy akkor sem vett észre, mikor
éppen az elbeszélő jelzi. Külömben az egész ógörögségben arány
lag kevés ilyen példa van, s az átképzelés elmaradása, s az elmájú, s azt jelenti = «azt a tényt, hogy megszorítáx. Legjellemzőbb Komonczy tévedése ebben a — szintén Jókai-féle — p é l d á b a n : «X. úr elég
ridegen hívott meg magához. Az volt rá a feleletem, hogy nem m e n t e m el
hozzá». Ez nem azt jelenti, hogy a szereplő személy (a ki ez esetben egy
ú t t a l a közlő is, de az mindegy) udvariatlan feleletet adott a meghívásra,
h a n e m azt, hogy tettel felelt n e k i : nem m e n t el hozzá. Az oratio obliqua
í g y volna: «az volt rá a feleletem, hogy nem megyek el hozzá» s ez eset
ben volna a felelet üzenetnek értendő. Úgy, a hogy van, ismétlem, n e m
oratio obliqua.
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beszélő szempontjából való múlt alkalm
valamennyiben
hasonlóképpen motiválható. Ilyen pl. Homerosban ez a stereotyp
sor (1. 3. 166, 12. -95) . . . Y^VCOOZOV O 8-Í) xaxá {JL^ŐSIO Saífjiwv;
«akkor aztán kezdtem belátni, (azt a tényt) hogy az isten rosszat
forralt ellenem.» — Xen. Anab. I. 2. 21. STTSÍ TJaíreTo, ott TÖ
Mévcovo*; aTpáx£0[xa 7J§7] SV KCXOIÍGJ, ^ v = mikor egyszerre csak
megtudta (azt a tényt), hogy Menőn serege már K.-ban volt (de
ez már a magyarban alig utánozható!)- — Platón Theait. 142.
s&aófxaCov ovi ofy OIOQ T' T] sópsív — OD^ otog t' T\ sopeív xai TOÖIO
idaójtaCov. — Protag. 315. B. tSwv yjcxihjv, (í>? xaXő)? s6Xa^ o ö v T o = xaXöx; söXapoövTo, xaci SYW TOÖTO iőwv TJaxhjv. — Xen.
Cyrop. I. 4. 26. Köpő? SSTJXOD, OZI TOÖTOV TÖV 7raí§a (jiáXiata
fja7ráC£To: K. jelét adta annak a t é n y n e k — a mit külömben
is tudtak — hogy ezt a fiát szerette legjobban. Egyébiránt K.
már nem is élt, mikor Xenophon ezt elbeszélte.
III. 3. 9.
Köpő? xoccsvóei OÍC, oí azpa.zi<bza.i zá awfiata so e t p v : ő is észre
vette (azt a tényt), hogy a katonák jó testi állapotban voltali.
Xen. Anab. VII. 8. 1. EöxXetŐTji; aovfjősro t<j) Eevocpwvci. ozi
sasacúcsTo: E. együtt örült X.-nal a megmenekülésén (azon a
már ismeretes tényen, hogy meg volt mentve). Gondolom, ezekre
a helyekre nézve is sikerült meggyőznöm az olvasót arról, hogy
a múlt alakok alkalmazása az elbeszélő lelkében gyökerező s nem
pusztán formai okokra vezethető vissza.74)
74
) Ellenben az újgörög irodalmi nyelvben, úgy gondolom, francziaolasz hatás alatt annyira elterjedt az elbeszélésben lévő oratio obliqua
igéjének pusztán formai okból m ú l t alakban való használata, hogy némely
író majdnem kizárólag csak ezt a szerkezetet ismeri. Mutatják ezt pl. a
SUE Jenő f. Le juif errant ÁNDREADis-féíe újgörög fordításából ezek a talá
lomra kiszemelt h e l y e k : I I . k. 3. f. EWÍVSXO Sri őXat cfi..faltat ^ a a v icrJScapivat
(que les foyers étaient éteints); klasszikus nyelven: etoív v. ífív lafca\t.ivat. — I. 4. b rep[i.avo\ SEV sxóXjjirjaav nkéov vx avavEcótrcoat xíjv 7Xpóxaaív xcov, ivvorjaavxE; őxi ávSpn>7:o$ s^fov ^apaxxíjpa . . . ŐEV ^ T O Őuvaxov fqu'il était impossible que . . .) va Sivéfj jfo»pH va xass'.\>(o.9-7J; klasszikus nyelven Sxi oűx eoxi
őúvaxov v. áöúvaxov elvat. Vagy FÉVAL egyik regényéből (görög czímé : cll
o'xía KapvapaAÉx) a 2. II. betűkkel jelzett fordítónak következő szerkezete
(31. 1.): ETTEiasv laux'ov őxt ^jxo j_péoc, xou vá á[aXúa7] a^Éa:v xoaoüxov Iyi'-Xy;i.ax;x:jv
( = meggyőződött róla, hogy kötelessége feloldani ilyen bűnös viszonyt,
klasszikus nyelven: 8tt fiítt v. E"TJ, qu'il était son devoir). — 61. 1. sXu
•Krftf] ötóxi ÓÉV ^xoTCXTJOÍOVXOU ó 'Opexsp. — 67.1. losíxvuev 2xt sTpejxív (elárulta,
hogy reszket, klassz.: ?,xt xps'p.£i, qu'il tremblait). Vagy a kiváló stilisztának, EHOiDisnak Feuillet-fordításából (La petité comtesse, CH Mixpa Kópjuaa,
az ^Roxia 1893. évfolyamában) 19. 1. flavxE; ÉrepcxúxXwvav xíjv Ijav3í)v xupíav,
7iEia3Evxe; EX xvj; ou^xivijeEMí auxíjs Ixt ősv ^ OXEIEÚEXO (hogy nem tréfál, qu'elle
n e plaisantait point). 167. 1. fjX^t^a ÍTÍ 6 ~^opia\>.b<; xai 6 x.°^vo» ^SsXav
TtpaúvEi xíjv 8pt;jLŰT7)xa xíj? jcXrjY^; [AOU, stb. stb. Kár volna, h a a m a g y a r oratio
obliquából is kiszorítanák az idegenszerű, eredetileg szubjektív m u l t a k a
kezdetlegesebb, de elevenebb, átképzeléses nem-mult indicativusokat még
ott is, a hol az elbeszélő szempontjából való időviszonyítás lélektanilag
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Külömben abban az esetben, mikor a verbum sentiendi
után múlt igealakos mellékmondat következik, ne feledjük azt
sem, hogy ilyenkor a múlt alak a szereplő személy szempontjá
ból való multat is jelölheti, s hogy éppen ez a rendes alakhasználat magyarázata (1. I. A) c) a. (& 7.). Sokszor kétségkívül
igen bajos, sőt lehetetlen eldönteni ilyenkor, vájjon objektív oratio
obliquával, vagy az elbeszélő szempontjából való tényjelzö múlt
tal van-é dolgunk. Mivel azonban a görögben éppen úgy, mint
a magyarban a példák óriás többsége átképzeléses, vezető elvül
kell elfogadnunk, hogy a mellékmondat múlt alakját csak akkor
magyarázzuk az elbeszélő szempontjából, ha a szereplő személy
szempontjából egyáltalában nem magyarázható meg. Azért fogtam
fel átkópzelésesnek fennebb pl. Homeros (XI. 439.) helyében az
•qX-ftev multat; azért nincs kifogásom ellene, ha valaki pl. még
az imént közölt Platon-féle példákban (Theait. 143. Protag.
315. B.) is átképzeléseseknek (s oratio obliquásoknak) magyarázza
az i[ és soXa^oövto multakat, s azért hibáztatom viszont, hogy pl.
KÜHNEE egy csomó ilyen kétes természetű multat határozottan
az elbeszélő szempontjából iparkodik megmagyarázni.73)
53. Verbum finitumos mellékmondatok használatakor tehát
a görögben is van elég olyan példa, melyben az oratio obliqua
objektív vagy szubjektivebb volta nem világos. Hogy azonban nincs
annyi példa, mint a magyarban, annak az az oka, hogy a ver
bum finitumos oratio obliqua a görögnek nem egyedüli, sőt nem
is leggyakoribb szerkezete a verba sentiendi és dicendi után.
Sokkal gyakrabban fordulnak elő, kivált összefüggőbb, hosszabb
oratio obliquában a magyarban igen szűkkörű igeneves szerkeze
tek ; [a participium is, pl. Herod. VII. 218. I^a^ov §s a<psa? oi
4>a>xés? wős avape(37]xÓTa<; = hogy feljöttek == hogy ott vannak =
oa avaps[37]%a<3iv; különösen másodrangú indicativusos mellék
mondat helyett, pl. Herod. I. 59. ÉŐSETÓ TS TOÖ SVjfi-oo cpoXaxYjc; uvo?
sehogyan sem magyarázható. A m a g y a r átképzeléses szerkezetre nálunk
is kivált a fordítóknak kell ügyelniök. Nagy érdeme KALMÁR Eleknek, hogy
ezt a fontos kérdést nemcsak napirendre tűzte (1. a M. Nyelvőr 1904. évf.
9. füzetében A magyar comecutio temporum ez. tanulmányát), h a n e m m e g
is rótta a multak idegenszerű használatát. Értekezésére t a n u l m á n y o m
m a g y a r részére külömben még visszatérek. (Mit hibáztatok benne, talán
m á r eddigi fejtegetéseimből is világos: a jelenség
magyarázatát.)
75
) L . KÜHNEE, 2 878. 1. Például ebben a Thukydides f. mondatban
(V. 14): JASTEJJÍXOVTO (61 'ASTJVOUOI) őxi ou £uv£J37)aav (tol? Aaxsőaiaovíon) a Sjuveprjoav multat egészen szükségtelenül magyarázza az elbeszélő szempontjá
ból való múltnak, m e r t a múlt a szereplő személyek — az athéniek —
szempontjából is teljesen helyén való; hiszen itt n e m is használhatott
volna achronistikus indicativust az elbeszélő. Sokszor azonban igazán két
séges lehet a magyarázat, s ilyenkor az illető helyek értelme mérlegelendő
gondosan.
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icpbc, aóxoö xopTjaat, irpóispov suőoxi{JL7]aac (== St'ÓTt soőoxí{i-7]os) sv
t^ . . . oTpatYjYÍ'o, Níaaiáv is SXWV ( = SIÓTI SIXSV) xaí aXXa a7uoős£á|isvo<; ( = öióu á7ts§eí£a'co) {ASYáXa spya] kivált az infinitivusos
szerkezetek, melyeknek használata köztudomás szerint a görögben
még a latinnál is tágabb, mert felszólító formájú oratio recták
helyén is használatosak (1. a most közölt példában is: SSSSTO
xupTjaai), sőt gyakran az oratio recta mellékgondolatainak (mellék
mondatos formájú mondatainak), or. obliquás kifejezésére is.
Ezek az infinitivusok syn taktikailag alá lévén rendelve a verbum
sentiendiknek, a gondolat függését forma szerint is kétségtelenül
jelzik. Azonban, mint részletes vizsgálódásainkból már tudjuk
(1. kül. a 34. pontot), sem az állítás módját, sem az időviszonyt
ki nem fejezhetik a beszélő (vagy elbeszélő) személy szempont
jából, s e tekintetekben teljesen közömbös természetűek, közömbösebbek még a latin infinitivusoknál is mód tekintetében az
éppen most jelzett okból,76) időviszony tekintetében pedig fen
nebb (1. kül. a 16. és 34. pontot) jelzett és megállapított functiójuk miatt. Azért, ha az oratio obliqua fő gondolata a görögben
infinitivusos szerkezettel van kifejezve, az infinitivus megfér^ a
mellékgondolatoknak objektív (átképzeléses) kifejezésével is. Atképzeléses előadásban van például az imperfectum infinitivusa a
következő példákban (Thuk. VI. 2): ol 'E-ysoTaloi . . . ISsovco acpíat
S7ta[x5vat Xé^ovis? . . . eí Sopaxóaioi . . . aTijjLíóp^tot f g v ^ o o v t a i
xai . . . aoroí arcaaav őúvajiiv TTJ? StxsXta? a ^ o o o o i , xívőovov
s t v a t , nrq TZOZS . . . xaí ríjv SXSÍVWV Sóvajuv £ofy. ad- éXw a t. VI.
51. oi Katavaíot . . . őxéXeoov, sX TI (3O6XOVTOU, stasív — VI. 60.
3. STUSÍOSV aÓTÖv w? XP'h £^ t*^ %ai S é S p a x s v , aőtöv . . . áSsiav
7roiY]oá{jLsvov aüaai. — Maga az infinitivus el nem dönti, időviszony tekintetében elképzeléssel van-é dolgunk az oratio obliquában, csupán csak egy esetben : ha egyúttal futurum is. Pl.
Thukyd. VI. 24. 2. so TS fáp rcapaivéaai s § o i e xal áocpáXsia
vöv ÖT} JTOXXYJ s ó s a d a t ( = úgy látszott, jó tanácsot adott, s
hogy most már éppenséggel nagy lesz a biztonság), mely pél
dában a szereplő személyek álláspontjából (szokatlanul) használt
vöv időhatározó még kezdetlegesebbé teszi az átképzeléses beszé
det. Külömben az infinitivusos alakok functióját fennebb (v. Ö.
76
) É p p e n azért, mert a modalitás az infinitivus formával n e m
lehet kifejezve, szokta használni a görög az infinitivus helyett a szándé
kosság jelölésére a (wc particulás) futuri (vagy imperfecti) participiumokat,
a szükségesség jelölésére a -xáo? végű igemellékneveket. Példák az utóbbi
használatra különösen Thukydidesben gyakoriak; V I . 25. "2. egymás mel
lett kétszer i s : (Níx'.a? sfaev) . . . Tpirípsd'. JJIIV . . . eV.atov zrXsuaTtía stva:,... xa<
SXXOLÍ ex TMV au[A[j.á)(ü)v [lETaitEjiiTEj? sTvai, a hol rcXeuaTÍa gerundium-,
{ASTarafjucTEa? gerundivum-forma alakhasználat. .Rendesen megelégesznek a
görög írók az egyszerű infinitivusokkal: s^iftv, ixsxajréaTCEaS-ai.
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a futurumról mondottakat is a 43. pontban) olyan részletesen
vizsgáltam, hogy rájuk nézve minden további fejtegetést felesle
gesnek tartok. Jegyezzük meg, hogy a görög infinitivusos oratio
obliquák csak a syntaktikai alárendeltség alakbeli kifejezésében
külömböznek a verbum finitumos oratio obliquáktól, a mennyi
ben nem kötőszóval, hanem más syntaktikai eszközzel, szoro
sabban jelzik az alárendeltséget, egyébként azonban még objektivebbek, mint azok, mert 1. nem jelzik az esetleges személy
változást, 2. kivéve az átképzeléses jövő infinitivust, nem jelez
hetik az időviszonyt, sem a szereplő, sem a beszélő (v. elbeszélő)
egyén szempontjából 3. az állítás módját sem fejezhetik ki sem
a szereplő személy szempontjából (1. a 49. pont c) példáit), sem
a beszélő egyén szempontjából, a mely utóbbi functióra, mint
látni fogjuk, az optativus való. Egyedüli jelentésük: az actióbeli
állapotok külömbségének feltüntetése, minden egyéb functió csak
beléjük vagy rájuk érthető, de nincs meg bennök.
54. Az oratio obliquának eddig megbeszélt formái a függő
gondolat történésének ténylegességét vagy teljesen jelöletlenül
hagyták, vagy (a tényjelző múlttal) megjelölték a beszélő személy
szempontjából. Közös sajátságuk volt ellenben, hogy a beszélő
személy az illető gondolat vagy nyilatkozat közlésekor nem
jelezte azt, hogy ama gondolat vagy nyilatkozat tartalmát nem
ténylegesnek, hanem kérdésesnek, problematikusnak tekinti. Mivel
a jövő alakú vagy értelmű verbum sentienditől függő oratio obliqua, mint láttuk (1. 51. pont) csak formailag oratio obliqua, s
rendesen tényt fejez ki, a nem-mult verbum sentiendi után a
görög (éppen úgy, mint a magyar) egyáltalában nem is szokta
jelölni az idézett gondolat problematikus voltát. Múlt alakú (vagy
ú. n. «praesens historicum»-os) verbum sentiendi után azonban,
igenis, jelölheti: jelölheti pedig az optativus modus alkalmazá
sával, így fűződött az optativus a múlt verbum regensekhez, s
talán ez a nyitja a görög optativus eddig megfejtetlen problé
májának. Pl. Herod. I. 31. öisöe£s . . . ó frsöc, <oc a(Jietvov sírj
áv#pw7T({) te^vávai fj.áXXov Y) CWSÍV (impft.) ; Xen. Cyr. II. 4. 7.
Oí 5s 'Iv§oi . . . IXs£av őu 7ré[x^s is acpá? ó 'lvSwv paoiXfó? (aor.);
Xen. Hist. IV. 3. 10. . . . YJYYéXíh) ott YJTTT][J.SVOI s l e v Aaxs8at|AÓvtot . . . xal ó vaúapyoz llsíaavőpog t s ^ v a t Y j (perf.); Her.
III. 140. (itt ú. n. prses. historicum után) w? ős . . . Ka^póaT]?
oOTS'ő'ave, . . .ttov'ö'ávsTaLó SoXoatöv, a>? TJ (3aatX7]ÍT) rcsp tsXTJ X.ó•ö-oi se; zobvov TÖV avöpa, uj> stb. (perf.); Xen. Anab. I. 4. 11.
Köpő? . . . IXsfsv Stt -r\ óSö? I<3 o 11 o itpbc, paoiXéa [xéfav sic, Ba^oXwva (futurum). Platón Protag. 348. B. oóSév áusoárpst . . . brcótspa x o n í j o o i (futurum). Az alakok fordításáról később szólunk.
Mikor azonban a görög beszélő ilyen optativus formákkal
problematikusnak jelezte az idézett gondolatot, egyúttal le kellett
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mondania arról 1. hogy az idézett történés vagy állapot idő
viszonyát a maga tényleges álláspontjából kifejezze; 2. le kellett
mondania arról, hogy a szereplő személy szempontjából való
modalitást (1. 50. pont c) alatt és az 51. pont elején) kifejezhesse,
és 3. kivéve az e czélra termett futurumot, le kellett mondania
arról is, hogy a szereplő személy (és szóbanlévő helyzet) szem
pontjából való időviszonyt teljes határozottsággal megjelölje.
A futurum optativusát, mint tudjuk (1. a 44. pontot), éppen
azért teremtette meg a nyelvalkotó szellem, hogy az oratio obliquabeli történésnek a szereplő személy szempontjából való jövendőségét is kifejezhesse a problematikusság jelzése mellett. De
az actiók optativusai, nem jelölhetik a szereplő személy szem
pontjából sem az idó'viszonyt. Syntaktikai alárendelésről lévén
szó, értekezésünk ama pontjában (1. kül. a ?>6. pontot), hol az
actiók optativusainak functióját vizsgáltuk, olyan formában ve
tettük fel az erre vonatkozó kérdést, kifejezheti-ó az optativus
egészen határozottan az elözményességet vagy rákövetkezési a
fó'igc történéséhez mérten. Arra az eredményre jutottunk, hogy az
imperfectum optativusa rendesen az egyidejű történést jelzi, de
néha érthető előzményes történésre is (1. Xen. Heil. I. 7. 5. és
a többi ott idézett példát); a perfectum mindig az egyidejű
állapot jelzésére való ; az aoristos pedig a futurum optativusanak kifejlődése után az elözményességet szokta jelezni, nem
azért, mert múlt jelentése volna, hanem mert a pillanatnyinak
képzelt történés alárendelő syntaktikai viszonyban természet szerint
nem jelenthet mást, mint elözményességet, ha szándék, akarat stb.
értelme nincs a főigében. (Ha azonban a fóigének efféle modalis
árnyalata van, az aoristos optativusa is rákovetkezést (utóidejüséget) jelöl. Pl. Horn. II. I. 189. ^epiuz/jp^sv, fj ő^s . . . TOU? {iév
a v a a t T j o s í s v , ö §' 'Atf/síSrjV svapíCoi, Tjé yókov TÍ a ó a s t s v, XVI.
554. Tráirnrjvsv ős Ivtaaioc;, OZTQ tp ó 7 01 awtov öXsftpov. De efféle
szerkezetekről később meg szólnunk kell, 1. 56. pont).
Olyan esetekben, mikor szándékosságról, akaratról, s más
efféle modalis árnyalatokról nem lehet szó a szereplő személy
lelki állapotában, az imperfectum optativusa az együtt-történést
és az elözményességet egyaránt jelentheti. Mivel a jelentés csak
ráértesen alapszik, voltaképpen mindig magától a szóbanlévő
helyzettől függ, hogyan értsük az imperfectum optativusát. Azért
olyankor, mikor maga a helyzet nem dönt határozottan az
előzményességre nézve, azaz: mikor kétértelműség állhatna be, a.
görög viszont lemond az optativus használatáról (és ezzel a
problematikusság szubjektiv jelzéséről), s inkább az indicativus
múlt alakjait használja, melyekkel azonban már nem elözményes
séget fejez ki, hanem múlt időt, még pedig vagy a maga szem
pontjából vagy a szereplő személy szempontjából, tehát átkép-
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Keléssel, éppen úgy, mint a futurum alakokkal átképzeléses jövő
időt. Nincs indicativus és átképzelés, ellenben ki van fejezve a
problematikusság pl. ilyenkor: Xen. Anab. I. 9. 11. xai sóyf/v
ős TIVS? aoToö (a már meghalt Kyrosról) s£étpepov, ón; s ö •% o i T O
TOOOÜTOV y_póvov Cíjv, S'OTS vtx(p7], és Xen. Comm. II. 1. 13. ^xooaa
jtév őrt IltptxXfJc rtoXXá? (erc^Sa?) s T i í a t a t T o , mert beszélő és
olvasó tudja, hogy Kyros és Perikies a beszéléskor már meghal
tak, tehát nem lehet kétértelműség. Egy fennebb (1. 51. pont)
közölt hasonló példánkban Xen. Comm. I. 1. 2. M; oox svóJJUCSV (StoxpátTQ?) oo; ^ TCÓXtc vofiíCsi •8-soug, TUOÍIJ) TTOT' sYjafjaavTO T£X[XY]pí(p ki van fejezve a multság, de itt sem a szereplő
személy szempontjából, hanem a beszélőéből, tehát átképzelés
nélkül. Ellenben ebben a példában Xen. Hell. VI. 4. 7. ábnjyyéXXsTO OX; o? TS VSÍ}) 7uávxs<; aöTÓ|xaiot ávsípyovTO, aí TS íspsiai
X é y o i s v , a)? víxYjv oi ^soi cpaívoisv már kérdéses, vájjon a kö
vetek oratio rectában is nem multat mondtak-é a maguk szem
pontjából. Azaz: ávs<pyovTö vagy az elbeszélő szempontjából való
tényleges múlt, vagy a szereplő személyek szempontjából értendő,
s akkor átképzeléses múlttal és objektív oratio obliquával van
dolgunk, mint a 49. pontban c) alatt említett példákban. Mint
fennebb is jeleztem, múlt főigetől függő múlt alakú szerkezetben
mindig kérdéses lehet, vájjon a múlt idő a szereplő személy,
vagy a beszélő személy szempontjából van-ó használva (1. az
51. pont végét), de ilyenkor tanácsos csak akkor magyarázni a
multat az elbeszélő szempontjából, ha a szereplő személyéből
sehogyan sem magyarázható: azért helyesen járunk el, ha az
avs^yovTo multat átképzelésesnek magyarázzuk, s a megfelelő
oratio rectában (a követek jelentésében) is feltételezzük. E sze
rint az oratio recta: Oi vsíj) avscf>yovTo nem pedig ávoCyovtau Atképzeléssel kell tehát magyaráznunk pl. a következő multakat
i s : Xen. Hist. V. 2. 8. oí §' ix ^Xtoövtoc . . . sőíőaaxov, ói;, sw?
|j.sv acpsís oíxoi rpa.v, S Ő S ^ S T O r\ rcóXts TOÜ? AaxsSaijxovíoüc;. — •
VII. 1. 13. síye Xsysiv, xai ott jxóvoi TÖ>V ^EXXrjvcov (3aaiXst a u v s jj-á^ovTo sv IIXaTaiaís xai stb. Ag. 1. 38. sS^Xtoaav, ott ou JtXaOTT^V T7jv cpiXíav 7r a p s tyovTO. (A megfelelő oratio rectákban is
múlt idő feltételezendő.)
Az aoristos optativusának használatakor, mint tudjuk, nem
lehet kétértelműség, mert a futurum optativusával szemben, ha
szándék nem fejezendő ki, az aoristosé az elözményességet szokta
jelölni. Azonban, ha az elbeszélő nemcsak nem akarja proble
matikusnak jelezni az idézett nyilatkozatot, hanem ellenkezőleg,
ténylegességét akarja kiemelni, az aoristos optativusa helyett is
inkább az aoristos múlt idejét használja, s ez esetben, épp úgy,
mint az imperfectum optativusánál, tanácsos csak akkor tónyjelző múltnak felfogni a múlt alakot, ha a szereplő személy
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szempontjából (tehát átképzeléssel) sehogyan sem magyarázható,
így pl. átképzeléses multak a következő or. obliquák: Thuk. V.
56. 'Aibjvaíoi t^ Aaxcova^j atrjX-fl 07ré"fpa<J;av, ott ODX svéjJLStvav
oí Aax. tol? Spxotc, Xen. Cyr. I. 4. 7. oí Ss EXE^OV, ott ápxtot
•jroXXoíx; ^ŐY] . . . Sté^pftstpav. Herod. I. 86. EXE^E SYJ W<; ^Xt}s
ó EóXwv. Másodrangú mellékmondatban Herod. I. 31. YJ dk JJLYJtTjp . . . str/sto KXsópt ts %cá Bttwvt totót swDt^g téxvotat, üí juv
s t í [JLY] o a v (X£YáXa><;, Soövat töv •Ö-EÖV, tö av^pw^fp to^eív aptatóv soti.
Az oratio obliquabeli optativus használatának köre tehát a
görög nyelvben nagyon meg van szorítva, nem olyan tág mint
a latin conjunctivusé. Először is a szubjektív optativus a fennebb
jelzett okból csak múlt föige után következhetik; másodszor: ha
az előzményesség, illetőleg az átképzeléses időviszony határozottan
kifejezendő, ez nem fér meg az optativus használatával az imperfectum esetében; harmadszor, ha a problematikusság nem
jelzendö, nincs optativus még az aoristosban sem, hanem múlt
indicativus. Hozzáteszszük, a mit egy helyen már fennebb (az
54. pontban) is említettünk, hogy negyedszer (v. ö. fenn az 50.
pont e) a) eseteit) ha az idézett gondolatban a szereplő személy
szándéka, akarata stb. is jelzendö — a mi parancsot, tiltást jelentő
igék után és kérdezést jelentők után (függő kérdésekben) szokott
gyakran megtörténni •— ezt a görög nem fejezheti ki optativusszal, mert az optativus a beszélő szempontjából való prob
lematikusság kifejezésére van lefoglalva. Úgy segít hát magán,
hogy vagy infinitivusos szerkezetet mond (a mit a latin nem
tehet), vagy conjunctivust a szereplő személy szempontjából, pl.
Herod. I. 53. IvetéXXsto ó Kpoíao? sirstpwtav tá ^pTjar/jpta, sí
a t p a t £ Ó 7 ] t a t (or. rectában, azaz a követek beszédében éppen
így) £7ii Hépaac Kpotao?. Mert ha e helyett optativust mond ==
st otpottsóotto, ez azt is jelenthetné: «vájjon háborúskodik v.
háborúskodott-é a Pythia szerint Kroisos?» Tudnivaló, hogy
ilyen esetekben is előfordul az optativus is, így pl. az éppen
közölt Herodotos f. példa folytatásában: xat eí ttva otpatöv avőpwv í c p o a f r é o t t o (or. recta: Ttpoaí^tat) cptXov. Vagy a már idé
zett homerosi példákban: Horn. I. 189. ^Ep{r/]pt£sv, T) 07S . . . .
to£><; {láv á v a o t ^ a eis v, ó 8' 'AtpsíŐYjv é v a p t C o t , ^é yokov na 6o£t£v stb. (or. recta avaar/jaw; 7raóaa>;), v. XVI. 554. 7tánt7]V£v
dk E/aato?, feiejj cpó^ot (or. recta: cpó?^ aticöv oXE'frpov. De ilyenkor a görög a modalitás kifejezése tekintetében olyan pongyolaságot enged meg magának, melyet a latin nyelv mint fennebb
(1. az 52. jegyzetet) már kifejtettük, nem tűr. Ot Sirató t £7rfjpovto
XOOQ Kazépaq, tt jronrjastav sokértelmű kitétel, melybe a görögben
a szereplő személyek akaratjelzése is beleérthető. A latinban ez
nem járja: ez esetben a függő mondatot nem szabad görög módra
így alakítani: quid facerent, hanem így: quid se facere vellent,
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vagy legalább: quid sibi faciendum esset (v. ö. a 77. jegyzetet
is). A magyar felszólító mód is kizárja a kétértelműséget, mert
a magyarban nem lévén obliquus modus, a felszólító mód csak
önálló használata szerint, mint szándékot kifejező mód, érthető
(((megkérdezték mit csináljanak ?») — Nem alkalmazhatja végtére
a görög az optativus obliquust olyan oratio obliquában sem,
melynek igealakjában az oratio rectában is optativus szükséges
(1. az 50. pont e) p) eseteit és az 51. pont példáit). Azért főelv
itt is, mint az időhasználatnál : ha valamely oratio obliqua optativusa a szereplő személy szempontjából (átképzeléssel) is ért
hető és magyarázható, azaz, ha a megfelelő oratio rectában is
szükséges: akkor az optativust nem szabad obliquusnak magya
rázni, s az oratio obliqua objektive értendő.
55. Azokban az esetekben azonban, mikor a görög optati
vus mint modus obliquus csakugyan használható, a hasonló
latin conjunctivusos szerkezetekkel együtt szubjektivebb formáját
teszi az oratio obliquának, mely azért szubjektivebb, mert az
oratio obliquabeli történés modalitását a beszélő személy szemfontjából jelzi. Mint már tudjuk, a görög egy tekintetben többet
is kifejezhet ilyenkor, mint a latin. Kifejlesztvén a futurumhoz
való optativust, jelezni tudja azt is, a mire a latin még conjugatio periphrasticával sem képes, hogy az oratio obliquabeli
történés a szereplő személy szempontjából jövőnek tekintendő.
Ebben a graecismusban a futurum a primitív objektív elem kép
viselője, az optativus a fejlődéssel járó szubjektív elemé. Hasz
nára válik továbbá a görög kifejezésmód élénkségének és pon
tosságának, hogy a görögben a szubjektív (optativusos) szerkeze
tek minden nehézség nélkül váltakozhatnak még ugyanazon
körmondaton belül is objektív verbum finitumos (indicativusos,
oratio rectában is helyén lévő coniunctivusos és optativusos) és
objektív, igeneves (infinitivusos, participiumos) szerkezetekkel.
A görögben egészen közönségesek pl. az efféle tarka barka, de
az értelmet éppen a formák elevensége miatt a latinnál jobban
színező szerkezetek: Herod. III. 75. IXefs w? töv Z|iipőiv OLTZOXTSÍVSIS ( = «hogy állítólag megölte Smerdist», a latin ezzel: se
occidisse Smerdim vagy Smerdim a se occisum esse, -nem jelzi
a problematikusságot) tou? [láyoix; Ss (3aaiXeóetv ( = «és hogy a
mágusok uralkodnak)), t. i. tényleg). Minden nehézség nélkül
folytathatta volna Herodotos indicativusszal is az oratio obliquát, ilyenformán : xai 6ÍQ (V. oxi) oi jjurfoi paoiXsóoooiv. Az opta
tivusos és az indicativusos szerkezetet a formák egyöntetűségé
hez (az értelem kárára) ragaszkodó latin syntaxis tudvalévőleg
nem tűri, s okvetetlenül infinitivusos szerkezetet kell használnia.
Indicativus és optativus található együtt ugyanegy oratio obliquán belül, pl. Herodotos I. k. 86. fejezetében: iXsye &r) ax;
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•nXd'S . . . 6 SóXwv, %ai íh]7]aá[j.svoc TuávTa töv saoxoö oX^ov airo'^Xaopíast.£ (TJXfts tény, áTiocpXaopíaeis hihetlennek látszó, paradox esemény). Indicativus és infinitivus például ebben (Herod. L
2.): too? ős óiroTtpívacö-at, w? ooős Ixsívot 'Ioö<; ?/)<; 'ApfetYj? i ő o a a v ocpt Síxac; nj? ápTTa*^' ouSs a>v aíkoi S W O S Í V (e. b. Scóaooat)
IxstvoiGi. Mindezen elegyes szerkezetek olyan gyakoriak a görög
prózában, hogy szaporítanom sem szükséges a példákat. A gö
rög annyira távol áll a latin nyelv pontoskodó (pedáns) formai
szabatosságától, hogy még egy és ugyanazon mondatban is
elegyít kétféle szerkezetet, akár csak — a közmondással szólva —
a miskolczi csizmadia. Pl. Xen. Cyrop. I. 6, 18: Aéfstg oó, »
Ttáxsp, o x i cöOTusp ouSs Y£(UPT°Ö apfoö oo§sv ocpsXoc, ouuac, OÜSS
OTpaTYj^oö áp-foö ooSsv ocpsXoc; s í v a t , v. ö. II. 4. 15, III. 1. 22.,
VII. 4. 7. VIII. 1. 25. Histor. II. 2. 2. De ez az utolsó elegyítés irodalmi használatban már igazán pongyolaság.
56. Múlt verbum sentiendi után a görögben is átképzeléses
indicativusos oratio obliquáknak magyarra fordításában
nincs
semmi nehézség, mert hiszen egészen pontosan fordíthatók.
A conjunctivusos átképzeléses oratio obliquák fordítása is nagyon
egyszerű, mert a magyarban minden felszólító formájú oratio
obliqua csupáncsak átképzeléses lehet. Az optativusos, szubjek
tivebb oratio obliquák magyar fordításánál azonban nem szabad
felednünk a következő tudnivalókat. 1. A magyarban a felszólító
mód sohasem lehet obliquus modus, azaz: sohasem fejezheti ki
az elbeszélő modalis álláspontját, hanem csak a szereplő sze
mélyét. Tehát a görög optativus obliquus magyar felszólítóval
sohasem fordítható. Ne vezessenek félre bennünket azok az
esetek, melyekben az optativus helyett felszólító mód van a
magyarban; a felszólító móddal ilyenkor sem az optativust for
dítjuk, hanem, mint már kifejtettem, kifejezünk vele valami
olyasmit (a szereplő személy szándékát, várakozását) a mit a
görög az optativus alakkal kifejezetlenül hagyott. De nemcsak
felszólító, hanem föltéteies móddal sem lehet az optativus obliquust magyarra fordítani. Azokban az esetekben, a hol a görög
optativus helyett a magyarban feltételes mód alkalmazható, a
feltételes mód nem az elbeszélő modalis felfogását fejezi ki,
hanem a szereplő személyét, azaz más szóval: a megfelelő oratio
rectában is szükséges és helyén való, mint az 50. pontban e)
alatt s az 51. pont elején említett átképzeléses görög optativusok.77) 2. A magyarban tehát nincs egyéb ismertetőjele az oratio
77
) Nem kerülte el természetesen az én figyelmemet sem, hogy —
legalább Budapesten — most már a magyar feltételes módot is kezdik
éppen a műveltebb emberek is obliquus modusnak használni, sőt, a meny
nyire jóakaróim figyelmeztetéséből tudom, magam is használtam ilyen-
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obliquának, mint csupáncsak az idő tekintetében átképzeléses ige
alakhasználat. Ezért a görög optativnsok is okvetetlenül időbeli
elképzeléssel fordítandók
magyarra. Még pedig nem csupán a
görög futuri optativus, melynél az átképzelés a görögben is
nyilvánvaló (erről 1. fennebb a 44. és 51. pontot), hanem az
aoristos, imperfectum, perfectum optativusa is. Az aoristosé a)
mikor a görögben a verbum sentiendi történéséhez képest előzményességet jelöl, azaz, ha szándékosság ki nem fejezendő, ma
gyarra is átképzeléses múlt idővel fordítandó; pl. Xen. Cyr. II.
4. 7. Oí "IVSOL sXe£av gxt ITSJX^SLS ocpőc? ó 'IvScav paatAsó? =
az indusok előadták, hogy az indusok királya küldte (v. küldó)
őket. Her. I. III. YJ fuví] sípsxo, o xi juv oőrw 7rpo^ópLto? "ApTza-ioq
j i s t a j r é{jL«jí a» TO ( = miért hivatta v. hivatá); Her. I. 31.
(Kpoioo?) £7rstpcí)Ta (TÓV SÓAWVOC) ríva Ssótspov [X£t' SXEÍVOV í ő o t
(óXpiwtatov) = kit látott amaz után legboldogabbat ? Thuk. VI.
28. 2. épótüv, (í)<; S7tí őr^oo xaraXóosi . . . y] twv Epfjuiv Jitptxox^
7 é v o t x o ( = kiabáltak, hogy . . . . történt). Ilyenkor persze a
problematikusságot a magyarban semmi sem jelzi; b) ha a sze
replő személy szándéka is kifejezendő, achronistikus, de átkép
zeléses felszólító móddal, pl. II. XVI. 554. 7rá7mr]vev ős "év.aazoQ,
formán, de ú g y gondolom, csak első személyű verbum régens után, ilyen
félékben: «nem hiszem, hogy t u d n á ; nem hallottam, hogy elment volna».
Mivel a régi m a g y a r irodalom latinos szófűzése ilyen kérdésekben nem
dönthet, a mostani m a g y a r közbeszédre nézve pedig hiányzanak még a
kellő megfigyelések, részletesebben ez idő szerint m e g nem tudok nyilat
kozni a feltételes mód ilyetén használatára nézve. Talán a m a g y a r rész
közzétételéig dűlőre vihetem a kérdést, h a addig hivatottabb tisztázója
n e m akad. — Annyi bizonyos, hogy az elbeszélő vagy közlő személy szem
pontjából való problematikusságot az oratio obliquában m i n e m annyira
a mellékmondat igemódjával, mint az egész szerkezetnek átalakításával
vagy határozószókkal jelöljük. PL «Jelentette, hogy N. elment», vagy még
i n k á b b : «bejelentette, hogy N. elment» — ezekben a mondatokban tény
nek érezzük a jelentett eseményt. De ilyen fogalmazásban: * Olyasmit
jelentett, hogy elmentő, vagy: «mintha elment volna». Vagy «0 azt jelen
tette, h o g y N. elmentu kétségesnek érezzük a jelentés tárgyát. Használ
hatjuk a «szerinte» v. «állítólag» határozókat is ilyenféle czélzattal. H a 
sonló a görögben tís és kivált 8fj3ev particuláknak efféle h a s z n á l a t a ; ezek
kel a görög gyakran azt fejezi ki, hogy nem tényről, h a n e m csak a sze
replő személy felfogásáról van szó. Pl. 1. Platón, Resp. 329. A. ayavax-coucKv
w ? fxrpXwv xivwv a^£ox£OT][i.Évot = méltatlankodnak abban a hitben, hogy . . .
(v. mint a k i k . . . ) ; m a g n a s res se amisisse rati; ils s'indignent estimant
qu'ils sönt privés de grands b i e n s : — Gen. absolutussal: Xen. Mem. I.
1. 4. 7:porjyópEUE T a p.sv 7ioistv, xá 81 (xrj 7:GIEÍV, <•> q xoü SaipioviouTCpoa7;pLa£vovTOs=
m e r t abban a hitben volt, hogy az istenség ad neki utasítást; — Xen.
Cyr. I I I . 1. 9. Epó>Toc Z tt PoóXa o>s TaX7)3?j ipoövío? ' = abban a hitben, hogy
igazat fogok mondani. 2. Thuk. I. 92. oüős yip ín\ xwXüfxr;, aXXa yvtójxr)? rcapaiveW SÍJSEV (a m i n t ők mondták) :w xotvw Ijrpsapsüaav-o. — Soph. Trach.
382 ('lókr}) tíjí Ixetvoí ouőa^a (3Xáaxa; icpúvei, ÖíjSev ( = a mint ő állította) cüöev
ÍCTTOpwV.
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Swrg <p 6 Y o t aircöv oXs^-pov = merre fussa a veszélyt, merre
meneküljön a veszély elől; I. 189. [lepjATÍjpiÉsv T) 8yt....••. TOÖC
JJLSV á v a a x Y j a s t s v stb. . . . ^s ^óXov TI a ó a 8 i e v = gondolára
fogta, vájjon . . . felállitsa-é . . . vagy csillapitsa-é haragját. Az
a) esetben az előzményességet átképzeléses múlt idővel fordí
tottuk, a b) esetben valami olyat is kifejeztünk a magyarban
( = szándékot), a mi a görögben az optativusszal nincs kifejezve.
A görög alak rákövetkezést jelentő szubjektív modalitású aoristos,
a futurum optativusától (avaot^oot, jraóaot) csak az actió hatá
rozott jelölésében külömbözik. A magyar fordításnak voltaképpen
az aor. conjunctivusa felelne meg, mely, mint tudjuk, ilyenkor
csakugyan gyakran használtatik ez a görögben. 2. A perfecti
optativus a magyarban szintén átképzeléssel, még pedig okve
tetlenül achronistikus (tehát nem múlt) állapotjelző igével vagy
frázissal fordítandó. Pl. Xen. Hist. IV. 3. 10. •qfYéXíh] 5tt ^TTYJJASVOI s l e v Aoas§ai[ióvioi . . . xai ő vaúapyoQ ITstoavSpo? t s -frva Él) = azt jelentették, hogy a l.-ok le vannak győzve, s hogy
F. halott (== meg van halva). Mivel a magyar perfectumot, ha
momentán actiójú, vagy igekötös (terminativ-perfectiv árnyalatú)
vagy hangsúlyos határozós v. tárgyas, nemcsak elbeszélő múltnak
érzi a jó magyar nyelvérzék, hanem kiérzi belőle a meglévő
állapot jelzését is, fordítható ilyenkor a görög perfecti optativus
a magyar állapotjelző perfectum indicativusával is. Pl. a fennebbi
mondatban őzi xed-vaí-q fordítható így is = meghalt ( = meg van
halva, halott). De így már semmi szín alatt: hogy meghala,
mert ezt az alakot az irodalom elbeszélő múltnak használja.
Példák még: Herod. III. 140: o>s 51 Ka|x(3úa7]<; airéfrave, •. . . JTDV•O-ávsTat (ú. n. prses. histor.) 6 XuXoawv, U>Q T] paotXYjÍT] 7rspisXir|Xó&oi se, TOÖTOV TÖV ávőpa, stb. = megtudta, hogy a királyság
erre az emberre (hangsúlyos határozó) szállt (= «van szállva»); —
Herod. III. 75. xsXsorwv sXefe, őaa a^a.d'á. Köpő? Hépaa<; TTSTTOÍTJXOL
( = elmondta mennyi jót tett, hangsúlyos tárgy; = milyen jótévőjük) K. a perzsáknak; — Thuk. II. 48. skéyd-q OJT' OCÓTCŐV ÖX;
oí rieXoTTovv/jatot tpáp^axa é a p s ^ X ^ x o i s v s g t á cppéata = el
mondták, hogy a p.-ak mérget vetettek a kutakba (úgy, hogy a
méreg benne van a kutakban, mikor a jelentés történik). 3. Az
imperfecti optativus fordításánál kell legjobban vigyázni, mert,
mint már tudjuk, a főtörténéskor nemcsak meglévőnek képzelt,
hanem előzményes történést is jelenthet, éppen úgy, mint az
aoristos, csakhogy a neki megfelelő, rendes actióbeli árnyalattal.
B szerint néha achronistikus jelentő móddal, máskor múlt idő
vel — de mindenesetre állásponteltolódásos, átképzeléses múlt
idővel fordítandó, a) Achronistikus alakkal, a szereplő személy
szempontjából cursiv-durativ történésnek fordítandó pl. Herod.
I. 31. 8ié§s£s 6 d-sbe, &Q á j i s i v o v s%* ávftptÓTrc;) -csftvávai jxáXXov
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I £<í>stv == azt jelezte az isten, hogy jobb (nem: volt!) az embernek halva lenni, mint élni. I. 46. 8iéius[Mte 7rstpsó[j.evoc twv
ji.avt7jíwv o « cppováoiev = (hogy) mit gondolnak (nem : gondoltak) Xen. Anab. YI. 6. 27. ó KXsavSpoc; eírcev ou Aé£i:t7uov {JLSV
OOX éícaivoÍT], st taötaTCSTCOIYJXWI;SIYJ = K. kijelentette, hogy
nem dicséri D.-t érte, ha ilyesmit tett ( = ha ilyesminek a tettese,
elkövetője, művelője). Cyr. I. 3, 15. TJ ip\vf\[j StTjpwxa töv Köpov,
uótepov poóXoiTO (lévé tv 7) árciévai s= Anyja azt kérdezte K.-tól,
maradni akar-é vagy menni? Anab. I. 1. 3. Ttaoacpspvyjc őia(üáXXec (ú. n. prses. histor.) TÖV Köpov upö? töv aőeXcpóv ax; érci(Soo.Xsúoi aót(j> =s T. azzal rágalmazta K.-t bátyja előtt, hogy
ármánykodik ellene. Ellenben b) átképzeléses cursiv-durativ múlt
tal fordítandó, mert a görögben előzményes történésre értendő
pl. Xen. Hist. I. 7. 5. ot atpanjfoi . . . sxaatoc aTroXofTjaato, xai
xa 7:s7cpa7{i.éva SiTj^oövTO, őri autói [isv siti toö; iroXejuou? 7uXéoisv
(impft.), ríjv §s avaípsaiv twv vaoafwv 7cpoatá£eiav (aor.) ávSpáatv
íxavoi?. Itt az imperfectum (TCXSOCSV) éppen úgy átképzeléses
múlttal fordítandó, mint az aoristos (7rpoatá£etav): külömbsóg csak
az actióárnyalatban van: «hogy ők hajókáztak, . . . hogy rábíz
ták* ; — 1. még példát a 36. pont végefelé, a hol fel van em
lítve több, kétes példa is. A fordításkor a szóbanlévő helyzetek
természete pontosan mérlegelendő: attól függ, a magyarban
achronistikus, vagy múlt indicativust kell-é használnunk. V. ö.
a 45. jegyzetet is.
57. A görög oratio obliqua a másodrangú mellékmondatai
ban, ha nem igeneves szerkezettel, hanem kötőszóval és verbum
finitum-alakkal vannak kifejezve, az igealakok használata egé
szen olyan, mint az elsőrangúakban (azaz: az idézett főgondolatban). Tárgyam szempontjából tehát ezekkel a mondatokkal
felesleges részletesebben foglalkoznom. Néhány példa külömben
eddig is előfordult.
58. Azonban a görögben valamely gondolatnak, mint ide
gennek jelzéséhez (épp úgy, mint a latinban is) nem mindig
szükséges az idegen személyt jelző verbum sentiendi vagy dicendi
kitétele. Az optativus obliquus, epp úgy, mint a latinban az
ú. n. conjunctivus obliquus a verbum sentiendi nélkül is jelez
heti, hogy a beszélő (vagy elbeszélő) személy valamely gondo
latot problematikusnak tart, azaz: hogy az illető gondolat nem
az ő gondolata. Az optativust ilyenkor a kezdő görög nagyon
nehezen érti meg, kivált, ha magyarosan gondolkodik, mert a
magyarban nincs modus obliquus.78) Mivel a magyarban a gon78
) Nem tévesztendők össze az ilyen optat. obliquusokkal az olyan,
el kötőszóval fűzött átképzeléses optativusok, melyek nem az elbeszélő,
hanem a szereplő személy szempontjából jelzik a modalitást (1. 49. pont
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dolat idegennek jelzésére egyedüli eszköz az időbeli átképzeléses
előadás, ügyelnünk kell tehát ilyenkor, hogy az optativusos igét
magyarra átképzeléses alakkal fordítsuk.
Azonban az ilyen obliquusok fordítására voltaképpen csak
akkor kell ügyelni, ha az opt. obliquus egyúttal imperfectum,
vagy perfectum, kiváltképpen pedig, ha az imperfecti optativusoknak imént (3. a) alatt) ismertetett első fajtájához tartozik,
azaz ahhoz, melynek a görög oratio rectában is achronistikus
indicativus felel meg. Ugyanis a futurum optativusában a görög
is jelzi az időbeli átképzelést is, ennek fordításában tehát nem
lehet tévedni. Pl. Thuk. VI. 30. 2. SoptatépTj xai ó aWoc, O;JUXO?
&1ZV.Q, . . . [J.ST' khzídoc, is a[ia lóvzsc, xat óXorpupp-wv, tk {JLSV W?
anrjaoivTo (hogy szereznek valamit), xobc, S' el'zoTe otyoivxo (= más
részt meg hogy látják-e még őket valaha). Az aoristos optativusa
is vagy átképzeléses múlttal fordítandó, vagy — ha szándék is
kifejezendő — felszólító móddal: ezt a két fordítást is eltalálja
minden fordító, s nem vét a helyes fordítás ellen még akkor
sem, ha nem érzi, hogy a magyar igealakok átkepzelésesek. De
már a perfecti optativus fordításában jó ügyelni, hogy múlttal
ne fordítsuk, kiváltképpen pedig a leggyakrabban előforduló im
perfecti optativus fordításában.
Lássuk például Herodotos következő helyének fordítását
(VII. 2.); soraatocCov (oi Tzcddeq roö Aapsíou), ó [JLSV *Aptap«Cávijs,
Tta-cóct íUjOsapóraTÓ? TS EIYJ . . . . Eéptf\c, Ss, a>? ATÓOS?]? ts. itat?
S'ÍY) stb. A magyarban azt, hogy a xatóu-val bevezetett okadatolás nem Herodotosé, hanem a szereplő személyeké, modus
obliquus hiányában csak átképzeléses fordítással éreztethetjük,
így: D. fiai pártoskodtak egymással; Artab.. mivelhogy ő a
legöregebb (nem : ő volt a legöregebb), X. pedig, mert ő A. fia.
(Nem : volt! A múlt idős fordítás, ha nem tényjelzőnek éreznők
a multat, a magyarban félreértést is okozhatna. Ha pl. az ere
deti így volna: «X. pedig azért, mert az ő anyja Atossa» — és
a magyar fordító mégis «volt»-tal fordítaná az igét, az átképzeléssel gondolkozó törzsökös magyar ember úgy is érthetné a
helyet, hogy Atossa Xerxes szerint «volt» csak az ő anyja, te
hát már meghalt, mikor a pártoskodás kiütött. GERÉB József,
Herodotos magyar fordítója, az első si7]-t volt-tol fordítja, s ezzel
elmulasztja annak a jelzését, hogy az okadatolás nem Herodotosé;
a második siírj-t aztán helyesen achronistikusan fordítja; — de
szükségesnek látja a verbum sentiendi kitételét: «X. másrészről
e) (3) alatt). Pl. Homer. 2. 342. Iv ős «í*oi ol'voio. . . soraaav, ,.., s! rat' 'Oőuaeüc,
ol'xaSe voaTíjcstE: itt a magyarban helyén van a föltételes mód == boroshor
dók álltak sorban (várva Odysseust), hogy «hátha v. bárcsak hazatérne
még*. Itt az optativus az oratio rectában is megvolna.
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arra hivatkozott, hogy ő Atossának . . . fia.» így aztán hű a
fordítás, de — szükségtelenül
terjengős). — Ilyen a követ
kező sí kötőszós szerkezet is (de v. ö. a 78. jegyzetet), melyben
nincs kívánság kifejezve : Thuk. II. 5. 1. Oi 8' aXkoi 0Y](i}atoi 08?
sSsi Itt xffi VDTtTÖ? 7rotpa7£véa^-at iravatpanq, sí TI apa JJLYJ % p o / wpoí-% VOZQ lasATjAoD-óat. . . . spoVj-ö-oov == A többi thébaiak, kiknek
még éjszaka egész haderejükkel segítségül kellett volna érkezniök
arra az esetre, ha valami nem sikerül a benyomultaknak (értsd:
ha értesülnek, hogy nem sikerül). Homeros. Od. 5. 240. r\pxs
8' óSoío v/jaou S7r' ea^au"/]?, od-i SévSpsa {xaxpáTCecpóxsiv. . . . xá.
oi TTXWOISV iXacppax; = előlment a sziget végére (Kalypso), a
hol nagy fák nőttek (voltak nőve) . . . a melyek majd könnyen
úsznak neki (Odysseusnak). (Értsd : a melyekről Kalypso gondol
hatta, hogy . . . . úsznak).79)
59. Áttekintés.
1. A görög oratio obliquának igealakjában a személyek a
közlő személy helyzetéhez képest átalakulnak. Személy (persona
verbi) tekintetében nincs átképzelés.
2. Az igeidők és actiók ellenben átképzelésesek, a szereplő
(nem a közlő) egyén szempontjából vannak megválasztva, vagyis
helyesebben: a közlő egyén a szereplő személy helyzetébe kép
zeli magát. És pedig:
3. Az igeidők közül
a) a múlt alakok (sfpacps, sfe^pácpst, í^ponfit, s^pácpv]) a sze
replő személy helyzetéhez képest való múlt történést (ifypacps,
Mipatys. sYpárpY]) vagy múlt állapotot (sYSfpácpei) jelentenek.
Jegyzet. Azok a függőmondatok, melyekben az időviszony
a közlő (nem a szereplő) személy szempontjától van múltnak
jelölve, tényeket tartalmaznak, és csak syntaktikailag tartoznak
az oratio obliqua keretébe.
b) a jövő idő összes alakjai (igenevei is) a szereplő sze
mély szempontjából való jövő időt jelölnek.
c) az achronistikus indicativusok (fpátpst, ^é^pacpe) a sze79
) A czélhatarozo mondatok optativusai is nemcsak oratio obliquá
ban, h a n e m oratio rectában is (múlt főigével kapcsolatban) nagyon közel
j á r n a k az obliquus értelemhez, s úgy gondolom, oratio rectabeli haszná
latuk egyenesen az • oratio obliquabeli használat h a t á s á n a k tulajdonítandó
(v. ö. a 37. pontot). A m a g y a r fordításban semmiesetre sem lehet ilyen
kor nehézség vagy k é t s é g : mivel a m a g y a r or. obliquában n e m lehet ob
liquus modus, czélhatarozo mondatokban az achronistikus felszólító alakokat
kell használnunk, ép úgy, mint or. rectában. Pl. Horn. I . 32. KAA' "3-t, fii)
u.' ipé3-i£e, sawTEoo; OJ? XE V é 7] a i oratio obliquában Platónnál (Resp. 393. E.)

így

olvasható:

6 SE 'AYOÍJAÉ'IAVWV ^ypíaivEv . . . ár:iÉvac oz EXE'AE'JE xai JJIT; ECES-ICEIV,

'ív a OÓJ? o í x a ő e sX3ot. Az ige m a g y a r r a felszólító móddal fordítandó,
nem pedig feltételessel! = hogy épségben érjen haza, úgy, hogy a m a 
gyarban az or. obi. egyedüli jele: a személy változás.
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replő személy szóbanlévő helyzetében meglévő cursiv-durativ
történést (fpácpsi) vagy állapotot (fSYpacps) jelölnek.
4. Az actióalakok rendesen önálló használatban a szereplő
személy szempontjából való ismeretes külömbségeket jelzik. Az
actióviszonyítás csíráit csak az aoristos optativusa mutatja, mely
a futurum optativusával szemben, ha szándék vagy kívánság ki
nem fejezendő, problematikus előzményes történést jelölhet.
5. Az actiók conjunctivusai (fpácpig, fSTpácpif), fpdtyfi, Ypacp^)
a görög oratio obliquában csak a szereplő (nem a közlő) személy
modalis felfogását jelenthetik. A közlő személy a szereplő sze
mély lelkiállapotába képzeli magát. A görög conjunctivus tehát,
éppen úgy, mint a magyar felszólító mód, sohasem lehet modus
obliquus. (NOJJLÍCS'., 8ti fpácpifl, v a »y svójuCev, ovi Ypácpij] a görögben
ismeretlen kitételek). — A futurumnak éppen azért nincs conjunctivusa, mert conj. obliquus nincs, a jövőre való vonatkozást
pedig az actiók conjunctivusai is mindig kifejezik: tehát nem
volt rá szükség.
6. Az oratio obliquabéli optativus jelöli:
A) a szereplő személy modalis felfogását. Ismertetőjele,
hogy ez esetben, éppen úgy, mint a conjunctivus, a megfelelő
oratio rectában is szükséges. Állhat áv szócskával, vagy a nél
kül. Ezt az átképzeléses optativust nem szabad összetéveszteni
az optativus obliquusszal.
B) jelölheti, mint optativus obliquus a közlő, illetőleg el
beszélő személy modalis felfogását. Csak múltba tartozó proble
matikus gondolatok, érzések, nyilatkozatok közlésénél van helye,
mert a nem múltra vonatkozók a közlő szempontjából nem prob
lematikus, hanem tényleges eseményekre vagy állapotokra szoktak
vonatkozni.
Jegyzet. De múltba tartozó oratio obliquában is gyakran
elmulasztja a görög problematikusság jelzését, hanem inkább
indicativusszal vagy conjunctivusszal a szereplő személy lelki
állapotának megfelelően jelzi a modalitást.
Mint optativus obliquus jelöli
a) a futurum optativusa (fpácjjoi) ez a sajátságos görög alak,
melynek párja még a latinban sincsen, a szereplő személy szem
pontjából jövendő (futurum) történést vagy állapotot actióbeli
külömbségtétel nélkül (a cursiv-durativ és punktualis actió megkülömböztetésére nincs is külön alak; a perfectumé: feypátyoivo
nem használatos), — de egyúttal, mint optativus obliquus, azt is,
hogy az elbeszélő az illető állítás igazságát problematikusnak tekinti.
b) az actiók optativusai közül az imperfectumé és a per
fectumé (Ypácpoi, "jfSYpácpot) actióviszonyításra nem használhatók,
tehát a rendes actióbeli külömbség mellett beléjük érthető mind
a három viszony; hol ú. n. egyidejűséget, hol ú. n. előidejüséget
Nyelvtudományi
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(előzményességet), hol ú. n. utóidejűségét (rákövetkezést) jelent
hetnek. Az aoristos optativusa (fpá^at, fpá^etev) egyedül mutatja
a görögben az actióviszonyitás némi csiráját (1. 4. alatt). — Az
optativus obliquus a szereplő személy szempontjából való moda
litást nem jelölhetvén, opt. obi. alkalmazásakor a görög ezt sok
szor kifejezetlenül hagyja (úgy, mint az infinitivusszal is. 1. lenn),
vagy opt. obliquus helyett a szereplő személy szándékát kifejező
conjunctivust használ (1. 5. alatt).
7. Az infinitivusokat a görög olyankor is használja, mikor
az oratio obliqua igéjében a szereplő személy kívánsága, szán
déka (tehát conjunctivus értelem) volna kifejezendő;
a) de az infinitivus a modalitást mindamellett sem a sze
replő, sem a közlő egyén szempontjából ki nem fejezi, hanem
ez csak beleértendő ;
b) az időt, még pedig a szereplő szempontjából, tehát átképzeléssel, csak a futurum infinifcinisa fejezi ki (fpá^eiv). De
ezzel viszont az actióbeli külömbség nem fejezhető k i ;
c) az actióalakok infinitivusai közül az imperfectumé és a
perfectumé (fpátpstv, YSfpacpsvai) a szereplő személy szempontjá
ból való ismeretes külömbséget jelzik, minden actióviszonyitás
nélkül, úgy hogy hol «egyidejü», hol «előidejű», hol «utóidejü»
történést vagy állapotot jelenthetnek. Az aoristosé azonban
(Ypá(j>at) — ha a főige a szereplő személy szándékát, kívánságát
nem involválja, — a futurum infinitivusával szemben az előz
ményességet szokta jelenteni. (Az actióviszonyitás csírája, v. ö.
6. B) b) alatt.)
60. Összefoglalás.
A görög oratio obliqua tehát legtöbb esetben csak az igebeli személyek tekintetében külömbözik a megfelelő oratio rectától. Idő és actióhasználat tekintetében mindig az oratio rectát
utánzó, azaz átképzeléses. Mód tekintetében is lehet átképzeléses,
de lehet szubjektivebb természetű is.
E szerint a görögben az oratio obliquának két főfajtája van:
a) Objektív oratio obliqua. A megfelelő oratio rectához
képest csak a) vagy a személyek módosulhatnak más személy
jelek által, b) vagy személytelen az alak, azaz infinitivus. Idő,
actió, mód tekintetében az előadás átképzeléses. A görögben ez
a rendes forma. Ismertetőjele, hogy, a személyeket kivéve, oratio
rectában is teljesen ugyanolyan a szerkezet. Ha pedig személy
változás sem szükséges, az or. obliqua ós recta teljesen egyforma.
b) Szubjektivebb oratio obliqua. Formája és ismertetőjele:
az optativus obliquus, mely a közlő (elbeszélő) személy szem
pontjából problematikusnak, kérdéses igazságúnak, ténylegessógünek jelzi a közölt gondolatot, érzést, nyilatkozatot. Szubjektív
eleme : a modalitásnak a közlő (elbeszélő) személy szempontjából
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való kifejezése. Mivel azonban az optativus alak, a futurumot
kivéve, időt nem jelent, csupán bizonyos qualitású történést, —
az optativus obliquus használatával az aoristosban egy más szub
jektív elem is jelentkezik a görögben: a történéseknek egymás
hoz viszonyítása.
Nem veendő fel harmadik kategóriául tényjelző fajtája a
verba sentiendi és dicendi-től függővé tett mellékmondatnak.
Ennek formai ismertetőjele az indicativus, de ez igazán felis
merhetővé csak akkor válik, ha olyan múlt időalak van az
oratio obliquában, mely átképzeléses alapon (azaz a szereplő
személy szempontjából) sehogyan sem érthető és magyarázható.
Ez a múlt alak a közlő személy szempontjából jelzi ténynek a
szereplő személytől észre nem vett, nem nyilvánított vagy tőle
is észrevett, nyilvánított gondolatot. Ez a multjelzés tehát szintén
szubjektív elem a szerkezetben, mint az optativus obliquus. De
míg az optativus nemcsak megfér az or. obliqua természetével,
hanem egyenesen alkalmas az or. obliqua ismertetőjeléül, addig
a tényjelző múlt kirí az oratio obliqua keretéből, s az egész
szerkezet csak forma szerint nevezhető függő beszédnek: volta
képpen nem egyéb rövidességnél (brachylogiánál), melyben a
közlő személy nem idéz, hanem elbeszél, állít, melyben a gon
dolat egy része ki van hagyva, s a gondolat elemeinek logikai
rendje fel van cserélve. Ez a múlttal való tényjelzés a görögben
igen ritka, a magyarban pedig lehetőleg kerülendő. A latinban
csak másodrangú mellékmondatokban lehetséges, de az ilyen
mondatok annyira kirínak a latinban törvényszerű modus obliquus-os előadásból, hogy a grammatikusok nem is számítják bele
az oratio obliqua keretébe.
GYOMLAY GYULA -
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D r . S i e g m u n d S i m o n y i : D i e u n g a r i s c h e S p r a c l i e . Gesckichte und
Oharakteristik. Strassburg, Verlag von Kari J. Trübner. 1907. 8-r.
443 1. — Ára 9 márka 50 pf.
A magyar nyelv iránt régtől fogva megvolt az érdeklődós a kül
földi nyelvészekben; de mindeddig hiányzott olyan munka, melyből a
külföldi tudósok nyelvünk történetét és szerkezetét megismerhették
volna s nyelvtudományunk fejlődéséről s főbb eredményeiről legalább
dióhéjban tudomást szerezhettek volna. Ezen a sajnos hiányon akart
segíteni SIMONYI előttünk fekvő könyvével, mely A magyar nyelv ez.
munkájának német átdolgozása.
A mily nagy örömmel fogadták az érdeklődők a magyar könyvet
mind első (1889.), mind második (1905.) kiadásában, éppoly örömmel
üdvözöljük most német átdolgozását. Nagyon szükséges volt, hogy a
külföld érdeklődő tudósai a nyelvnek fáradságos megtanulása nélkül
is pontos ismeretet szerezhessenek nyelvünk főbb sajátságairól és nyelv
tudományunk fontosabb eredményeiről, s eloszoljék nem egy ferde
nézet, mely a magyar nyelvről és rokonairól kellő ismeretük hiánya
miatt az európai nyelvészetben kialakult, SIMONYI könyve e részben
valóban hézagpótló munka; megírásával a szerző jó szolgálatot tett az
európai nyelvészetnek és mindenekelőtt a magyarság ügyének.
A magyar könyvnek didaktikus czélja volt: a magyar nyelv
tanítására készülő egyetemi hallgatóknak bevezetést akart nyújtani a
magyar nyelvtudomány módszerébe ós eredményeibe, e mellett a nyelvi
kérdések iránt érdeklődő művelt nagy közönség érdekeit is szem előtt
tartotta. A német átdolgozással más czélja volt a szerzőnek: be akarta
mutatni a magyar nyelv szerkezeti sajátságait és a magyar nyelvtör
ténet főbb mozzanatait, különös figyelmet fordítva az általános és az
indogermán nyelvészetre. A czélnak megfelelően a könyv tartalma is
változott. A beosztása egészben véve ugyanaz maradt ugyan, de az
egyes fejezetek tartalma nem egy helyen lényegesen átalakult. Kima-
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radtak az olyan fejtegetések, melyek elemi kérdéseket tárgyaltak s a
magyar könyv didaktikus czélját szolgálták (pl. mi á nyelv? mi a
nyelvtörténet? a nyelv életének tényezői: a szájhagyomány és az
analógia, a nyelvrokonság mivolta, mire jók a nyelvemlékek ? stb.);
viszont részletesebb megvitatásban részesültek az oly kérdések, melyek
az általános vagy az indogermán nyelvészettel kapcsolatosak, továbbá
azok a nyelvi jelenségek, melyek a magyar olvasók előtt általában
ismertek lévén, a magyar könyvben bővebb tárgyalásra nem szorultak.
Miként a magyar könyv, ez is két részre oszlik. Az első rész
á magyar nyelvnek életét, a második annak szerkezetét tárgyalja.
A fejezetek tartalmát a könyv sorrendjében haladva röviden a követ
kezőkben ismertetjük.
A magyar nyelvtudomány történetét vázlatosan ismertető beve
zetés után a szerző a magyar nyelv eredetéről, a finnugor nyelvek
rokonságáról, majd az ural-altaji nyelvrokonságról tájékoztat. Fejte
getéseiben általában a magyar könyvhöz tartja magát, de azokkal az
elméletekkel, melyek a finnugor nyelvekben, csak azért, mert rago
zok, alsóbbrendű, tökéletlenebb nyelveket láttak, behatóbban foglal
kozik. Éles elmével sorra czáfolja azokat a kicsinylő szemrehányásokat,
melyekkel ezeket a nyelveket illették, és kimutatja, hogy pontos vizs
gálatnál ez állítások többnyire elhamarkodott következtetéseknek bizo
nyulnak, s a kifogásolt jelenségek vagy nem egyedül a finnugor, ilh
ural-altaji nyelvek sajátjai, vagy legalább is oly jogosultak és czélszerüek, mint az indogermán nyelvek tökéletesnek állított sajátságai. —
Az idegen hatásokat általában a magyar könyv előadása szerint tár
gyalja, de fejtegetéseit egy egészen új fejezettel toldotta meg, mely
ben az európai nyelvekben meghonosodott magyar elemekkel foglal
kozik. — A nyelvemlékekre vonatkozó részben a legrégibb összefüggő
nyelvemlékeket (köztük a Nagy Lajos korabeli eskümintát és Hunyadi
János kormányzói esküjót is) betűszerinti szövegükben (a HB.-t
hasonmásban is) közli, megjelölve valószínű olvasásukat. A HB.-nek
latin fordítását, a GyulGl.-nak latin eredetijét is bemutatja, a többiek
nél német fordítást közöl. A nyelvi sajátságokat ezeknél is, a kódexek
nél is a magyar könyv előadása szerint behatóan tárgyalja. —• A nép
nyelvet ismertetve, az egyes nyelvjárások jellemzését rövidebbre fogja;
a fejezet végén szövegközléseket ad. — A nyelv életére vonatkozó
utolsó fejezetben az irodalmi nyelv, a nyelvújítás és a nyelvhelyesség
kérdéseivel foglalkozik, jobbára a magyar könyv fejtegetéseihez tartva
magát.
A nyelv szerkezetét tárgyaló rész a hangtörténetre és a helyes
írásra vonatkozó fejtegetésekkel kezdődik. Az erről szóló, jól átdolgo-
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zott fejezetben a szerző rövid áttekintést ad a magyar nyelv hang
rendszeréről, fonetikus átírásban közölt példákon mutatva be a ma
gyar nyelv hangjait. Azután behatóan ismerteti a magánhangzóillesz
kedés jelenségeit, a nyiltsági fok változását s a magánhangzók egyéb
változásait. Eészletesen szól a mássalhangzók változásairól, majd a
hangváltozások okairól. Végül a helyesírás történetét adja egészen a
magyar könyv előadása szerint. — A magyar könyvtől eltérően a kö
vetkező fejezetben a jelentésváltozásokkal és a beszédrészekkel foglal
kozik, míg az összetételt ós a szóképzést az azután jövő fejezetben
tárgyalja. A jelentésváltozásokat rövidre fogva mutatja be, a magyar
könyv bő fejtegetéseiből csak néhány jellemző és érdekes példát em
lítve föl. A beszédrészeket ellenben jóval részletesebben tárgyalja. Ide
vonatkozó fejtegetései majdnem egészen újak. A szóösszetétel tárgya
lásának kezdetén WüNDinak az összetételekre vonatkozó fölosztását
hasznavehetetlennek minősíti. Fejtegetései különben egészen a magyar
könyv előadását követik. A szóképzés fajait: a deverbális és denominális igeképzést, a denominális és deverbális névszóképzést magyar
könyve szövegének fölhasználásával, de a TMNy. alapján lényegesen
kibővítve mutatja be. — A ragozásra vonatkozó fejezet elején a szó
töveket tárgyalja, rövid és mégis elég kimerítő fejtegetésben mutatva
be az ezeknél előforduló főbb változásokat. Az igeragozás és a név
ragozás jelenségeinek megbeszélésében a magyar könyv szerint halad,
mindössze azt a lényeges változtatást teszi, hogy a birtokos személy
ragokat, melyeket a magyar könyvben — a szóképzés fejezetében — éppen
csak érintett, itt részletesen tárgyalja. — Az utolsó és leginkább átdol
gozott fejezet a mondattant öleli fel. Az egyszerű mondat fajainak
megvilágítása után a szerző az alany ós az állítmány, a tárgy ós az
állítmány viszonyát, a hely-, idő- és egyéb körülményhatározókat, a
határozásra szolgáló igeneveket ós a jelzőt tárgyalja, tanulságos fejte
getéseit gondosan megválasztott példákkal világítva meg. Majd a szó
rendről szól, végül az összetett mondat fajait tárgyalja jobbára a ma
gyar könyv előadása szerint.
A fejezetek végén a szerző irodalmat is közöl. A magyar könyv
ben fölsoroltak közül mellőzi az általános munkákat s a kevésbbe
fontos dolgozatokat, viszont fölemlíti az újabban megjelent érteke
zéseket.
A könyvet pontos betűrendes szó- és tárgymutató zárja be, mely
gyakorlati hasznavehetőségét emeli.
A munkának mind egészén, mind részleteiben meglátszik a szak
avatott átdolgozó keze nyoma. A magyar könyv tartalmának a német
könyv czélja szerint való átalakításán és kiegészítésén, meg az újabb
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eredményeknek fölhasználásán kívül meglátszik ez azon is, hogy a
szerző a magyar munkába becsúszott hibákat a lehetőség szerint ki
javította. Örömmel konstatáljuk e részben, hogy SziNNYEinek a magyar
könyv egyes helyeihez írt jegyzeteit (1. NyK. XXXV. 428—450. 1.),
ha csak felfogásával nem ellenkeztek, általában felhasználta s ezzel is
tökéletesbítette munkáját. Ily nagy terjedelmű és nagy anyagot fel
ölelő munkánál nem lehet csodálnunk, ha egy-két hiba a szerző gon
dos figyelme ellenére mégis becsúszott a könyvbe. így a dolmány szót
(63.1.) a szerző a régi török jövevényszavak közt a magyar könyvből
bennfelejtette, pedig nem tartozik közéjük. A HB. néhány szavának
átírását itt ott módosította, de más helyütt feledségből meghagyta s
így ezeknek kétféle olvasását találjuk, nevezetesen: halsz 108.: holsz
uo. (szövegben) | isemök 106.: ésemököt 108. | uramk 106., 109.: aronik
219. | terömíoe 107.: terömtévé 108. 1. Ezzel kapcsolatosan azt is meg
említjük, hogy a szerző a HB. néhány szavának olvasásában (pl. ha
mui', keserüv, menyé, ééndöl, nyugolmábelé, léikéért, éleszjé, szentéi,
munkás, jau stb.). SziNNYEinek többször megokolt olvasásától eltér. •
Szívesen látnók, ha a szerző ezeket illetőleg a maga álláspontját va
lahol megokolná: ezzel igen nagy hálára kötelezné le a mindkét olva
sást jól ismerő magyar nyelvészeket. Az irodalom közlésében a szerző,
mint említettük, igen helyesen csak a fontosak felemlítésére szorít
kozott ; de ezek közt is egynéhány! említetlen hagyott. Ilyenek néze
tem szerint a következők: BELL LAJOS «Latin szók a magyar népnyelv
ben* ez. dolgozata (az idézetteknél becsesebb munka) és B. PRIKKEL M.
rávonatkozó ismertetése (NyK. XXIX. 331), ZOLNAI ÖYULÁnak ((Nyelv
emlékeink a könyvnyomtatás koráig* ez. füzete (a Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság kiadványainak 1. száma), a népnyelvi gyűjtések iro
dalmánál a Magyar Nyelv ez. folyóirat.
A szerző minden részletkérdést tudós alapossággal, világos elő
adásban, a legtöbbször mintaszerű rövidséggel s mégis minden hézag
nélkül tárgyal s az anyagot úgy tudja elrendezni, hogy az olvasónak
az egészről biztos áttekintése legyen. Könyve mind gazdag tartalmát,
mind fejtegetéseinek tudományos értékét tekintve kiváló alkotás, a
melyet nagy haszonnal forgathatnak a külföldi nyelvészek, de a ha
zaiak is.
SzEREMLEY CsÁSZÁK LORÁND.
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Kisebb közlemények.
A háromszéki nyelvjárás ügyében.
ERDÉLYI LAJOS válaszának (NyK. XXXVII. 323) tartalmában ós
hangjában az ő tudásának és műveltségének hű, de igen szomorú képe
tükröződik. Hangja nem fog bennem visszhangot kelteni, de tartal
mára van egy pár komoly megjegyzésem.
,
A ki haragszik, annak nem szokott ugyan igaza lenni, de vála
szának egyetlen egy pontjában mégis föltétlenül igaza van EitDÉi/nnek.
Értekezésének ezen mondatát: «beszélhetünk háromszéki nyelvjárásról
továbbra i s ; sőt a megye fekvése s a történet alapján, természeti és
politikai okok alapján t u d o m á n y o s a n is» félreértettem. Nem vet
tem észre a benne rejlő párhuzamosságot, hogy a megye fekvése =
természeti okok, s a történet == politikai okok, s azért ezen hozzá
fűzött megjegyzésem: «hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és poli
tikai okok jogosíthatnának fel arra, hogy t u d o m á n y o s értelemben
beszélhessünk háromszéki nyelvjárásról, azt kereken tagadnom kell»
(NyK. XXXVII. 308) — csakugyan tárgytalan. Hogy tévedésem a mon
dat meg nem értéséből származott, azt nyilván mutatja a ,természeti'
szó mellé tett kérdőjelem is. Csak azt jegyzem meg még e ponthoz,
hogy ha E. mondatában e nem nagyon találó ,természeti' szó he
lyett a szabatos ,földrajzi' állott volna, akkor ez a tévedés aligha
esett volna meg velem.
Hogy miben n i n c s e n i g a z a , azt e helyen nem fogom fel
sorolni, mert semmi kedvem szinte vége nincs litániát lenyomatni
azon apró fogásainak leleplezésére, amelyekkel hol fordít, hol meg
ferdít egyet állításaimon, hogy tudatlanságomat bizonyíthassa; egy
szakemberekből álló bizottság előtt azonban bármikor szívesen vállal
koznám rá. Egyszerűen annak kijelentésére szorítkozom tehát, hogy
az előbbi egyetlen-egyen kívül czikkemnek minden egyéb részét most
is fenntartom. Tűrhetetlennek tartom azonban, s azért szó nélkül nem
hagyhatom E.-nek azon taktikáját, hogy értekezése ellen való súlyos
kifogásaimat (bizonyára ellenérvei gyöngeségének tudatában) azzal
akarja megerŐtleníteni, hogy nyelvjárási közléseimet megbízhatatla
noknak, sőt •— minek kerteljünk a szóval ? — hazugoknak mondja.
Szavam hihetetlenségét különösen három érvvel véli bebizonyíthatni.
1. Ugyanegy kérdésről egyszer ez a véleményem, egyszer meg
az (330. és 332). — A hétfalusi csángók eredetéről más volt a vélemé
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nyem 1903-ban (A barczasági magy. közs. tört. 5), és más 1905-ben
(Érd. Muz. XXII. k . ) ; a halmágyiakéról más 1901-ben (NyK. XXXI.
422—23) és (az ő állítása szerint!) más 1905-ben (Erd. Muz. XXII.
72); Hidvég és Arapatak nyelvjárási hovatartozásáról (az ő állítása
szerint!) más 1904-ben (Nyr. XXXIII. 446) ós más 1907-ben (NyK.
XXXVII. 318). Ez a következetesség! — kiált fel legutóbbi b i z o 
n y í t é k a után.
Föltéve (de csak az elsőről megengedve), hogy ez ellenmondások
•csakugyan volnának, akkor sem bizonyítanák korántsem azt, a mit E.
velük czéloz, hogy az én kutatásaim megbízhatatlanok, hanem legfeljebb
azt, hogy én az évek folyamán egyet-mást tanulni is szoktam, s ehhez
képest egyik-másik kérdésben való nézetem módosulni is szokott. Nem
úgy, mint E.-é, ki 1903-ban (Nyr. XXXII. 426) azt írta, hogy Három
széken eé, aó, ó'o-féle diftongust ejtenek, s álszégyenből még ma se
meri bevallani, hogy tévedett. Nekem bezzeg szakasztott ugyané kér
désben való tévedésemet volt bátorságom már 1903-ban (NyK. XXXII.
559) bevallani, tehát szerinte bizonyára itt is következetlenségbe estem,
ő pedig — következetes maradt!
2. Legutóbbi háromszéki táj szóközlésemben (Nyr. XXXVI. 326)
«a legtöbb tájszónak vagy alakja, vagy jelentése kétes szerintünk, a
kik csak haromszékiek vagyunk. (Vö. pl. alacsony = silányabb minő
ségű, olcsó vászon! átolkormányoz = átvezet az erdőn, elkel és elkövet
kezik eltávozik ; intézik = megy, az uraság ! disznyózakój: disznóól
stb., hogv többet ne is említsek.)* — Szórói-szóra, sőt Írásjelről-Írás
jelre így irjá ezt: NyK. XXXVII. 331.
Hogy E. kételkedik benne, hogy az elkel és elkövetkezik igék a tőlem
hallott és a Nyr. idézett helyén híven közölt mondatokban csakugyan azt
jelentik, hogy : eltávozik, s hogy kételkedik abban is, hogy a disznyózakójt csakugyan ezen érdekes alakjában hallottam, azt esetleg sajnál
hatnám ugyan (ha t. i. rászorulnék az ő legfelsőbb placetjára), de el
nem tilthatom tőle, mert a tisztességes kritikát el kell tűrnöm. De
tiltakozom ellene, és nem fogom megtűrni, hogy bárki is m e g h a m i 
s í t s a az én tájszóközléseimet! Ha akár E., akár másvalaki be tudja
bizonyítani, hogy én akár Nyr. XXXVI. 326. akár máshol olyan bolon
dokat irtam, hogy alacsony = silányabb minőségű, olcsó vászon, átol
kormányoz = átvezet az erdőn, intézik == megy. az uraság (melyeket
E. a l e g t ö b b közül csak p é l d á u l idéz, hogy többet ne is említ
sen !) — akkor azonnal 1000, mondd ezer forintot fizetek a Magyar
Nyelvtudományi Társaság alaptőkéje javára; de ha kiderül, hogy én
az idézett helyen ezeket i r t a m : «Alacsony: silányabb minőségű, olcsó
(vászon). Szentlélek . . . . általkormányoz:
átvezet. A gyermek átólkórmányozza az urat az erdőn. Szászfalú . . . . intézik: megy, szándé
kozik. Hova intézik az uraság ? Ozsdola» — akkor vallja be E. ez
egyszer bátran, hogy (— hogy is folytassam gondolatomat, hogy a
szerkesztő úr meg ne ijedjen tőle ? —) hát igen, hogy idézésének
módja egy cseppet sem volt alkalmas az én tudományos megbízhatat
lanságom bebizonyítására.
3. Hazudtam, mikor «A csángó nép és csángó név eredete* ez.
értekezésemben azt irtam, hogy 1904 nyarán személyes tapasztalatom
ból ismertem meg a Háromszék megye keleti síkságán fekvő közsé-
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gek nyelvjárását, mert csak egy nekem írt leveléből tudtam meg, hogy
mely községek ejtenek ott diftongust, s fel is sorolom Őket név szerint,
a mint ő nekem felsorolta, a nélkül, hogy rá egyáltalán hivatkoz
nám. — Csak ennyivel, nem is kevesebbel, vádol engem NyK.
XXXVII. 329.
Egy ehhez hasonló váddal már előbb is illettek engem. 1905-ben
(Irodt. Közi. XV. 309) azt írta rólam SARUDY GYÖRGY pápai ref. gímn.
tanár, hogy a Kőmives Kelemenné balladájának pürkereczi változatait
a magam fölfedezéfeként közöltem az Ethnographiában, holott csak
HERMANN ÁNTALnak egy vidéki lapocskában való közlését plagizáltam.
VIKÁR BÉLA tanúságtételével könnyen bebizonyíthattam volna ugyan,
hogy a dolog megfordítva igaz, de az a czikk, a melynek keretében
a vád ért, olyan hihetetlenül alacsony tudományos színvonalon állott,,
és SARUDY GYÖRGY neve tudományos irodalmunkban annyira ismeret
len, HERMANN ANTALÓ pedig annyira ismeretes, hogy könnyen bele
nyugodhattam SZILÁDY ÁRONnak azon óhajtásába, hogy hagyjuk be
falazva Kőmives Kelemennét, ne bontsuk ki újra.*) ERDÉLYI LAJOS
azonban mégis csak valaki. Doctor sub ausp. regis, egyetemi magán
tanár, s egy hajszál hiján — egyetemi ny. r. tanár. Az ő vakmerő
támadására tehát már nem volna elegendő felelet a néma megvetés.
Hogy 1904 nyarán csakugyan bejártam Háromszék keleti sík
ságának községeit, arról (ha ugyan ennek puszta szavam nem lett
volna elég biztosítéka) tanúságot tehet SEBESTYÉN KÁROLY öcsém, a
szegedi áll. polg. isk. tanára, a kit útitársul magammal vittem volt,
hogy alkalmat adjak neki néprajzi tanulmányokra, s a ki utunk ily
nemű tanulságairól azóta három czikkben be is számolt. (Vö. Népr.
Ért. VI. 1. és 103. VIII. 105).
De ha a dolog így áll, hogy írhattam neki mégis 1904- nov. 21-én,.
hogy miután ((Nyelvjárásaink tanulmányozásához)) ez. dolgozatában
azt olvastam, hogy az orbai nyelvjárásban ié, lió, M kettőshangzók van
nak, nem tudná e nekem megírni, hogy melyek a legnyugatibb köz
ségek, melyekben ezek még hallhatók? (329).
Mikor SEBESTYÉNnel együtt bejártuk Háromszék keleti síkságát,
azt találtam, hogy legnagyobb részében (röviden jelezve: Kézdivásárhelytől délre, tehát az orbai járásénál jóval nagyobb területen!) ié, i'ó
io, északnyugati sarkában Peselnek körül éi, ö>, öií kettőshangzókat,
északkeleti sarkában Esztelnek körül pedig csak é, ó, ő, hangot ejte
nek.**) De hogy ezen orbaias kettöshangzók a réty-eresztevényi vasúti
állomás körül levő szoroson túl a n y u g a t i síkság szomszédos közsé
geiben is megvannak-e még, és ha igen, melyekben, azt akkor m á r
*) Ez is mutatja, hogy milyen alapos ERDÉLYinek azon vádja, hogy:
dobálódzom az elsőség kérdésével, lépten-nyomon hivalkodom kutatásaim
mal, s kérkedem ezzel v. azzal. Egyáltalán nem értem, hogy ilyen, sőt
még külömb sértegetések mit keresnek egy bizonyos nyelvjárási sajátsá
gok minőségéről és elterjedéséről folyó nyelvészeti vitában.
**) Ezt is megírtam már az inkriminált csángó dolgozatban. Nem
volna szíves ERDÉLYI megmondani, hogy ezt honnan tudtam meg, ha
nem jártam előbb a hely színén ? Talán bizony ezt is az ő leveléből ol
vastam ki ?
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nem nyomozhattam tovább, mert el voltam már fáradva s a vákácziónak is már közeledett a vége, Hazautaztam tehát Brassóba s azzal
vigasztalódtam, hogy majd megkérdezem ezt EEDÉLYitől, ő talán meg
tudja mondani. Mikor értekezésem megírásában addig haladtam, hogy
már szükségem lett volna a pontos adatokra, csakugyan meg is irtam
a levelet,*) s ó' szíves volt rögtön válaszolni. Hogy szó szerint mit
írtam akkor ebben a levélben, arra persze nem emlékezhetem, mert
nem tartottam olyan fontosnak, hogy másolatot vegyek róla. Megkér
tem tehát nemrégiben ERDÉLYIÍ, hogy mutassa meg. Meg is mutatta,
s elolvasása után most már jelenthetem, hogy nem igaz, mintha le
velemben azt irtam volna, hogy: m i u t á n ott és ott ezt és ezt olvas
tam, kérem, hogy stb. Egy kis udvarias bevezetés után a levél érdembeli része úgy kezdődik, hogy: NyF. 1 3 : 1 2 ezt és ezt olvasom, ké
rem tehát, hogy legyen szives stb. Igaz ugyan, hogy ebben a levelem
ben nem hivatkozom arra, hogy múlt nyáron szerzett személyes
tapasztalatomból tudtam meg, a mit tudok (hivatkozhattam volna rá,
de nem voltam vele köteles), de az én fogalmazásomból józan észszel
sehogy se következhetik az, hogy nem jártam ott. ERDÉLYI tehát csak
azért csempészte belé a ,miután' szócskát levelem elejének reproductiójába, hogy e közt és csángó értekezésem ama bizonyos helye közt meg
döbbentő ellentét támadjon, és hazug voltom szinte kétségtelennek tessék.
De ha a dolog ismét csak így áll, hogy lehetséges az mégis, hogy
felsorolom név szerint a községeket, a mint ő nekem felsorolta, s
meg sem említem az ő nevét ?
Hogy a NyK. minden olvasója ítéletet tehessen ebben a dolog
ban, hasábosán közlöm egymás mellett levelének és csángó dolgoza
tomnak kérdéses helyeit:
«Azok a kettőshangzók az én
egyetemi hallgató-korombeli tapasz
talatom alapján (1895-ben jártam be
Hsz. minden községét) az ú. n. Orbai járásnak jellemző sajátságai. Te
hát a kovásznai oldalon fel, a Feketeügytől jobbra.**) Mint főfészkek, ész
leletem s a laikusok megfigyelései
alapján is ama tájszólás közepén
Tamásfalva, Szörcse, Telek, Kovászna, főként pedig Páké, Zabola
és Petőfalva .. . Uzonban s a szom
széd községekben magam, mint benszülött, természetesen kevésbé ve
hettem észre ; de lehetséges . . .
Északnyugat felé kb. Márkosfalváig
és Hatolykáig veszem az Orbai táj
szólást s addig vehető az a diftongizálás is.»

«Ha elindulunk Kétyből és Eger
patak, Kisborosnyó, Feldoboly, Zágon, Papolez, Kőrös, Kovászna, Páva,
Zabola, Haraly, Gelencze, Hilib, Ozsdola, Szentkatolna, Csernáton, Albis.
Dalnok, Maksa, Eresztevény közsé
geken át visszatérünk Eétyre, akkor
bekerítettük a községeknek azon nagy
csoportját, a melyen belül mindenütt
ejtik az lé, fá, Hő kettőshangzókat.
Lehetséges, hogy Kétytől nyugatra
is van még egy néhány község, a
melynek ilyen a hangzórendszere,
de az bizonyos, hogy a nyugati medencze belsejében.. . már ismét más
nyelvjárás dívik. (E két külömböző
nyelvjárásnak érintkező határát még
eddig nem volt alkalmam pontosan
megállapítani.)* (Erd. Múz. XXII.
77—78).

*) Ha nem jártam volna ott, vájjon miért tudakpzódtam volna
éppen csak a nyugati határ után ? Hát egyéb, különösen északi határát
talán valami isteni ihlet súgta meg nekem ?
**) Ez valószínűleg tollhiba b a l r a helyett.
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Nyilvánvaló ebből, hogy E. válaszának azért nem vehettem hasz
nát, mert az 6 egyetemi hallgató korabeli és az én ujabb megfigyelé
seim nem fedték egymást (szerinte sokkal szűkebb a dift. területe),
de nyilvánvaló az is, hogy ismét nem igaz E.-nek azon állítása, hogy
név szerint felsorolom a községeket, a mint Ő nekem levelében felsorolta.
Azt mondhatná azonban valaki, hogy igaz ugyan, hogy E. állí
tása ellenkezik a valósággal, de lehetséges, hogy ez csak könnyelműen
kimondott vád s nem tudatos füllentés, mert hátha ő, tévesen bár,
de úgy emlékezett, hogy levelében csakugyan úgy sorolta volt fel a
községeket, mint én csángó dolgozatomban ? — Ettől az enyhítő
körülménytől is megkell fosztanom E.-t, mert (mielőtt még tudta volna,
hogy válasza még ma is a kezemben van) több nyelvész füle hallatára
elismerte, hogy nekem irott levelének fogalmazványát megőrizte.
Tehát tudta, hogy valótlanságot állít vádjában, s mégis meg
tette, csakhogy engem a hazugság gyanújába keverhessen.
Több szavam nincsen ebben az ügyben, az ítéletet a NyK. ol
vasóira bízom. De az bizonyos, hogy, ha a tudományra nézve szüksé
gesnek és hasznosnak fogom ítélni, ezentúl is lesz bátorságom E. mun
kásságát megbírálni. E jogom gyakorlásától senki apró ferdítései és
nagy gorombasága el nem riaszthatnak.
HORGEB, ANTAL.
Befejező válasz H o r g e r n e k .
Úgy látszik, Horgert ,sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igaz
ság', és panaszra megy a NyK. olvasóihoz. Magam sajnálom leginkább,
hogy ismét válaszolnom kell sajnálatos feleletére, pedig csak utalhat
nék pár sorban múltkori válaszomra. Éppen azért rövid leszek s nem
fogom követni hangban, hiába hivatkozik ő az én hangomra.
A ki haragszik, annak csakugyan nem szokott igaza lenni;
példa rá H., jól tudja ezt magáról. Mert bizony félreértett ő engemet
nemcsak abban az egy mondatban, a melyet említ, hanem a többi
pontban is és természetesen n e m a k a r t a megérteni válaszomat sem.
Jó lett volna, ha azt, a miben nincsen igazam, ismét felsorolta volna
mind; mert így ismét csak üres hyperbolával él, a mit én is szíve
sen bebizonyítok egy szakemberekből álló bizottságnak, csak tessék
összeállítni. Persze hogy taktikám ellen súlyos kifogásai vannak ellen
érveim gyöngesége (?) miatt, mikor 1. pl. a halmágyiakról csak az
én állításom szerint (?) más a véleménye 1901-ben és 1905-ben (vö.
az ő munkáiból szórói-szóra vett párhuzamos idézeteket NyK. 37 :
332 1.) — és Hidvég-Arapatak nyelvjárási hovatartozására vonatkozó
lag szintén csak az én állításom szerint (? vö. NyK. 3 7 : 330 1.
pontosan) változott a véleménye. Hogy is n e ?
Természetesen én ezekkel nem azt állítottam, hogy H. kutatásai
teljesen megbízhatatlanok; hanem csak azt, hogy valódi értékükre
szállítandók le s ha nézetei módosulnak, a mint hogy igazán tudo
mányos állásponton újabb eredmények esetén kell is hogy módosulja
nak, okolja meg e változást s ne áruljon ma ilyen, holnap afféle tudo
mányt minden megokolás nélkül; mert ez azt a benyomást kelti az
emberben, mintha az illető elsietne és elnagyolna egyetmást. A dif
tongusokra vonatkozó «tévedésemet», illetőleg további megfigyelései-
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met pedig jeleztem (1. NyK. 37:330). Persze nem tehetek róla, hogy
nem éppen a H. tetszése szerint, a ki ezt sem akarja megérteni és
«következetesen» makacs a maga egyoldalú megfigyelése mellett.
Ad 2. azzal a váddal illet H., hogy m e g h a m i s í t o t t a m a
Nyr. 3 6 : 326 1. levő tájszóközlését idézetemben. Sietek kijelenteni
azt, a mit H. maga is tud s a mit neki élőszóval is kijelentettem
nyelvésztársaságban, hogy itt mulasztásról van szó, de nem szándékos,
' rosszakaratú mulasztásról. T. i. én azt a pár tájszót csak például és
zárójelben idéztem, mivel már amúgy sem volt sok terem a NyK. füze
tében a válaszra, és minden rossz indulat nélkül rövidítettem. Így tör
tént, hogy az a alacsony = silányabb minőségű, olcsó, vászonról!»
eredeti fogalmazványomból, mint tanúknak is mutattam, csupán rövid
ség kedvéért hagytam el a - r ó l ragot, a vászon előtt levő vessző pedig
nyomtatásban kimaradt, s ezt a javításban nem vettem észre, valamint
az «átolkormányoz = átvezet az erdőn» eredeti fogalmazásában is
az erdőn előtt. A felkiáltójel csak figyelmeztetés kívánt lenni, hogy
íme arról mondanák e szavakat, a mi kérdéses. Mert alacsonyt inkább
csak erkölcsi értelemben használják Háromszéken = rossz viseletű,
átolkormdnyoz pedig tudákos kifejezés lehetett és nem általános tájszó.
Az «intézik == megy, az uraság!» így szintén azt akarta jelenteni,
hogy ez is tán csak afféle affektált beszédből való, nem lett volna
szabad általános tájszóként venni és közölni. De hiszen e pedánsságom
és szokásom ellenére történt hibának csak örvendhetne H., hogy íme
én is követtem el hibát, s ezt, mint neki is kijelentettem, fölszólalása
nélkül is ki óhajtottam javítni. Különben is ez a zárójelben levő idé
zet a dolog lényegén nem változtat. Abban a közlésben (Nyr. 36 :
326—28.) még több hiba is van. Hogy újakat is idézzek : bórszöllo
e h.: bórszó'llő, szögelni Szászfaluból l nélkül, fi(7): legény, korong:
takácsok feszítő fája e h. poron#, ez meg hibásan porond u. o., öllőhordás e h. őllőhordás, v&pillint e h. rejapillant, szemét e h. szemet
stb. Csak egy közlésben ennyi hiba, s még H. haragszik ! Bizony letehetné a 2000 koronát a Magyar Nyelvtud. Társaságnak büntetés
pénzül, hogy még ő is így közölt.
Ad 3. nem mondom, hogy hazudott; de állításom igazolására
idézem pár levelét, a melyek szószerint így hangzanak:
«Brassó, 1904. XI. 21. Kedves Kollega Úr! Egy kis kéréssel for
dulok kedves kollega úrhoz, mint a háromszéki nyelvjárásnak nemcsak
kitűnő, hanem — sajnos — egyedüli ismerőjéhez. — ,Nyelvjárásaink tanul
mányozásához' c. dolgozatában több máson kívül azt az érdekes meg
jegyzést is találom (NyF. 13: 12), hogy az orbai nyelvjárásban ié, uó, üő
kettőshangzók vannak. Nem tudná-e kedves kollega úr nekem megírni,
hogy melyek a legnyugatibb községek, a melyekben ezek még hallhatók?
Uzonban, Lisznyón, Komollón és Bodolán (a mely községekben jártam) 1 )
az ié, még meglehetős sűrűen hallható s van még némi nyoma az uó, üőnek is.2) De hogy meddig hallhatók ezek északnyugatfelé3) haladva,
hol van ennek és a Hsz. közepetáján divatozó kettőshangzó nélküli
*) Hol vannak itt azok a többi községek Kézdivásárhelytől délre
azon a nagy területen ? Vö. Háromszék térképét!
2

3

) Pedig dehogy v a n !

) Hiszen ott volna Peselnek, a melyre most hivatkozott.
í
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nyelvjárásnak érintkező határa, azt nem tudom, pedig egy készülő csángó
tárgyú dolgozathoz nagy szükségem volna rá. — Nagyon kérem tehát
kedves kollega urat, ha teheti, világosítson fel erről a dologról. Viszont
szolgálatra bármikor kész őszinte barátja* stb.
Erre ment válaszom, a melyre Brassó 1904. XI. 28. kelettel
így í r t :
«K. Koll. Úr! Fogadja hálás köszönetemet f. hó 24-éről kelt szíves
felvilágosításáért. Egy részének, azt hiszem, hasznát vehetem készülő dol
gozatomban. (,A csángó nép és csángó név eredete' lesz a czíme, s az
Erd. Múzeumban fog megjelenni). Engedje meg azonban kedves kollega úr,
hogy szaván fogjam, és még egy kis kérdéssel fárasszam* stb.
I t t Háromszék nyugati síkságáról tudakozódik Aldoboly vidékéről;
de erre nincs szükségünk.
Azt hiszem, fölment H. az alól, hogy «vakmerően támadtam*,
mikor nagyhangú és igazságtalan támadására kénytelen voltam föl
hozni első leveléből ama passzust, hogy tisztán lássunk, s csak elhiszi,
hogy nem gyanúsítottam volna meg, ha leveléből kivehetem józan
észszel', hogy járt orbai vidékén megelőzőleg is, r a mit e szószerint
idézett levelei alapján senki sem hinne el neki. En azonban szavára
elhiszem s csak az ellen tiltakozom, hogy levelének elejébe belecsem
pésztem a «miután» szócskát; hiszen én ezt nem egyenes idézetben
használtam (vö. NyK. 37 :329 1.), s tiltakozom az ellen, mintha ón a
neki irott levelem fogalmazványát megőriztem s így tudatosan ,ferdí
tettem' volna, mikor mégis azt állítottam, hogy H. felsorolása az ón
levelem felsorolásával egyezik. Arról volt szó ama nyelvészek füle halla
tára, hogy H. levelei vannak meg nálam véletlenül s ez ebben az eset
ben, úgy látszik, igen jó volt, mert külömben H. mondhatna mást is.
a mint hogy íme megpróbálta. Mondhatnám azt is, hogy H. azért mégis
csak levelem alapján sorolta fel amaz orbai községeket, rosszabb eset
ben egy térképet véve elő; de szava után ezt sem mondom s csak
annyit jegyzek meg, hogy ügyvédi rabulisztikával dolgozott vagy pletyka
után indult, mikor ilyen súlyos váddal illetett. A valótlanság szándé
kos állításának e vádját tisztelettel visszautasítom s az .apró ferdítése
ket' és ,nagy gorombaságokat' visszahárítom Horgerre, a ki rám akarja
azokat ruházni.
Még csak annyit kívánok jelezni, hogy a komoly és igazságos
bírálattól nemcsak hogy nem félek, de sőt a tudomány érdekében
kérem ; valamint én is kötelességemnek tartom tárgyilagosan feltárni
a valót, ha H.-től jelent is meg valami. A tudomány és igazság csak
így nyerhet; csak komoly és nem téves bírálattal, a melyről nem
hiába írta éppen időszerű Vörösmartynk, hogy «önmagát emészti meg»,
míg «a helyes Ítéletet az idő majd igazolni fogja».
EEDÉLYI LAJOS.

Adalék a

finnugor

<f-hang t ö r t é n e t é h e z .

SETALA «A finnugor d és <?'» czímű értekezésében (NyK.
26 : 377. sttO a cseremisz nyelvből két biztos példát idéz,
a melyekben a rokon nyelvek tanúsága szerint f.-u. d'-hangot
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kell föltenni. Egyikben d-t, a másikban elveszést találunk:
1. cser. kodem «hagy», koőam «marad», vö. lpN. gm^'oőlot (praes.
1. gw-ödam) «elhagy*) | zürj. kölni imegmarad; hagy. ; votj.
kilini «tmeg)marad» | vog. yüli, k'uU «elhagy» | osztj. ygi- stb.
id. | m. hagyni (fS. katoo «elvész» j md. kado-, kad§- «hagy,
elhagy »)*); 2. cserK. ü, cserE u (BuDENznél uo), cserH. ü
«új», vö. lpN. ódás (plur. öddasaok); ödda | zürj. vil, votj. v.l j
m. új (fS. iiute- J md. Í><$) id.2)

SETALA véleménye szerint a

cseremisz nyelvben az elveszés (az utóbbi szóban) az eredeti -oszabályos hangmegfelelése volna, a koőem íkudam) alakot pedig
a t •>* i ' viszonynak megfelelő váltakozás analógiája szerint ke
letkezettnek kellene tekinteni (NyK. 26 : 423). Tehát a csere
miszben mind a kettő: a *3 és a *o' a hangszabályok szerint
egyformán elveszett volna.
Ez a nézet szerintem helyreigazításra szorul.
A ő'-csoporthoz tartozó, SETALAÍÜI idézett szavak között
még egy cseremisz példát találunk, a mely, úgy látszik, kikerülte
az ő figyelmét: cserK. knjam «baszik; beischlafen» (SZIL.1.
cserE. kujam «baszni; coire cum femina» (BUD.), cserH. kuias
(infin.) «den beischlaf ausüben» (EAMST.). Nyilván azonos ezzel
az ivást jelentő igével, mely több rokon nyelvben előfordul:
lpN. goődat «ova effundere» j zürj. kul'mini «laichen» | vog. *ytdebben: yiitém «azon hely a folyóban, hol a hal ívik» | osztj.
yüidm stb. «ívik» | fS. kutea id. (vö. NyK. 26 : 398).3) Ebben a
szóban tehát mind a három cseremisz fődialektusban *jf = j
(i), nem 0 (a mint *d).
A j hang még egy cseremisz szóban igazolható a magán
hangzók közötti d' képviselőjének, ha talán nem is maradt meg
ebben sehol a m o s t a n i nyelvben, t. i. a fent említett «novus»-t jelentő szóban. A II. Katalin czárnő parancsára N.Novgorodban 1785-ben készült nagy kéziratos szótárban, melyet
SUS. Aik. XVII, 3 : 11—13 röviden bemutattam, a mostani
cserH. u «új» helyett .?'-vel (ill. ivei) végződő alakot találunk:
uj (oroszul írva yű), a mely kétségkívül eredetibbnek tekintendő.
E s z e r i n t a f.-u. i n t e r v o k á l i s <?'-ből a c s e r e m i s z 
b e n j (i) f e j l ő d ö t t , a m e l y h a n g a z e g y i k i s m e r t
p é l d á b a n m a g á n h a n g z ó k k ö z t az e g é s z n y e l v t e r ü l e 
t e n m e g v a n ő r i z v e , a m á s i k b a n p e d i g m é g k b . 120
•évvel e z e l ő t t a s z ó v é g é n , l e g a l á b b e g y n y e l v *) Vö. SZINNYEI, NyH. 3 154.
*) ü o . 161.
3
) A jelentésbeli eltérés aligha szorul magyarázatra; vö.
külömben ném. laichen «ívik» = svéd leka «laichen»; (madarak
ról mondva) «sich begatten, sich paaren».
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j á r á s b a n , m e g v o l t . A ő'- é s o - c s o p o r t t e h á t m é g
e b b e n a n y e l v b e n i s m e g k ü l ö m b ö z t e t h e t ő (*<$=&)*)
Ezt a nézetet megerősíti még az a körülmény, hogy a
szótagvégző *d' (az első szótagban) a cseremiszben szintén ;'- v.
i-hanggá vált, a mint a következő szóból kitetszik: lpF. éoadge
«Fuligula clangula» | vog. iét stb. «Anas crecca» | osztj. soi,
sai stb. «Fuligula clangula» j zürj. bul: sul-Ugz weine ente»
(WICHM.), sulka, sul-tsöé «schellente» (WIEDEM.); votj. suli «taucher» (WICHM.) j mdE. sulgo, mdM. sulga, tsulga «irgend ein
wasservogel, der gut taucht, Fuligula clangula», (AHLQVIST)
culga (o: tsulga) «taucher, Colymbus arcticus» | fS. sotka ((Fuli
gula clangulaw, fÉ. sotka «bergente», sötkas «schellente)> —cserE. soj: ola soj «HhipoKi>-yTKa» (TK.), sue «anas» (BUD.),
cserK. sue «Mergus merganser». cserH. soe: ala-soe «tauchente» (?) (RAMST.); VÖ. PAASONEN, Die finn.-ugr. s-laute I, 31. 1.,
SETALA FUF. II, 244. 1. A vog. I' és osztj. i eredeti ő'-, a zürj.
és votj. I pedig ered. d-hangra utalnak. Több hangnál lehet
tudvalevőleg olyanféle ingadozást a lágyított és nem lágyított
hangalak között — ugyanabban a nyelvben is — észrevenni, a
melynek okát gyakran bajos biztosan kideríteni (vö. n^n,
s^s,
ts^ts).
Tehát lehetne talán a cser. sue, sue, soe alakokat egy
volt *d-s mellékalakból is származtatni (*d > 0), de más részről
ezekben az ered. d'-ből fejlődött ?-hang elveszhetett, mint az
eredeti ; M ( ~ o) és « között ebben: cser. muam, cserH. moam
«taláb), vö. mord. mujan id., fVp. mujada «kennen», fA. muja«kosten», fS. muistaa «emlékezik)), 1E. möistma «ért», osztj.
(Konda) müwpté (PATK.), möidp «találós mese».
PAASONEN H.
*) A t- és Ő-, d'-csoportok összekeveredéséről SETALA a
cseremiszből két példát idéz: a kodem, koSam (ered. *-ő'-) és
mü (ered. *-í-) szavakat (NyK. 26 : 423). Figyelemre méltó még
a következő szó, a melynek lpN. alakja eredeti *á-re (ill. *<J'-re),
a cseremisz pedig (o-vel) *í-re utal: cserK. rüdö (a birszki ke
rületben, az ufai kormányzóságban, saját feljegyzésem szerint),
(GEN.), lüdö «csapda; fallew, cserE. lüdö (o: lüőö) «nyúlfogó»
(BUD.), lüdo (?: lüd§) «egérfogó)) (TE.), cserH. Lü3d0 «falle»
(BAMST.), VÖ. lpF. radas, g. raődasa «apparatio nivis, musci etc.
ubi pedica vulpina collocaturw | fS. rita «decipula lignea e. c.
vulpium, apparátus quisvis capiendis feris; fuchsfalle» (vö.
SETALA, NyK. 26 : 383). Az r- ~ Z-változás a szó elején több
cseremisz példában mutatkozik: cserK. lups, cserH. lipH, cserE.
lups (BUDENZ, TEOICZKIJ) «harmat» ~ cserE. rups (TBOICZKIJ) id. J
cserK. leps «bölcsős, cserH. h0p(ps ~ rd0p(Ps (BAMSTEDT, ugyan
abban a nyelvjárásban) id. | cserK. lüpsem ~ rüfísem (GEN., szintén
ugyanabban a nyjban) «schaukeln, wiegen», cserE. riipsem (TE,.) id.
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saklattar- caus.
sal bunda bőrszegélye j besatz, verbrámung am pelze =
surea [misBug. sal id., altV. sal твердая зеленая кожа, употре
бляемая для украшешя обуви, свделъ, сумъ, alt. etc. Е. sal id.].
sal, Szp. id. belseje vminek ) das innere, vö. §s; vö. GOMB.
[vö. kaz. dó; vö. ASM. 355, 108].
salayGd ölyvfajta («éles hangon (bij bij) esőt kér») | eine
falken- od. habicbtart, (?) lerchenfalke; salayGd t'savza s§l kSlamS,
ula-ky,rak ir§-jaÜS puln§ (közmondás) [vö. lebR. cilay: kara c.
reiher; csagR. calaj máusegeier, коршунъ. (Vámb.) calayai id.].
salavar nadrág | hősen [or. шаравары; vö. kazB. calbar
weite hősen].
saÍBar bő (ruhadarabról mondva) | weit (v. kleidern) [kazB.
calbar weite hősen].
sdÍBarlan- meg-, kitágulni | weit werden, sich ausdehnen.
ЫвагШ- kitágítani j weiter machen, ausdehnen.
salza, Szp. id. rúd [ stange, stecken, колъ; vö. GOMB.
salt egészen j ganz; mana kyrzan salt tdhnze kardé mikor
engem megláttak, egészen elcsodálkoztak | als sie mich erblickten,
wurden sie ganz erstaunt; vö. ZOL. salt, sat вдругъ, все, ВСЕ,
сполна; vö. ШЦ [vö. kazR. calt sehr].
salüdrDat- kalimpálni, csörögni, vaczogni | klappen, klimpern [ónomat, vö. kazB. salt§ra- klappen, klingen].
salDdrDattar- caus.
samsa Ucsebn. 65. налимъ [kazR. jumba налимъ (schlei),
kazO. gumba id., misBug. samba id.].
samBdloat- (ónomat.) locsogni | schwappern, plátschern; vö.
UamBdrDat-.
san- elhervadni; vásni, elvásni (fogról mondva, midőn az
ember savanyút eszik) j verwelken; stumpf werden (die záhne
von sáuren); yy,rl§/an wummaj an si, s§l§ sand! [kazB. siyverwelken].
San-, Szp. id. hinni, megbízni vkiben [ glauben, sich verlassen; vö. GOMB. [kazB. §san-].
sanfizSk remény j hoffnung.
sanfiéSklS megbízható | zuverlássig.
sanDal gyertyatartó | leuchter [kazB. sánddl, kazV. Bsámdál
id. (подсв'вчникъ) < per.].
sayGd : tip saijGd rőzse | reisig, хворость; vö. ASM. XII.
sayG§ хворостъ.
sayGSrma (ónomat.) a nyakdísz hátsó részéről (mizip-%ural'zi)
lelógó ékszer, melyben rézből vert ábrák vannak | eine zierat
hinten am halsschmuck [vö. sar)G§mat-; vö. ZOL. 101. isanG§rtsarjGdr звукоподражаше: звукъ мъди].
sarjGdrDat-, Ucsebn. I l i . ed7)G§rDat- csengeni, pengeni j
Paasonen И. Csuvas szójegyzék. (NyK, XXXVII—XXXVIII. Mell.)
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klingen, звенеть; vö. sanGörma [ónomat, vö. kazB. sSnySrdaklingen (irdenes gefáss), kazO. s§ijy§r-s§yy§r звонъ колокольчика,
sSnySrda- звенъть (о маленькомъ колокольчикв)].
туккщ mézeskalács-féle | art pfefferkuchen ; = рггтэк [vö.
or. diai. шаньга родъ ватрушки, засушенная лепешка, etc. DAL].
saykra Ucsebn. 66. (ónomat.) == s§nG§rav.
sap : sap-surS egészen fehér, hófehér | ganz weiss, schneeweiss; sap-sar id. [vö. sap].
sasa, Szp. id. béka | frosch; vö. GOMB. [or. жаба kröte;.
тва-риггэпэ grünes auf dem wasser, водяная зелень.
saBdlDat- (ónomat.) csacsogni, fecsegni | plappern, schwatzen
[kazO. sapSlda- болтать, зря говорить].
sar parázs j glühende kohlen; ve. s§r [or. aicapz].
sar: sap sar egészen fehér | ganz weiss; sap-sar кэвг hó
fehér ing | schneeweisses hemd.
sarak keserű (izről; pl. a viz némely forrásban) j bittér
(vom geschmack) [? oszm.-per. sorak salzboden; salzig, Zenk. 552].
saras a női ingen keskeny himzés. a yulDSrmafizd czímű
himzés mellett | eine schmale stickerei an dem frauenhemd,
Ucsebn. 21. тесьма.
sar§ fagolyó | holzball [or. шарг],
sári kis- sütni j braten [or. жарить].
sarla- beszélni | sprechen, reden, говорить = kala-; nikamaDa an sarla Щрпг sin fiién ne beszélj senkinek a leletről! j
sprich niemandem von dem funde! — vö. ZOL. 107. sarlaшумъть, говорить громко, вслухъ [altV. sarla- журчать; гаипъть (масло на сковородв); vö. alt. sar шумъ (рвки); oszmB.
carla- (ónomat.) zirpen, schwatzen, csagKún. carla- schreien].
sarzan farakás | holzhaufen, holzstoss.
sartlat- (ónomat.) csattanni (pl. ostor), pattogni | knallen
[ka-B. sartla-].
sartlattar- caus.
saskd, Szp. id. норка (nyércz [ nörz, Mustela lutreola) ;
yjarajayta saskdna aj jap-jaGa, кэгэк уэггэпе titmaDa aj ilemh
(népdalból) [== kazO. саккэ водяной звьрокъ (ein wassertier),
kazB. cdska ein wassertierchen, misBug. ёаекэ норка!.
sask§ kettéhasított czövek, koczka-féle játékszer; kerek pál-czát feldarabolnak, s azután a darabokat széthasítják; két játékban (saskdla-vitani és éeGdlle-vilani) használják | entzwei gespalietes pflöckehen, in zwei spielen (saskdla-vitani und éeGdllevjXaniJ als würfel gebraucht [or. шашка].
iaüSrmak kereplő j klapper, schnarre [ónomat. \rö. saD§rDat-].
saDdrnat-, Ucsebn. 154. s§D§rDat- (ónomat.) recsegni, ro
pogni | krachen, knistern, Ucsebn. трещать [kazB. satSrda- políern, rasseln, s§t§rda- id.].
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saD§rDattar- caus. recsegtetni | krachen machen.
sátra, Szp. id. valamely bőrbetegség, (?) bimlő; ragyás | eine
hautkrankheit, (?) blattern, Ucsebn. 102. оспа (himlő | blattern);
blatternarbig [kazB. sadrd].
sanun valamely gonosz szellem | ein böser geist; vö. MAGN.
264. шадын темная сила, злой духъ, бгвсъ, vö. MAGN. 146. [or.
шатунъ böser geist (DAL : нечистый, злой духъ, чортъ, тайтанъ)].
savla-, Szp. id. zúgni (pl. erdő, vízesés); zajongni | sausen,
brausen, lármen [kazB. saula-].
se/er: ssysrDe vijDan valamely szellem, о saját otthonában
meghalt ember, ki a paradicsomba jutott és szentté vált (kilDs
VUZE raja kajn§ svstoj)» j ein geist, «ein heiliger im paradies,
der das erdenleben in seinem eigenen heim beendigte» ; vö.
ZOL. 107. шегерь губернскш городъ (gouvernementsstadt) [kazB.,
kazO. sagar stadt, misBug. sayár < per.].
Ssl sajnálat [ mitleid [or. жаль; vö. kazO. §Ш\.
sells- sajnálni j bemitleiden; vö. GOMB.
seyGsr: sSvikdm ёеувггэт, siva jaoSm, руШагэ, — su (tal.
mese | rátsel); jezdl seyGsr 1. seyűer rézgálicz | kupfervitriol [vö.
sey Gsr].
sersBs 1. =jaraBa ; 2. bojt, rojt I troddel.
sereBshn- = jaraBalan-.
serBst mézzel vegyített víz | honigwasser, сыта [ar. serbet
ein trinken; so viel als man auf einmal schlürft; wein; im
türk. gebr.: trank, dosis, arznei, sirup, «scherbet», d. i. in primitíven kaffeeháusern, warmes zuckerwasser, in besseren irgend
ein eingesüsster trank mit emer vorschmeckenden würze, ZENK.
541, kazV. sirbat сыта].
setnik kád (pl. melyben uborkát és káposztát sóznak
be) j kufe, zuber (z. b. zum einsalzen von gurken und kraut),
Ucsebn. 37. кадка.
sevls villogás, száraz villám | wetterleuchten = ивэ sizdin
[kazB. saula schattenbild; heiligenschein, kazO. зарево, misBug.
sawla reflex; schattenbild].
sdGd, Szp. S6G9 szú | holzwurm; Ucsebn. 88. дровоеъкъ;
ZOL. ПО. хлебный червь.
sdGdlfiíe- kihántani | (nüsse und die früchte der sonnenblume) ausschlauben, лущить, выщелкивать.
sdGdlfiízn- ausfallen (von der schlaube), лущиться.
hl: turahl (turazdl) очищенная кудель; suna-sdl a szánkosártartó | schlittenstánder; vö. pirzd.
édlepke kalap | hut [or. шляпка].
édlGsms mellcsat (női dísz) | brustspange (der frauen);
vö. GOMB.

ёэ1вег: s.-эпг, s.-уэп, s.-sur§y az a tehén, csikó, bárány,
10*
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melyet a meny az apósától ajándékul kap | die kuh, das füllen
das schaf, welche die junge frau von ihrem Schwiegervater zum
geschenk bekommt.
fon postp. 1. fon.
fonfiíe, fonfiien: евэ ik kun fonfiíe. tin s§G§r еггэт majd
nem két nap telt bele, míg kenyeret ehettem j erst nachdem beinahe zwei tage vergangen waren, ass ich brod; vis syl fonfiien
kibp nem telik bele három év, jönni fogok | bevor drei jähre vergehen, werde ich kommen; vö. ASM. 226. fonfiíe, fonfiien diai.
= dfonfiíe, dZdnfiéen (эя belseje vminek | inneres) [vö. kaz. »é].
йэвдп, Szp. id. szemölcs j warze.
fosk», Szp. id. mogyoróbokor j hasel, haselstrauch; vö. GOMB.
fosld Szp. sesld bocskorvarró ár | art pfriem zum flechten
der bastschuhe, кочедыкъ [kazB. seslö, éesle].
fovd híg | dünn, flüssig [kazB. s§j§k, alt. etc. E. sujuk,
csagE. tűjük].
fovel- hígulni, vizenyőssé lenni ] dünn, flüssig werden,
делаться жидкимъ.
S9vst- hígítani | dünn, flüssig machen.
fovdr hegyes | spitzig, остроконечный; vö. íivfiíd; vö.
GOMB. [altV. sur, süri id. (конусъ, конусообразный, остроко
нечный), oszm. sivri spitz, zugespitzt, ZENK. 525.].
fov9r-purne mutatóujj j Zeigefinger.
fovdr-vdéh hegyes j scharfgespitzt, spitzig.
fovdrt- hegyezni | zuspitzen, spitzig machen.
sdjSrlan, Ucsebn. 94. sirlan padmaly, bevágás meredek
folyóparton a tavaszi árvíz után | einschnitt, furche an einem
flussufer nach dem hochwasser im frühling, обрывъ.
foyßr- sípolni, fütyülni | pfeifen [altV. s§y3r- id., vö. kazB.
s§zy§r- id.].
sr/Srtmalli Ucsebn. 66. свистокъ (fütyülő | pfeife).
foyliph (üres növényszárból készített) síp, fütyülő | pfeife
(aus einem hohlen stengel), дудка [vö. еэуэг-].
styran 1. szarvból készített burnót- v. puskaportartó I pulverhorn, hörn, wo Schnupftabak aufbewahrt wird; 2. == e§%(Hía
vö. pdGt-foyran.
foyjsa vaszara, hím állat nemző szervének hüvelye | die
scheide des geburtsgliedes eines männlichen tieres (z. b. eines
hengstes, stieres, hundes).
fok húgy, vizelet | urin [vö. kazB. Sdjddk, siddk id.; jak. ik id.].
foklan- összehugyozni magát | sich benässen.
s§l, Szp. id. fog; csorba (pl. a fejszén) | zahn; scharte
[kaz. tds].
folla- fogakat ráspolyozni | zahne einfeilen (in eine säge),
зубрить.
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sdllan- kicsorbulni | schartig werden.
sellarwar- csorbítani | schartig machen.
sSlU fogas; csorbás | gezahnt; schartig.
ШШ-рэгЫ (bot.) szögletes borsó, клинчатый горохъ.
sdl-syraii» fogfájás [ Zahnschmerzen.
s§l-ty,ni íny | Zahnfleisch.
s§l-ussi hiba a szövetben | fehler in einem gewebe, wobei
ein faden in der anschere fehlt, finn p i i t ä m ä.
s§l-, Szp. id. törülni, söpörni | abwischen, fegen, вытереть,
мести; vö. GOMB. [kazB. sei- abwischen, reiben], oszm. etc. B.
sil- id.].
isla Ucsebn. 64. fogas sülJő j sander, еудакъ.
sSla: s.-pir gyér vászon | eine art undichte leinwand.
8§lan valamely tüskés növény j ein dorngewachs; ASM. XII.
шиповникъ, ZOL. 109. терновникъ, хвощъ [? khivai tat. calyan
tüskés bokor BUDAG. 1 : 462].
Ы1эт,
sdllu, ё§Ш öcsém, öcséd, öcscse | mein, dein, sein
jüngerer brúder; vö. GOMB. [kazO., misBug. вэуэХ jüngere
Schwester].
éSlli (3. szem.-ragu alak ] mit poss.-suff. der 3. pers.) 1. al§z§lli.
sdloSrma (ónomat.) = finn k a n g a s l o k k i .
s§lD§rma-ÍGertísi = finn k a n g a s l o k i n k e h r ä ( p y ö r ä ) .
SdlDdrma-kanDri = finn n i i s i n u o r a .
edltti (3. szem.-raggal | mit poss.-suffix der 3. pers. sing.)
üveggyöngyökből és ezüstpénzdarabokból álló nyakdísznek (y,ksal§mizi%i, manith-miziyi)
a nyakszirtre lógó vége; a nők s a vő
legény hordják j das hintere endstück an einem haisschmuck
von glasperlen und geldstücken (yksalS miziyi, manith
miziyi),
der von den frauen und dem bräutigam getragen wird.
sSmat: s.-kyn, Szp. id. szombat [ Sonnabend.
s§m§, Szp. seme, Ucsebn. 7. s§m§, s§n§ csont; tollszár |
knochen, bein; federkiel [ó-törE. söyük (süyük ?) knochen, oszm.
sümük id., kazB. söjäk, misBug. süwäk].
s§ml§% csoda (?) j wunder (?); ak s. еавауЬа paras pylaü piгэп! [vö. ar. sum üble Vorbedeutung, unseliger einfluss, unheil;
sumluk Unglückvorbedeutung, unheil, Unglück, ZENK. 553].
s§n, Szp. id. fagyott | gefroren, мерзлый; ZOL. 109. замо
розь [kazB. tuy der frost, gefroren, alt. etc. B. toy gefroren].
sSn-, Szp. id. fagyni j frieren, gefrieren, мерзнуть; vö. GOMB.
[kazB. tuy-, top- id.].
s§nDa- fagyasztani | gefrieren lassen: mana sivd s§nDa(
fázom | ich friere; sSnoaGan t'sir Ucsebn. 102. лихорадка
(hideglelés | das kalte fieber).
s§n, sdn postp. -ért, miatt | wegen, um — willen; vö. ASM.
226. [kaz. Seen].
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s§na, Szp. id. légy | fliege [oszm. E. sinäk, csagB. siyäk.
sSna-кэтвъ Ucsebn. 86. мухоморъ (fliegenschwamm, Agaricus muscarius).
siinaldk ponyva, durva vászon, melyet szekérre vagy
szánra terítenek és melyre gabonát öntenek j art plache,
grobe leinwand, welche auf den fuhrwagen oder -schütten ausgebreitet wird, um darauf getreide zu schütten, пологъ.
sSnar- vkire lesni ] lauern, aufpassen, den günstigen augenblick abwarten, норовить; v§l sana уэпетг sSnarza tSraí ő les
arra, hogy megverhessen téged; vö. ZOL. 109. отнять, прис
воить [? kazB. зэуэг- verheimlichen, (kazO.) утаить, скрыть].
s§n§r, Szp. id. ín | sehne [kazB. $эуэг].
SdnSr-tyrtni görcs | krampf; v§l azaplanai s§n§r-ty,rtnÍBe.
sitiidé- beleférni, elférni | platz haben, räum finden, hineingehen, hinein können; vö. GOMB. [kazB. s§ßi- id.; vö. kazB.
s§j- id. altV. s§y- id., sor. szag. kojb. ujgE. s§y- hineinpassen,
hineindringen].
sSyGar-, Szp. id.: mayea i, orrát fújni [ sich schnauzen,
сморкаться [? kazB. зэуэг- einsaugen, sich schnauzen; ? teL
kkirgE. c§y§r- schnauben, wimmern, сморкаться, визжать, szagE.
s§y§r- schnauben, сморкаться, Фыркать; vö. komE. siy- schnau
b e n ; tel. lebE. сэуэг nasenschleim].
sdyGdrav, Szp. id. (ónomat.) kocsi- v. szánrúdhoz v. hámigához kötött nagyobb harang j die grosse glocke, schelle, welche
an der stange der gabeldeichsel od. am kummetbogen befestigt
wird, finn a i s a k e l l o ; pdfiidk s. = finn p o r o k e l l o , t i u k u ;
sy,kk§r s. = finn k u l k u n e n ( = %ауа§гта); vö. saykra; vö.
GOMB. [vö. kazO. s§yy§r-s§yy§r звонъ колоколыцика, kazO., kazB.
s§yy§rda- klingen, oszmE. с§ууэгак kleine glocke].
SdyGdTDdt- 1. sayGdrDat-.
sSyGdrfiéS, Szp. id. seregély [ staar; vö. GOMB. [kazB. í9-jfdrcdk, sdjdrédk, Asm. 94. c§j3rs§k).
едва, Szp. id. sors (koczka) | loos [vö. kazB., kazO. s§bayay
misBug. sebaja, id.].
S§B§ (Szeperkino falu) rúd, pózna J stange, жердъ [oszm.
krmE. sopa grosser stock, stange].
ёэвэг, Szp. id. duda | sackpfeife, dudelsack [vö. kazB.
sdbdzyS pfeife].
sdB§rz§ dudás | dudelsackpfeifer.
s§B§r, Szp. id. seprű | besen, метла [vö. kaz. вэЬэгкэ badebesen, въникъ].
s§B9r-s§B§r az esö zuhogását utánzó szó ] ónomat, vom
prasseln des régens; s.-s. s§m§r sövai.
s$B§rDat- zuhogni, zuhogva esni (az esö) | prasseln (v.
regen); s§m§r s§B§rDaDat'.
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Bpkan valamely növény j eine pflanze, рыжикъ (Camelina
sativa?) [kazB. hpkän goldbrätling, Agaricus deliciosus, kazV.
еэркап рыжикъ (сЬмянное р а с т е т е ) ; vö. NyK. XXXII : 268,
269. 1.].
ёэррэп Szp. id.: s. 1Sr- hallgatni | schweigen; s. kalas- hal
kan beszélni | leise sprechen; é. sür- halkan lépni | sachte, unhörbar schreiten.
s8pt1;s§k fülemile | nachtigall; vö. ZOL. 110. [kazB. сэрсэк
spatz, sperling].
8§r: csak sar (parázs) szó mellett fordul elö j parallelwort
zu sar (.= жаръ): ггэ yjri-щгвэт, vutran kdvarDan, sar Dan s§rDan ezd siyia!
s§r-, Szp. id. hugyozni | sein wasser lassen, pissen; vö.
GOMB. [kazO. S9J-, oszm. sij-].
s§ran- olvadni, elolvadni (a tűzön) j schmelzen (vom feuer).
s§rat- olvasztani J schmelzen (trans.), плавить.
s§r§/, Szp. id. forró (a napról); forróság | heiss (v. . der
sonne); hitze; pajan s. kun.
s§rGa, Szp. id. serke j nisse; vo. GOMB. [kazB. sdrkd nisse;
kornblüte].
sSrealan- virágzani (gabona) | blühen (körn).
sdrealfizd csörgő récze j krickente, чирокъ, Anas crecca.
еэгвэк, Szp. id. szálka, szilánk ; halszálka, halcsont j Splitter, sprosse; fischgräte; Ucsebn. 35. спичка (gyufa { Zündhölzchen); kÜGdrt-s. gyufa j Zündhölzchen [kazB. é$rpS].
еэгвдШЗ: s. pul§ szálkás hal | grätiger fisch.
s§rza, Szp. id. gömbölyű üveggyöngy | runde glasperle,
бусъ; kui'éSríi szemfén'y | augenstern; vö. GOMB [oszm. syrca
glas, ZENK. 504, oszmK. s§rca, esagR. siréií id.].
s§rz§ Szp. id. szag | geruch; vö. GOMB. s§rs [vö. kazO.
serse- быть затхлымъ, издавать запахъ отъ гнилости].
s§rsla- szagolni, szaglászni | riechen (trans.).
s§rslan- szaglani, bűzleni | riechen, geruch von sich geben.
sdrsW, Ucsebn. 118. sSrzdlU rosszszagü, • büdös | übelrie
chend, stinkend; irS s. jószagú, illatos | wohlriechend.
sSrsldlan- megbüdösödni | stinkend werden.
sdrzm- nedvességtől összedagadni (faedény) | von der feuchtigkeit anschwellen, durch liegen im wasser fester werdendem
hölzernes gefäss), (Ucsebn. 15Ф.) замокнуть.
s§rt csoroszlya, hosszú vas (ekén) | pflugmesser, ръзецъ у
плуга (aGa-pué) ; vö. ZOL. 222. [kaz. s§rt\.
s§rt-sav§to «прогонистый клинъ у плуга».
i§rt serte; len- v. kenderkefe | Schweinsborste, щетина;
flachs- od. hanfbürste [tat. sirt serte, BÜDAG. 1 : 680.].
sSrtla- kefélni (lent v. kendert) | (flachs od. hanf) bürsten.
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s§rt-sart (ónomat.): s.-s. tu- csattogni, pattogni (pl. az égő
fa) | knallen, prasseln (z. b. von brennendem holz).
sdrUartlattar- pattogtatni stb. | knallen (mit einer pei
tsche) u. s. w.
i§rttan (nagy hússal v. zsírral töltött) kolbász | (grosse, mit
fleisch od. fett gefüllte) wurst.
s§r(óé§k, Szp. id. sáska, tücsök | heuschrecke, grille; pürtsfrrfiédGd, pürt-s§rtúz§k házi tücsök | heimchen; uffi édrfizSk
Ucsebn. 88. стрекоза [ónomat, vö. csagKún. gergerek heimchen].
sdtfiédk
fingersträhnchen.
йэгШах makranczos, makacs, nyakas | widerspenstig, störrig,
halsstarrig, starrköpfig, unbändig.
s3r(t'ía/lan- makacscsá lenni | störrig werden.
s§2i, Szp. id. egérj maus: VÖ.GOMB. [VÖ. GOMB. Tör. jöv. szav. 35.1.}
sSt-, Szp. id. fakadni, kitörni, pukkadni; kihajtani, kicsírázni | bersten, platzen, aufspringen; aufkeimen, aufsprossen;
m§j§%, ъэвап Sdtrd; кигэ н§Шг!; jSvSi, iras Шгэ; vö. GOMB.
s§Dar- átszúrni, áttörni, átfúrni; kivájni | durchstossen,
durchstechen, durchbohren; aushöhlen, проколоть; выдолбить.
sSDßk, Szp. id. lyuk; gödör | loch: grübe.
s§D§rnat- 1. sanerDat-.
s§var- 1. fiv.
s§vds pléh | blech, жесть; sur§ sus Szp. id.; vö. ZOL. SOS
бЪлая мъ-дь, жесть [vö. PAASONEN, Die finn.-ugr. s-laute I, 93.].
sik fütyülést utánzó szó | pfiff! — s. sfy§r- fütyülni ) pfeifen; észen yire Щ%Гдтва sik s§/§rn3m (népdalból) [vö. csagE.
siklik das pfeifen, sayla id.].
siklsn- félni l fürchten [kazB. siklän- zweifeln; sik zweifel<per. j .
sit arasz, negyed rőf (arsin) j spanne, ein viertel arschin,
четверть.
sitle- мерить четвертями.
sira- Szp. id. keresni J suchen [kazE. serä- fragen, bitten].
sirlan 1. edjSrlan.
sie-, Szp. id. földagadni | schwellen, aufschwellen [kazB.
€9Í-, sds-, eis-, jak. is-].
sisni Ucsebn. 102. опухоль, нарывъ.
sizdti- megdagadni | schwellen, anschwellen.
siz§ kelés, kelevény, fekély | geschwulst, опухоль, нарывъ
[kazB. sds, sis].
sizS-ííir» vízkór J Wassersucht, водянка (= sivl§-t'sir).
siv, Szp. id. víz | wasser; Ucsebn. 94. река (folyó | fluss);
vö. GOMB. [kazB. su].

éiv-amSzd a víz anyja | mutter des wassers.
siv-assd a víz atyja | vater des wassers, Wassergeist.
siv-рггэ Ucsebn. 94. устье (torkolat | mündung).
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siv-suyan valamely vízi növény | ein wassergewächs.
siv-tum yajard «vízi szellem, mely néha a vízben játszik; a
ki akkor a folyóban mosakodik vagy abból vizet merít, megbetegszik» | «ein Wassergeist, der bisweilen im fluss spielt; wer sich zu jener zeit in dem fluss wäscht oder wasser daraus schöpft, erkrankt.»
siv-t'sir Ucsebn. 103. водянка (vízkór j Wassersucht); vö.
éiZd-ísird.

s§var- itatni; Öntözni | tränken; begiessen [kazB. sSuarbegiessen].
sivzi (? siv-\-) halfaj, «синтюшка» | irgend ein fisch.
skal 1. askal [ar. sikäl ähnlichkeit, Übereinstimmung,
ZENK. 547.].

skap szekrény | schrank [or. шкафъ, шкапъ].
su- (infin. sSvas), Szp. id. mászni, csúszni | kriechen, gleiten, glitschen; еэ1еп sdvat' a kígyó csúszik [kazO. (0Цг о: su-)
катиться, кататься (на льду, на горгв) (csúszni, csúszkálni |
gleiten, glitschen, rutschen), misBug. suw§- id.].
siiDar- czipelni, hurczolni; tolni; ellopni (finomabb kifejezés) | schleppen ; schieben; entwenden [kazB. sSudSr- (o: süd§r-)
gleiten lassen].
suj: man a suj /ivDarat gyomorégésem van | ich habe Sodbrennen; Ucsebn. 90. s\ij улитка (csiga | Schnecke).
sujttan, Szp. id. gonosz szellem, ördög | ein böser geist,
teufel [kazB. sajtan <.a,i. sejtän satan, teufel, dämon, ZENK. 556.].
sujttan-уивауу i páfrány | farnkraut.
suy§, Szp. suy pajkos, pajzán, csintalan [ mutwillig, ausgelassen íkazO. suk воришка, плутишка].
suylan- pajkossá lenni | mutwillig werden.
ёцуэе, Szp. suvdé gondolat; gond | gedanke; sorge, мысль;
забота [kazB. saySs sorge, kummer].
suySsla- gondolni | denken.
sidap kapu teteje, kapu fölötti háromszögletű deszka j
dreieckiges dachbrett auf der pforte; vö. GOMB. sulap, solop
застрвха [or. желобъ].
sulüera, Szp. sulDra nagy (pl. bogyó, fa, erdő, borsó); durva
(pl. haj, gyapjú) | gross (z. b. beere, bäum, wald, erbse); grob
(z. b. wolle, haar) [vö. ? tobB. siltir spärlich, fein (v. schnee)].
sulDSrea- összeszáradni, összeszáradás folytán eresztékei
nél kissé szétválni (az edény) | (vom trockensein) undicht, leck,
spack werden (v. gefässen).
ёцвэг fehér, térdig érő vászonkabát, melyet régente a fér
fiak és nők nyáron viseltek | ein weisser, langer rock von leinwand, den früher männer und frauen zur Sommerzeit trugen.
sy,r, Szp. id. mocsár j morast, sumpf [kazB. saz].
sur-ky,r§k (bot.) zsálya | salvei, шалФей.
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щНэу == ^Wmrld'/ld mocsaras | sumpfig.
sur-sirli Ucsebn. 31. hamvas áfonya, клюква.
surut, suriwi (bot.) taraczkbúza (fehérgyökerű növény) |
queckengras, пырей [misBug. sarut].
surutld taraczkbúzás j mit queckengras bewachsen; s. ana.
surat- hámozni | (ab)schälen [vö. kaz. alt. etc. B. sür-, csagB.
suyur- herausziehen].
аитэ Ucsebn. 38. 1гъвка = еэгэ.
щг- fehéredni; elhalványodni | weiss werden ; erbleichen;
pdDdm s§ti§ surza кагэ.
sur§, Szp. id. fehér | weiss; tíslt s. egészen fehér, hófehér
ganz weiss, schneeweiss; vö. ? sar [kaz. etc. B. sar§ gelö, bleich;
vö. csuv. sar§].
еугд-кэтва gombafaj | art weisslicher pfefferschwamm,
белянка.
surGyt (sur§-\-kut) parti fecske (Hirundo riparia) | Ufer
schwalbe.
тгэт-pus, Szp. id. virradat, hajnal j tagesanbruch, morgendämmerung [vö. kumdE. jar§- leuchten, hell sein, ujgE. jaruhell sein, glänzen, scheinen, alt. etc. E. jar- hell sein, leuchten].
syrSm-ptts sSlüdrd hajnali csillag | morgenstern, Venus.
syrGa bunda bőrszegélye | besatz, borte od. Verbrämung
eines pelzes =sal [vö. sorE. saryan litze, besatz].
SUS 1. i$V§8.

suzSm világos csík a látóhatáron; visszfény (nagy tűzé) J
der lichtstreifen am horizonté; reflex, Widerschein (z. b. von
einer feuersbrunst) [vö. еггэт].
sy,t számolás, számla | zählung, rechnung [or. счетъ; vö.
kazB., kazO. sot rechenbrett].
sutla- számlálni | rechnen.
sü- (infin. édVBs) duzzadni | schwellen, bauschen.
sükke kis csuka j kleiner hecht [? or. щупа hecht].
süreae hegyes | spitzig [vö. ? hvdr].
SÜTBS, Szp. id. leves | suppe; pul§-siirBÍ halászlé { fischsuppe [kaz. surpa, sidpa, oszm. krmE. carba suppe, brühe; per.
sorba suppe, ZENK. 552.].
süt tréfa | spass, scherz, шутка [vö. ? or. шутка spass,
шутливо im scherze].
siitlen- tréfálni | scherzen, spassen.
süfiíd kúpalakú póznaállvány, melyre a kévéket (különösen
köleskévéket) száradni rakják [ konisches gerüst von stangen, auf
das man die garben (bes. hirsengarben) zum trocknen im winde
ladet [kazE. cäh ein dach aus stangen (zum trocknen von heu,
erbsen etc.), mis Bug. säcd id.].
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•ta , -te (-Da, -DE) és, is, de | und, auch, aber; vö. ASM.
243—245. [kaz. -ta, -tä, -da, -da].
ía 2 , te: ta — ta (ismeretlen)-e •— vagy | (unbekannt) ob —
oder; ta-kam (taGam) valaki | irgend wer, jemand; ta-тэп va
lami | irgend was, etwas; taksán valamikor j irgend einmal, irgend wann; tayéanay rég, régen | lange (her), vorzeiten, etc. vö.
ASM. 207. 248. [alt. etc. B. tä ein ausruf des zweifeis; tä — Щ
entweder — oder].
tajan- támaszkodni j sich anlehnen, sich aufstützen, опи
раться, прислониться [kaz. tajan-, oszmE. dajan- id.].
tajanßZdh azon háziállatok (ló, tehén, egy pár bárány),
melyeket az új otthonába megérkező menyecske apósától aján
dékul kap | diejenigen haustiere, welche die junge frau bei
der ankunft zum neuen heim von ihrem Schwiegervater zum
geschenk bekommt (ein pferd, eine kuh, ein paar schafe); vö.
MAGN. 204. 263. [kazR. tajancdk gestützt, zuverlässig; wird die
junge frau zum hause des mannes gebracht, so führt man
ein schaf oder eine kuh zu ihrem wagen; sie muss dann
aussteigen und das tier mit einem tuche zudecken, dann ge
hört es ihr und wird tajancSk genannt].
tajdl-, Szp. id. félre hajlani | sich beugen, sich auf die
seite neigen [kazR. tqj§l-].
tajdlDar- caus.
taJGalan- himbálódzni, ismételve félre hajolni | sich schau
keln, sich hin und her schwingen [kazR. taiyala- manchmal,
öfters ausgleiten; vö. kaz. alt. etc. R. tai- ausgleiten].
tajlSk félre hajlott, ferde ] auf die seite geneigt, schräg;
t. кэвегэпоеп siyla! [vö. tajdl-].
tajWkld Ucsebn. 121. наклонный.
taJDar- Ucsebn. 145. взвешивать.
taea- Szp. id. kos | widder, bock; vö. GOMB. FkazB., oszm.
alt. etc. R. täkä, ujg. kom. sor. lebR. tägä].
taean, Szp. tarán patkó | hufeisen; vö. GOMB. [VÖ. kaz.
daya, csag. telR. taka, alt. tel. kojb. etc. R. takka, csagVámb.
takau hufeisen].
taeanla- megpatkolni | beschlagen (das pferd).
taGanlattar- caus.
taGan állvány (a mire vmit ráakasztanak); akasztófa | Ständer, bocke, zum aufhängen (z. b. der schaukel, eines kesseis auf
dem felde); galgen; Ucsebn. 33. стропила; taGana éak- fölakasztani | aufhängen, erhenken [kazR. tayan Ständer, bocke zum
aufhängen; schaukel].
tacanGa Ucsebn. 67. = taGantt'si.
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taGantísi hinta (állványnyal) ! grössere schaukel (mit
böcken).
taeana, Szp. id. teknő | (rundlicher) trog (zum aufbewahren
von meni u. dgl.), корыто [kazE., misBug. tigand trog, komE.
tdgdná grosse schale, kirgE. tegdná grosser holznapf].
taeSn-, Szp. id. megbotlani; megzavarodni (pl. a számoló) !
stolpern; verwirrt werden (z. b. beim záhlen) [ZOL. szerint tat. tdkdn-,
ujgE. tágin- in berührung kommen, umgang habén; vö. ótör. csag.
e t c E. tag- treffen, berühren, ujgE. tak- berühren, wohin gelangen].
taeSr sima, göröngynélküli | glatt, eben; t. sy,l [kaz. kmd.
kirg. kkirg. telE. takSr].
takmak, Szp. id. bőrtarisznya j lederner ranzen, кожаная
сумка; Máté IX, 17. мъхъ [ZOL. szerint tat. takmak].
tálak Ucsebn. 7. селезенка (lép | milz) [kaz. tálak],
tamása csoda; teremtette! | wunder: potztausend! t., laía
éiva kajja pafih teringettét, a ló elsüllyedt a folyóba! [kaz. csag.
kom. kar. T. (EADL.) tamása schauspiel, öffentliches vergnügen,
volksmenge, gedránge; (kar. T.) wunder, kazB. tamása spass,
misBug. wunder, что нибудь удивительное, чудо «саг.].
tamSk, Szp. id. pokol j hölle [kaz. kom. ujgE. tamuk, ujgE.
tamu, kirgE. tamSk, alt. etc. E. tam§].
tan, Szp. id. egyenlő | gleich; tappa-tan egészen egyenlő |
ganz gleich; vö. ASM. 163. [kaz. tiy].
tanlas- egyezővé, szabályossá lenni { gleich werden, symmetrisch werden; э1эк pujan ругпаШэ yald рггэпвг tanlasrd;
vö. Máté X. 25.
tanlastar- caus. egyformává tenni; összehasonlítani
gleich machen; vergleichen; vö. Márk IV, 30.
tanDds kortárs, egykorú I altersgenosse, von gleichem altér, ровесникъ.
tanaoa, Szp. id. vadászháló j jágergarn [or. тенета].
tanlanDar- teketóriázni, ürügyekkel v. kifogásokkal állani
elő, szabadkozni | umstánde machen, vorwánde od. umschweife
gebrauchen. [vö. ? tan].
tanl§ teketóriázó j umstánde machend; t. sin.
tanW: t. piÉsn (bot.) valamely tüskés növény j irgend ein
dorngewáchs; vö. pizen; vö. ZOL. 79. тана пизень мордвинникъ — р а с т е т е .
tap- Szp. id. rúgni, rálépni; lüktetni, verni j mit dem fusse
stossen, treten; schlagen, pochen; s§m t. gyapjút verni (az
цкеи nevű szerszámmal) | wolle schlagen od. krámpeln; s§mtapni gyapjúverő | wollschláger (werkzeug); ihrs taBaí dobog a
szív J das herz klopft [kazB. tib-, oszm. alt. etc. E. táp-].
taBalan- rúg-kapálni | mit hánden und füssen herumschlagen, strampeln.
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taeSlDat- ficzkándozni, rángatódzni (pl. haldokló) | zappeln, herumzappeln, zucken (z. b. ein sterbender).
tetem- nekirohanni | losfahren, anfallen, нападать.
tapkala- iter. rugdalni, tapodni | öfter mit dem fusse
stossen, treten etc.
tap- folyni (vérről) | fliessen (vom blute); jy,n-tapni vérzés |
das bluten. '
tcLBak (finomabb kifejezés) fasz | männliches glied, ruthe
(ein feinerer ausdruck) [? or.].
taB§, Szp, id. csapda [ falle, ловушка [kazO. täbd, kazE.
tahi, misBug. täpd].
taBdVDat- dübörögni, dörögni, rengeni, dobogni (tompábban,
mint t9B9rDst) ] dröhnen, tosen (von einem dumpferem schalle
als tdBdrDet-); цггвг taBSrnaDaü lábával dobog [vö. oszmE. tap§rda- springen, mit den füssen stampfen, trampeln].
taBdrDattar- caus.: an taB§rDattar игэпа!
tapyßr -szór, -szer | -mal; via t., vis tapySrtísen háromszor |
dreimal; vö. GOMB. tapk§n-tapk§n [kazE. tapkSr].
tapka káposztavas j kohlstampfe, kohlmesser [or. тяпка].
tappa: t. tan egészen egyenlő j ganz gleich [vö. csagE.
täp: t.-täy ganz glatt].
tapran-, Szp. id. mocczanni, mozogni | sich rühren; tapranfiid maGSrma sírva fakadt [kazB. tibrän-].
taprat- mozgatni | bewegen, in bewegung setzen, сдвинуть;
sik s§yj>rDdm, jSttSne tapratrSm встревожилъ [kaz. tibrät-].
iapta-, Szp. id. tapodni, tiporni | treten, niedertreten, топ
тать [kaz. tapta-].
tar, Szp. id. puskapor schiesspulver [kaz. kkirgE. dar§ < per.].
tar, Szp. id. veríték | seh weiss [kaz. tir].
tarla- Ucsebn. 146. потвть (izzadni | schwitzen).
tar-Uird láz j hitziges fieber, горячка.
tar-, Szp. id. menekülni | entfliehen [ótörE. täz-, sorE.
täs-, szag. kojb. kcsE. tes- id.].
taraj: t. tytri (folkl.) jó, finom kendő | ein gutes, feines
tuch; jdlme-pdGeflzs jds-sepka i taraj-futr{ si-vitti (népdalból);
vö. cser. taraj roter baumwollenstoff [csag. tar. kkirgE. daraj ein
schwerer Seidenstoff; (kkirg.) weiberhemd].
tarakkan csótány [ kakerlak [or. тараканъ].
taran, Szp. id. -ig | bis; ецг§ Uarzavra sar§ %?r, t'savzi t.
jds-syld (népdalból); ku taranßsen Eazsk. I. 23. eddig | bis jetzt;
vö. ASM. 220. vö. täri [vö. kazE. tari bis, bis nach, ujgE. tegrü
bis, bis zu, etc.].
taraza kútgém | brunnenschwengel; Ucsebn. 80., ZOL. 80.
въеы (mérleg | wage) [kirgE. tarázd, komE. tarazu, Tara, barE»
taras wage, telE. täräzi, oszmE. täraz§ id. < per.].
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taraza-jy,BÍ kútoszlop | brunnenständer.
taraza-ssTDi kútostor j brunnenstange.
taraza-vitri kútvödör ! brunneneimer.
tar avat adakozó | freigebig [or. тороват(ый)}.
tar§x~ gyötrődni | sich abplagen, verdruss od. ärger haben,
замаиться; Ucsebn. 146. сердиться, досадовать; v§l afizizsnfiísn tarSp-д sok baja volt a gyerekeivel [misBug. dar§k- id.;
vö. oszm. krmR. darjdn- erregt, unruhig; ärgerlich, zornig, oszmR.
darymlan- eine leidenschaft oder zorn fühlen].
tarSytar- gyötörni j abplagen, замаить.
tar§n, Szp. mély j tief [kaz. tirän].
tarSnrids mélység | tiefe.
tarilkks, Ucsebn. 37. tmilkks tál | teller [or. тарелка],
taryasla- könyörögni, kérve kérni | flehen, inständig bitten;
tar%aslaza ijtrSnwa ратагэ bár kérve kértem, ő nem adott.
taryassdn kérlek! légy szíves! | sei so gut! bitte! пожа
луйста; t. pari
tarz§ Szp. id. szolga, béres | diener, lohnarbeiter; tarza titfogadni, fölfogadni.
taríd-tdrzd szolgák, szolgaszemélyzet, cselédek | dienstleute, dienerschaft; vö. ASM. 115.
taza, Szp. id. tiszta | rein, sauber [kaz. kirg. etc.E. taza<per.].
tazat- tisztítani j reinigen.
tasla-, Szp. id. tánczolni j tanzen [vö. szagE. tasla- lärmen,
klappern, taslak lärm, geklapper, getrampel].
tat-, Szp. id. tépni, kitépni, kiszedni, széttépni, el-, kettétörni [rupfen, reissen, aufreissen, auspflücken, zerreissen, (entzwei-,
ab-) brechen; kassá t. elvágni, szétvágni | ab-, entzweihauen, ab-,
entzweischneiden; sirtsa t. le-, elharapni j ab-, zerbeissen; vö.
GOMB. [kazB. tdt- zupfen, zerrupfen, tar. csag. barE. út- zerrupfen, zerreissen, in stücke zerreissen].
taDdk leszakadt darab | abgerissenes stück, кусокъ, отрывокъ.
taDdl- leszakadni, j abreissen, sich losreissen.
taDa (? ta1-\-taí) még | noch, еще, также; vö. ASM. 246.
taDatlat- (ónomat.) gágogni (lúd) | gackeln (die gans).
taiúé§Ga tapadós (nedvességtől, pl. hó, föld); tésztás, ra
gadós (kenyér); vastag (pl. deszka) j nass und klebrig (z. b. der
schnee, die erde); teigig, nicht ausgebacken; dick (z. b. das
brett) [kazE. tacka ein wasserstreifen im brode oder anderen ge
backen ; tacka ikmäk id.; vö. lebR. tacka- kneten].
tav köszönet; üdvözlet j dank; gruss; t. tu §?ia mondj neki
köszönetet! j danke ihm!; tav sirs, %§na-vdrle üdv nektek, ven
dégeim ! j seid gegrüsst, meine gaste!; vö. GOMB. [kazE. tau
dank, oszmR. dau das auf's wohl trinken].
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tavssijz (csak lakodalomkor és más ünnepélyes alkalom
mal használják) üdv neked! | sei gegrüsst! t., prt sy,rt üdv
neked, házimanó!
tar Eazsk. I. 47. czivakodás j zank [kaz. kirg. komE. dau
streit, process < ar.].
tavlas-, Szp. id. vitatkozni, perelni j sich zanken, streiten,
mit einander im processe liegen [vö. kazB. daula- id.].
tav§r- feltűrni, felszegni (pl. az ujjat, a nadrág szárát);
megfordítani; viszont adni, bosszút állni | aufschlagen, aufrollen,
in dié höhe heben od. streifen (z. b. die ärmel); umkehren,
die kehrseite nach aussen wenden; rächen: vö. GOMB. [kirg.
oszmE. dävir- drehen, wenden, umkehren, zurückkehren].
tav§r§n- megfordulni, visszafordulni (az úton), vissza
térni, visszajönni j umkehren, zurückkehren, zurückkommen
od. gehen'; кцп tav§r§na( a napok hosszabbodnak (a téli aequinoctium után) | die tage nehmen zu, werden länger (nach der
tag- und nachtgleiche im winter); u.j§% tavSrmai a hold fogyóban van | der mond nimmt ab.
tavlSk, Szp. id. egész nap (éj-nap, 24 órai idö) j tag und
nacht zusammen, (die zeit von) 24 stunden, сутки [kaz. kürE.
täühk, kirgE. täiilük].
tavra körben, körül | rundherum, im kreise; vö. ASM. 220;
vö. GOMB. [csagE. tägra].
tauras: laza-tavrazd lószerszám | pferdegeschirr, pup-tavras papság | priesterschaft; tur-tavras az összes istenek | sämtliche götter.
-ts 1. -ta\
te 1. ta~.
te-. Szp. id. mondani j sagen; vö. GOMB. [kazE. di-, oszm.
кип. etc. E. da-, ö-tör. ujg. alt. etc. E. tä-].
tsk, Szp. id. csak, csak már, csakúgy | nur, nur so; í.
an ijt csak már ne kérj ! больше ужъ не проси! t. an kii csak
tovább már ne jöjj; v§l t. makrát' ő csakúgy sír, egyre sír;
éav§nDa/ii hajrán vara unüan tsk ijtma ni-kamoa /Jjajman посл'Ь
того никто уже не смт.лъ спрашивать Его, Máté XII, 34.
[kazE. tik oszm. etc. E. tak].
tsGsrbk, Szp. id. bibicz | kiebitz, пигалица [kazB. täkärhk,
tobE. tägärhk].
telej szerencse | glück; vö. GOMB. [kazB. taliga, misBug.
täläj, tarE. talai < ar.j.
tshjld szerencsés j glücklich ; vö. Eazsk. I, 17.
ten talán, tán, meglehet | vielleicht, можетъ быть; pajan
китггэе pazarDan, ten iran kihs ; vö. ASM. 242, 243.
tenGel, Szp. id. szabadon álló pad | (nicht wandfeste) bank;
"vö. saG§; vö. GOMB.

160

PAASONEN

H.

teyGd rubel; díszül használt bárcza | rubel; münzenähnliche
Spielmarke (als zierat gebraucht); vö. GOMB. [kaz. csagE. täykä,
kirgE. teygä geld, rubel].
tsBs kiáltás, melylyel a kutyát elkergetik | fort! (ausruf,
womit man den hund wegjagt).
tsBar, tepri (te-\-pdr) más, másik | anderer, der andere;
vö. ASM. 209.
teri -ig. -nyi; sav t. nummaj parza jafiéií annyit adott ő ?[
gab er so viel ? тэп t. purSrwm szd uiwa t meddig voltál ott ? |
wie lange warst du da? vö. ASM. 220; VÖ. taran [kazE. tari
bis, bis nach, kojb. (ASM. 220.) tara].
tért szükség, hiány | not, mangel, нужда [kazB. därt
schmerz, kummer < per.].
tertlen- szükséget v. hiányt szenvedni | in not sein, mangel leiden; vdzem vara sirma ydrrdnfiie idVds-simdZdZem hrsirlizsm size tertlenze ригэппэ.
tsDel. Szp. Del, Ucsebn. 65. teDeh háló | netz; vö. GOMB.
teDel-kunDri hálókötél | netzstrick.
tsnsl-t'sul hálónehezék, süllyesztökő | stein am fischernetze.
tette játékszer | Spielzeug; vö. MAGN. 193. tstti jolß§r, kakki
kajDer доброе останься, а худое уйди! MAGN. 264. сладость,
добро, причастье.
tevét lakodalmi női ruhadarab [ ein kleidungsstück der
frauen an der hochzeit; vö. ZOL. 241, 242.
tevds, Ucsebn. 44. tevdé, tevdrs húzószíj (a szekéren) j zugriemen (am wagen), тяжъ.
tdk, Szp. tek szőr; takaró v. pelyhes toll; toll | die haare
am körper; féder; vö. GOMB. [kazE. tek wolle, die haare am
körper, die federn der vögel an den füssen, ujg. alt. etc. E. tük].
tdkb szőrös | haarig.
tdGdl-Щга, Ucsebn. 88. tdkh-Щга poszméh | hűmmel, шмель
[kazE. tekl'é túra id.].
tdGdl-tyDa halfaj | eine art fisch, ментюкъ = ts§m§rkki.
tdGel páros szám | gerade zahl, четъ; vö. ÍD§ LrkazE. tegä0l ganz, in allem, vollständig, ujg. csagE. tügäl ganz, ganz
und gar, alle, vollkommen, unschuldig, kirgE. tügöl ganz und
gar, vollständig, ganz unversehrt, wohlerhalten, richtig der
zahl nach].
tdGd, Szp. tßGd támaszték j stütze, strebe, подпорка.
tdGdle- megtámasztani | stützen (durch anbringen von
streben).
tdGdn- tönkre jutni | in verfall geraten, vSl (цпэп рцгпзеэ)
tdGdnze éiird ő (v. az ő gazdasága) tönkre jutott; tdúdnud vil'§/
tekne sina tet (közmondás) [oszmE. tükän- zu ende gehen].
tdGdr távcső | fernrohr, fernglas («какъ у землем'1>ровъ»);
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vö. GOMB. tdYdr зеркало, tükör [vö. kkirgB. tögürök rund; kreis,
rad, krmE. tögäräk rund].
tdkme, tdkmsk sövény (fölálló karókból v. rudakból) | zäun
von aufrecht stehenden pfählen od. stangen; vö. isikmsk [kazE.
tdkmä pallisadenzaun, komE. tikmä pfähl].
tdksdm sötétes, homályos, tompa dunkel, dunkelfarbig, matt;
vö.

GOMB.

tdksdm-ydrh sötétvörös | dunkelrot.
Ы, Szp. tel hely; értelem | stelle, platz; sinn; kas^ijs-y
tdldGdn tdld suk az éjjeli álomnak nincsen értelme | der nächtliche träum hat keinen sinn; SB9 §na tdl pulD§m én találkoztam
vele | ich traf mit ihm zusammen [kazE. tes ort, zeit, begegnung].
tdlzpr értelmetlen, képtelen | unverständlich, unsinnig,
tdles ; km. 222, Máté XXVI, 31. tdbs miatt | wegen;
цпэп tdUzdBs manaoa уэпггэе ő miatta engem is megvertek
seinetwegen prügelten sie auch mich; szir purzSrDa man tdhzdmrsn ulDalanSr всъ вы соблазнитесь о MHÍ, Máté XXVI,
31.; tdíi tdldzdnfiéen относительно въры, о върв, ASM. 222.
tdlls- czélozni | zielen, целиться.
tdlt átellenben | grade gegenüber; рхгэп tdltre pumái
szemben lakik velünk; vzzsm tdhnfiée szemben velük.
tdhk, Szp. telek álom | traum; vö. GOMB. fol'ök [vö. kaz,
les id.].
tdllen- álmodni | träumen.
tdten-, Szp. íelhn- csodálni, csodálkozni | sich wundern.
tdlhn, tdllsne-/ magától j von selbst, aus eigenem antrieb;
ввэг декэ-éÍGd tun§ Uuy vdl pirdn рава %§j tdlhney Швэ; vö.
MAGN. 148. туллэнъ самъ собою; vö. Eazsk. I, 51.
fám 1. bokor ] busch; j§vSé-t»md ; кигдк-tdmd ; уцгЩапUm»; 2. öt kévéből álló gabonarakás | getreidehaufen von fünf
garben, пятокъ.
tdm: t. yura egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz
od. dunkel, kohlschwarz [kazE. dem ganz, vollständig; dem kaгаууэ ganz dunkel, oszmE. dum : dum düz sija ganz schwarz]».
Ums domb, halom j hügel, anhöhe, бугоръ; vö. MAGN. 150.
тумэ еырын яга болдыр пусть будетъ гладко на томъ мъстъ,
гдЬ была шишка (болъзнь)! [kazE. tihjäk hügelchen; vö. alt.
etc. E. töy hügel, szag. kojbE. töyäjäk erde- u. grashügelchen
im sumpfe, kirg. kkirg. tarE. doy hügel].
tdmeh dombos | hügelig.
tjmeske gyepes dombocska, hoporcs | erdhügelchen, kleiner rasenhügel, кочка; vö. GOMB.
.; ,
Un, Szp. id. vallás, hit | religion, glauben [kaz. ddn, misBug.
din < ar.].
tdnd füstnyílás | rauchloch, obenbefindliche Öffnung, durch
Paasonen
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die der rauch geht [kazB. tenlek, tennék, misBug. tendek, tarR.
tüynik].
tdndl tengely | achse, ось; vö. GOMB. [oszmR. diygil radachse].
tdnfiée, Szp. tentóée világ | weit; iuitdnß&s. id. [kazR.
denjäQ < ar.].
tdp, Szp. tep fenék, alj; tő | boden, grund; stammende ;
tdBd-jdrdBe. alaposan | gründlich, vö. Luk. I, 4 ; еигва tdBd
gyertyavég j kerzenstumpf; top pul- tönkrejutni j zu gründe gehen; dhk pujan ритаШэ, у ah tdp pulfih', vö. Máté XII, 2 5 ;
vö. GOMB. [kazB. teb, kazB. top, ujg. ó-tör. etc. B. tüp].
tdBel, Szp. tÜBsl a szoba hátsó része | der hintere teil
der wohnstube; vö. ZOL. 88. часть избы занимаемая жен
щинами [vö. ujg., ó-tör. etc. B. tüp grund, boden, kazB.
tep id.].
tdph gondos, óvatos, vigyázatos | sorgfältig, umsichtig,
vorsichtig; t. t§r- сберегаться, Máté IX, 17 [kazB. töplb
gründlich, wohlbegründet, einen boden habend].
tdp-ssGaj, Ucsebn. Up-mGaj a padló alatti hely | raum
unter dem fussboden, unter der diele, подполье.
tdp: t. tdttdm egészen sötét | ganz dunkel [csag. kirg. tel
ujgB. tüp vorsilbe zur Verstärkung der bedeutung von adjektiven
auf tu].
tdBsk bóbita, búb (madáré) | federbusch (der vögel) [kirgB.
tüpök puschel, quaste].
tdBdrDst- 1. taB§rDat-.
tdprsn- morzsolódni, töredezoi j sich (zer)krümeln, sich
bröckeln.
tdprenfiidk, Szp. téprsnfiídk morzsa | krume; vö. GOMB.
tdpret- (szét)morzsolni | (zer)krümeln, (zer)bröckeln.
t»ptis£- alaposan kikérdezni, tudakolni | gründlich ausforschen, befragen; vö. Bazsk. I, 41. [vö. ? Up].
tdrek támasz (függélyes) | (senkrechte) stütze [kazB. t»räk,
csag. komB. tiräk].
tdrekls-, tdrels- támasztani | stützen.
tdrskb erős, szilárd, szívós | fest, stark, zähe; pl. t. j§v§s, pir, t§la, vdrsn, sip.
tdrsn szántóvas (az ава-pus [сабанъ] nevű ekén) ] pflugschar (an dem ава-pué [сабанъ] genannten pflüge); = suyatimri id. a suya-pus nevű ekén [kaz. teräri].
tdrsnpíe zsindely (vékony, keskeny deszka) [ dachschindel
[or. драница; vö. kazB. dräncä].
tárd, Szp. Verd hímzés | Stickerei [kazB. t'ér, alt. tel. kirg.
csagB. tür].
tdrle- hímezni | ausnähen, sticken.

CSUVAS SZÓJEGYZÉK.

163

tdfds igaz, igazság; igazságos, becsületes | Wahrheit; wahrhaft, redlich; t. hala!; t. sin; ku yallap t.; vö. Máté XII, 25.
[kazB. deres < per.].
tdrdsle- helyesbíteni, pontosan megvizsgálni, átnézni |
berichtigen, die richtigkeit beim zahlen bestätigen, поварить,
сосчитать.
tsree: рцШ-tdrGi háncscsomó, mely egy pár czipőre elég |
ein zusammengelegtes bündel lindenbast, soviel als man zu einem
paar schuhe braucht [kazR. tergä0k rolle, eingerolltes paquet,
telR. türyäk etwas aufgerolltes, rolle, knäuel].
tdrja kiáltás, melylyel birkákat kergetnek | ausruf, womit
man die schafe treibt.
tdrls- lármázni | lärmen [ónomat., vö. kazB. derlä- brum
men (vom feuer)].
tdrh különféle, -féle | verschieden, -lei; p9fiíikkd
pifiÍ9GSH971 ÍGd-t. sSri рцг. — sSmarDa (tal. mese) kis bocskának kétféle söre van. — tojás [kazB. terle].
t9rls%: éav-tdrley (an %§ra) (ne félj) úgy! | (fürchte dich
nicht) so!; vö. Bazsk. I, 51.
tdrmz fogház I gefängnis [or. тюрьма],
tdrt-, Szp. tért- taszítani; szőni | stossen; weben [kazB.
tert- stossen].
tdrBdn- (meg)érinteni j rühren, anrühren.
tdmdk fasz (kis fiúé) | das glied (bei einem kleinen knaben); vö. Шо9 [vö. ? tert-].
t9s, Szp. tes szín, alak | färbe, form, gestalt; Ucsebn. 72.
цв^тъ, ASM. VII. видъ, лицо; vö. GOMB. [kazB. tes].
tdsh -színű, -alakú | -farbig, -förmig.
tdss9rlen- fakulni, színét hagyni j verschiessen, die färbe
verlieren.
tdzel csak y,zal (rossz, gonosz) szóval együtt használják |
parallelwort zu ща\ (böses); yzalüan tdzelnen siyla őrizz meg
minden rossztól!
t98, Szp. tes mag, szem | (frucht)kern, samenkorn, vö.
GOMB. [kaz.

tes].

t9É9r- (le)taposni | niedertreten; laÉazsm tgrra tdldrnd a
lovak letaposták a gabonát [kazR. tesér- herabbringen, herab
lassen, umwerfen; vö. tes- fallen, herabsinken].
tdédrtter- caus. потравить.
tdDdm, Szp. teüem füst | rauch; vö. GOMB. [kaz. téten, oszm.
etc. R. tütün].
teDemle- Szp. = t9D9r-,
t9D&r- füstölni ] räuchern; рщ> Хащпва tdD9rst [oszmR.
tüttür- rauch hervorbringen; vö. tut- rauchen, dampfen].
tdtre, Szp. id. köd | nebel.
11*
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tdtreb ködös | nebelig.
, tdttdnit Szp. töttdm sötét, sötétség j finster, dunkel, finstervö. GOMB.

г|Г

tdttdmle- Uc8ebn. 147. темнить.
tdttdmldn- elsötétülni | dunkel werden, sich verfinstern;
ydvel-, ujd-/-t9ttd<mhnni nap-, holdfogyatkozás j sonnen-, mondesfinsternis.
tdvs, Szp. id. teve [ kamel [kazB. döjä, misBug. däwä].
tdvsk: vak-tdvek apróság, apró árú, lim-lom j kramwaaren,
kleinkram, kleinigkeiten; vak-tdvekpe щвэ tSvai; vak-tgvek tavar
sypaGan kiskereskedő, szatócs [ krämer; vak-tdvek kmssem kisfejedelmek | kleinfiirsten, Bazsk. I, 47. [kürB. tüjäk: uak tüjäk
kleinigkeiten, kazB. tejek kleingestossen, fein zerteilt; krümel].
tdvd görcs, bog | knoten, узелъ; vö. GOMB. i&oH I vö. tülä[jak. tümük Verknüpfung, Vereinigung; vö. kaz. tejen, misBug.
tüwdn knoten].
tdvdle- Ucsebn. 147. завязывать узелъ; vö. tüle-.
,; rfj pV9 hőpörsenés | hitzbjäschen; vö. az előbbi szót.
t§y- köszörülni (pl. a malomkövet) | schleifen (z. b. den
mühlstein).
t§ya csat; csatos övszíj j schnalle, spange; mit schnalle
versehener gürtelriemen [oszm. csagB. toka schnalle, krm. kom.
bar. kirgB. toya id.].
tSya-jdppi csat tűje | schnallenzunge, -dorn.
tdyjm (távoli) rokon | (entfernt) verwandt; v§l sana (sanSn)
t. ő veled rokon [kazB. tekem samen, geschlecht, nachkommenschaft, kirgB. tukum samen; art, familie, geschlecht, barB. tuyum nachkommenschaft, Verwandtschaft, sippe].
Щ$п-, Szp. t§T§n- felöltözni, öltözködni | sich anziehen,
sich ankleiden; v§l кэгэк tdyßnai.
t§y§noar- felöltöztetni | ankleiden, anziehen.
tSyßr, t§yy§r kilencz | neun; tS^Sr-vy-nnS kilenczven j neunzig
[kaz. tuy§z].
,,.
t§%lan, Szp. tßylan ón; ólom | zinn; blei; sy,r§ t. ón | zinn;
yy,r§ t. ólom | blei; vö. GOMB.
< t§ylatM§, Szp. teylafiéS a nő és férj nővérei és más női
rokonai egymás irányában | Schwestern und andere weibliche
verwandten der frau und des mannes gegenseitig; vö. GOMB, ;
tSyran (Sungut falu) = t's§m§s ; vö. MAGN. 93. tuyran дятелъ.
t§yta- megállani, megszűnni | stehen bleiben, aufhören;
vö. GOMB. [kazB. tekta-, tukta-].
,,,
tSytat- caus. megállítani | aufhalten, zum stehen brin; g e n ; ivt&e piran tivlsDe teytatsa par!
t§k-, Szp. tok- el-, kiönteni [ giessen, ausschütten; vö. GOMB.
t^k- [kaz. tük-, oszmB. dök-]. /••/••_•
J.f ,.-•
,
:
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t§G§n-kifolyni,
ömleni; kmulláni ( ausfiiessen, rinnen;
ausgehen (v. d. haaren).
t§Gak a mi kifolyt, kiömlött | ausgeflossenes, ausgeronnenes, ausgegossenes.
t§G§rl$k keskeny mellékutcza | schmale nebengasse, nepeyлокъ = уииэу [vö. kazE. t§k§r§k].
.•'tdla, Szp. id. posztó i tuch, сукно [kaz. tula].
Ша-Ш1уа posztóharisnya | strumpf von tuch.
t§la-varri kapcza | fussfetzen od. -binden, портянки.
Шэ, Szp. id. nyűg j spannstrick, spannkette, fussfesseln (für
pferde), путы [vö. kazE. t3sau].
tdlla-, Szp. id. nyűgözni (a lovat) | den spannstrick an
legen.
t§l§y, Szp. tele/ árva; (Szp.) özvegy ember | waise; (Szp.)
wittwer; vö. G-омв. [VÖ. kazR. tel wittwe, ó-tör. oszm. alt. etc.
E. tul wittwe, verwittwet, jak. tulajay waise].
. t3lSy-ar5m özvegy | wittwe.
WUy-afiéa árva | waise.
tSlSy-ty/rat árvák [ waisen; vö. ASM. 115.
tSl§m üstök, fürt (gyapjú, haj) j schöpf, zotte, büschel (haar
od. wolle); у,пэп süid t§l§m§n t§l§m§n Wrat. [kazE. t§l§m haarflechte, kirg. bar. komR. tulum id.; (kirg.) die haarbüschel über
den schlafen].
t§l§p bunda | schafpelz; vö. GOMB. tnfap [or. тулупъ; vö.
kazE. telep].
;
tdly§r- 1. tulyßr-,
"'
t§m, Szp. tem agyag | lehm, ton.
t§m, Szp. tem (éjjeli) fagy | frost [kazE. tny].
tdmalan- bozontossá, gubanczossá, borzassá válni (a haj) j
zottig, zersaust, struppig werden.
tSmalanDar- caus.
t§man hózivatar, förgeteg | Schneegestöber, буранъ [kazE.
temän, köz-tör. tuman nebel].
X1
Wman-kajdk Emberiza nivalis, havasi sármány | schneeammer.
^
tSmana, Szp. tertiana bagoly; oktondi | eule; dummköpf
[kazE. temana dummkopf].
4 •'"'•'
t§mra 1. tumra.
t§n-t§n erős | stark, fest, кр-Ьптй; t.-t. síp erős czefnä; ;i'Ai
siy kösd szorosan! [tobE. din fest, solide].
IhxJu tönla- rá-, meghallgatni | aufmerksam zuhören'; sp kalamSm
X%n$ Wnla hallgass jól rá, a mit én mondok! [kazB. tSyna^].
t§nlav halánték | schlafe.
WyGdTDat- (ónomat.) döngeni, dörögni | einen dumpfen ton
von sich geben; игава t§nG§rDatsa pirat [kazE. d§ny§räa- id.].
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tSpeSrDattar- caus. döngetni, dörgetni | einen dumpfen
ton verursachen.
•t§Ba 1. y,laD§Ba.

t§Ba (Szeperkino faluban) folyó v. tó fenekén levő gödör |
untiefe, tiefe stelle, grübe in einem fluss od. see, омутъ =s avSr
[misBug. tuba id.; vö. ?? kazE. tuyaj id., csag. tobE. toyaj wiese,
niederung, die mit wald bewachsen ist, barR. toyaj die flusswindungen]. .
t§Bala- körmeivel, karmaival megfogni | mit den krallen,
od. klauen packen; kask§r sy,r§/a Шва1агэ ; %эгеп Ш%%а tSBalaza jdtsa кагэ [lebß. tubala- jmden erwürgen, tel. sor. kirgB.
tumala- zusammendrücken, erwürgen].
t§Bató£§ cséphadaró | dreschflegel [kazB. täpäc id., kazE.
täpäo der schlegel des dreschflegels].
WBafiiS-muklaski annak hadarója [ dessen schlegel.
tSBafifá-vyüi annak nyele | dessen stiel.
t§B§lya: dldk t§B§l%i Ucsebn. 33. ajtósark | türangel [vö.
ЩвЩа].
t§B§rtúÉ§, Szp. t3B§rtís§ leszedett, forralt aludttej | abgesahnte,
gekochte, geronnene milch; vö. GOMB. [vö. ? kirgR. topur volkahaufe, menge, topurla- sich sammeln (v. einer Volksmenge)].
WBSrfiéSlan- megaludni (tejről) | gerinnen.
tSpra, Szp. tepra por, föld | staub, erde; vÖ. GOMB. topra
[kaz. tuprak].
tSpras a felső padolaton levő töltelékföld | die füllerde,
das füllsel von erde auf dem oberen boden.
t§psa ajtósark | türangel [kaz. tupsa].
Wr-, Szp. tor- állani, megállani; élni, lakni j stehen, auf
stehen; sich befinden, wohnen; vö. GOMB. [kaz. ier-].
tSrat- caus.; sSrt t. szőrét felborzolni (pl. kutya, macska) |
seine haare sträuben (v. hunde u. a.).
t§ratma a szövőszék bizonyos része (talapzat) | fussgestell am Webstuhl.
tSran-, Szp. tran- jóllakni | satt werden, sich sättigen [kaz.
tuj§n- id.; vö. szag. kojb. etc, E. tos- id., ujgE. tot-, ó-törE.
tod' id.].
tSrap sörét | schrot [or. дробь].
t§r§, Szp. id.: j§v§s tdrri fa csúcsa | baumgipfel; tu t§rri
hegycsúcs | berggipfel; vö. ASM. 221. [oszmR. duruk gipfel,
häufen].
tSr§l§: edVdr-t. hegyes, ékalakú [ zugespitzt, keilförmig;
sivfih-t. hegyes | mit scharfer spitze.
t§r§ meglehetősen átlátszó, tiszta | ungetrübt und deswe
gen einigermassen durchsichtig, klar; t. ij,v, sSmarDa [oszmE
duru flüssigkeit, aus der die trübung sich gesetzt hat, abgestan^
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den, klar, durchsichtig, oszmE. dorn filtrirtes, durchsichtiges
wasser].
t§r§l- tisztulni | sich klären, abgestanden werden.
t§r§x, Szp. toro% hosszában, mentében | entlang, вдоль, по;
vö. ASM. 221;

vö.

GOMB.

t§r§yla hosszúkás j länglich; vö. t§vatk§l.
t§r§x-sak a tűzhely átellenében az oldalfalnál levő hosszú
pad, mely a kuinik nevű paddal összefügg j die lange bank
an der seitenwand dem herd gegenüber.
t$r§x két sövénykaró között levő sövényrész | der Zwischen
raum zwischen zwei pfählern eines zaunes [kazE. terek id.,
csagB. turuk stange].
t§r3l§-/ egészség | gesundheit; 9Éss-siv9n(úéen t. par ! [kazB.
tdTdhk lebendigkeit, leben].
tSrSn- nekimenni, nekirohanni, beleütközni, ráakadni j los
fahren, an den leib gehen, anrennen, aufstossen; lata ^ümene
pirza tdrmfiid;
para%y,t §t§k еэге t§r§nn§ ; kaskSr тапэп sijs
tSrenfih.
t§r§s nyírfahéjból készült hengeralakú födeles edény (tej s
más folyadék hordására) | cylinderförmiges gefäss aus birkenrinde
[ = kazB., kazB. tSrSs].
t§r§s- igyekezni, iparkodni | sich bemühen, sich befleissigen,
постараться [kaz. t§r§§-].
tdriklet- (ónomat.) kiabálni (a daru) | rufen (v. dem kranich).
t§rG§s hulladék, szemét, söpredék, piszok j unflat, unrat,
kehricht; TJcsebn. 94. пыль (por j staub).
t§rna, Szp. id. daru j kranich; vö. GOMB. förne [kazB.
torna, köztör. Badl. túrna].
t§rnaska női föveg (%y,spu, ty,%ja) csúcsa | die oberste
spitze an dem kopfputz der frauen und der madchen.
t§rri, Ucsebn. 63. tSri, Szp. tori pacsirta | lerche [kazB.
turyaj].
tSrrihk (ónomat.): t. te- = tSriklet-.
tSrtS fejszefok, késfok | der rücken einer axt od. eines
messers; vö. Szp. py,rt-t§rssi késfok.
t§s- 1. tsSs-.
tSsman ellenség; boszorkánymester | feind; böser zauberer
[kazB. dosman feind < p e r . ] .
t§D§s, tSDStay egyre, folytonosan | immerfort, unablässig;
vö. Eazsk. I, 23.
tSvan, Szp. id. testvér; rokon | geschwister; verwandter;
p»r t. testvér | geschwister; vö. GOMB. [kazB. tuyari].
t§var, Szp. id. só | salz; vö. GOMB. [kaz. toz].
tSvar-kyrei kis kerek sótartó | kleine runde salzbüchse;
vö. sy,lan(óéa.
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tSvarla- sózni | salzen.
WvarlS sós j salzig.
tSvar-, Szp. id. kifogni | ausspannen, losspannen [kazB. tuyar-, tuar-, misBug. tuwar-].
t§va.D§, tSvattS négy | vier; vö. GOMB. [kaz. dürt].
tSvatkSl négyzet(es) | quadrat(isch); §ram-t§vatk§h azon
hely, a hol két utcza keresztezi egymást | der platz, wo zwei
Strassen sich kreutzen; tdrfyla-t., t§r%ala-t. derékszög(ü)
rechteck(ig).
t§v§l, Szp. id. szélvész, vihar | stürm wind, stürm [kazB.
dauSl, misBug. dawSl].
t§v§n- lélegzetből kifogyni, lihegni j ausser atem sein, schwer
atmen, задыхаться [kazB. ton- verstopft sein, alt. kirg. etc. E.
tun- verschlossen sein, verstopft sein].
tSvSr, Szp. id. szoros, szűk | eng; vö. GOMB. [kaz. tSySz].
tSvSrla- szorongatni | drängen, теснить, Márk V, 24.
tSvSrlan- szorossá, szűkké válni | eng werden.
t§v§rlat- szűkíteni; szorítani j enger machen; drücken,
pressen.
tijs-, Szp. id. megrakni, (terhet) föl- v. berakni | (auf ein
fuhrwerk) laden, aufladen; suna sine vy,D§ tijeme%аоэг1гпэ [kazB.
tdjä-, kirgB. tijä-].
ti/a, Szp. trra, Ucsebn. 45. üya csikó | füllen; vö. GOMB.
tira [kazB. taj).
ÜQds egyenletes, sima | eben, glatt, Ucsebn. 122. плоскш;
t. еэг, uraj [kazB. tigdz gleich].
tiGdsls- egyenlíteni, simítani | ebnen, glatt machen.
ÜGdt nyírkátrány | birkenteer (or. деготь).
ÜGÍ : t.-t.-t.-t. így hívják a ludakat J so ruft man die gänse.
tih, Szp. id. róka | fuchs; vö. GOMB. [kaz. telke].
tik/гве, tÜGsBs, Szp. UIGSBZ gyeplő | lenkseil [kazB. dilbdgä, dilbügä, tilbügä].
Штэг- könyörögni | flehen, anflehen, inständig bitten; tilmérze ijtr§m, ратагэ [kazB. Ы1тэг-].
tÜB9ren (bot.) Hyoscyamus niger, белена («magvai mérgesek, a ki megeszi, .megbolondul» i «die samen sind giftig; wer
vön ihnen isst, wird toll») [vö. kazB. dilbä verdreht, dumm,
närrisch, ujg. csagB. tälbä id., csagB. tälbär- dummheiten begehen, tel.'sorB. tiilbi- id.; anspornen, erregen].
timdr, Szp. id. vas | eisen; vö. GOMB. [kaz. timar].
titndr-kdvak sötétszürke (a lóról mondva) J schwarzgrau (vom
pferde), сивый [kaz. итэг-Ык].
Ытэг-р§? vässalak | eisenschlacke.
timdr"Zd kovács | schmied.
timle- Szp. id. fölizgatni, ingerelni, buzdítani, csábítani J
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anreizen, anfeuern, anspornen, antreiben, aufmuntern (zu etwas),1
verlocken [kazE. dimnä- raten, vorschlagen, überreden].
timrs az arczbör megsérülése a csípős (tavaszi) szél által |
die Verletzung der haut durch die scharfe (frühlings)luft; ma
rlon piüe timre Щупэ [vö. kazE. timräü die flechte (krankheit),
oszmE. tämräji die flechte (hautkrankheit); das rötein (kinderkrankheit), tobK. tämräü id.].
tin az imént, csak (most); majd csak (akkor) | eben, ganz
neulich; (dann) erst; только что; лишь только; vö. ASM. 249.
[adE. tän bis, bis zu, oszmE. däjin, kirgB. däin id., csagE. tägin id.].
tims, Szp. id. tenger | meer; vö. GOMB. [kazB. diydz,
diygdz].
••':tiyGer- szemét tágra nyitni | die äugen aufsperren, weit
aufreissen, grosse äugen machen, вытаращить глаза; tiyGerzs
p§Xat.
tiyGdle, Szp. id. szárított zabliszt | gedörrtes hafermehl,
толокно; VÖ. GoMB:
tip-, Szp. id. száradni, kiszáradni | trocknen, dürr werden,
dörren [kazB. kib-].
ÜBdt- szárítani j trocknen (trans.), dörren.
ивд< Szp. id. száraz; böjt | trocken, dürr; fasten; vö.
GOMB. [vö. kaz. tobB. kip- trocknen].
Пвэ-кип böjti nap | fastentag.
tir, Szp. id. bör | balg, feil, haut; vö. GOMB. [kaz. tir?}. ;
tirüzd birkabörcserzö | schaffellgerber, овчинникъ.
tir-, Szp. id. felfűzni; befűzni (czérnát) j aufreihen, einfä
deln, продавать, нанизывать; ковырять (новый лапти); рр*
kuéne sip tir!; sip sine s§rza tir- [kaz. tdz-, oszmE. diz-}.
tir eh nyárfa | pappel [kazE. tiräk, alt. etc. E. tarák].
tirdk, Ucsebn. tirod tál | schüssel [krmE. tirki tisch, ujg.
csagE. tärki das präsentirbrett, der tisch mit speisen, telE. tärgi
gefäss aus birkenrinde].
tir9s Ucsebn. 42. trágya | dünger [kaz. tiras].
tisldk trágya ( dünger, навозъ: vö. ZOL. 82. tirshk, tisfok
мъсто, куда валятъ навозъ.
tishk-kSmBi gomba-faj | art pilz, поганка.
Л.
tires-, Szp. id. megfigyelni, megtartani | beobachten, halten;
ивэ tirGemest a böjtöt nem tartja meg; tirGdzsm, knrúazsm,
%uranz~m, tsyGslzsm sunine éumannine pit tirGsééd vdzem наблю
дать омовеше ч а т ъ , кружекъ котловъ и скамей, Márk VII,
4 ; vö. GOMB. terru-kon [kazB. tirgä- erfüllen, ausrichten, halten].
tirGe- elvetni, megvetni, fitymálni | verwerfen, braeken,
verschmähen, abweisen; vö. Máté XXI, 42: s'urt tSvaGanzem
tirGsze р§г§%п§ ísnl kajran kdDss niodz» риШзэ камень, который
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отвергли строители, тотъ самый сделался главою угла [csagR.
tirgä- verhindern, verbieten, abweisen, kazE. tirgä- tadeln, mit
strengen Worten ermahnen, schimpfen].
tirBsj, Szp. id. rend, gondosság, tisztesség | Ordnung, anständigkeit [oszmE. tärbijä erziehung, kirgB. terbijä das auferziehen ; vorbild, muster; tarE. tärbijät erziehung, aufsieht,
pflege < wr.].
tirBejle- rendezni | ordnen [misBug. tärbijlä- gut pflegen, besorgen].
tirBejb rendes, tisztességes | ordentlich, anständig [oszmE.
tärbijäh wohlerzogen, dressirt].
tirBejzzr rendetlen | unordentlich.
tisksr, Szp. id. ragadozó | raub-; t.-kaj§k ragadozó állat
v. madár | raubtier od. -vogel; vö. ZOL. 82. противный, Henpiязненный, неприветливый [kazE. Ывкагэ verkehrt, widerwärtig,
eigensinnig, halsstarrig, alt. etc. E. täskäri umgekehrt, verkehrt].
tishk 1. tirds.
tiv-, Szp. id. érinteni; kerülni valahová | berühren, anrühren; geraten, попадать; vö. GOMB. [kazB. üj-, misBug. Щ*].
tivert- találni, eltalálni | treffen; Нгеглэтэт karDana el
találtam a czélt | ich traf ins schwarze.
tivsrt- meggyújtani | anzünden.
tivht áldás, gazdagság, bőség | segen, reichtum, fülle;
irtse piran tivlsDs tSytatsa par az elmúló bőséget állítsd meg
és (nekünk) add! [kazB. däülät<.o,v.].
íiya Ucsebn. 1. tiya.
tila: t.-puééi puha, vizes gyepes dombocska J weicher,
wässeriger kleiner rasenhügel.
til§, Szp. id. tiló | hanfbrecher [kaz. talk§].
tilla- tilolni | hanf brechen.
timar, Szp. id. gyökér | wurzel [kaz. tamSr].
timarlan- gyökerezni, gyökeret verni j wurzeln, wurzel
fassen.
tin dinnye | melone [or. дыня].
tina, Szp. id. kétéves tehén, tinó | (zweijährige) färse [kaz.
tana, oszmE. dana].
tinaska Ucsebn. 45. = tina.
tinas, Szp. id. harisnyakötő | Strumpfband; ZOL. 87. под
вязка.
tir§: t.-py,l§, Szp. tir§ gabona [ getreide, korn [kazB. tar§
hirse, oszm. adB. dar§ id.].
tirGas (Adeläkovo faluban) [tj/r§-\-] pele, ürge | ziesel,
zieselmaus, сусликъ = jSmran.
üt-, Szp. id. fogni, megfogni, tartani | greifen, ergreifen,
halten; vö. GOMB. [kaz. tet-, oszm. alt. etc. E. tut'].
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ÜD§n-k§l§ dadogó, hebegő | Stotterer; tÍD§n-k§l§ kalaéhebegni | stottern.
titka fogantyú | griff.
titkala- kezelni | behandeln.
tittar- tartóztatni, visszatartani | zurückhalten.
tsirGü Szp. 1. isirGü.
tu (gen. WvSn) halom, hegy | anhöhe, berg; tu jarSn- vom
hügel schütten fahren; vö. GOMB. [kazB. tau].
tu-ajkki hegyoldal | berglehne, bergabhang.
tu-pus a hegy felső része j der obere teil eines berges.
tu-t§rri hegycsúcs | bergspitze, -gipfel.
tu-, inf. t§vas, Szp. id. csinálni, készíteni, tenni | machen,
verfertigen, t u n ; tav t. köszönni | danken ; Uup t. csókolni, csókolódzni | küssen, sich küssen; vö. GOMB. [kaz. alt. kojbB. tü-r
csagB. toy- gebären, eier legen].
tuj: tuj-sdlen, Szp. tu-selen kuszma [ blindschleiche; vö.
ZOL. 83. toj МЕДЬ, toj-sülen мъдница.
tuj, Szp. id. lakodalom | hochzeit; vö. GOMB. [kaz. tuj].
tuj-pué a lakodalom vezetője | der leiter der hochzeit.
tuj- érezni, észrevenni | fühlen, merken [kaz. tej-],
tuja bot | stock; vö. tajan- [kaz. tajak id., oszmB. dajak
stab, stütze; vö. oszmB. daja- stützen].
tujm- látszani, tetszeni | scheinen, dünken [vö. kazB. teifühlen, ahnen, merken, tejel- fühlbar sein, gefühlt werden, be
merkt werden, oszm. krm. adB. dui- hören, fühlen, verstehen,,
bemerken, ahnen; oszmB. dujun- fühlen].
ЕМУ-, Szp. id. kijönni, kimenni; kelni (a nap) j hinausgehen,
herauskommen; aufgehen (v. der sonne); vö. GOMB. [kaz. c§k- ;
vö. jak. tayys hinausgehen; hervorkommen, hervorgehen; auf
gehen (von der sonne)].
ty%§s : %9vel-tuy§zd, -ty%§s napkelte, kelet | Sonnenaufgang,
osten.
tuyat- varázsolni, bűvölni | zaubern.
ty%atm9s, Szp. tuvatm§s boszorkánymester | böser zauberer.
tuySr- prüsszögni | schnauben (v. pferden); vö. tul%§r-.
tu'/ja, Szp. id. a leányok fövege, melyet üveggyöngyök és
pénzdarabok díszítenek | der kopfputz der mädchen [kazB. takja
der tatarenkäpsel, oszmB. takja eine frauenmütze (köpfschmuck)
<per.].
tukmak vastag sulyok v. bunkó, egy fából való, hosszú
nyéllel (pl. ruhamosásnál használják) j ein dicker schlegel mit
langem stiel von demselben holze; vö. Ucsebn. 59. tukmak волкъ
(farkas | wolf) [kazB. tukmak].
tukmar Ucsebn. 66. 1. fsukmar.
tuGum, kerékfal | radfeige, ободъ [kazB. tuySm, kazO. duy§m]+
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tyl, Szp. id. külső, külső fele vminek, kunt való | das
äussere, das aussen befindliche; tyl sunSlai nappalodik, virrad j
es tagt; tulDa künt { draussen; tylban kívülről | von aussen;
tyla ki | hinaus, heraus; vö. ASM. 220. [kaz. tob. tel. altE. t§s
das äussere, die aussenseite, ó-tör. ujg. oszm. csag. tar. sorE.
tas id.].
tulds vminek külseje I das äussere von etwas, наружность.
tyl-, Szp. id. megtelni | voll werden; vö. GOMB. tul[kaz. tul-\.
tulli tele | voll; ts9p-t. telisded tele j ganz voll.
tylüar- tölteni j füllen.
tulDctrmSs darával és zsírral töltött kolbáöz-féle j art wurst.
tála- harapni, harapdálni, marczangolni j beissen, zerfleischen [kaz. oszm. ad. kirg. krm. alt. etc. E. tála- zerreissen, abreissen, zerstören, vernichten, beissen, etc.].
tulas- verb. recipr.
tulat- caus.
tyl§, Szp. id. búza [ weizen; vö. GOMB.
tyWk adósság j schuld [or. долгг].
tylyßr-, Ucsebn. 148. t§l/Sr- prüsszögni j schnauben (von
pferden), Фыркать; vö. гщэг-.
tym : tym-%ajar9 merevgörcs-féle betegség | art steifkrampf
[? sorE. tuma, alt. tumü seuche, fieber, altV. tuma горячка].
Щт ruha | kleid, kleidung iles tszen ту,1э éy,k, kajas tezen
ty,m§m щк [kazB. tun pelz, mantel, alt. ujg. ó-törE. ton das
(obere) kleid, (alt.) pelz].
tumlan- öltözni, öltözködni | sich kleiden, sich anziehen.
tumlanüar- (föl) öltöztetni [ ankleiden.
turrwir, Szp. tynoir (ty,m-\-tir) ruha | kleid, одежа.
tumya beleégetett bélyeg, kézjel a ló ágyékán | eingebranntes eigentumszeichen an der'len de des pferdes, тавро [kaz.
ujg. etc. E. tamya].
tymaaüa fatőke | baumstumpf, -stummel, пень; Ucsebn.
95. txmGaDa кочка [vö. kazE. tümgäk baumstumpf, die grashügel, die aus verfaulten baumstümpfen enstanden sind, misBug. tündäk id.].
twmQaDa-кдтвь, Ucsebn. 86. Шпвава-кдтвь опенокъ
(gombafaj | art essbarer pilze, die auf abgehauenen baumstämmen wachsen).
tumla-, Szp. id. csöpögni | tröpfeln, tropfen [csagE. támláid. ; vö. kaz. kom. alt. etc. E. tarn- id.].
tumlam csepp j tropfen.
tumlas: рэг-tnmlaÉd Ucsebn. 72. сосульки (jégcsap j
eiszapfen).
tumlat- csöpögtetni [tropfen lassen, tröpfeln.
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tumra, Ucsebn. 66. tSmra négyhúrú ezitera [ viersaitige
zither [kazB. dumbra dreisaitige zither, kirgE. dombra eine art
balalaika].
tun-, Szp. id. tagadni, megtagadni | läugnen, ab-, verläugnen; v§r§ tunfiéd, kalamard a tolvaj tagadott, nem vallott
[kaz. tay-].
tuna, Szp. id. növényszár | stengel; кигэк-tuni id.; al-tuni
alkar | unterarm; ura-tuni lábszár | unterbein; sSi-tuni íny |
Zahnfleisch ; v§r§m-tuna szúnyog | mücke.
tunztyla- vágyódni valami v. valaki után, megkívánni | sich
sehnen, lust bekommen (nach etwas) ; гвэ tunzd%lar§m агЗтгап
vágyódom a feleségem után ; tiinz§%iar§m as-pdsrmi megkívánom
a húsételt [kaz. tansSkla-].
tuiwi-kun hétfő | montag.
tup-, Szp. id. találni, lelni | finden; vö. GOMB. [kazB. tab-},
Щва eskü | schwur, eid, Máté V, 33. клятва; tuBatu- es
küdni | schwören [kaz. oszm. barB. täübä r e u e < a r . ] .
tuBdDa istenemre! j bei gott! ей богу! — ЩваБаШ- =
ЩваЫ-.
Щвап, Szp. id.: аХ-Щвапэ tenyér | handfläche; цга-tuBan»
lábtalp | fusssohle [kaz. tabari].
:.
ty,B§, Szp. id. labda; ágyú | spielball; kanone; 1цвэ\а viHang
labdajáték | ballspiel [kazB. tub]. , .
'•>..,.
,
tuB§k~, Szp. id. koporsó | sarg [kazO. tabut, oszmB., tabwt,
kür. tobB. tabdt < a r . ] .
tuB§l%a, Szp. tuBSlva (bot.) Lonicera xylosteum; vö. i§B§lya
[kazB. tubdlyS id.; vö. kojb. tel. alt* B. tabSlyS, sorB. tabdlka,
kkirgB. tabdlya Spirsea altaica].
tupta- élesre kovácsolni, kalapálni ] durch hämmern
schärfen, dünner schmieden, dengeln (z. b. eine axt, eine sense);
Ucsebn. 148. выбивать (косу), 101. ковать [kazi kirg. etc. B>
tapta-]. .
.
. %
túra, Szp. id. fésű | kamm; Ucsebn. 38. рщ-turi id. [ka?.
etc. tarák].
Wfj
tura-zdl очищенная кудель.
túra-, Szp. id. fésülni | kämmen [kaz. tara-].,
túra- apróra vagdalni, morzsolni j in kleine stücke schneiden,
zerschneiden, zerhacken, zerkrümeln [kaz. tura-, oszmB, doy-ra,-}.
turam morzsa | krume.
>
turat, Szp. id. ág ( a s t , : zweig [vö. kaz. alt. etc. B. taraauseinandergehen, sich ausbreiten, kaz. kirg. csagB. tarmak zweig,
schössling, die zahne, zinken (einer hacke)].
turatlan- el-, szétágazni | sich verzweigen.
,,,,'
turatlv ágas | ästig.
tur§, Szp. id. isten; szentkép | gott; heiligenbild; дпъ-Щгг%
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a teheneket védő isten [ der gott, der die kühe beschützt; ujaraui рэг tyr§? (népdalból) kiderül-e az egyetlen ég?; vö. GOMB.
[kazB. misBug. Шуэгэ, kazO. гауэгэ, táyrd gott, kazO. tärd,
kazE. täri heiligenbild].
ty,r(§)-palli anyajegy | muttermal.
ty/rS-syld valamely szellem, a ki «az isten kíséretéhez tartozik» | ein geist, der «zum gefolge gottes gehört».
ЩгЫ szekrény, melyben a szentképek vannak | heiligenschrank, божница; Ucsebn. 36. икона (szentkép | heiligenbild).
ty,r§s-vir§nd Ucsebn. 36. божница.
ty,r§-y,mdnlúáe éiirsn valamely szellem, a ki az isten
kíséretéhez tartozik | ein geist, der zum gefolge gottes gehört.
tyr§, Szp. id. pej (ló) braun (v. pferde), гнъдой [kaz. turS].
ty,r§%, Szp. id. forralt, leszedett savanyított tej j art saure
milch [csagB. torak käse].
Щгуап: ha sorsolással osztják el a község földjeit v. rét
jeit, minden család jelenlévő képviselője sorsjelét, melyre saját
kézjegye (név-jegye) és a férfi-családtagok száma van rávésve,
fövegbe dobja, azon családok számára pedig, melyeknek kép
viselője nincs jelen, olyan sorsjeleket használnak, melyekre csak
a férfi-családtagok száma van feljegyezve; a sorsnak Щгуап-еЗва,
a sors által mindenkinek eső szántóföld- v. rétrésznek Щгуапana, tyryan-saran a neve | wenn die ackerfelder und wiesen der
gemeinde verlost werden, wirft der anwesende Vertreter jeder
familie ein los, woran sein handzeichen und die zahl der
männlichen familienmitglieder eingeschnitten ist, in einen hut
od. in eine mutze, für diejenigen familien aber, die bei der
Verrichtung nicht vertreten sind, werden lose, an welchen nur
die zahl der männlichen familienmitglieder bezeichnet ist, hineingelegt; das los heisst tyr/an-sSBa, der durch die losung jedem
zugefallene teil vom acker-, bezw. wiesenland Щгуап-апа, ty,r%ansaran [ó-törB. tarkan der Tarhan, eine würde, oszm. csagB.
tarban der privilegirte stand; ein dschagataischer volksstamm;
(oszm.) der bestandteil eines eigennamens].
tyrBas, Szp. id. forgács I splitter, span.
ty,rt-, Szp. id. húzni, vonni | ziehen; ifahm t. pipázni J
pfeife rauchen; s§nSr tyrDat görcsöm van | ich habe krampf
[köz-tör. tart-].
ty,rttar- (kocsin v. szánon) vinni, szállítani | fahren, (auf
einem fuhrwerk) führen, возить, везть.
Щгва, Szp. id. szekér- v. szánrúd | femerstange, schlittenbaum [kazB. tárta].
ty,rDa-p§jav9 (kötél)karika a szántalp előrészén, melyre
a rúd kajmóját akasztják | gelenk (aus strick), womit die femer
stange am schlittenständer befestigt wird, завертка.
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turoSm távoli rokon | entfernt verwandt; vSl mana (manSn)
í. ő nekem távoli rokonom; vö. ZOL. 84, 120. torDU, torD§m племя,
родъ, происхождеше [vö. jak. t'órüt (tördüm, tördö) herkunft,
törüö geboren werden, alt. tel. lebE. törő- id., tel. alt. etc. R.
töröl geschlecht, Verwandtschaft, abstammung].
turfiidGa, Szp. id. szénvonó | ofenkrücke, ofengabel, ко
черга; vö. GOMB. [kazE. tärteskä0 ein brett mit einem stiele
zum zusammenscharren der körner].
turuska horonygyalu [ kehlhobel, leistenhobel [or. дорожка
horony | riefe; vö. дорожникъ kehlhobel].
turuska-prri horony | riefe.
tus, Szp. id. barát | freund [kaz. dws<per.].
tuslas- megbarátkozni [ freundschaft schliessen.
tuzan, Szp. id. por | staub [kaz. tuzan].
tuzanla- leporolni | abstäuben.
tustar- felforgatni, össze-vissza hányni, fölverni (port) [
durcheinander werfen, über den häufen werfen, aufwirbeln;
man§n afiia jaßalazsne tustarza рэвегпэ gyermekem felforgatta
a holmikat; г asl§ sulSn tuzanne, i kii, tustarar par utpa és a
nagy út porát, gyere, kettős fogattal verjük föl! (lakodalmi
énekből).
tut: ^ига-tut, sar§-tut szeplő | Sommersprosse, sommer
flecken [kazB. tut rost, alt. kirg. etc. E. tat id., tobE. tat fieck,
zeichen, merkmal].
Щва, Szp. id. ajak j lippe [oszm. krmE. dudák, csagE.
duday, komE. todak].
tuDar, Szp. id. tatár | ein tatare [kazE. tatár die umgesie
delten tatárén des östlichen Eusslands (die getauften tatárén
nennen so stets ihre mohammedanischen Volksgenossen), ó-tör.
E. tatar der name eines Volkes, wahrscheinlich die am Onon
wohnenden mongolén].
tuDar-majri tatár nő j tatarin.
tuDd, Szp. id. iz | geschmack [kaz. tat].
tuDan- ízlelni, kóstolni | schmecken, kosten.
tutid, Szp. id. édes, ízletes, jóízű | süss, schmackhaft;
Ucsebn. 117. пресный [kaz. tatl§].
ty,D§, Szp. id. jóllakott | satt [jak. tot satt; Sattheit; vö.
ujgE. tot- satt werden, ó-tör. etc. E. tod- id.].
tutl§% jóllakottság j der zustand des sattseins.
tuüS/-, Szp. id. megrozsdásodni | rostig werden [kazB.
tut§k-].
tuD§%tar- caus.
ty,D§r, Szp. id., (Dva Klyucsa faluban) tuWr kendő | tuch;
VÖ. GOMB.

tUDdr.

ttj,D§r-taD§G& Ucsebn. 19. тряпка (rongy | fetzen).
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tut ka fütyülő, síp (fából) | pfeife [or. дудка].
truBa kémény [ schornsteinröhre [or. труба].
tipGa kiáltás, melylyel a teheneket hajtják | ausruf, womit
man kühe treibt.
tu-, inf. tdves, Szp. id. mozsárban zúzni (lent, gabonát, sót) j
stossen, zerstampfen (in einem mörser); süs, p§ri tdvst; vö.
kiv-; vö. GOMB. tev- [kazK. tej-, misBug. tüw-].
tüle-1 gyarapodni | sich vermehren = drfize- [szag. kojb. kcs.
•töUä~- fruchtbar sein (vom menschen) < töl fortpflanzung, fruchtbarkeit].
tillet- caus. gyarapítani | vermehren, zuwachsen lassen.
tüle-* csomót kötni, csomóval kötni | einen knoten machen,
mit einem knoten binden; vö. tovdle- [vö. alt. etc. iü-id.; vö. tdvd].
tület- caus.
tülew- csomó | knoten.
tiilsn-- összecsomósodni | einen knoten bilden.
tüle-s, Szp. id. (meg)fizetni | (be)zahlen [kaz. tülä-].
tülsk, Szp. id. csendes(en), nyugodt(an), szeHd(en) | still, ruhig, sanftmütig (adj. u. adv.); t. sin csendes, szelid ember; pajan
кщ t. ma csendes nap van; t. 3j§-/ nyugodt álom; srv t. juyat
a víz csendesen foly [csagR. tiiläk bescheiden, zurückhaltend].
tüleme mirigy | drüse [misBug. tüleme id.; vö. Ше- 3 ].
tüms, Szp. id.. Ucsebn. 22. tümme gomb | knöpf [kazB.
tejmä, misBug. tümä].
tümele-, Ucsebn. 148. tummele- begombolni | zuknöpfen.
tümek Szp. fasz | die männliche rute.
Штта% Szp. == tdwieske [kazE. tämyäk].
tun-, Szp. id. elesni, fölfordulni j umfallen, umstürzen,
hinfallen, опрокинуться, свалиться [kazE. tun-}.
u;.':
tünDsr- fölfordítani umstürzen (trans.); vö. Máté XXI, 12.
tiinDsr-jend visszája, hátlapja vminek | rück-, kehrseite
(z. b. eines gewebes).
tüßs, Szp. id. (hegy-, fedél)gerincz [ bergkamm; firste, dachfirst; Ucsebn. 33. потолокъ; рце-tÜBi fejtető scheitel [kaz. tübä].
-,: , i
tÜBemi tetézett mértékkel [mit gehäuftem mass.
tÜBi, tÜBije% = tÜBemi.
; tüBsle- megverni | prügeln.
tüBslei" verekedni | sich schlagen.
tűre biró | richter [kaz. tum-].
türem sík, lapályos | eben; Ucsebn. 94. t. ш* равнина
(síkság, róna | ebene); vö. GOMB. [telB. tiizäm eben, glatt, vö.
telE. tüzä- glatt, eben machen ( = kaz. tezä-)].
:::-..;... tűrd valamely gonosz szellem | irgend ein böser geist; vö.
v

MAGN. 78., 248.; ASM. B C S . 122. [tel. etc. E. tos der geist, der

seinen diener, den schamanen verloren hat und wartet bis ein
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neuer diener aus dem geschlechte der Schamanen erscheint;
die seele des verstorbenen schamanen; talismane, die die seelen
der verstorbenen schamanen darstellen, mit hülfe derer der
schamane wirkt].
türcplli (tiir?-\-kdl) — tilrd.
tűrd, Szp. id. egyenes; igaz, igazságos; igazság | gerade;
gerecht, rechtschaffen; gerechtigkeit; ezd pirs tiirrißs sut tvza
par ítélj közöttünk az igazság szerint!; vö. GOMB. [kaz. tez,
oszm. diiz].
türdb"/ Ucsebn. 112. честность (becsületesség; redlichkeit).
türht- igazítani, kijavítani, gyógyítani I zurecht machen,
ausbessern, heilen.
türht- megfizetni az Ígéret szerint | zahlen gemäss einem
gegebenen versprechen, исполнить обтлцаше уплатою долга;.
? ~ az előbbi szó.
tűrt Ucsebn. 5. спина (hát j rücken); vö. GOMB. tört, tűrt.
Шгв9п háttal | mit dem rücken zugekehrt, verkehrt.
türDds: ald-t. a kéz külseje j die aussenseite der hand;
еэвава-t. czipötalp | die sohle des bastschuhes.
tiis-, Szp. id. eltűrni, kitartani, elszenvedni j dulden, ertra
gen, leiden [kaz. tüz-].
tüzdm türelem | geduld.
tüzdmh türelmes | geduldig.
tüzdmld% — tüzdm.
tiis : t.-s§mmi kulcscsont | Schlüsselbein [kaz. tűs brüst].
tüzek, Szp. id. vánkos | polster, bettpfühl [kazB. tüsäk,
oszmB. dösäk].

t'ä
isak-, Szp. id. hátrálni, visszahúzódni; kevesbedni, leszállni,.
(le)apadni ; zurückweichen; sich vermindern, abnehmen, sinken,
fallen; siv isakrd a víz apadt [kazB. tik- rückwärtsgehen].
t'saGar-, Szp. id. visszahúzni, visszavonni, hátráltatni;
kevesbíteni, leszállítani | zurückziehen; herablassen; тапэп
yaGa pihk mariit ísaoarfizd béremet öt rubellel leszállította.
tsaeala- 1. tsav-.
t'saGak, Szp. id. szarka | elster; vö. GOMB. űaeak.
t'íaü§r, Szp. id. sárgás barna (csak szemről mondva: «mint
a bagolyé», «какъ у Филина») | gelblich braun (nur von den
äugen); vö. ZOL. 101. косой; MAGN. 197. isacSr kos косой глазъ
[oszmE. сакэг blau, blaugrau, kirgK. safer имъющш сврыя
глаза (лошадь); szagE. cegär der fuchs (pferdefarbe); altV. say§r:
s.-ar§ т о р ш е н ь ; altV. sökur пестрый, чубарый; бурундукъ].
Paaannen H. Csuvas szójegyzék.

(NyK. XXXVII—XXXVIIF.
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t'saGSrDat- (ónomat.) serczegni, ropogni (pl. hóról) | knistern
{z. b. vom schnee), хрустеть.
Uaklattar- (ónomat.) csattantani, csettenteni (nyelvvel)
schmatzen (mit der zunge).
Пакта aczél, melylyel tüzet ütnek feuerstahl — sy,lu [kazB.
-cakma id.].
tsaWs Ucsebn. 44. косуля; Ucsebn. 83., Eazsk. I, 245.
'сажень (öl | faden, klafter); ZOL. 101. сажень печатная.
t'salds ferde, rézsútos; meneteles | schief, schräg, косой,
ZOL. 101. кривой; geneigt, abschüssig; t's. larai ferdén áll j es
steht schief; U. еэг lejtő | abhang, закатъ [kaz. kmd. kkirgE.
,cal§s nicht gerade, krumm, gekrümmt].
űsalds-kusld kancsal | schieläugig.
Ualds-Швава (titkos szó j geheim wort) orosz | russe.
tsaUs- elferdülni \ schief werden, скривиться [telE. col$s«ich verbiegen, sich winden].
isallan- őszülni j grau werden, ergrauen [oszm. tobE. callangrau werden; vö. kazO., oszm. tel. etc. E. cal grau].
tsaleas (folkl.) az a bárány, melyet a meny apósától aján
dékba kap, mikor az új otthonába érkezik ] das schaf, welches
die neuvermählte bei der ankunft in das neue heim von ihrem
Schwiegervater als geschenk bekommt.
UamBdrDat- = iamsßliMt".
t'san, Szp. id. templomi harang | kirchenglocke; vö. GOMB.
[kazO. cay id.. oszmE. сап glocke].
(sana 1. tsavGa.
t'sayGa 1. UavGa.
UayGdlnat- károgni (a csóka) | krähen (von der dohle) ==
t£§r)G§lDat- [kazE. cäygildä-, kazO. cäygdldä- id.].
UayGdr : UayGdr-UayGdr (ónomat.) cseng-bong | klingklang !
[oszmE. саууэг der klang, das klirren ; саууэг- klingen, klirren,
саууэг da- id.].
UayGdTDat- csengeni, pengeni i klingeln, bimmeln, klirren,
звякать; vö. t'ÍSyG§rDat-.
(sayG§rDattar- caus. csengetni, pengetni klingeln machen.
isap, Ucsebn. 110. Навэ hír, hírnév | ruf, слава [ujg. alt.
tel. lebE. cap rühm, ruf].
t'sapl§ híres | berüchtigt.
UsapWlan- híressé lenni | berüchtigt werden.
UapldlanDar- híressé tenni | berüchtigt machen.
UaBak halfaj | art fisch [kazO. cabak мелкая рыба, плотва,
inisBug. cabak сорожка, alt. tel. leb. kazE. cabak ein kleiner fisch (tel.);
kleine fische, die plötze (kaz.); oszm. krmß. capak ein flacher fisch].
Ыавэг kakukfü, démutka | thymian, quendel, богородская
трава, Thymus serpyllum; vö. MAGN. 96. [ = misBug. сатЪэг].
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ísaplattar- (ónomat.) lafatyolni | lecken, leckend trinken
(z. b. ein hund).
isappan kabát | rock [csag. tar. kkirgK. capan, or. чапанъ].
Uar-, Szp. id. visszatartani, fékezni, megakadályozni | zurückhalten, hemmen, Ucsebn. 149. унимать, остановить, ZOL. 102.
удерживать, обуздывать, не допускать, запрещать; vö. GOMB.
Uar- [kazB. t§j-, ujgE. Ш-, szagR. t§s-\
ísarSn- tartózkodni | sich zurückhalten.
tsarulS tartózkodó, önmegtartóztató, mérsékelt j zurückhaltend, enthaltsam, massig.
UaruzSr féktelen, mérséktelen | unbändig, unmässig.
Uara nagyobb fatál | grössere holzschüssel, schale [altR.
cara eine grosse schale, or. чара schale].
Uara szőrtelen hely az állatok hasa táján j haarlose stelle
am bauche bei tieren.
tíarak, Szp. id. támasz, dúcz (ferdén álló, melylyel pl.
rossz falat támasztanak) | spreitze, strebe, stützpfahl (womit man
z. b. eine schlechte wand stützt) [vö. tdrek; vö. telR. ciränsich gegen etwas stammen, altV. cire-, ciren- упираться, опи
раться (обо что, чъмъ), нейти, siren-, siren- id.].
Uarakla- megtámasztani (oldalról) | stützen (von der
seite, durch anbringen von stützen).
Uardlßidk tárva-nyitva | sperrweit geöffnet; alSk ts. t§rat
az ajtó tárva-nyitva van. Silin st kuíd irdlfiídk UarSlfi&dk. —
imrefiís (tal. mese).
Uari: aldGa Uari usn§ kitárta az ajtót [ er öffnete die tür
sperrweit.
UarGas- 1. isSreSs-.
Uarla- (ónomat.) korogni (a gyomor) j knurren (vom magén)
[vö. oszmR. carla- zirpen, schwatzen, kazR. curla- lärmen, zanken; einen knurrenden ton von sich geben; апэп эсэ curl§i
sein magen knurrt].
Uarlan, Szp. id. ? Sterna hirundo, мартышка; Ucsebn.
63. чайка (sirály | möwe); ZOL. 102., ASM. XII. 369. цапля;
Audl-Uarland kócsag [ reiher, цапля; vö. GOMB. Harlan [vö. kazB.
carlak: ak c. möwe; altR. ak-carlak id.].
Uarzav, Szp. id. függöny ] Vorhang [kazB. carsau, sarsau
< per.].
UsarDak 1. a pogányvallású csuvasoknál (hajdan) gerendaalkotmány a sír fölött | bei den heidnischen tschuwaschen (früher) ein zimmerwerk, balkengefüge auf dem grabe; 2. sírkerítés | Umzäunung um das grab [per. cartag holzgerüst, ZENK. 340].
Uas, Szp. id. hamar [ schnell (adv.) [kaz. oszmR. tiz
schnell < per.].
Uassanaj kápolna | kapeile [or. часовня].
12*
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t'sassi óra j uhr [or. часы].
ísaí§k csésze | tasse, schälchen [or. чашка].
fsaslattar- (ónomat.) zizegni, susogni (pl. a szántalp puha
hóban) | zischen, zischeln (z. b. die Schlittenkufen in weichem
schnee); suni t'saslattarza suza pirat' tet.
t'sat' csitt! | pst! still! [vö. oszmE. cät leichtes geräusch,
das gemurmel].
tsa,D§r sátor | zeit [kaz. oszmR. catSr < per.].
t'sav- ásni, vájni; tépdelni (pl. gyapjút) j graben, scharren,
(aus)höhlen; zupfen (z. b. wolle); vö. GOMB. t'sav-.
t'saGala- frequ.
ííavGa, Szp. id., (Szeperkino, Dva Klyucsa) isayaa, Ucsebn.
62. t'sana csóka | dohle; vö. GOMB. tsayGa [kazB. cäiikä, kazR.
cäikä, misBug. cawka. tob. cükä, cöngä].
ísavGa pus Ucsebn. 29. клеверъ (lóhere | klee).
t'savza, Szp. id. könyök | ellenbogen, локоть; vö. GOMB.
Uavza [vö. altB. caycai id.].
{sej tea | thee [kaz. oszm. tel. alt. etc. B. caj, misBug.
cäj ; or. чай].
t'ssje ravasz | schlau, хитрый; vö. Márk XII, 15. лукавый,
Máté XI, 25. мудрый; Шэ psk t's. ravasz mint a róka [kazB.
caja gewandt, schlau, geschickt, gewandt, «aus dem russ. отча
янный» (?), misBug. cäjä id.].
ísejshx ravaszság I Schlauheit; vö. Máté XXVI, 4.
(semfizem: t's.-kyr§h bot. подорожникъ.
t'semt't'sy,k «мелтй лукъ».
issnfiídGe szigony j fischgabel, острога ; vö. sunpídGa [kazB.
cändckä heugabel, gabel, kazB. stachel; gabel (essgabel)].
Herst (forduló) sor j reihe [or. чередъ, очередь; vö. kazB.
cirat, kazB. c§rat],
t'íerkks kis pohár, pálinkás pohár | kleines glas, branntweinglas [or. чарка].
tsernil (nem lágyított í-lel) ténta | tinte [or. чернила].
íssfizek, Szp. id., Ucsebn. 102. ísetíse, (Adelákovo falu)
tsettsü virág; himlő | blume, blüte; blättern, цдЬтокъ; оспа;
§na is. tuynS [vö. ssske].
tsefiíek-kazaGan, t'ssÜ'si-kazaGan bimlőoltó | kuhpockenimpfer.
tsetúzeklen- odaégni, úgy, hogy a fölszínén fekete foltok
támadnak (pl. palacsinta) angebrannt werden, so dass schwarze
flecken an der Oberfläche des backwerks gebildet werden.
tseßizn csinos, takaros | nett, niedlich, zierlich, hübsch ;
. süret, tymlanat csinos ruházatban jár, csinosan öltözködik; t's.
игава (úri) kocsi | (herrschafts-)wagen; vö. Márk VI, 9. [? csag.
alt. etc. B. cäcän schönrednerisch, beredt: csagKún. cecen ge-
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schickt, geistreich, schnell; ? sor. szag. caizay ansehnlich, schön;?
telR. cärcän genau, akkurat, delikat; flink, gewandt, lebhaft;
modisch, geziert, geckenhaft, prahlerisch].
UdGes, Szp. id. fecske j schwalbe.
UdGdnBdv czékla | rote rübe, bete, свекла [kazR. cögender
id., oszmR. coyundur beet root, oszmE. cükündür moorrübe,
kohlrübe < per. cükündür runkelrübe, Zenk. 361.].
UdGdr- fosni, hasmenésben szenvedni j den durchfall haben
[oszmR. сэткэг- misten (von vögeln); den durchfall haben].
tídkrs híg szar j dünner kot [vö. UdGdr-'].
ifal-, Szp. id. hasítani (faszáikát) | schieissen (holzschleisse),
spähne abspalten, щепать (лучину) [kazR. Ы-, alt. etc. R. til-].
Udld kenyérszelet | brotschnitte, ломоть [kirgR. tihk ein
kleiner einschnitt (in den ohren des viehes); loch, fussspur,
spur; vö. kazR. tdhm ein stück brod].
ihhm, Szp. id. pipa | tabakspfeife, pfeifenkopf [kazB. eihm, bbm, csag. tar. kel.-tör. R. cilim <per.j.
ihl%e, Szp. Hsdlre nyelv | zunge; vö. GOMB. i!sdlGs [vö. kaz.
Ы, alt. etc. R. til].
tsdlyezzr néma | stumm.
isdl/ezdrlen- elnémulni | stumm werden.
ihlGdm rost, szalag | faser, fiber [vö. Udl-].
ífalGdmh rostos | faserig; U. as.
йдХвэг, Szp. id. kötőfék, kantár | halfterriemen, поводъ у
узды [alt. tel. leb. kazR. сэХвэг (kel. diai.) leitstrick des pférdes; (käz.) kette].
ihm: Uun-íhm lélek, élet j atem, leben; Uun» Ыдтэ &цк
nincs benne lélek, élet [csagR. tán atem, kaz. ujg. alt. etc. R.
tSn atem, hauch, lebenshauch, leben, seele, geist, jak. tyn atem,
seele].
iídindre mirigy (az állatoknál) | drüse (bei tieren), железа ;
VÖ. tüleme.
Ыэтвдг, Szp. id. Симбирскъ város | die stadt Simbirsk.
Нэп, Szp. id. szíj | riemen. [szag. kojb. kcs. küärR. tin
zűgel, halfterstrick].
Нэп: (hn те?\п£гп valódi msrfiéen-korall | echte т.-ko
rall e; vö. t'sdn [kazB. c§n wahr, echt, recht; heilig].
Udn-, Szp. id. hívni, meghívni | einladen, rufen, звать,
приглашать.
UdnDer- caus. meghivatni | einladen lassen.
Ыдпвэг minden, a mi rács- v. csipkealakú | alles was die form
einer gitter od. einer spitze hat, рвшетка [kazB. cdltär franse,
spitze, (kazR.) arabesken zum sticken, die Stickmuster, kazR.
(Budag.) cdltar gitter, netz, franzen].
ЫэпвэгХэ ръшетчатый; U. кэвгг.
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Ыэр: ts. tylli telisded tele | ganz voll [vö. oszmR. cäp
die bedeutung der adjektiva verstärkende vorsilbe; cäp cävrä
rund herum].
ihßd, Szp. id. csibe | küchel, hühnchen; vö. GOMB. йэвэ
[vö. kazE. édbds id., kar. Т. cipcä id.].
UdBdt-, Szp. id. csípni, újjhegygyel érinteni | kneifen,
zwicken, fingern; UdBdUe. il- újjhegygyel elvenni, ujjai közt eldörzsölni | mit den fingerspitzen etwas nehmen, erwischen;
тапёп álla vdlüdren ЫэвэЬгэ a csalán megcsípte kezemet.
ЫэрЬэт, Szp. id. csipet, csipetnyi | prise, щепоть.
ihr-, Шг- : ihrGussi, tsSrguisi, Szp. t'ídrGussi (thr-{-kué)
térd | knie [kaz. tdz knie].
t'sdrGussi-iGert't'si térdkalács [ kniescheibe.
ihrGuélan-, U§rGuslan- megtérdelni j knieen.
isdr-ütti kötény J schürze.
ihr ti (ts9r-\-si) öl | schoss; manSn tforéi sine XW tedd
ölembe! ir§ tSvanSm МаХцпа, Udrtdm iinfizi UdGesih jó nő
vérem M., te ölemben ülő fecske voltál!
ihr- körmölni, karmolni; szakítani, tépni | krallen, kratzen;
reissen (trans.) [oszmE. ciz- linien ziehen; ausstreichen,ausstrecken,
kel.-tör. E. ciz- linien ziehen].
thrdl- repedni, szakadni | reissen (intr.).
ihre, Szp. id. szív | herz; vö. GOMB. tídre [kazB. jöräk].
tsdrs-püldirid rekeszizom j Zwerchfell.
ísdrss kivájt bödön | ausgehöhltes tönnchen; ZOL. 104.
ведерко, бадья; pSt-íhres Ucsebn. 52. пудовка.
Udrzslet-: éSmdr threshtterzs
sSvai ömlik, szakad az
eső | es giesst; vö. Eazsk. I, 36.
Ыэгэ, Szp. id. élő; élénk | lebendig; lebhaft [kazE. tdr&
lebendig, kirg. komE. tiri id., ujg. tar. csagE. tirifc lebendig,
lebhaft].
Udrdl- fölelevenedni | aufleben, оживиться.
íhrdldx élet j das leben; vö. ihrldy.
Ыэгэ-éu háj, faggyú | fett, talg, сало.
Udrld%: vil§x-ísdrld% barom | vieh; vö. ihrdhyUdrt- megeleveníteni, kigyógyítani J zum leben bringen,
heilen, оживить, исцълить.
ihr эк negyed font (Фунтъ) | eine viertel pfund [kazE. схгэк
ein viertel< per.].
tsdrdp, Szp. id. sündisznó | Stachelschwein; vö. GOMB. ihгэр [kazB. Ыгрэ, kazO., kazE. кэгрэ, kom. kirg. oszmE. kirpi].
ihriklet- (ónomat.) nyikorogni (pl. az ajtó) | knarren, knirren
(z. b. die tür), Ucsebn. 149. пищать, чирикать [vö. kel.-tör. E.
cirilla- zwitschern, zirpen, oszm. csagE. circir das geräusch des
zirpens].
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íhriklstter- caus.
ihres- begöngyölni, pólyázni | wickeln, winden, einwickeln»
umwickeln, завернуть; afiíana Ыркеве tS&rGir&mj vö. Máté
XXVII, 59.; vö. isdTGa- [krmB. cärgä- umwickeln, csagB. cörgcieinwickeln, umhüllen].
threzn- begöngyölődni | sich ein- od. umwickeln; vö»
Márk XIV, 51.
íhrne, Szp, id. köröm; pata | nagel, kralle; huf; klaue;
vö. GOMB. t'édrne [kazB. tSrnak nagel, krallen].
(fotre-, Szp, id. reszketni, rengeni, ingani | zittern, beben»
дрожать [kaz. oszm. etc. B. titrä-, misBug. tdträ-].
isdtret- caus. (Ucsebn. 150. трясти Гстолъ]).
Ubfiíd csecsbimbó, csecs | brustwarze, zitze.
Udfiídb csecsbimbós, csecses | mit brustwarzen, zitzen
versehen ; AD§1 url§ ^эгэ^-Иэ^еэЬ эпе katai. — süre (tal. mese).
íhvd : saz§- Udvd hangok, mindenféle hang | al]erlei stimmen, laute; vö. ASM. 115. [vö. ? oszmB. cav geschrei, schrei, ruf,
csagKún. cau stimme].
ihvdlbEt- fecsegni (a fecske) j zwitschern (die schwalbe);
ÍSdGBS

íídV9ÍDED£t.

ts§/§, Szp. ís§Td tyúk | henne; vö. GOMB. t's§r§ [kazB. tau§kT
misBug. tawSk, kirg. kaz. etc. B. tauk, csagB. takuk, ta^uk].
U§%-kusld a ki éjjel nem lát I tagsichtig, dämmerungsblind,
hemeralopisch.
t'sfy-t'ídppi csibe küchel.
UdGd fasz (felnőtt férfié, állaté) | die männliche rute (bei
einem erwacbsenen); vö. tdrDdk [oszmB. cük rute, penis].
isSGdmla-, Szp. isdiSmla- csökönyös lenni (lóról) | stutzig,
störrisch sein (v. pferden) [vö. misBug. сгдэп- id., kazB. схдэпrückwärts schreiten, пятиться назадъ, oszm. ad. komB. cäkinan sich ziehen, sich zurückziehen].
UdGdmzd, Szp. fsSr§mz§ csökönyös (lóról) j stutzig (v. pfer
den) [vö. t'sdGdmla-].
ts§Gdt, Szp. id. sajt-féle: leszedett, forralt aludt tejből (t§BSrfiíS) a savót kinyomják, az így nyert túróhoz nyers tojást vegyí
tenek, e vegyüléket tenyér között összegyúrják, hársfakéregből ké
szített öntőformába elhelyezve a kemenczében megsütik és végre
a sütőformából kiveszik j art käse [kaz. T. (BADL.) cSj-St käse].
ts3G§t-ky,r§k bot.
ís§l: vSl ís§l-isdl anfiía% ky,raü ő csak nehezen lát (mond
ják rosszul látó emberről, kinek szeme félig csukva van) | er
sieht kaum (wird von einem schwachsichtigen gesagt, dessen
äugen nur halboffen sind): lamppa isdl-tsdl anfiía^ sy,nai a lámpa
csak pislog j die lampe brennt sehr schlecht (so dass die flamme
kaum sichtbar ist) [vö. kazB. сэЫэк fast blind].
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tídlay, Szp. id. félkezű, kinek félkeze elszáradt i einarmig,
mit vertrocknetem arme, сухорукш [kazE. culak vertrocknet (у.
den armen), kazO. culak сухорукш, oszm. krm. adB. colak ein
armig, armlos, mit vertrocknetem arme].
iídlan rekesz a szobában j verschlag, abteilung im wohnungszimmer Гог. чулат;
vö. kazO. celan чуланъ].
ísdlya- összekuszálni, összebonyolítani | verwickeln, запутать
[kazE. colyä- umwickeln, einwickeln, umhüllen, tel. kkirg. csagE.
culya- id.].
t's§lyan-, Szp. t'sdlran- összekuszálódni, összebonyolódni;
belebonyolódni, megakadni ; sich verwickeln, sich in etwas
verstricken; sip t's§lyantDZJ, vdsne tupmatla mar; kuj an tana nana
iidlyanßid.
isSlya, Szp. t'sdlra harisnya strumpf, чулокъ; vö. GOMB.
Udlva ikazE. celyäü fusslappen, kazB. c&lyau fetzen zum umwickeln des Schienbeines. csagE. culyaic windel, läppen, telE.
culyü windel, kkirgE. culyö fusslappen].
Udlya-puzd félharisnya socke, носки.
isdiear, Eazsk. I, 18. t'sal-par szét, széjjel j auseinander;
kaskSr sarSyssm patne prrzan surSyssm t'sdlnar salanza kards ;
Eazsk. I, 18.: Isssem yula pamnßzen ajakkalla t's5l-par salanza
рэЫэ.
t'sdlt 1. sur§; vö. salt [vö. kaz. calt sehr; hegen c. ajas
heute ist (das wetter) sehr hell, ganz heiter].
tsSm kétfülű, fából, ónból vagy pléhből készített csőrös korsó,
melyben ünnep alkalmával sört hoznak az asztalra eine art bierkrug [ujgB. cam schüssel, kazB. ßam: ß.-ajak hölzerne schale
<: per.].
t's§m-, Szp. t'sem- alámerülni, vízbe bukni tauchen, unter
tauchen, нырять; vö. GOMB. Шт- [kazE. cum-, alt. etc. E. comuntertauchen].
fí§m$r. gömbölyű, gömbalakú; ököl
rund, kugelförmig;
faust; Ucsebn. 66. iavretoa t's%n§r шаръ; vö. еэтэг; vö. GOMB.
.t's§m§r [kazB. jomer, jemere rund; jomruk faust].
fs3m§rna- gömbölyíteni ! runden.
Нэтэтап- gömbölyödni j sich runden, rund werden.
t'sdmdrkka: kann§r-V9rri-t's§m§rkki kendersepru.
t's§m§rkki halfaj j art fisch, ментюкъ.
ísSmerna-, Szp. (íeinSma- összenyomogatni (két tenyér kö
pött) ( zusammendrücken.
is§m§s «fekete madár, mely a méhkast csőrével átlyuggatja» j
«ein schwarzer vogel, der mit dem schnabel die bienenstöcke
•durchlöchert» = tSyran.
ísdmla-, Szp. Uemla- rágni | kauen, жевать.
t'ÍSn, Szp. id. igaz, igazi, valóságos; igazság; leg- '' wahr,
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wahrhaft; Wahrheit; féf-л hala mond'], beszélj igazat I sprich die
Wahrheit; ku yallap ís§u ezen mese igaz j diese fabel ist wahr;
Нэп laj§y legjobb ! best, der, die, das beste; vö. ihn [kaz. сэн].
Шрв§, Szp. id. meredek j steil, j ä h ; vö. Márk V, 13»;
vö. ZOL. 102. чиге крутой [kaz. tdkä, kirgR. tik, oszmE. dik].
tídyGdÍDat- = t'sayoSlDnt- ,• (iavGa t's5nG§lDauat!.
isdíjGdrnat- (ónomat.) pengeni, csorogni | klingen, звенъть;
vö. {saijGdrDat- [kaz. сэууэгаа-].
Ыэваг, Szp. id. foltos, pettyes j gefleckt, getüpfelt; ulmaís§Bar tarka almaalakú foltokkal (ló) | bunt mit apfelrunden
flecken (pferd) [kazB. сэиаг, kazO. cuar, kazE. cuar, cuicar,
misBug. cebar, csagE. cubar).
UdBd]; pipaszár; valamely növény (fekete hunyor?), mely
ből a csuvasok véleménye szerint arzenikum készül j pfeiíenrohr; eine pflanze tniesswurz ?), von welcher der arsenik berei
tet werden soll; vö. GOMB. НЗвэк [kaz. oszm. alt. etc. E. сэЫк
rute, dünner stock ; tiitün сдЪэуэ (oszm.) tabakspfeife, pfeifenrohr ;
vö. or. чубукъ id.].
t'sSpta, Szp. id. háncsszőnyeg bastgewebe, bastmatte, рогожа
[kazE. c-Spta id., csagE. (Vámb.) cifta Schilfmatte, csagKún. cifta
matte, lassen].
isvr 1. (far.
isSrdk (ónomat.); Шэве t's. tuoaraf fogát csikorgatja | er
knirscht mit den zahnen.
isdrds, Szp. id. Abies excelsa, ель; vö. GOMB. ШГЕ§ [kazE.
•CSrSd].

t'sdrGti-, Szp. id. burkolni, rácsavarni; pólyázni | wickeln,
winden, aufwinden [vö. ifarGs-].
tjferaSi', Eazsk. I, 8. t'sarGas- verekedni, küzdeni j sich
schlagen, драться; рэг-рэгтвг dldhyi psk vSrssa ísarGassa pu• rSnman. Eazsk., I, 8. [vö. ? kkirgE. сэгка- sich schnell bewegen].
(sdvmala-, Szp. id. körmölni, karmolni I krallen, kratzen
[kirg. oszm. krmE. Wrmala- harken, eggen; (oszm.) mit den na
geln kratzen; vö. kaz. alt. tel. sorE. tSrma- mit den krallen
kratzen].
isdrman- aggódni | besorgt, bekümmert sein, sich ängstigen, безпокоиться; ató£azemÉ0n is§rmanni Ucsebn. 114. безпокойство о дътяхъ.
t'sdrmanDar- caus. megterhelni, zavarni | beschweren, stö
ren ; Márk V, 35. утруждать.
isdvniav aggodalom, gond, nyugtalanság | kummer, sorge,
unruhe; vö. GOMB.

USrmavzdr gondtalan | sorglos, unbekümmert.
Uds- kinyújtani | ausstrecken, ZOL. 105. тянуть, Ucsebn.
149. растягивать; vö. Máté VIII, 3., XII, 13. t§s- id.
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ísSzSk szálas, sugár, nyúlánk | lang und schmächtig; ASM.
153. продолговатый.
t'sast az óra ketyegését utánzó szó ] tik-tak : is§st tu- ke
tyegni (az óra) | tikén (die uhr) [vö. krmB. c§t-c§t tik tak].
isSt-, Szp. id. tűrni, kitartani, elbírni | dulden, ertragen,
aushalten; vö. GOMB, is§t- [kaz. c§da-].
(s§D§mld türelmes, kitartó | geduldig, aushaltend.
tsdDulld Ucsebn. 125.=is§D§ml§(выносливый, терпъливый).
U§D§rDdt- (ónomat.) Ucsebn. 149. хрустеть [kazB. c§t§rdaid. krachen (beim brechen)].
isStW/ bozót | dickicht, dichtes gebüsch, чаща [vö. kazB.
éSt§r reisig, misBug. c§t§rman dickicht; alt. telE. cät junges
tannenholz, junges gehölz, gestrüpp, gebüsch, buschwerk].
t'sSvas, Szp. id. csuvas ; ein tschuwasche; tschuwaschisch;
vö. GOMB. t'sSvas.

isi leg- : dient zur bildung des Superlativs; isi pizSk legnagyobb | der grösste; isi malüan сперва, Márk XVI, 9.
isijs, Szp. id. meggy j weichsei, вишня [kazB. bja\ csagKún. cije\.
isije-jSvSssi meggyfa j weichselbaum.
isik (élő lénynek) belseje | das innere (eines lebendigen
wesens); ty%t§r üDdn(DÉsn tiranaién SZdnß&en iíikkdnfiítn!
(rá
olvasásból); vö. Máté XXI, 15.
isik-, Szp. id. szúrni, (be)dugni; temetni | stechen, (ein
stechen, stecken; begraben, уколоть, всунуть; цпэп kSkrme еэÍ9BB t'siknd késsel mellen szúrta őt; SSDSGB pyrnene isik dugd
ujjadat a lyukba! [kazE. tdk- stechen, nähen; vö. kaz. tel. alt.
etc. E. tdk- feststopfen, hineinstopfen, hineindrängen, verstecken].
Швэп szúrás | Seitenstechen, колотье.
isikksle- iter.
isienn czigány | zigeuner [or. цыгань; kazO. чиганг id.].
ÍSÍGS rőf (a könyöktől a középső ujj végéig) | eile (von dem
ellenbogen an bis an das ende des mittelfingers).
isÍG9, Szp. id. fűvel benőtt határszél két község földjei
között | mit gras bewachsene grenzscheide, der rain zwischen
den ackerfeldern zweier dorfgemeinden; еэг-tsikki id.: рэгге раr§p X^XU isikkdnßizn egyszer (csak) pofon ütlek j einmal werde
ich dir (schon) eine ohrfeige geben [kazB. cik rand, grenze,
krm. oszmE. cäki ein rain, der zwei zan scheidet].
t'siGdlsn-: isiGelenzB kaj- bukfenczet vetni j einen burzelbaum
machen; isÍG9lenmeüe vil'a- bukfenczet hányni, bukfenczezni
burzeln, burzelbäume schlagen.
isiGdn-: isiGdnze anfiíd ükrd orrára bukott j er fiel vorn
hinüber, auf die nase; Швтге syrai előre hajló helyzetben keres
er sucht nach vorn geneigt.
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isikki (3. személyraggal | mit dem poss.-suffix der 3. pers.
sing.): %9)*ШкМ 1. %Sj§ [telR. tik spalte, nat; vö. csuv. isik-}.
isiklet- (ónomat.) czinczogni (pl. egér), csiripelni (pl. kis
madárka) | pipen, quieken, zirpen, zwitschern, пищать.
isikmsk sövénykaró | zaunpfahl; Ucsebn. 33. лъстница; vö.
tdkme, tdkmek [vö. kazR. tdkms pallisadenzaun, komR. tikmä
pfahl].
isihklst- (ónomat.) csiripelni (veréb) zwitschern (der spatz).
isilka szűzhártya [or. цчълка].
isillaj (Márk II, 1. isilaj) sokáig | seit lange, lange; iL
tSrzan tin кИвэт sokáig késvén (az úton) csak most érkeztem
meg; isillajra-тва kilmdniisd^a v§l pirdn рава sokáig nem volt
nálunk; vö. Márk II, 1. isilaj kun irtsen черезъ несколько дней.
isim, Szp. id. állj! megállj! j halt! стой! постой! isim%a,
id.; plur. isinidr! isimdr-tfa! постойте! — vö.Márk XV, 36.; vö.
GOMB. ts§maj [vö. lebR. c§m ruhig, still!, tel. komR. t§m das
schweigen, schweigend, tSm pol (tSm!) schweig! sei still!].
isip: isip-isip-isip-isip így hívják a csirkéket j so ruft man
die nennen.
isip: is. isißer nagyon jó j sehr gut [oszmR. cäp die bedeutung der adjektiva verstärkende vorsilbe; cäp cävrä rund herum].
isißer, Szp. id. jó, jól, illedelmes j gut, anständig; Ucsebn.
87. красивый, ZOL. 102. xopomifi, красивый, хорошо; is. »éle
dolgozzál jól; is. pyl légy jó, illedelmes! isip isißsr nagyon jó j
sehr gut; — vö. GOMB. tsißär szép [kazO. cibär красивый,
стройный, славный, kar. Т. Radi, cibär schön, schön gebaut,
tüchtig, alt. tel. leb. tar. kmdR. cäbär rein, sauber, vorsichtig,
sparsam; (tar.) ordentlich].
isir betegség | krankheit; vö. GOMB. isir [kaz. cir].
isirls- beteg lenni [ krank sein.
isirld beteg | krank.
isirGü, Szp. tsirGü templom | kirche [or. церковь; vö. kazB.
cirkäü].
isis, Razsk. I, 22. isis lakoma, vendégtartás; ellátás i schmaus,
gastmahl; Verpflegung; éae§ s§v§n t§rss§ns aj séleni, saG§ tSvan
ymnsDe aj isis рц1в§г (népdalból).
isisla-, Razsk. I, 12. isisla- megvendégelni | bewirten.
isis- lökni, taszítani | stossen, knuffen.
isi/m- czikákolni | etwas in die luftröhre bekommen, sich
verschlucken, kotzen, поперхнуться; s§G§r-tdprentóz9kp£ isvpriBdm
kenyérmorzsa czigányutczára szaladt | eine brodkrume blieb mir
in der luftröhre stecken.
isis 1. isis.

Ищ szegénység | armut; {щ%га-(гапва isy,n3m i%irlanai
[kazR. cak schlecht, untauglich].
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Uiiyyßn, Ucsebn. 126. Un/m szegény j arm.
t'syyySnUtn-, Ucsebn. 150. tsuyönlan- elszegényedni | arm
werden, verarmen, Ucsebn. 150. объднЪть, ослабеть.
{suyySalSy, Ucsebn. 104. t'suySnlSy szegénység | armut.
ísuy alig j kaum, mit mühe; (ту j§tsa кгЫэт alig birtam
elhozni; ísuy ísuy sürst alig tud járni [oszinB. cak genau,
gerade].
(щу ahá I (káröröm) | (ausruf von Schadenfreude) gerade
so! es ist dir ganz recht geschehen!; tsuy kirh sana, yu malDon v§rstarD§n ahá, ez kellett neked, te magad kezdted a veszekedést! | gerade so, es ist dir ganz recht geschehen, hast selbst
die Schlägerei angefangen [altV. сок междомет1е выражающее
злобную радость при несчастш другаго (ausruf von Schaden
freude)].
(щу, Szp. id. idő ' z e i t ; vö. GOMB. ísuy [kaz. alt. etc. B.
éak zeit; mass].
t'ííiySm szemmérték szerint j nach mutmasslicher, bei
läufiger abschätzung (ohne zu messen od. wägen), nach
augenmass.
t'suyfo olyan mint —, annyit его mint —, hasonló, párja j
vergleichbar mit —, eben so gut wie —, dergleichen ; v3l man
íí. puzan, juwits'd ha hozzám fogható volna, jó volna; vo.
Máté X, 25.; vö. t'sul! [kaz. cakl§).
ísuyla-, Szp. id. megfontolni, megbírálni, becsülni erwägen, betrachten, beurteilen, Ucsebn. 150 понимать, сме
кать; yu t'suylaza yu par adj saját becslésed szerint! [kazB.
cakla- beurteilen, bedenken].
ísukinar, Ucsebn. 66. tnkmar bunkósbot | keule, prügel,
дубинка [kazB. cukmar, cumar ,• vö. kazB. tukmak].
isiiGim: t's.-ísülmek vasfazék : eiserner topf; Ucsebn. 37.
tiuQVm id.; vö. GOMB. UUGUH [or. чугунг; vö. kazB. cujSn].
t'sul, Szp. id. kő | stein [kaz. tas].
ísuí -nyi ' -viel; sakk§n, savSn t'sul! ennyi, annyi | so viel;
m9n t'sul! mennyi? j wie viel? тэп ísul! paDSn attSna? mennyit
fizettél a csizmádért ? ; vö. t'syyb.
tsuman hosszúkás, alacsony, hársfakéregből összevarrt edény,
melyben malátát csiráztatnak | längliches, niedriges gefäss aus
lindenrinde (zum malzen), чуманъ vö. ZOL. 103. чипмень кузовъ.
isuman lassú, rest j nachlässig, langsam, träge, мешкотный,
вялый; is. sin, lata [kazO. caman ленивый, норовистый (о ло
шади), faul (v. pferde), oszmB. coman faul, untätig, unintelligent, csagB. cuman faul, nachlässig].
tsun, Szp. id. lélek | geist, seele; vö. GOMB. íson [kazO.,
tazB. $an, misBug. Jan < per.].
Uun-pürDen tur§ szellem, mely az újszülött gyermek lel-
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két megtalálja és azt Uun-iuranan tur§ nevű szellemnek át
adja; ez aztán a gyermeknek adja: nísun typsa paraGanni» j
ein geist, welcher bei der geburt die seele des kindes findet
und dieselbe dem ííun-ецгавап tur§ genannten geist übergiebt, damit dieser dann die seele dem kinde selbst verleihe.
tíun-siylan tur§ szellem, mely az emberi lelket nappal
védi (minden embernek van ilyen szelleme) | ein geist, welcher die seele des menschen bei tageszeit beschützt (jeder
mensch hat einen besonderen derartigen geist); vö. upram.
Uun-suraDan tu,r§ szellem, mely a gyermekágyast segiti és
a gyermeknek a lelket adja (ha pedig nem adja. a gyermek
halva születik) ' ein geist, welcher der wcchnerin behülflich
ist und dem kinde die seele verleiht (wenn nicht, so kommt
das kind tot zur weit); vö. t'sun-pürDsri ЩгЗ.
t'sup, Szp. id.: isup tu- csókolni j küssen; евэ t'sup turSm ar.a
én csókoltam őt [? (ónomat.) vö. csagKún. copus- sich küssen,
oszmB.-M. chap bruit produit par les levres, clapotement des lévres.
üsy,p- futni, szaladni; körülszaladgálni, üzekedni, rühetni,
párzani | laufen; brunsten, brünstig od. läufisch sein; эпе, кэвгг,
j§D§, kuíak stb. (ецваёёдп [kazB. cab- laufen, kaz. ujg. alt. tar.
etc. B. cap- schnell reiten, galoppieren; (tar.) bespringen (vom
hengste die stute)].
t'supk§n kóborló, csatangoló | herumbummler, -bummlerin,
der od. die sich nicht zu hause hält [oszmB. capkSn schnell
gehend, renner; schelm, betrüger].
t'suptar ló színéről mondják: (?) буланый, fakó | (?) falb (v.
pferde) [altR. captar pferdefarbe : fuchs mit weissem schwänze
und weisser mahne, игренш].
isy,r§s tüzes, féktelen (ló) | unbändig, wild (v. pferde) [kazB.
car§s wild, unbändig].
Usus deszkatető | dach von brettern [or. тесъ].
tíusld'/: ií.-'/3ma tetődeszka | dachbrett.
tsusta dagasztott tészta, kovász | teig [or. mizcmo].
tsusta-t'sdressi teknő | backtrog.
t'sutla- Ucsebn. 150. тесать.
tíutisu kis hinta (egy személyre való) j kleine schaukel (für
eine person); vö. taeantisi.
Uüye-, Szp. (süve- öblögetni | spülen [kazB. cajka-).
t'íük áldozás, áldozó ünnep; az áldozás szelleme (vö. MAGN.
8. духъ жертвы) | opfer, Opferung, opferfest; der geist der Opfe
rung ; t's. tu- áldozni | opfern; t'sük sirla/, amin, svrla%! [kazK.
cük ein volksfeiertag am Vorabend der fasten vor pfingsten;
altB. сок ausruf während der libationen; die libation; die bewirtung der geister mit den ersten drei löffeln der speise, die
man geniessen will].
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isäkls- áldozni | opfern.
isiikleme áldozó-ünnep J opferfest.
tsüG-ujd^d, t'siiGujd/ (isiik-\-uj§%) tizenegyedik hónap | der
elfte monat.
isiildk, Szp. id. szügyelő, melledző, a nyaklóhámot össze
kötő szíj | kummetriemen, супонь [vö. kazB. cejedelrSk, misBug.
сИгидЫэгэк).

isiilmek, Szp. id. (agyagból készített) fazék | irdener topf,
гортокъ; m§jl§ is. кувшинъ [kaz. cülmäk, oszm. krmB. cölmäJc].
UiÍBdk csepü | werg, пакля [kaz. сиЪэк).
isiirefize, Szp. id. ablak | fenster; vö. GOMB. isüreúze [kaz.
bar. tobB. täräzä, kirgB. teriizä, kürB. täräcä < per.].
isiire fiíe-yuppi ablaktábla | fensterladen, ставень.
isiirefiíe-kuzd ablaküveg | fensterscheibe.
и
м-, §v- (dohányt) aprítani, kis mozsárban zúzni | (tabak)
kleinstossen [kazB. w-j.
uj (folkl.) mező | féld, поле; vö. üfiíük [kazB. ui niederung,
thai, Vertiefung, schlucht; kkirg. szag. kojb. oi loch, grübe,
niederung, thai, Vertiefung, jak. oi kleines Wäldchen auf einem
freien feldej.
uja- ünnepelni | (ein fest) feiern, праздновать; vö. GOMB.
ujav [kazB. uja- wachen, wach sein].
ujav ünnep j fest; vö. MAGN. 34.
ujav-kun ünnepnap | festtag.
ujar, Szp. ujar derült (ég, idő), derű | heiter(es wetter) ;
pajan u. ma derült az idő; Ucsebn. 88. божья коровка (Coccinella)
[kaz. aj az).
ujar-, ujart- derülni j hell, heiter werden (vom wetter);
pajan кцп ujarai v. ujamai ma derül | der himmel klärt sich
heute auf; ujaraüi рэг Щг$í (népdalból) kiderül-e az egyetlen
ég? [kazB. aj az-).
uj§%, Szp. yj§y hold; hónap | mond; monat; еэпэ и. újhold;
tulnS u., u. tulli teli hold; vö. GOMB. [VÖ. kaz. etc. B. aj),
щэу-кагвг a hold udvara j mondhof.
uj§p, Szp. uj§p pirók | gimpel, dompfaffe, снигирь.
uj§r-, Szp. id. elválasztani, elosztani; rajzani (méhek) !
scheiden, verteilen; schwärmen (von bienen); vö. GOMB. S. V.
urd'i [kaz. ajSr-).
ujSrSm, ujrSm külön | gesondert [kaz. aj§r§m).
ujran, Szp. ujran savó; író, köpült tej j molke; buttermilch
(Ucsebn. Ш. пахтанье); ujran usla- köpülni | buttern; vö. GOMB.
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[kazR. äirän ein getränk aus saurer milch, kirg. altE. airan ein
getränk aus gegohrener kuhmilch].
uy- (ruhát v. fejet) mosni; (fejével) bólintani, bicczenteni !
waschen (wasche, den köpf); (mit dem köpfe) nicken [kaz. barR.
u- kneten, zerreiben, zerdrücken, mangeln; katSn Mr udd die
frau hat wasche gewaschen; szag. kojb. kcsR. й- zerdrücken, zerreiben, csagR. uy- id.].
uytar- caus. mosatni [ waschen lassen.
uyaDa vadászat j jagd; цуаоапа sürsGsn vadász j Jäger [or.
охота].
щ§ íj a nyíllal együtt | der bogen sammt dem pfeil; ц.
рэккг íj | bogen; и. sSnni nyíl | pfeil (= idmrel); vö. цкт [kazR.
uk pfeil].
uymay, Szp. id. ostoba, tökfilkó | dumm, dummkopf; vö.
GOMB. [kazR. ау так <

ar.l.

uytar- kaparni, turkálni, kutatni j scharren, durchwühlen,
genau untersuchen [kaz. aktar-].
UGCL paszomány j posament, eine silber- od. goldfarbige
tresse [kaz. uka].
uGalfiia a falu körül levő kerítés | der zäun, der das dorf
umgiebt [or. околица].
uGal\óza-^apyi falu kapuja | dorfthor.
uksay, Szp. id. sánta | hinkend [kaz. aksak].
uksayla- sántikálni | hinken.
uks§m bot. vad foghagyma | art wilder knoblauch [alt. sor.
leb. telR. uksSm zwiebel, jär uksSmS knoblauch, sorR. oksum
zwiebel].
y,ké(i, Szp. id. pénz | geld [kaz. etc. R. akca].
uksa-sunni bolygótűz, lidércz | irrlicht.
uksal§: u. íuya nyakdísz leányoknál | ein haisschmuck
bei den mädchen.
uksu gyapjúverő (szerszám) | wollschläger (werkzeug), шер
стобитный лукъ (Ucsebn. 92. лукъ); vö. uyß [uk- = kaz. uk
pfeil, -s'u == kazR. jäjä der bogen, der bogen zum baumwolle
(wolle) zerzupfen, krmR. jaj bogen, alt. tel. koniR. ja id.].
ula, Szp. id. tarka, csíkolt | bunt, scheckig; vö. GOMB.
[kaz. ala].
u.-katka tarka harkály, fakopáncs | buntspecht.
ulalat- tarkítani | bunt machen.
ula- ordítani | heulen; vö. GOMB. [kazB. ula-}.
ulu ordítás | geheul.
ulayG» sügér | barsch; [vö. ula : vö. kaz. etc. R. ala-huya id.].
иЫьдва örvös galamb | ringeltaube, вяхирь [vö. ula].
ulapía tarkacsíkos vászon | buntgestreifte leinwand, пе
стрядь [kazR. alaca].
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ul§'/ cserjés rét a folyó partján | eine mit gesträuch bewachsene wiese am flussufer (Ucsebn. 94. лугъ).
ulSm, Szp. id. szalma [ stroh [? kaz. salam).
uldm-pdrfiii szalmaszál | Strohhalm.
ul3p óriás f riese [kazB. al§b).
цШх-, Szp. id. cserélni | wechseln, tauschen [kaz. affl-].
y,l§É§ti- meg-, elváltozni | sich verändern [kazK. al§s§n-].
iddzii csere | tausch, Wechsel [barE. alSsü).
ulla/ 1. magányos j einsam; 2. a leányok és legények esti
gyűlése | eine abendgesellschaft der jungen leute; MAGN. 236.
[kazE aulák].
ulma, Szp. id. burgonya j kartoffel; é&r-nlmi Ucsebn. 54.
id.; pau-ídmi alma | apfel; vö. GOMB. [kaz. etc. E. alma).
ulma-sürBÍ burgonyaleves | kartoffelsuppe.
ulßut, Szp. id. úr, úriember j herr, баринъ; vö. GOMB. [kaz.
komB. alpaut, kazO., misBug. alput, tobE. alpaySt].
ulBut-yßvi akáczfa j akazie.
ulüala-, Szp. uDala- csalni j betrügen [kaz. alda-, kazB.
aldala-].
ulDav csalás [ betrug [kazR. aldau).
UID§, ultW, Szp. id. hat | sechs; vö. y,tm§l [kaz. alt§].
цт, Szp. id. elül való, eleje, a mi vmi előtt van | das vorn
gelegene; hui итэп^гг szem előtt | vor den äugen; vö. ASM.
222. [ujg. csag. etc. E. öp die Vorderseite, das antlitz].
iimld : и.-уШт» egymás után | nacheinander.
una- gyúrni j kneten [vö. "} kazB. auxat- wälzen, rollen].
цп-

VÖ. Vdl.

unna, Szp. id. ott; oda [ dort, da; dorthin, dahin [kaz.
anda].
imijan, Szp. id. onnan; azután j von da; nachher; u.
vara azután j nachher [kaz. annan].
unzSrSn máskülömben | sonst, andernfalls, а то; vö.
Eazsk I, 27.
U?JG§, Szp. id. karika | ring, кольцо; vö. GOMB.
г<ва medve | bär [szag. kojb. kcs. E. aba bär; tel. sor.
szagE. aba vater; oszm. csagE. aba vorfahr; csagE. aba onkel
von vatersseite; kcsE. aba älterer brúder; a jelentésváltozásra
nézve vö. alt. apéSjak alter mann, (sor.) bär, sor. ulda der ältere
brúder des vaters; bär].
UBalsn-, Szp. ÜBelsn- mászni | kriechen [vö. ? szagE. итак
das kriechen, ümäktä- (ümäk-\-lä) auf dem bauche, auf allen
vieren kriechen].
uBdlüdk: ezt mondja a lakodalmon az, a ki kiürítette a csészéjét | ausruf bei der hochzeit, wenn einer die schale ausgetrunken hat; u. tu- kiüríteni a csészéjét | seine schale austrinken.
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Folyóiratunk évenként háromszor
vagy
négyszer
jelenik meg. Az egész évfolyam legalább harmincz
ívből
áll s ára 6 korona. Az előfizetés a Magyar Tudományos
Akadémia könyvkiadóhivatalához
czimezendő.
A szerkesztő

lakása:

II., Bimbó-utcza

24.

Magyar palatogrammok.
Az első magyar palatogrammokát BALASSA JÓZSEF közölte a
TECHMEK-féle Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissensehaft IV. kötetében (Phonetik der ungarischen sprache,
130—157. 1.). Ugyanezek a rajzok megjelentek a NyK. 21:135.
lapján és a Magyar Fonetika második kiadásában is (1904,
85. 1.).*) BALASSA czikkétöl indíttatva a folyóirat szerkesztője,
TECHMEK is megvizsgálta egy
Lipcsében tartózkodó magyar
embernek, BÁcz LAjosnak a ki
ejtését («természetes*) módszer
rel, mesterséges szájpadlás nél
kül) s BALAssÁéitól némileg el
térő eredményeiről a czikkhez
függesztett
«Nachschrift»-ben
számol be.
Ezenkívül tudtommal csak
BOUSSELOT tett közzé «Principes de phonétique expérimenfcale» czímű alapvető munkájá
ban néhány magyar palatogrammot is (609., 611. 1.). Hogy mé
1. ábra.
diuma ki volt, nem tudom; min
I . alveolaris, I I . praBpalatalis anterior,
denesetre feltűnő, hogy a jésített III. praepalatalis posterior, I V . mediopalatalis, V. postpalatalis terület.
hangok között a közbeszédből
hiányzó t rajza is szerepel.
Ezek után talán feleslegesnek látszhatnék e kérdésre még
*) BALASSA

rajzait

közli

WHEELER

SCRIPTURE

is

fonetikai

könyvében (The elements of experimentál phonetics, 306. 1.).
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVIII.
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kézi
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egyszer visszatérni, ha két körülmény nem indítana mégis arra,
hogy a magam rajzait is közzétegyem.
Először is BALASSA sorozata nem teljes; az r hang egé-

2. ábra.

3. ábra.

o; a pontozott vonal ö.

u; a pontozott vonal az n ha
tárát jelzi.

4. ábra.

5. ábra.

(b)e [be]

?(ö) [eb] ; a pontozott vonal a
(6)| [bé] határát jelzi.

szén hiányzik belőle, a fonetikai helyzettel együtt járó ejtésbeli külömbségeket nem tünteti fel; az egyes hangokra vonat
kozó megfigyeléseim is nem egy pontban annyira eltérnek
BALAssÁéitól, hogy a külömbséget alig merném az egyéni kiejtés
rovására írni.
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Másodszor B. palatogrammjai nem természetes, hanem
ideális szájpadlásba rajzolt, stilizált, asszimmetrizált palato
grammok. A valóságban sem olyan szabályos szájpadlás, sem

7. ábra.

6. ábra.

(m)i(m)i [Mimi]; a pontozott
vonal %{m) [ím].

ü; a pontozott vonal (b)Ti [bű].

9. ábra.

8. ábra.

a pontozott vonal (b)5 [bő].

német i

(VIETOR)

; — német e

(VIETOR) ; franczia ü (ROÜSSELOT).

olyan szabályos palatogrammok nincsenek, a milyeneket B. kö
zöl. A felső fogsor vonala mindig többé-kevésbbé torzult, aszim
metrikus, a szájpadlás homorodása sem tökéletesen egyenletes.
Természetes tehát hogy a palatogrammok is szabálytalanok,
13*

196

GOMBOCZ ZOLTÁN.

aszimmetrikusak, de egy egyén kiejtésén belül szabálytalansá
gukban is meglepően állandóak. Hiszen éppen az egyéni kiejtés-

10. ábra.

11. ábra.

(vá)l(á) [vala].

l(áp) [lap].

nek ez a relativ állandósága a stomatoskopikus eljárás tudomá
nyos értékének egyik legfőbb biztosítéka. Az olyan palatogrammoknak, a milyeneket pl. BREMER is közöl fonetikájában, s a
milyenek BALASsÁéi is, a melyek
t. i. a nyelv lenyomatát nem
híven, hanem szabályossá téve,
asszimmetrizálva közlik, lehet
ugyan demonstratív, didaktikai
hasznuk, de tudományos érté
kük vajmi csekély.
A V*—Va mm. vastag vul
kanizált kaucsukból készült mes
terséges szájpadlás, a melyet
Kísérleteimnél használtam, csak
az utolsó zápfogak vonaláig, te12. ábra.
hát kb. a kemény íny határáig
(i)l(i) [Ili].
nyúlt. Igaz, hogy ezáltal a postpalatalis artikulácziók egy részé
ről le kellett mondanom, de e veszteségért bőven kárpótolt az a
körülmény, hogy ez a rövidebb szájpadlás a természetes beszé
det semmiben sem gátolta, míg a KiNOSLEY-BALASSA-féle hosz-

A
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szabb szájpadlás, a mely a lágy íny alá is benyúlik, vagy a
lágy íny, vagy a nyelvtő működését akadályozza. Eövidebb száj
padlást használtak az újabb kutatók is valamennyien.

13. ábra.

(á)rr(á) [arra].

14. ábra.

német r

(VIETOR) ;
r (KINGSLBY).

angol

15. ábra.

16. ábra.

{á)g(á) [Aga]; a pontozott vonal
(ba)k(á) [baka].

(e)g(e) [ege]; a pontozott vonal
(«)&) [eke].

A kaucsuk-szájpadlás bal szólére (a rajzban a jobb oldalon
látható fogköz felső szélén) alkalmazott ezüst kapocsnál fogva,
a mely az utolsó szemfogra csúszott, a szájpadlást kényelmesen
be lehetett tenni és ismét kivenni, a nélkül hogy a beporozott
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belső felületet meg kellett volna érinteni. A rendes alkoholos
krétapor helyett rizsport használtam, a mely a kaucsuk-szájpadlás
belső, száraz felületét egyenletes, hajszálvékony fehéres-szürke

19. ábra.

L

20. ábra.

t{a), d{a); a fehér vonal a t ha-

Magyar d' variánsok

tárát jelzi.

(ROUSSELOT, Principes de phonétique
expérimentale, 609. L).

réteggel vonta be, s a nyelv legkisebb érintésére levált. A rizs
port annyiban is alkalmasabbnak találtam, mert a határvonalak
élesebbek, mint krétaporral, s a mi fő, órák múlva sem mosódnak el,
mert a száraz rizspor megakadályozza a nyálka továbbszívódását.
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Az egyes hangokat nem izolálva, hanem hangsorokban
ejtettem; természetesen csupa olyan szót kellett választanom, a
melyekben a megvizsgálandó hangon kívül csak b, p, v, / , m,

21. ábra.

(á)t'(á) [atya]. A fehér vonal a t
határa.

23. ábra.

(a)cl(á) [ágya]. A fehér vonal a
cl határa.

22. ábra.

(ba)t'{a) [bátya]. 'A jfehér vonal
afl határa.

24. ábra.

di(á); — a cl határa.

a és á fordul elő, mert ezeknél a nyelv nem érinti a száj
padlást. A közölt rajzok a palatogrammokat eredeti nagysá
gukban tüntetik fel.
A közölt rajzokhoz, a melyek voltaképpen önmagukat ma
gyarázzák, csak néhány megjegyzést akarok fűzni.
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M a g á n h a n g z ó k . BALASSA szerint (NyK. 21 : 137.) a
magyar «szűk» (gespannt, narrow) és «széles» (ungespannt,
wide) magánhangzók stomatoskopikus képei azonosak. En éppen

25. ábra.

n(dk) [nyak]. A fehér vonal az
n határa.

26. ábra.
Párizsi á{a)

(ROUSSELOT) ; olasz
n(q) (FREEMAN M. JOSSELYN).

27. ábra.

28. ábra.

(á)n(a) [anya]; a pontozott vo
nal az n határa.

(k)ön(v) [könyv]; — a n, — az
n,
a k határa.

az ellenkező eredményre jutottam; különösen feltűnő a szűk és
a széles ejtésű magánhangzók közti külömbség a palatális sor
ban, pl. az ö és az o, az e és az e között (1. a 8. és az 5. ábrát).
Megjegyzem, hogy mint dunántúli születésű, az e hangot gyerek-
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korom óta ismerem és használom. Hogy az w-nál a nyelv na
gyobb területen érintette a szájpadlást, mint az o-nál, a magasabb
nyelvállással függ össze. Ugyanilyen palatogrammokat közöltek

29. ábra.

30. ábra.

j(avá) [Jáva]; (bá)jj(a) [bajjá].

(&&)$, (bá)i{á) [baj, baja]; a pon
tozott vonal (áp)i(á), (káp)i(á)
[apja, kapjál.

31. ábra.

32. ábra.

i(ává) [sava]

z{á)í{á) [Zsazsa]

e két hangról M. KOLLER és F . WANNER is (München, Deutsches

Museum, akusztikai osztály).
Már BALASSA is észrevette, hogy szembetűnő külömbség
van az illabiális i, t, «, e és a megfelelő labiális ü, u, ö és g
között, a mennyiben ez utóbbiaknál a vokálikus rés jelentéke-
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nyen szélesebb (vö. az 5. és a 8., a 6. és a 7. ábrákat). Az i
és ü hangoknál a viszony körülbelül 1 : 2 , az e és ö hangoknál
2 : 3 . Ez a külömbség külömben a magánhangzók időtartamá
ban is visszatükröződik. Ha a magánhangzókat átlagos időtarta
muk szerint rendezzük, a következő két sort kapjuk.
A rövid magánhangzók:
t

11-8

o
14-1

u
14-0

u
13'4

e
14-4

o
16-0

s

16-1

a
17'0

A hosszú magánhangzók:
U

3

Ü

0

ö

27-1

27-3

27-6

28*8

29'

*

24-9

a

30*3

A magánhangzók időtartama tehát, — ceteris paribus —
függ az illető magánhangzó jellemző nyelvállásától, olyanformán,

33. ábra.

34. ábra.

s(ává) [szava].

z{ap) [záp].

hogy a legmagasabb nyelvállásnak a legrövidebb, a legalacsonyabb
nyelvállásnak a leghosszabb időtartam felel meg.*) A két soro
zatban mármost az ii és az ö az i ill. e után, az u és az 5
pedig az £ ill. e után foglal helyet.
M á s s a l h a n g z ó k . A mássalhangzók artikulácziójának
*) Lásd bővebben E. MEYER és Z. GOMBOCZ, Zur ungarischen phonetik, Le Monde Orientál, 1908. Az adatok az én ejtésemre vonatkoznak.
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erőfoka a magyarban két tényezőtől függ. Egyrészt a fonetikai
helyzettől, a mennyiben a hangsúlyos magánhangzót megelőző
mássalhangzó képzése rendszerint energikusabb, mint a hang-

35. ábra.
(a)t(á) Tata]; a pontozott vonal
t{áb) [Tab].

30. ábra.
(a)d{d) [Ada]; n(áp) Lnap]; a pon
tozott vonal a d(ab) [dáb] határa.

37, ábra.
ts(ap) [czáp].

38. ábra.
ts(ap) [csáp].

súlytalan magánhangzót megelőző vagy szótagzáró mással
hangzóé. Másrészt a zöngétől, a mennyiben a homorgán mással
hangzók közül a zöngétlen tenuis artikulácziója a legerősebb, a
nazálisé a leggyengébb. A zöngés média a kettő között foglal
heylet. E kettős függést a palatogrammok is világosan mutat-
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ják; a foghangoknál pl. (35. és 36. ábra) legenergikusabb a
szókezdő t képzése; a hangzóközi t palatogrammja kb. megegye
zik a szókezdő d-ével; a hangzóközi d-é a szókezdő w-ével.
A fortis és a lenis spiránsok palatogrammjai között alig van
külömbség, míg a praspalatalis hangoknál a fonetikai helyzettel
együttjáró külömbség szembetűnő (1. pl. a 29. és 30. ábrákat:
java, bájjá, d e : bái, báiá, ápiá). Érdekes, hogy nálam az erösebb
palatalizáczió mindig jobbról (a rajzokon balról) indul ki (1. a
21., 22., 23., 27. és 28. ábrákat), a minek az eredménye azután
az, hogy a baloldalon gyakran kis sziget marad, a hol a nyelv
nem érinti a szájpadlást (1. a 19. ábrát; hasonló palatogrammok ROUSSELOT, Principes 610. és 611. lapjain). A liquidák kö
zül az l (a mely nálam rendszerint unilateralis) veláris mással
hangzók előtt kissé hátrább, palatálisok előtt kissé előbbre kép
ződik. Az r kissé postalveolaris.
Végül csak azt jegyzem meg, hogy rajzaim a kaucsuk
szájpadlás erősen homorodó belső felületén keletkezett palatogrammok sík vetületei, tehát a vetítéssel együtt járó torzulást,
a mely különösen a zápfogak mentén elég tetemes, mindig
tekintetbe kell venni.
GOMBOCZ ZOLTÁN.

Mutatvány az urzsumi cseremiszek költészetéből.
A cseremiszek száma mostanság legalább 365,000-re r ú g ;
főképpen a vj a t k á i kormányzóság délnyugati és déli részében
(a jaranszki, urzsumi, malmyzsi ós jelábugai kerületekben), a
k a z á n i kormányzóság északnyugati részében (a kozmodemjanszki, czarevokoksajszki és csebokszarszki kerületekben), és az
u f a i kormányzóság északi részében (a birszki és menzelinszki
kerületekben) laknak, de vannak cseremiszek még azonkívül,
kisebb számban, a p e r m i kormányzóság kraszno-ufimszki, a
k o s z t r o m a i kormányzóság vetlugai és a n i z s n y j - n o v g o r o d i kormányzóság vaszilszurszki és makárevszki kerületeiben is.
Az ismert észt nyelvész, WESKE MIHÁLY szerint a cseremisz
nyelvjárások két főcsoportba oszthatók: A) a nyugatira és B) a
keletire (tágabb értelemben); az előbbihez tartoznak 1. a kozmodemjanszki és 2. a jaranszki. az utóbbihoz 3. a czarevo
koksajszki-csebokszarszki, 4. az urzsumi és 5. a (tulajdonkép
peni) keleti nyelvjárás (szűkebb értelemben, a mely utóbbi még
magában foglalja a malmyzsi, jelábugai, ufai és permi táj szó
lásokat). WESKE beosztása nagyjában helyes. Az említett nyelv
járások közt a jaranszki, urzsumi, malmyzsi és jelábugai nyelv
járások úgyszólván ismeretlenek voltak még három évvel ezelőtt.
Legjobban ismertük a czarevokoksajszki, a keleti permi és a
kozmodemjanszki nyelvjárásokat, különösen POEKKA, G-ENETZ és

újabb tanulmányozásai nyomán.
Ugyanezen tanulmányokból nyertünk először fogalmat a
cseremisz népköltészetről i s : a cseremiszek meséiről és regéiről,
babonáiról és ráolvasásairól, imádságairól, közmondásairól, találós
meséiről, dalairól. Szembeszökő a külömbség a keleti permi és
a czarevokoksajszki közt: amazokban könnyen felismerjük az
erős tatár hatást, emezekben ellenben kétségtelenül tiszta cse
remisz lírikával van dolgunk. A mint a három évvel ezelőtt fölEAMSTEDT
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jegyzett, itt közölt mutatványainkból látszik, az urzsumi csere
miszek legközelebb állanak az említett czarevokoksajszkiakhoz*)
nemcsak a nyelvjárásukra, hanem a népköltészetükre nézve is.
Fordításom, a daloknál is, a mennyire lehet, szószerinti; a
nehezebben érthető szavakat és kifejezéseket igyekeztem röviden
megmagyarázni. A közmondásoknál és a találósmeséknél több
ször volt alkalmam utalni a POEKKA- és GENETZ-ÍÓIC gyűjtemények
ben (1. SUS. Aik. VII. és XIII.) található változatokra.
Előjelek és babonák.
1. sos§m síirisdk fiaske toles kSn, lum (iaske kaia.
2. teldm pes d'üsfö lies k§n, keneffim pes sokxéd lies.
3. síidm meran (íaéke osemes k§n, lum ftaske toles; ok
osem f§n, siZU kuiu lies.
4. siédm jüm§n-komb§ fíaske kefsdfíal jdmak§ kaia ySn,
d'üsfö ^aske toles.
5. éör§k-samSt's lomdédt kSn, d'ür toles.
6. p§rs kütssd-deríd üd§rkala y§n, porán lies.
7. iliy-gejlsd marde£ d'üt fömajsdn lies k§n, urzam er
(tiidas küles.
8. sos§m ftüt ikanastd kaién p§tá y§n koremdstd, suTdm er
fiüdas küles; er'kdn kaia ySn, [iára ftüdas küles.
1. Ha a seregély tavaszszal korán jön, [akkor] a hó korán megy el.
2. Ha télen nagy hidegek vannak, nyáron nagyon meleg lesz.
3. Ha a nyúl őszszel korán fehéredik, [akkor] a hó korán
j ö n ; ha nem fehéredik [korán, akkor] az ősz hosszú lesz.
4. Ha a vadlúd őszszel korán indul délfelé, [akkor] a hi
deg korán jön.
5. Ha a juhok [nagyon] bégetnek, eső lesz.
6. Ha a macska karmaival kapar, hózivatar lesz.
7. Ha Illés napján**) a szól észak felől fúj, a rozsot korán
kell vetni.
8. Ha a tavaszi árvíz a folyóban hirtelen elfolyik és el
tűnik, a zabot korán kell vetni; ha [az árvíz] lassan folyik el,
későbben kell vetni.
*) És pedig leginkább azokhoz, a kik a nagy Marki-falu
környékén laknak.
**) Július 20-ikán a régi naptár szerint.
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9. sös§m korerridétd iafia pes k§t'sk$ras tüyales k§n, suVd
fiüdas £ap sun.
10. kuralmS mSlandS fialnS fiarseygd kasákSn isoyestdl modas
fiolát km, uréa fiüdas éap sun.
11. teföm pös§st§ lum kelyd lies k§n, kenez"5m kindv sojses.
12. teföm pu-sengdét9 p'órs sük§ lies k§n, kenezüm kincU sai
sojses.
13. sosSm solopes i kuíun kerzaltes k§n, keyeidm sutd pes
sojses.
14. sosSm koZ-yiískd súk» ül§ y§n, süld lektdsan lies.
15. is d fid mún§m pödsram muridía y§n, kindd-lektds sai lies.
16. eydi pödsra lies k§n, kindv-lektdé sai lies.
17. pizld-yiískd soísmd ilan úriam ik paféa-s fiüdas küles :
sai sofégs.
18. sbrdk-jol-yeféd, u-i-yejlsd, jumd-ísdkdmd-ye^sd lum ligs
k§n, kindd sai sotises.
19. sosSm kiiddrtsd kuddrtdmdm oyíd-dend köles k§n, 'tu ilan
sai ila; tupsd-őerw köles k§n, osal ila.
9. Ha a bókák tavaszszal a folyóban nagyon kezdenek
brekegni, eljött a zabvetés ideje.
10. Ha a fecskék falkánként leereszkednek és játszva repülgetnek a bevetett szántóföld fölött, eljött a rozsvetés ideje.
11. Ha a hó télen mély lesz a mezőn, a gabona nyáron
[jól] terem.
12. Ha télen sok dér lesz a fákon, a gabona nyáron jói
terem.
13. Ha tavaszszal hosszú jégcsapok függnek az eresz
csatornáról, a zab nyáron erősen terem.
14. Ha tavaszszal sok [vörös] fenyőbimbó van, a zab
szapora lesz.
15. Ha a tyúkok nagy tojásokat tojnak, sok gabona lesz.
16. Ha a málnaszemek nagyok lesznek, sok gabona lesz.
17. Olyan esztendőben, mikor sok vörös berkenye lesz, a
rozsot egyszeri [szántás] után*) kell vetni: [akkor] jól terem.
18. Ha karácsony napján, újév napján, [vagy] vízkereszt
napján esik a hó, [akkor] a gabona [a jövő nyáron] jól terem.
19. Ha az ember tavaszszal az első mennydörgést elölről
hallja, abban az évben jól él**); ha hátulról hallja, nyomo
rultan él.
*) Tehát nem kell a nyár utolján, vetéskor, újra szántani
a földet. Az első szántás júniusban történik.
**) Azaz: jó termés lesz.
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20. kindd-súkSrSm koüp küsüt's kotskeé k§n, kindd-ak ftola;
ülüt's kot'skes k§n, ak kiiza.
21. sösSm fi üt er^Kdti kaia y§n, i koremes koőes k3n, fíüt
úrid ok kap y§n, kalSolan il@s josd lies : kinda ok sot's.
22. sösSm pőrftdi ku&drisd sdl-yejédn kuddrta ySn, ü sör
súk§ lies; putd-yefádn kiiddrta y§n, kol-küfévédlan kol pes loyales.
23. ayStan pört-ond'édlnd mura y§n, fiaske una toles.
24. pört-tul d'iifömd yöoSm solySm pudestaltön lektdn fíozes
k§n, una toles.
25. kuyu pasa-derw kaias lektat k§n, kukxé§ fíedra-dem
ud^ramas fias lies k§n, lutse pörföl, piial OG li.
26. sdrSk-jol kas-tena drfte-samdtsi uSdr-samdis sorSk-ftüjsfis
purat; purat da édrékSm kujsen mezdm kiirdt; uödr sem mezUm
kurUn luktes k$n, (iára sem marilan kaiat os mezUm luktes k§n,
os marilan kaia. — kajsd tuy-ak.
27. kurn§£ kuftőejsdé töl§n kStskSra y§n, jesfáis kö-ySnat kóla.
28. kön pi urm§zes k§n, tüőSn pörffistd kols§ lies.
20. Ha az egér felülről rágja a kenyeret, a gabona-ár le
száll ; ha alulról rágja, az ára felmegy.
21. Ha a víz tavasszal lassan folyik, ha a jég [ott] ma
rad a folyóban, [és] nem megy el a vízzel [együtt], [akkor] az
embereknek nehéz lesz az élet: a gabona nem terem.
22. Ha tavaszszal az első mennydörgés egy húsevőnapra*)
esik, [akkor abban az esztendőben] sok vaj [és] tej lesz; ha
böjtnapon dörög, a halászoknak sok hal jut.
23. Ha a kakas a tornáczban kukorékol, nemsokára ven
dég lesz.
24. Ha az eleven szén, fűtéskor, pattogva kiesik [a kemenczéből], vendég lesz.
25. Ha fontos ügyek miatt útra indulsz, [és] ha nőszemély
üres vederrel jön szembe veled, fordulj inkább vissza, [mert
másképen] nem lesz szerencséd.
26. Karácsony este a fiúk és a lányok bemennek a juhakolba; bemennek, megfognak juhokat és kitépnek gyapjútcso
mókat] ; ha egy leány fekete gyapjút tép ki, azután barna lesz
a férje; ha fehér gyapjút tép ki, szőke lesz a férje. —- A fiúk
ról ugyanazt [mondják].
27. Ha az udvarra holló jön krákogni, a családból valaki
meghal.
28. Ha valakinek a kutyája vonít, [az azt jelenti, hogy]
a házában halott lesz.
*) Azaz: nem böjtnapra.
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29. mari fiür-yefédn os tüfi§r§m isia ySn i tüdS tüfiSr-dhid
túu lies k§n, kóla, ok t§rl§.
30. siídm pu-sengHyVts iSstas ok jby§ y§n, kodes pu-seyges<ik, kalSk íserU lies, kolas tüyales.
31. mari kafianSm tostSlan kodas opta y§n, küm kalasen
jpSsta: «kol'(i, küm kots, úriam it koU!i>
32. mari ébr§k'jol-ye//» sördk-fiü/scis túmmam saká: fiára
$or§k ok köl§, ta&a lies.
33. port opsa-fiák§ kürDÚdm Udkas kules; fiára ia ok púr§.
34. jiiéd mari kuyejsd ond'édt's fiür-yefédn d'uffim kaia
jesdZ-deríd d'üsfdlas koremdé: fiára osal üdSrtdé t'serd ok pií.

Közmondások.
(marin

manmSzS.)*)

1. er kSneUd py pasalan sues, Srfiezdúek uddr nalsS jeslan
iues. — Vö. P. 13.
2. izi tül§m izinek jordktd! — Vö. P. 40.
29. Ha cseremisz ember szerdán tiszta inget vesz föl és
ebben az ingben megbetegszik, [akkor] meghal, nem gyógyul meg.
30. Ha a levelek őszszel nem hullanak le a fákról, ha
nem [ott] maradnak a fákon, [akkor] az emberek betegek lesz
nek, elhalni kezdenek.
31. Ha cseremisz ember gabonaasztagot felrak avval hogy
több mint egy évig álljon [tkp. «hogy réginek hagyja*], abba
bedug egy követ és ezt mondja: «[te] egér, edd meg a követ,
a rozsot ne edd meg!»
32. A cseremisz ember karácsony napján a juhakolba egy
baglyot függeszt: azután a juhok nem halnak meg, egészségesek
maradnak.
33. A ház ajtaja fölött vasat kell bedugni [a falrésbe];
azután az ördög nem jön be.
34. Egynémely cseremisz szerdán éjjel húsvét előtt csalá
dostul megy fürödni a folyóba: akkor azután az utálatos rüh
nem ragad rájuk.
1. Reggel korán felkelőnek a munkája halad, korán nősü
lőnek [nagy] családja lesz.
2. A kis tüzet még kicsi korában oltsd el!
*) Szó szerint: «cseremisz mondások».
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIIÍ.
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3. jdíj kümSlSm ond'éet k§n, éke kűmSlet kodes. — Vö. P . 2 0 .
4. jdy tSlanet küm k§éka ySn, tdid tuülan kinddm
k§sk§!—
Vö. P . 2 2 .
5. J9p§n soissSsSm ond'ien, sot'ssdlan ot su. — Vö. 34. P . 3.
6. pylan süyar§m it kiind'éd, skalanet
pra.
7. jdylan tusman§m it SönS, skalanet toles. — Vö. P . 1.
8. júm§ ok pu y§n} sösng, ok kois. — Vö. P . 2 1 .
9. kaidGlan kör$ mür§z§. — Vö. P . 5 .
10. kMnH skendé9m ske mokta.
11. korák korak-siúd'éam
nuyunam-at
ok t'süpgal. -—Vö. P . 6.
12. kuyu da m, izi da tus.
13. leyesdálan*) kora, komd§s§£§.
14. loyar ftüpm kotskes. — Vö. P. 3 1 .
15. mariüan
körg, ftat§z§.
16. mom u£at kolat: joletdm tsot pit. —- Vö. P . 1 5 .

3. Ha más emberek kedve szerint [igyekezel] élni, a saját
kívánságaid nem teljesülnek.
4. Ha az emberek neked köveket dobnak, te dobj nekik
kenyeret [vissza] !
5. Idegen gyermeket nevelve fel, n e m kapsz gyermeket. 1 )
6. Másnak gödröt ne áss, [mert akkor az] magadnak való.
7. Másnak rosszat ne kívánj, [mert akkor az] magadnak
teljesül.
8. H a az isten n e m engedi, a disznó 2 ) n e m esz m e g
[téged]. 3 )
9. Olyan az ének mint a madár.
10. Mindenki saját magát dicséri.
11. Varjú sosem vájja ki a varjú szemét.
12. Nagy
de [gyenge és puha mint a] polyva, kicsi —•
de [kemény mint a] mag.
13. Edény 4 ) szerint a fedele.
14. A torok megeszi a fejet. 5 )
15. Olyan [féle] a feleség, m i n t a férje.
16. Akár mit látsz, hallasz — : [mindig csak] erősen csa
vard a lábodra [a kapczát]. 6 )
x

) A z a z : fogadott gyermek sose lesz olyan m i n t az édes
gyermek.
2
) A z a z : az ellenség.
3
) A z a z : n e m károsíthat m e g .
4
) leyes = «nyírfahéjból való fedeles akó».
5
) Az iszákos e m b e r t az ivása elpusztítja.
6
) A z a z : tartsd szigorú titokban azt, a mit látsz, hallasz.
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17. nalm§ kind§ perkan bySl.
18. oksa muren toles da süsken kaia. — Vö. P. 10.
19. pi koia Sa 4§tí§ kot'skas ok jofd. — Vö. P. 8.

20. pi ske pojtsesdéd n§-ywnam-at ok sor. — Vö. P. 36.
Ü51.. pi ap'fsas purmöycfd, möyges nalSn ot kert. — V ö . P. 2.
22. pl-den p§rs kai il'yt. — Vö. P. 9.

23. pin potssd ske földélidzd káo§r. — Vö. P. 36.
24. pírdm kot's-kunard pukH§, ere koélas urmdz'es. -— Vö.
P. 35.
25. poian koisdZ-dend, nuzna kum§lM-Shi5. — Vö. P. 14.

ÍD

26. pu-seycjdz'-detí l§stas§z§ torán OG fiots. — Vö. P. 37.
27. skenddn [v. skenddtidm) it kbd§, pydn
[v. jdp§n§m)
nal.

28. sommás kastast§, púprmas saygastd. — Vö. P. 27.
29. sbrSk südSs p'irdlan ok éti.
30. sükS pnSn l§st§s8z§m pi-at ok kois. — Vö. P. 16.
3 1 . sük§ sonet k§n, sayal

knjset.

17. [Pénzért] vett gabona nem kiadó.
18. A pénz énekelve j ö n és fütyülve megy.

19. A kutya kövér [lehet], de [azért] a húsa nem enni való.
20. A kutya sose sározza be a saját farkát. 1 )

21. Nem veheted vissza azt, a mi [egyszer] a kutya szájába
került.
22. Ugy élnek mint kutya és macska.
23. A kutya farka maga a kutya felé hajlott.2)
24. Akárhogy eteted a farkast, mindig csak az erdő felé
ordít.
25. A gazdag kérkedésével, a szegény szívével [pl. hat az
emberre].
26. A levél nem esik messze a fától.
27. A magadét ne add oda, a másét ne vedd el!
28. A szándékok [ott vannak] a póznán, az isten végzései
a homlokban. 3 )

29. A juh átkai nem fognak a farkason.
30. Sok ember készítményét a kutya sem eszi.4)
31. Ha sokat kívánsz, keveset kapsz.
*) Ezt mondják pl. olyan furfangos emberről, a ki mindig
ki tud jutni a bajból, és mindig ártatlannak tudja magát
mondani.
3
) Ezt mondják pl. önző emberekről.
3

) A z a z : szegény ember szándékát boldog isten bírja.
) A z a z : sok szakács elsózza a levest.

4
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32. suld§ satu seryes fiozes. — Vö. P. 29.
33. su&d teyge oksat serfS bySl, sudd tayet seryd.
34. tuluk prezdm pukxéet k§n, upviat ügyes; tuluk soissdin
ond'éet k§n, up'Psat lopkayes. — Vö. 5. P. 33.
35. ísefier t'seset seryd by§l, sai kumSlet seryd.
36. ud^ramasSn üp'PsH kuíu da üs§£§ küjsiik.
37. fíor nuyunam-at ok pö'iv. — Vö. P. 4.

Találós mesék.
(tust§ • samSís.)
1. ayaz§ pu, meíaé§ kürDÚd. — torza.
2. aidk pondas fibíSn. — kaza pondas.
3. ffüt pundastd porsSn mundra kiig. — mún§.
4. fíüfég sepgelnd alSasta kofiasW ke/sa. — s§makxs. —
Vö. P. 117.
5. er-at kas-at kufian k§l§m sup'Psam. — opsa-k§l. —
Vö. P. 126.
32. Olcsó árú [az idővel neked] sokba kerül.
33. Száz rubel pénz nem sokat ér [tkp. nem drága], száz
barát sokat ér.
34. Árva borjút ha etetsz, a szád vajas lesz; árva gyermeket ha nevelsz, a szád széles lesz.1)
35. Jó megvendégelésed sokat nem ér, a jó szíved sokat ér.
36. A nő haja hosszú, de az esze rövid.
37. A tolvaj sosem gazdagodik meg.
1. A gabonatábla fa, a mesgye vas. — Az ablak.
2. Az apk?) szakálla kétágú. — A kecskebak szakálla.
3. A folyó fenekén fekszik egy selyem gombolyag. —
A tojás.3)
4. Az akol mögött az ördög bőre lóg. — Az asszonyok
fejre valója.4)
5. Eeggel és este egy öreg asszony fogantyúját húzoga
tom. — Az ajtófogantyú.
*) Azaz: sokszor kell szidnod.
) awk valószínűleg pogány személynév, habár a nyelv
mesterem nem tudta ezt bizonyossággal megmondani.
8
) T. i. a míg még nincsen kitojva.
4
) mely hátul lelógó részszel bír.
2
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6. ik alsam kot'skes koiskes őa jaslas puren fiozes. — küzd.
7. ik alsam mus pojsan. — ímd. — Vö. G. 8.
8. ik kombem n§l neran. — küpt'sdk.
9. ik rus-ftatem
kwrsten kursten
nvüskdrdm numales.
—
SU19V. r - V ö . P . 70.
10. ik rus- fiatemdii sarapani§m
nötalam yim, kúmSlem todSltes. — sojan. — Vö. P. 110.
11. ik rus-(jatem- sudd paféfLS1) isién. — kopVsta-ftui.
—
Vö. P . 84, 109.
12. izi y$na pryeskd.
kitkdís kiddé kostes. — oksa.
13. prz% (Süt, pokXselu9éd tul. — sarna/Sar.
11. joskar- kastasW os isdfö siúdza. — pü. — Vö. P . 2 0 .
15. k§ner kütSs fteld, ópm ssta. — pezmen. — V. P . 2 4 .
16. kiskd pct'ssdm ftiidvs ísdken kiia. — f}üt-korn§.
17. kittdmd jolŐ§m§, jüm§m kumales. — tüske.®) — Vö. Gr. 7 2 .
6. Egy herélt lovam eszik, eszik, és [azután] lefekszik a
jászolba. — A kés.3)
7. V a n n e k e m egy kóczfarkú herélt l o v a m . — A v a r r ó t ű .
8. V a n n e k e m egy négy orrú l u d a m . — A v á n k o s .
9. E g y orosz asszony táncz közben t e h e r b e esik. — Az orsó.
10. E g y orosz asszonynak a szoknyáját h a fölemelem,
[könnyezésig] megindulok. — Vöröshagyma.
11. E g y orosz asszony száz [tkp. öszázrétű))] 1 ) r u h á t vett
föl. — A káposztafej.
12. Kicsike, g ö m b ö l y ű , kézből kézbe j á r . — A p é n z .
13. K ö r ü l ö t t e víz, a közepén t ű z . — Teafőző.
14. Vörös g e r e n d á n fehér t y ú k o k ülnek. — A fogak.
15. Csak egy singnyi, [s mégis] t a n á c s o t ad. — A kézi
mérleg.
16. E g y kígyó fekszik, a farkát vízbe m á r t v a . — A vízhez
[vezetői út. 4 )
17. Kezetlen, lábatlan, hajlong a szentkép előtt. — Bölcső
rúdja.2)
*) suŐ9 pajtsas ezt is jelenti: «oltógyomor». Szójáték.
) A bölcsőrúd egy a menyezethez erősített vaskarikán van
keresztül dugva és rövidebb végével a menyezethez támaszko
dik; a másik végén a bölcső függ köteleken. Mikor húzzák a
bölcső kötelét, akkor a rúd ruganyosan mozog le és vissza.
3
) Az a kés, melylyel a kenyeret vágják és a melyet az
asztalfiókban tartogatnak.
4
) Azon ú t , a m e l y e n vízért j á r n a k (az u d v a r r ó l a közeli
patakhoz vagy folyóhoz).
2
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kittdirid jold§m§, pistd* ftüwi küza. — ruas. - - Vö. P. 14.
kok m§land§ koklastS tul gVüla. — pört-tul.
kok oya, ik ukxé. — túmd-yitskd.
kok os komb§, sudT) köfá port-kapk. — kejísd, t§l§z§,

sudfr.
22. koyga fömalnS nSl ü-[3o(sk§ sindz'á. — uskal-t'sizi. —
Vö. P. 3, 97.
23. koyga fömalnS noUk§ prezd kiia. — plmv. — Vö. P. 99.
24. kormSikS púra, pudaftkas ok pür§. — toia.
25. korn§-@o% pda si-suran taya kudaUstes. — süzld. —
Vö. P. 37, 105.
26. koéla pokxselriíí izi pi opta. — toftar-d'ük. — Vö. G. 23.
27. koéla pokxéelriv kuyu pot Soles. — kutk§-sue. — Vö.
P. 96. G. 69.
28. koéla pok^selm totarla sdlSk ke(t'm. — pizJU-yiiskd. —
Vö. P. 121. G. 24.
18. Kezetlen, lábatlan, a hársfa tetejére megy. — A [kelő]
tészta.1)
19. Két föld közt ég a t ü z . — Tűz a szobában [a kemenczében].
20. Két deszka, egy ág. — A makk. [?]
21. Két fehér lúd, százhúsz veréb. — A nap, a hold, a
csillagok.
22. A kemencze alatt négy vajasbödön áll [tkp. «ül»]. —A tehéntőgy.
23. A kemencze alatt nedves borjú fekszik. — A nyelv.
24. A marokba belefér, a vékába [tkp. «a pudmértékbe»] 2 )
nem fér belé. — A bot.
25. Minden keresztútban egy ezüstszarvú kos szaladgál. —
A [háncsbocskor fonásánál használt] ár.
26. Bent az erdőben egy kis kutya ugat. — A fejszekopogás
[a favágásnál].
27. Bent az erdőben egy nagy fazék forr. — A hangyaboly.
28. Bent az erdőben egy totarla-kenáős) [tkp.: egy tatár
kendő] csüng. — A berkenyefürt.
*) A dagasztócseber hársfából való.
) pudafika = Vs csetvert [1 csetvert (gabonamérték) =
12800 orosz köbhüvelyk].
3
) Az urzsumi cseremiszek nem értik a totarla szót; a
«tatár» ezen a nyelvjáráson: süasla. Az idézett POEKKA-féle vál
tozatban ez van: goikar sóftece = «vörös kendő», a GENETZfélében pedig ezt olvassuk: kottaste totar 8ate jaSelekem saken
2
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29. kuyu^an kuyu salmam kumSkten om kert. — ibUm. —
Vö. P. 82, 93. G. 52.
30. m§id jöWm piodn kdd§m, iza moskoskd
su. — tul-deti
sikxs. — Vö~ P. 56. G. 64.
31. n§l uŐ9r ih p§?-yendrédk pmalnQ sind'égt. •— üstefíal. —
Vö. P. 41, 103. G. 87.
32. oú&Mii uz-ak afi-ak ko?nb§ möddu kaiat, seygeis izH
kölnien mia. —. m§ner küm§.
33. opsa ond'é'dlnd izi pi kiia: ok púr§l, ok opt§, nS-yöm
ok purtS. —- sura.
34. opsa seygeltw pufdr küy§za soya. — fiüt- fiára.
35. párna kűt§s field, poySm poya. — iskd. — Vö. P. 47.
36. pasu yots kuríei pufdr kuyuza. —• soya-fíui. — Vö. 43.
P. 53, 101, 122.
37. pasu yoií vuy5r kuyuza sort§n-sort§n kuríes. — étifór.
38. pasu pokXselriS kuafian kuyu serye kiia. — firma. ~
Vö. P. 127.

29. A császár nagy serpenyőjét nem bírom megfordítani. —
A szérű.
30. Én [míg] fölkötöttem a lábbelimet, [az alatt] a bátyám
Moszkvába ért. — A tűz meg a füstje.
31. Négy leány ül egy menyasszonyi fátyol alatt. — Az
asztal.
32. Elül a gúnár és a liba [t. i. a nőstény] játszva jár
nak, utánuk [a víz] jéggé fagyva jön. — A vászon szövése.
33. Az ajtó előtt kis kutya fekszik: se nem mar, se nem
ugat, és senkit sem ereszt be. — A lakat.
34. Az ajtó mögött púpos öregember áll. — A veder
hordó rúd.*)
35. Csak egy újnyi, [és mégis már] vagyont gyűjt. — Az
akasztószeg.
36. A szántóföldön keresztül szalad egy púpos öreg
ember. — Az eke.
37. A szántóföldön keresztül egy púpos öregember sírva
bőgve szalad. — A duda.
38. A szántóföld közepén az öreganya nagy fésűje fek
szik. — A borona.
= «im tannenwáldchen hat ein t a t a r i s c h e s
aufgehángt».
*) A vederhordó rúd ívesen hajlott.
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39. pírd-Serid máska t8as ondz'fit. — torza-dem konga. —
Vö. P. 88. G. 12.
40. pbsS fiokxselnd si püken sind'ia. — t'serfá.
41. pbsS yo(s joskar a^Stan kurzes. — pündid-l§^3. — Vö.
P. 68, 100.
42. pbsS jois portds lapisdk kur£es. — firma. — Vö.
P. 127.
43. pbsd jotí puydr-twpan kujdza kurzes. — soja-fiui. —
Vö. 36, P. 53, 101, 122.
44. pbs§ pokxset'í os alsa kuőales. — porán. — V ö . P. 102.
45. port j§maln§ ftuid§m§ máska kiiá. — petske.
46. port pr ftüraySm sup'fsam. — mbk§. — Vö. P. \la)^
83. G. 19.
47. port pr puőam k?rem. — ukxs. — Vö. P. 16. G. 18.
48. port fiüwstö kdsal kiimd£ sind'ia. — t§l§z3. — Vö. 49,
P. 32. G. 20.
49. port fiüwstd pel-terkd kdsal sind'ia. — t§l3z§. — Vö.
48, P. 32.
50. port- fiaiydis pel jejtsd-derid fíolem. — üpkorn§. — Vö.
P. 2. G. 44.

39. A farkas meg a medve egymással szemben [állanak és
egymásra] nézegetnek. — Az ablak meg a kemencze.
40. A mező közepén ezüst szék áll [tkp. «ül»].— A templom.
41. A mezőn keresztül vörös kakas szaladgál. — A fenyő
kéreg külső, vékony hártyája.
42. A mezőn keresztül nemezrongy fut. — A borona.
43. A mezőn keresztül görbehátú öregember fut. — Az eke.
44. A mező közepén fehér herélt ló vágtat. — A hózivatar.
45. A ház alatt [a pinczébenj fejetlen medve fekszik. —
A hordó.
46. A házat kötéllel körülfogtam. — A moh [a falrésben].*)•
47. A házfalba köröskörül [tkp. «a ház köré»] szegeket ve
rek. — Az ágak [a falgerendákban].
48. A ház tetőélén áll egy pépes**) tál. — A hold.
49. A ház tetőélén áll egy pépes csészének a fele. —
A hold.
50. A ház tetőéléről egy fél skin [csúszva] lejövök. —
A haj választék.
*) A falgerendák közötti réseket mohhal betömik.
**) kSsal savanyú, fotelen pép, rendesen zablisztből való.
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5 1 . pörfSstd pdremel's, tum kbySld. — pört-p§rd§s.
5Í2. pörtdsfd teld, tűnd keyez. — jynda.1)

53. pnndast§m§ Soiskes sSUm siind'igÁtena. — kit-sol.
54. sa?íd'z$is komőSm numales. — komb§. — Vö. P. 104.
55. sopke pörtem törza3§md. — mün§. — Vö. P. 112. G. 16.
56. sol'dz'S jölSm pides, iza£§ mos kos sues.—
koyga-tul.—
Vö. 30. G. 64.
57. sbrdk-fíülís(is'td tum§na kurstales. — pom^la.

58. síddörZd-dhid lup'Psa, Uoyesten ok kert. — mardez'-ftakxs.
59. tustSm, tustdsdm, jomakdin kolt§s§m, os söföíses
pufören
p§st§s§m. — kayaé ftdz§m3.
60. tünat by§l pörtdstat ö)-§l soprem2) pdSas. — opsa-jol.

51. Bent a szobában [lapos mint a] túrós lepény, kunt
[az udvaron fölkuvadt mint a] pástétom. — A házfal.3)
52. Bent a szobában tél van, kiint [az udvaron] nyár. —
Az ablaküveg.1)
53. Feneketlen cseberbe húst sózunk be. — A karperecz.
54. A forgács hordja a kosarat.*) — A lúd.
55. A nyárfából való házacskám ablak nélkül van. —
A tojás.
56. Az öcscse fölköti a lábbelijét, [ós az alatt] a bátyja
Moszkváig ér. — A tűz a kemenczében.
57. A birkaistállóban bagoly szaladgál. •— A p e m e t e .

58. Szárnyaival vergődik, [de] nem tud repülni. — A szél
malom.
59. Egy találós mesét föladtam, egy mesét mondtam, fehér
kendőbe becsavartam. — Az irás a papíron.
60. Se n e m kunt, se n e m bent a soprem'2)
ajtósark.

fészke. •— A&

*) Dupla-ablak h i á n y á b a n az ablaküveg belső lapja télen
jéggel vonódik be, a külső lapja a z o n b a n természetesen n e m .
a
) Az u r z s u m i cseremiszek n e m értik ezt a szót. Való
színűleg azonos a nyugati cseremisz éapreygd «rigó» szóval.
3
) A fal belülről simává van faragva; kívülről a gerendák
faragatlanak.
4
) É s n e m — a m i n t v á r n á az ember - - megfordítva.
A lúd teste a kosár, lába a forgács.

WICHMANN
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Dalok.
(m ü r § - s a m § i s.)
1. B e g r u t a d a l o k .
1.
er kvj'set Iq-dldales,
kue-(3uietdm joskartales ;
ke(s9-@al keféét küzales,
suddlSk is^raUm kostales;
kas kecsét fiolales,
árama pmalnet fiÜD naldales;
me£-at kaialas tüyalna ySn
sindi$da pr-at ftüD naldales.
A reggeli nap fölkel,
a nyírfacsúcsokat pirosítja;
a déli nap emelkedik,
a pázsitos tisztást megszárítja;
az esti nap lenyugszik,
a fűzfa alul a víz fölszivárog [a földből];
mi is mikor útnak indulunk,
a könny elborítja a szemeteket.*)
2.

koia lúddn sulodréd-Ően
tűft§r§m IdstaUn t'sialas OG li,
koia komb§n sulő§r£§-Sen
sd@§r§m WstaWn ísialas OG li,
alasa£§m kiiskaUn**) soyalt§m§-möyg9
sutdZ-at oyes kai súdSZ-at oyes kül,
m§ií-at kaialas tunalna ySn
arakaé-at oyes kül puraz-at oyes kül.
Kövér kacsa szárnyaiból
inget csinálni és [azt] felölteni nem lehet,
kövér lúd szárnyaiból
vászonkabátot csinálni és [azt] felölteni nem lehet,
Tkp. «a szemetek kerületét*).
így is: kiiskalal.
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miután a ló*) be van fogva
[akkor] neki [már] nem kell se zab, se széna,
ha [egyszer] útnak indulunk,
[nekünk] se kell se pálinka, se sör.
3.
koréin seggel aramaSS
kefédlan kum-yana peledales.
I09in-pejs9 lomberzÜ
kejtsdlan kum-yana peledales,
pakísg, körfd iy9-mük%svz!>
kefsdlan kum-yana modas lektes,
m§iz-at kaiálSn yoltena y§n
ke/sdlan kum-yana usesta ftozeé.
A folyón túl a fűzfa
naponként háromszor virágzik,
a szérűskertben a zelniczeliget
naponként háromszor virágzik,
bent a konyhakertben a fiatal anyaméh
naponként háromszor kirepül játszani,
mi is ha [innen] elmegyünk
naponként háromszor eszetekbe jutunk.**)
4.
kujsaltas k§n kujsgltas
lat-kok sarai koGlaset,
k§raltas k§n kSraltas
mbjísdla salat pur kaiméi,
fiozaltas kSn Sozaltas
ilna tiak körydset,
kaialas k§n kaialas
ip on olas sumesket!
ok tanSiem, taySiem,
• 10. dnde kuze Wstalna!
[kaialas kdn kaialas
[10.] ske-at Zal-at ömSl,
t'sefter-at tar/na kdő§ldulei,
tud-at Zal-at kbődldales.!
*) Tkp.: «a herélt ló».
**) Tkp. regrutadal, de éneklik máskor is búcsúzásnál.
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Ha [egyszer] elfognak, fogjanak el *)
tizenkét csűr közt,2)
ha [egyszer] megvernek, verjenek
míg a háncsostor szétfoszlik,
ha [egyszer] besoroznak, sorozzanak be
a vjatkai3) íródeák kerületében,
ha [egyszer] el kell menni, menjünk
[akár] Ufa városig!
Jaj, kedvesem, kedvesem,
10. most mit csinálunk!
(ha [egyszer] el kell menni, menjünk,
[10.] nem szánjuk magunkat,
de egy szép kedvesünk [itt] marad,
hiszen őt sajnáljuk !)4)
5.
d'ütj^n ku£iiz§ni, küjsiiksUm
sem ajdtanet sindig.les,
korn§n kuíuidm,
küjsükidm
sem alasat iindz'ales,
fiatján kelpiídm, kuas3é§m
kufuZan kuyu jakSret sindéales,
ífásan neldföm, kust§ly§&§m
s
ske ú£§ldená.
Az éjtszaka hosszúságát, rövidségét
a fekete kakas tudja,
az út hosszúságát, rövidségét
a fekete ló5) tudja,
a víz mélységét, sekélységet
a császár nagy vasmacskája tudja,
az élet nehézségét, könnyűséget
[majd] mi magunk megtapasztaljuk.
*) Eégebben, mikor a katonai szolgálati idő igen hosszú
volt, a regruták meg szoktak szökni a sorozás elől.
2
) A cseremiszek m á r m a g u k se értik, hogy miért van itt
szó a «tizenkét csűrről».
3
) "Vjatka város régi orosz n e v e : X-HHM. ( = cser. Und).
4
) A 9—10. verssorok ser-nur faluban, a zárójelek közötti
[9—12.] verssorok pedig kup-sola faluban divatosak.

5

) Tkp. «herélt ló».
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6.

mündür kU')dr(t'set kuddrtales . . .
elnet koélaülan neldzU.
elnet kozlaülan mo neldzH!
bn§ koílaDlan nefájfö.
ön§ koZlanlan mo nefáid !
kuyu sernureDlan
neUfá.
kuju sernureDlan
mo neHiéd!
ülül-s ola ülan
neUfö.
ülül-solaDlan
mo neW£d !
ajsalan, afíahn neldid.
ajsalan, a (Halán mo neldé9!
adak-at nömnalan-ak neldíd !
Messze dörög az ég . . .
Az elnet [nevű] erdőnek nehéz [mikor az ég dörög].. .
Az elmet erdőnek miért volna nehéz!
Az ön§ erdőnek nehéz . . .
Az ön§ erdőnek miért volna nehéz!
A nagy sernur [falunak] nehéz . . .
A nagy sernur [falunak] miért volna nehéz!
Az iilül-falunak nehéz . . .
Az iilül-i&lxm'dk miért volna nehéz!
Az atyának, anyának [az élet] nehéz . . .
Az atyának, anyának miért volna nehéz!
Azonban mi nekünk igazán nehéz [az élet]!
7.

kii polatts§lan kii serfd,
pu polatjdlan pu serj-d,
ajsaé' den afiaélan tyailfó setjd,
nömnan kuyuÉalan me serfd ulná ulmas.
Kőpalotának a kő drága,
fapalotának a fa drága,
atyának és anyának a gyermekei drágák,
a mi császárunknak bizonyosan mi drágák voltunk.
8.

pu olalan pu serfd,
kü olalan kii serfd,
kuy§zalan $u% serfd,
ajsyzlan a^aélan soíss§ér3 seryd.
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Favárosnak*) a fa drága,
kővárosnak a kö drága,
a császárnak a fejek**) drágák,
az atyának, anyának a gyermekei drágák.
9.
oéan kürSket toi kürSket,
tayanan imnet núádltales;
o£ay kapkat toi kapkat,
toi tümbdr per de ok po tfi(vitait;
o£ay körfd tiakxsd
khiaya fi alán orlana,
attsg,£-den9 afiaí§
soi$é§á§m ond'éen orlanat;
joskar jolan kÖfdr\{sen£d
lafiras pi&dn orlana,
fiaédk poj'san fiarseíjgaid
p§zas§m opten orlana,
mdiíd a/sa-Set's afia-oefs
kbőSii orlanena,
nömnan gai túl§ks§m
kuy§ía ondien orlana.
A kazáni hegy sárgarézhegy,
patkolt lovad csuszamlik [ott];
a Kazán kapuja sárgarézkapu,
sárgarézdob verése nélkül nem nyílik meg
a kazáni íródeák
könyvei mellett bajlódik,
az atya és anya
a gyermekeket nevelve bajlódnak,
a piroslábú galamb
sárba ragadva bajlódik,
a villafarkú fecske
fészket rakva bajlódik,
mi is az atyától, anyától
elszakadva bajlódunk,
magunk féle árvákat
nevelve a császár bajlódik.
*) Azaz: olyan városnak, a melynek a házai fából vannak
építve.
**) Azaz: az emberek, a katonák.
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2. L e g é n y d a l o k .
10.
nömnalan kelsdsd krimsWi up(Ps§,
kSdalemlan kelsUsd küren pota,
jolemlan keledéi sapian kem,
ísonemlan kels9S9 os motor.
Hozzám*) illik krimi prémsapka,
derekamhoz illik sötétbarna öv,
lábamhoz illik szattyáncsizma,
szívemhez illik szőke szép leány.
11.
ter§n motorZd kandas pü$n,
or@an motoréd toi pufsan,
alsan motoréi) saySl jolan, küdSr orZan,
jöratSmenidii motorzS sara sind'égn,
pes motor da m§pn bySl.
A legszebb szán nyolczbordájú,
a legszebb szekér sárgaréz kerékagyú,
a legszebb ló fehérlábú, göndörsörényű,
a legszebb szeretőm [volna nekem a] világosszürke szemű,
nagyon szép — csak nem az enyém!
12.
túra túra kúrdketüm
ida küzgl, ida küzal:
jol jdidrfda pStales;
os osmaidm, os oémat§m
ida toskalal, ida toskalal:
jol ftundasta koyaryales;
pesté fíost-at, pesté (iost-at
ida ond'z'alal, ida ond'éalal :
sindía t6o£da salanales;
m§leisna-t motor§m-at
ida, ondíqlal, ida ond'z'alal :
t'sefier isurida sapalyales.
A meredek, meredek hegyre
ne hágjatok föl, ne hágjatok föl:
*) Tkp. <(hozzánk».
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a lábizmaitoknak vége lesz;
a fehér [napsütötte] homokon, a fehér homokon
ne járjatok, ne járjatok:
a lábtalpaitok megperzselődnek;
a sövényen át, a sövényen át
ne nézegessetek, ne nézegessetek:
a szemgyökereitek szétbomlanak; 1 )
nálunknál szebbekre2)
ne nézegessetek, ne nézegessetek:
a szép arczaitok elsápadnak.
13.
fti/sQL sengel pamásdzS,
imnem OG d'üldal. mom ISstalam ?
sarai tiis süS§£§,
alasam ok kots. mom Wstalam t
küsenem tits mii-yündem úl§,
tayem ok kois. mom ISstalam ?
up'Psam tiis somakem ül§,
pngam ok kut^rS. mom ISstalam ?
Az istálló mögött forrás van,
a lovam nem iszik [belőle]. Mit csináljak?
A csűr tele van szénával,
a herélt lovam nem eszik [belőle]. Mit csináljak?
A zsebem tele van mézeskalácscsal,
a szeretőm nem eszik [belőle]. Mit csináljak?
A szám tele van [szép] szavakkal,
az ángy szeretőm3) nem beszél velem. Mit csináljak ?
14.
afiígrdé'Jí'fjt afía-de/s-at
so(isdn öm§l,
südöfíuies sötisdnam,
er-iupVses muskSltSnam.
küj'sük iőa man.
nömnan-deis küjsük pundds ül§ ;
kuZu ida man
nömnan-deis ku£u jaktS-pünd'zv,
jorya ida man,
nömnan-deis jorya kue-ftui;
1

) Azaz: a szemeitek megromlanak.

2

) A z a z : szebb fiúkra.
3
) pyga — 1. «bátyám felesége»;

2. «szerető» {általában).
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k^temy-ak pelak usem úl§,
muskalak pelak joryam úl§.
Atyától, anyától
nem születtem,
fű-hegyén születtem,
reggeli harmatban mosdottam.
..,
Alacsonyaknak ne mondjatok [minket],
nálunknál alacsonyabb a fatőke;
magasaknak ne mondjatok [minket],
nálunknál magasabb a magas erdei fenyő;
piperkőczeknek ne mondjatok [minket],
nálunknál piperkőczebb a nyírfa csúcsa;
másfél font eszem van,
[de csak] másfél zolotnyik*) piperkőczségem!
15.
«ko£, ko£, molan fierfsdn sbfémat?*;. ;
v-puydlmdlan fíerjsdn sb(t's9nam.» /
«puy9l!m9, puydlmd, molan fíerfsdn sbjshiat?*
«pük%serm9 fterJ'sPn sbfs9nam.y>
«pükxsermd, pük%serm9, violán be?\isdn sb/sdnat í»
«pük/salan fterj'sdn sb/swiam.v
«pükxs, pükxs, molan (3ertt's9n sbfsÜnath)
«iiŐ9r mbdSslan fterféíín sbiis9nam.n
ouóHr, uóür, molan ^er/s^n
sbjs^nat?*
«ka/s9 mbd§slan @ertís9n sbjs^nam.n
ukajs^, kat(sd, molan {3ertis9n sbjs9~nat?»
nkuyuZan jg,lts9~lan [ier^s^n sbjs9nam.»
ikuyuéa, knynéa, molan fterfé'Sn sbtl!s9?iath>
«kal§k kufé^s
sbjs9nam.»
«Fenyő, fenyő, mire születtél?))
«A tobozokért születtem.))
fu
«Toboz, toboz, mire születtél?))
«A mogyoróbokorórt születtem.* ,
.>
«Mogyoróbokor, mogyoróbokor, mire születtél?))
«A mogyoróért születtem.))
:..</•
((Mogyoró, mogyoró, mire születtél?))
«A leányok játékszerének születtem.))
«Leány, leány, mire születtél?))
((A fiatal emberek játékszerének születtem.))
*) Zolotnyik = % lat.
Nyelvűdományi

Közlemények. XXXVIII.

,
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«Fiatal ember, fiatal ember, mire születtél ?»
«Az uralkodó szolgájának születtem.*)
«Uralkodó, uralkodó, mire születtél?')
«A népen uralkodni születtem.*)
16.
lumz§n kelySéSm sindiglam ild y§n
(iastar-jejsdset om soyal 11!9,
Püttsdn kelfS0m sind'zalam \l% y§n
taySna-pusSsket om siis W&,
íVdédzUn rieldzUm sírt diaiam %td y§n
aféfi-dets afia-dets om sbjísdldd íVd.
A hó mélységét ha tudtam volna,
a hótalpra nem kaptam volna;
a víz mélységét ha ismertem volna,
a sajkába nem ültem volna;
az élet nehézségét ha tudtam volna,
atyámtól, anyámtól nem születtem volna.
3. L e á n y d a l ok.
17.
ok sar-iudem, ÍD lasWryS,
om toskal!
ok ftarseygem, ÍD oiyanS,
om oiyat§!
ok süspükem, ÍD íiiodldd,
om luődktd /
ok akdiem*) ÍD öpkdld,
om kuő alt § !
Jaj füvecskóm, ne hajolj le,
nem tiporlak!
Jaj fecském, ne búsulj,
nem bántalak!
Jaj csalogányom, ne félj,
nem ijesztelek meg!
Jaj néném, ne hányj a szememre,
nem hagylak! **)
*) így i s : akaiern.
**) Azaz: mindig barátod maradok.
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18.
izi (Hidet joyales,
kuyu ftuődsket usnales;
kuyu fíüdet joyales,
ldk§n lukSn joyales ;
luks§ pda müli!s9-t6ui,
müJsd-fiuiz'S pda lomber,
lomber pda ukxier,
ukxéer pda Ustas,
Idétas pda peled9's ;
peledal sude t'sümSryald,
ííumdryen sude küldaWn
küldal sude poyal naUn úl§t.
kuskSlden sude py sind'éas fibzdlden ulna.
Kis folyó folyik,
a nagy folyammal egyesül;
a nagy folyam folyik,
zegzugosán folyik;
minden kanyarulatban dombocska van,
minden dombocskán zelniczeliget van,
minden zelniczeligetben lomb van,
minden lombon levél van,
minden levélen virág van;
nem érvén rá hogy virágozzanak [a virágok már] kezdtek
gyümölcsösé válni,
nem érvén rá hogy gyümölcsösé váljanak [már] érettek,
nem érvén rá hogy megérjenek — [már] leszedték.
Nem érvén rá hogy felnőjünk [mi is] az emberek szeme
elé kerültünk.*)
19.
kok kHat koülastS
porsSn potam erfdédm,
tüdSn poémaéd kut posma, kuo ltiDm§>
tüdSn aks§ kut sudd hw luras,
suld-at öy§nal, sery-at dy§nal:
^ÍDU-^ÜS
teygeas ulna.
Két szerkamra között
selyem övre való mellékfonalat vetettem,
*•) Azaz: A férfiak kezdtek ránk nézegetni, még mielőtt
teljesen kifejlődtünk volna.
15*
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ennek a pászmaszáma hat pászma [és] hat ige,1)
ára egy rubel és kilenczvennyolcz kópék; 3 )
mi [magunk] se vagyunk se nem olcsók, se nem drágák
ötvenöt rubelesek vagyunk.3)
20.
pej'id seygel takdrzS.
prezan iiskaldn, takdr&d,
pasu pokxsel tak§r£§
isomaii (Sutdn tak§rz§,
pakt'sa seygel takdréd
pa/sfin ébrSkSn takdréd,
kdlat se?jgel tak§rzS
saltak @at§n takSrzS,
k§lat ond'zdl takSrzS
iufdZd liddidn takSrzd.
A kerítés mögött lévő ösvény
borjas tehén ösvénye,
a mező közepén lévő ösvény
vemhes kanczá ösvénye,
a konyhakert mögött lévó ösvény
bárányos juh ösvénye,
a szerkamra mögött lévő ösvény
a katona feleségének az ösvénye,
a szerkamra e l ő t t lévő ösvény
a hímező leány ösvénye.4)
21, .
déufíítrzd marilan kaiglam'»
sufídrzli marilan kaialas

mapm,

*) 1 posma («pászma») = 1 0 laúmS («ige», or. cTieTa; vö.
cser. ludam «olvas, számláb); or. ciHTaTb) =s 30 sürtd pSriid
(«szál»). — Vö. 1 pászma = 1 0 ige = 30 szál fonál, 1. pl.
BALLAGI A magyar nyelv teljes szótára.
2
) kok iiidd. lur = 60 kópék (a mostani pénzszámítás sze
rint), kut suŐ9 lur tehát = ( 3 x 6 0 kop.) 180 kópék; ha ehhez
hozzászámítunk kut lur = 18 kopeket, akkor a végösszeg 1 ru
bel és 98 kópék lesz.
8
) Azaz: 55 rubelt kell fizetni értünk váltságdíjul, tehát
elég sokat. — A menyasszonyi váltságdíj mostanában 5 rubeltől
kezdve 50 rubelig; nagyon ritkán 100 rubel.
4
) Azaz: ő nem járkál a faluban hátsó utakon, mint a
katona felesége.
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pors§n melan túfiSrem sun öySl.
«tümb9rz9 marilan kaiglam!^
mapm,
tümWrz9 marilan kaialas
oka melan tüfi§rem sun bySl.
«ilals§ marilan kaialam/»
mapm,
ilalsd marilan kaialas
iem kejsem sun by§l.
«drfiezd kafédlan kaiglam!*
mapm,
arfiezd kafédlan kaialas
pazar satuem tiirs bySl!
«Dudáshoz férjhez megyek!*) mondtam,
"de] hogy dudáshoz férjhez menjek
"ahhoz] a selyem mellhímzésű ingem [még] nem készült el.
^Doboshoz férjhez megyek!» mondtam,
[de] hogy doboshoz férjhez menjek
[ahhoz] a paszomanyos mellű ingem [még] nem készült el.
«Idős emberhez férjhez megyek!» mondtam,
[de] hogy idős emberhez férjhez menjek
[ahhoz] időm, napom [még] nem ért meg.*)
"Fiatal kérőhöz férjhez megyek!» mondtam,
de] hogy fiatal kérőhöz férjhez menjek
ahhoz] a vásári árúm nem ép.**)
22.
kud§ oúdzdlnet ap'Psatet,
kapka ond'Zdlnet keltet,
ondédl-sbfiS/spn ondzdlnem,
poltdsan üstem kSdalnem,
fiasili fi asilijse
m ondzdlnem,
petdr p etr o fi ijse m seggelnem ;
kit-sol tarédm tülaVSm,
kambetkd tar£3 kbdSlddS.
A kunyhó előtt kovácsműhely van,
a kapu előtt bódé van,
a kötényem előttem van,
a gombos övem derekamon van,
Vaszílij Vaszílics előttem van,
Péter Petrovics mögöttem van;
*) Azaz: «még igen fiatal vagyok».
**) Azaz : «nem vagyok szűz».
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a karperecz árát megfizettem,
a czukorka ára [fizetetlen] maradt.')
4. M e n y e k z ő i d a l o k .
23.
uram nolmSm nalddtsas,
indes-püan§m
na l <? §sas.
alasam nalmdm
nalddws,
fiiiski£-kSdalan
süspdk-neran§m.
lidvrdm nalmdm
naldSsas,
s§i ondéaldn p§l {3ost§lé§m!

Egy
egy
Egy
egy
Egy
egy

szánt mindenesetre kell venni,
kilencz bordásat kell venni.
lovat2) mindenesetre kell venni,
sugár-termetűt, csalogány-orrút. :i i
leányt okvetetlenül kell venni,
félre kacsintót, mosolygót.
24.

kapka ondívl
tbfidljdidm
tbdSlna őa kodena,
Wpt§-lapt§ sudSéSm
toskalua da kodena,
tSyai tnyai
uödré»m
siikalna őa kodena,
sara sind'ian, oá motor £§m
sSndena Sa
nangainá.

A kapu előtti bajnóczát
hajlítjuk és [úgy] hagyjuk,
a széles és lapos levelű növényt
tapossuk és [úgy] hagyjuk,
az ilyen olyan*) leányt
eltaszítjuk és [úgy] hagyjuk,
*) A leánynak a két említett szeretője van. Korábban ked
velte a P. P.-cset, most már a V. V. kedvese. P. P.-től kapott
ajándékért, a karpereczért, már «megfizetett)), a V. V. azonban —
a ki czukorkát adott — egyelőre «jutalmazatlan» maradt.
2

) Tkp. «herélt lovat».
) A z a z : hegyesorrút.
*) A z a z : a kinek a híre nem egészen jó.
3
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a világosbarna szemű, fehér [bőrű] szép leányt
fölültetjük [a kocsira] és elvisszük.
koremet ftokten kost§lŐen kostSlden
sar-yaltam-at
p§tal9,
aramat jdmaís kostSlden kostSlden
lui-upfsem-at
p§thl!d.
fíakxéer pokxéel or-lúŐSZSm
seryas fiost-at lüalSn
naldena,
ülül-solan
uŐ9r9St9in
korka puras-at paláfán
naldena.

A folyó mentén járdogálván, járdogálván
a lószőrzacskóm is elkopott,
a fűzek alatt járdogálván, járdogálván
a nyestbőrsapkám is elkopott.1)
A malömtó közepén [úszó] vadkacsát
akár karikán át meglőjük2) és megfogjuk,
az ülül-sola-i leányokra
ráismerünk a sajtárral [kínált] sörükről3) és elvesszük őket.
26.
miyStan
ery5 ele k se £9
up'PsS pmais
sörasa,
kSryori
uddr (3 era£§
pSryend'édk pmaís
sörasa,
miydtan
ery9 elekse
£9
pamas-jal§s
sumes
fíolyaltes,
kSryori
uddr fieraíS
iilül-s ola s sumes
ftolyaltales.*)

Nikita fia, Alekszis
sapkájában szép,
Gergely leánya, Vera
menyasszonyi fátyla alatt szép,
Nikita fia, Alekszis
a pamas-jal faluig ragyog,
*) Mert olyan gyakran járt a szomszéd faluba leányokat
látogatni.
2

) Mert ők olyan ügyes lövészek.
) Mert jó a sörük.
4
) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok
vőlegény o t t h o n á b a n , mielőtt a menyasszonyért mennek.
3

a
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Gergely leánya, Vera
• az ülül-sola faluig ragyog.
27.
korem fíokten korn§ kaia,
korn§ ftokten jos káig,, jÖ8§£§n kofiastdéd tül§Bl§k,
undSrSri kaftast§£$
fíaialSk.
sulai ftulai! kapkaSam
pofása,
kulai /Sulai.' nalas
leksa!
nalas lekte df§na púr§,
kapkaóam pot'ste-at bydna pür§.1)

A folyó menteben az út megy,
az út mentében a hölgymenyét megy;
a hölgymenyét bőre bundára való,
a hód bőre prémre való.
sulai, fiulaif nyissátok ki a kaputokat,
kulai, (iulai! jojetek ki fogadni [minket]!
Ha nem jöttök fogadni [minket], nem megyünk be [az udvarra],
ha nem nyitjátok ki a kaputokat, nem megyünk be [az udvarra].
28.
«kandas-kana o íay § s miédm,
kandas mesak oksam kondHSm,
kandas mesak oksa£§m k§ryori fieralán
kandas mesak by§l ulmas,
kandas tenge ulmaM; -)
aida, jöra, naygaialna,
sot^Sm temg,s naygaialna,
aida, jóra, nangaiglna,
tesiezdm temas naygaialnd /8)

p§stSs3m.»

«Nyolczszor Kazánban jártam,
nyolcz zsákkal pénzt hoztam,
nyolcz zsákkal pénzt fizettem [váltságdíjul] Gergely leányáért, Veráért.»
Nyolcz zsákkal talán mégse volt,
nyolcz rubel lehetett;
*) Énekli a vőlegény násznépe, mikor jön a menyasszony
házához (rendesen a kapu előtt).
2

) í g y is l e h e t : kandas teyge ulmas.
) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó

3

menyasszony otthonában.

asszonyok

a
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nosza, az nem baj, vigyük el [mégis ezt az olcsó leányt is],
[falunk többi olcsón vett asszonyok] számát szaporítani
vigyük el,
nosza, jól van, vigyük el,
hogy a tuczat beteljék — vigyük el!*)
áutd kotssS iíoma-yai
t§ tafiena t§ soyena,
süpkast§ kísd aza-yai
t§ lüygena t§ soyena,
kozla-s ola ftat§n manm§la
kiim§t§n-at iktak ulna,
par e y gd süps ftatSn manmSla
jamddzdm d'üas kotskas tdl§n ulna.'2')
Zabot evő csikó módjára
majd tapodunk, majd [egy helyben] állunk,
bölcsőben fekvő gyermek módjára
majd hintázunk, majd [egy helyben] állunk,
koHa-sola-i asszony szavai szerint
mind a hárman egyenlők vagyunk,3)
'pareygd-i tatár asszony szavai szerint
[ide] jöttünk készet inni, enni.
30.
toskal yoltSsSm: lak§ li,
(sumal yoltdsSm : t'soyga li,
tarai lum lum§ldaV§,
kejsd körzUm tsiatd,
t§l§z§ jolfiam koitáld,
aka salam§m koitáld,
salamzd pofées me tölm ulná.*)
Tapostam: gödör támadt,
rúgtam [a földet]: dombocska támadt,
piros karton [színű] hó esett,
*) A vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok sokszor igen
élesszavú gúnydalokat énekelnek a menyasszony házában.
a
) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok a
menyasszony otthonában.
3
) Azaz: egyikünk sem jobb a másiknál.
*) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában.
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a nap fölvette a fülbevalóját,1)
a hold leejtett rojtokat,
a néni üdvözleteket küld,
ez üdvözleteknek folytán mi [is ide] jöttünk.
31. .
kuyu nuret tumeret
n§U-ik ftöi§m kolten,
kuyu nuret tumeret
n§ll-ik parfs^m salaten,
ilus uffir
orina£§
n§U-ik salámSm kolten,
prokop
erfd
terendeí?
n§ll-ik pn-ően mién nalSn.'2)
A nagy meződ tölgyese
negyvenegy gyökeret eresztett,
a nagy meződ tölgyese
negyvenegy növedéket hajtott;
Illés leánya, Irén
negyvenegy üdvözletet küldött,
Prokopius fia, Terentius
negyvenegy emberrel eljött és elvitte őt.
32.
indes ig,s alasa£§m
inddral inddral tolően ulna,
kandas ips alasai§m
kandaral kandaral tőiden ulna,
s§m i$s alasd2§m
s§matal sSmatal tolően ulna,
kuzman
uodr
mariaédm
sSmatal sSmatal nangaialnd
eleksan
ery» fia s lilán
nangaialna.^)
Kilenczéves lovat 3 )
kínozva, gyötörve ide érkeztünk,
nyolczéves lovat
pihentetve, nyugodni hagyva ide érkeztünk,
*) Télen, mikor az idő hideg és az ég tiszta, a nap két
oldalán sokszor két fényoszlop támad. E természeti jelenségre
mondják: «a nap fölvette a fülbevalóját)).
2
) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában.
3

) Tkp. dherélt lovai».
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hétéves lovat
simogatva, czirógatvá ide érkeztünk,
Kosmus leányát, Marját
czirógatvá, kényeztetve elvittük, .
Sándor fiának, Basiliusnak vittük.
33.
mikdl§n
kapkat si kapkat,
n§m§st§ p§(tsal-den lüen puren ulna;
mikalSn
toskaltSs si toskaltSs,
sengek ondédk tíakalten puren ulna;
mikalSn
körarg, si körayq,,
taial ondzen tenidsna;
mikal§n
uődr p
alaríidm
safiren safiren ondiena,
sapan
eryti d"z>(!}an£§lan
safíren ond'éen nangaialna.1)
Mihály kapuja ezüst kapu,
hársfapuskával') lőve bementünk [a kapun];
Mihály lépcsője ezüst lépcső,
föl és alá tántorogva 3 ) bementünk [a szobába];
Mihály sörcsebre ezüst cseber,
lehajtva és belenézve [megint] megtöltjük;
Mihály leányát, Pelagiát
megforgatjuk és nézegetjük,
István fiának, Jánosnak
— megforgatva, nézegetve — elvisszük.
34.
kúr§k pmal kueéd
kür§k-ten tör sora,
kur§k-(3al pündídid
kej'sd-den tör sora,
surt körrö ar§tand£§
surt-ten tör sora,
nömnan nalsas ti&drid
töra-pat§n-den tör sora.1)
A hegy lábánál levő nyirfa
a hegygyei egyenlő magas,
*) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában.
) Azaz: rossz
rassz puskával.
puskával
3
) tkp.: «hátrálvaw

2
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a hegyen levő fenyő
a nappal egy magasságban áll,
a házbeli kakas
a házzal egy magasságban van,
a leány, a kit el akarunk venni,
egy úri asszony nyal egy magasságban áll.
35.
uísdlddr ísgld§r» sörmdissd
alasa fiuietdm sörastara,
uéar seran süserid
jdyga süetdm sörastara.
pyga-taydn mo tayzdí !
uSdr-taylan mo síddales!
udfir-taySn mo tayíS 11
alal jeseülan mo suldales!1)
ítSJMr tfjfl&ír*) fék
díszíti a herélt ló fejét,
zöld-gyöngyü nyakdísz
szépíti az ángy nyakát.
Ángy-szeretővel micsoda barátság?!
Leány-szeretővel mi érne föl!
Leány-szeretővel micsoda barátság?!
Törvényes feleséggel mi érne föl! 3 )
36.
«s§lt§m kait § ni* fidúerzdm kualas
rus-fiátSn ís"5£s hüles,
tudd fidúerédm pdstalas
sapian sonddksd küldales,
tüd§ sond§ks§m édndalas
motor karandaset küldales,
tudd karandasdídm kit'skalas iz-ak kuy-ak tor alsat küldales,
tud§ immédm kuféglas
kSr san uddr anusd z§ küldales,
*) Énekli a vőlegény násznépe (a fiúk) a menyasszony
otthonában.
2
) A fékcsörgő csörgésére vonatkozó hangutánzó szók.
3
) Azaz : az ángyszeretőnél jobb a leányszerető, ennél jobb
pedig a törvényes feleség. Jó lesz tehát nekünk is követni a
barátunk példáját és házasodni.
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K§r 8 an uŐ9r anü s§£§m
kujsalas
lat-kok söran lup'fs küles,
túd§ IwpVédzSm kufsglas
safían
erfd d'd §anzS
küldfiles!1)
s§lt§m kaltSm?) vásznat szőni
orosz asszony takácsbordája kell,
azt a vásznat tartogatni
szattyán koffer kell,
azt a koffert tartogatni
szép tarantasz-kocsi kell,
abba a tarantasz-kocsiba befogni
úgy egy kicsi valamint egy nagy barna herélt ló kell,
azokat a lovakat fékezni
Kryszantes leánya, Anna kell,
Kryszantes leányát, Annát fékezni
tizenkét-szegletes ostor kell,
azt az ostort fogdosni
Szavel fia, János kell!
37.
tali tali
tali^sa3)
piigles kusg polaniS,
umdles kusd eydzs9,
kejses kusa kdsnefdtd/
kup s ola éd n mariid
urrwles kusg erjdé yai,
s ern uri§n
uo9rz9
kecses kuss kdsnq'9 jai /*)
'

•

*

'

•

•

tali tali tali/sff,
....
szerencsére érett kányabogyó,
árnyékban érett málna,
napon érett földieper!
A kupsola-i") vőlegény
olyan mint az árnyékban érett málna,
a sernur-i5) menyasszony
; olyan mint a napon érett eper!
1
2
3

4

) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában.
) A takácsborda csörömpölésére vonatkozó h a n g u t á n z ó szók.

) tali/sg,

= pogány női név.

) Énekelhető úgy a vőlegény, mint a menyasszony ottho

nában.

5

) kapsola

és iernur

= falunevek.
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38.
münd'úr kuódrt'set kuőVrtales,
nömnan tümbdr-d'ük soktales .münd'úr uskalet IbmdZales,
nömnan suför-d'ük soktales;
mündür fiolyendíet Boljaltales,
nömnan udvr ftolj-altes;
er-keféét leyvldales.
nömnan uő»r leySldales;
sonan-p§let soyales,
nömnan uddr isién soyales.
jby§s§ fiüt kap joyena da kaina,
sind'édSd fiút kaid sindéodá da J.ödSdá,
petroj)
üodr
kajsliriidn
sindég, jdr£d ftüt naUn,
mi kai §11 erfíi
ilusS£§
up'Ps§ jdmat's ondéen fiostSles.1)
Messze dörög az ég,
[úgy] hallatszik a mi dobunk hangja [is];
messze bőg a tehén,
[úgy] hallatszik a mi dudánk hangja [is],
messze villan a villám,
[úgy] ragyog a mi menyasszonyunk [is];
a reggeli nap fölkel,
[úgy] fölkel a mi menyasszonyunk [is],
a szivárvány [ott] áll [az égen],
[úgy] áll a mi menyasszonyunk is fölöltözve.
Mint a folyó víz mi futunk és elmegyünk [innen],
mint az álló víz ti álltok és [itt] maradtok,
Péter leányának, Katalinnak 2 )
a szemét3) elborítja a könny,
[de] Illés fia, Mihály*)
a sapkája alul nézeget ós mosolyog.
1

) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony vagy a vő
legény otthonában.
2

) A z a z : a menyasszonynak.
) Tkp. «a szeme kerületét)).
4
) A z a z : a vőlegény.

8
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5. L a k o m a d a l o k .
39.
tayam kondem sönSsSm,
ftijsam kuy-at kujsen s§m kert;
kombSm kondem sön§é§m,
blSkem kuy-at kujsen s§m kert;
lud§m kondem sönSsSm,
fíakxéerem kuy-at kujsen s§m kert ;
Udfid r§n-at arStan r§n-at,
kuyes-ak u£§lden koíssa,
tidarem, tulajsem !
Egy kost akartam [ebédre] hozni,
[de] mivel az istállóm nagy, nem foghattam meg;
egy ludat akartam [ebédre] hozni,
[de] mivel a rétem nagy, nem foghattam meg;
egy kacsát akartam [ebédre] hozni,
[de] mivel a malomtavam nagy, nem foghattam meg;
habár [a kínálni valóm] csak egy tyúk vagy egy kakas is t
tartsátok mégis nagy [megvendégelésnekj és egyétek,
komáim, komámasszonyaim! *)
40.
suk-at korn§m kostSm,
o éay korneülan süs§2§ uke ;
suk-at koélaWm ertátdm-at,
elnet koélaülan süs§z$ uke;
sukat küfiaretdm ertalUm-at,
resetkan küfiareDlan sus§z§ uke;
suk-at kuyarnat ertalU,
kandas kuyarnaDlan süs§2§ uke;
suk-at rbdSm kufsaldm,
tidd rbddlan súsSzS uke.
Sokat utaztam, vándoroltam,
a kazáni úttal fölérő [út] nincsen;
sok erdőn át jártam,
az elnet-i erdővel fölérő [erdő] nincsen ;
sok hídon át mentem,
rácsos korlátú hídaddal fölérő [híd] nincsen;
*) tular tkp. = «fiam (ill. leányom) ipa»; tulatts9 tkp. =
«fiam (ill. leányom) napa». Azonkívül idősebb emberek udvarias
ságból ezekkel az elnevezésekkel czímezik egymást.
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sok péntek elmúlt,
a hetedik péntekkel*) fölérő [péntek] nincsen;
sok rokonom volt nekem,
ezen rokonommal fölérő [rokonom] nincsen.
41.
kandas kofiastan ufyam
plt-ak kapemlan kels9S9,
poltinnikas ola potam
plt-ak kSdalemlan keltsd,
teyg-ak pelakas söfíSjseni
plt-ak ftuilan kelsdS9,
tídd sai-at rodem
plt-ak t'íonemlan kelédSd.
Nyolcz bőrből való bundám
a testemhez éppen jól áll,
a félrubeles tarka övem
a derekamhoz éppen jól áll,
a másfél rubeles kendőm
a fejemhez éppen jól áll,
ez a kedves rokonom is
éppen kedvemre való.

42.
s ernur
marin kur§kxs§m
taraum fíakxsdn kuzdsna;
kapka ondíédkd tölSn soyalna,
sindídran pida q^iikdmdatd ;
toskalt mu(tsask§ pural§n soyalna,
izi ay§tanet (VukdmdaXd ;
pörtönd'zdket kiizgWn soyalna
kü-dejs-^t peskddsn tüfédldds;
port pokHet puráldn soyalna :
sikxédn pűsSn kdid,
üstel pokxáeket puraWn sitsna
mamdk-tejs-ybt yuskddSn túfédlddé.
A sernur-i cseremisz halmára
vörös kártont [az útra] kiterítve fölhágtunk;
a kapu elé jöttünk és megálltunk,
a meglánczolt kutya hangot adott;
t - f) T. i. a hetedik péntek a húsvét utáni; akkor van vásár
napja és ünnep.
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bementünk [az udvarra] és megálltunk a lépcső végénél,
a fiatal kakas hangot adott;
fölmentünk [a lépcsőn] és megálltunk a tornáczban,
kőnél keményebbnek látszott [az élet]; *)
bementünk [a szobába] és megálltunk a szoba közepén,
füst és gőz [az asztalon lévő ételekből] látszott;
mentünk és leültünk az asztalhoz,
pehelynél puhábbnak látszott [már az élet].
43.
korem pundas pamases
süryem musk§n kuzdédm,
kürSk kSdal pamases
kidem süglten kuzUssm.
kue pmal kdsneydzUm
ai§ySis at§s nalza,
adak nömnan yai rbdSZSm
pörtk°dís pörffis naygaiglza !
A folyóvölgy fenekén lévő forrásban
arczomat megmostam és fölhágtam [a lejtőn],
a hegylejtő közepén lévő forrásban
kezeimet öblögettem és fölhágtam [a hegyre].
A nyírfa alatt [szedett] epret
helyezzétek át az egyik edényből a másikba,
olyan vendégeket pedig, mint mi vagyunk
vigyetek [vendégségbe] házról házra.
44.
mündür kuJdrt's^ Ididdrtales,
sSfár sáfár d'iiret d'ürdales,
s§fár sáfár d'iiret
rrí?land§ sorz%lan loyales ;
iziz-at otyles, kxiyuiat otgles,
nömnan yai£§m ol'ales /
nömnan yai£3m ol'ales,
nó'mngm sümlan loyales;
ol'ales y§nat otales,
tajses erlas fáid jörales.
Messze dörög az ég,
finom permeteg permetez,
*) Azaz: restelkedtünk és zavarban voltunk.
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII.

**
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a finom permeteg
a föld szélét1) találja;
kis [emberek] beszélnek, nagy [emberek] is beszélnek,
mifélénkről beszélgetnek;
mifélénkről beszélgetnek,
[a beszédük, pletykájuk] a mi szívünket találja; 2 )
beszéljenek, a mit beszélnek,
csak ma és holnap törődünk [avval].3)
45.
törzaydfs-Qt oiidíqtdm-at
urermn urerridii kopldzs,
•iiremedydtts-g>t ondigXdm-at '•',
pasun pasim kowldds,
pasuedyd jísat ond'éaldm-at;
solerün tumervn köpldds ;
solerzÜn ukseréd suerak ulmas,
twmerédn ukser£§ {süUKdodrak ulmas;
nómnan tolrnas ísütskdddrak ulmas,
tömdan mimas suerak ulmas.
Az ablakon néztem ki,
sok utcza látszott;
az utczáról néztem,
sok szántóföld látszott;
a szántóföldről néztem,
sok szilfaliget, tölgyliget látszott;
a szilfaligetben az ágak ritkák,
a tölgyligetben az ágak sűrűk;
mi [hozzátok] sűrűn járunk,
ti [hozzánk] ritkán jártok.
46.
k§pt§r kapt§r pSlet kuzdé,
s§(3§r safí§r d'üret cl'ürdaTd,
éd@§r sa(3§r dfürzd-derid
mHíat nöralna.
t§s toskaldm, tus toskatdm,
ombal sőrdskd toskaldm,
*) Azaz: a szemhatárt.
2

) A z a z : sérti.

3

) Azaz: míg itt, mint vendégek vagyunk; azután, mikor
már elutaztunk, a pletyka már nem ér minket.
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t§s tainaldm, tus tainaldm,
tular tulajsd ftokten eyetatdm.
oi tularem tulaféem,
•Sodaran uskal ske-at uldalna!
hitta-dend pualda,
jolda-derid nömnan-dek-at mialza!
m§id tőiden koltSsna,
m§id korn§m IdsWsna,
tdié-at mialza
túdS korn§é-den-ak!
Kis, gyér felhőcske emelkedett
finom, gyér eső esett,
a finom, gyér esőben
mi is megáztunk.
Ide léptem, oda léptem,
a pad szélére léptem,
ide botorkáltam, oda botorkáltam,
komámra, komámasszonyomra támaszkodtam.
Jaj komám, komámasszonyom,
[nagy] tőgyű tehénhez hasonlók vagyunk! *)
Kezeitekkel megvendégeltek [minket],
lábaitokkal mi hozzánk is jőjetek!
Mi [ide] megérkeztünk,
mi megcsináltuk az utat,
ti is jőjetek,
ugyanazon az úton!
47.
uria-pe/set joyg§det
türedal nalde ok joygestalt,
suld-pejset joygSdet
türedal nalde ok joygestalt,
port körlet joygSdet
nömnan kaialde-at ok joygestalt.
nömnan koismd d'umd olmes
jüm§n afiada ftolten pü£§,
m§land§ afiada nölten pü£§,
kiita-derid pualSn
jolda-derid poktalSn miza!
*) Azaz : a következő alkalommal, mikor ti hozzánk jöttök,
mi olyan adakozók leszünk, mint egy jó fejőstehén.
16*

*-
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A bekerített rozsfölded területe
a nélkül hogy [a rozsot] arassák nem lesz tágabb,
a bekerített zabfölded területe
a nélkül hogy [a zabot] arassák nem lesz tágabb,
a házbeli terület
a nélkül hogy mi elmenjünk nem lesz tágabb.
A helyett a mit mi [itt] ettünk, ittunk,
az ég asszonyteremtöje eressze le és adja nektek [áldását],
a föld asszonyteremtöje emelje föl és adja nektek [áldását],
miután kezeitekkel adtatok [nekünk ételt, italt],
lábaitokkal utánunk jöjetek [vendégül hozzánk]!
48.
küfig,r muj'sfis lappra súd§£§
küren ftiifön kotss§é3,
ffl/sd-lai (3l/sT>-lai ftit's pamaset
fíit's alasan d iisdé7>,
bl§k pundas súr)§2§
isoman Sulvn kot'ssd£d.
nömn$n d'um.9 kot'smd olmes
asölai poig>n te liza,
júmSn afta ftolten pü£§,
m§land§ afía kuzdkten púid!
A híd végén [lévő] alacsony fü
a sötétbarna kancza eledele;
az ö . . . . ö . . . . öt forrás
az öt herélt ló itala;
a völgyrét fenekén [lévő] fű
a vemhes kancza eledele.
A helyett a mit mi [itt] ittunk, ettünk,
ti nagyon gazdagok legyetek,
az ég asszonyteremtöje eressze le és adja [nektek áldását],
a föld asszonyteremtöje emelje föl és adja [nektek áldását]!
6. K ü l ö n f é l e

dalok.

49.
izi koremetdin ftond'éalasdz'd
mo pasmaé§ mo mb£§ ?
izi tapletdm küzalaédéS
mo toia£§ mo mbéSí
izi ko£ereidm ieydldalas§Í9
mo joltasdzS mo mo£$?
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izi um9retdm ilalas§z'§
mo jesd£d mo mo£§ ?
A kis patak átmenéséhez
miért volna neked szükséged pallóra?
A kis lejtőcskére fölhágni
miért volna neked szükséged botra ?
A kis fenyőliget átjárásához
miért volna neked szükséged társra?
A rövid emberélet végig éléséhez
miért volna neked szükséged feleségre?
50.
elnet pünd'éet kuyu jriind'zet,
toftar-fionddőam Uot ku(Ug,lza!
elnet húrokét kuyu kúr§ket,
alasa ftaidam Uot kujísglza!
elnet fíüdet kvyu ftüőet,
fíedra-kdldam Uot kujísqlza!
tenesd samaníd kafira,
ustam akSldam Uot kujsglza!
Az elnet erdő fenyője nagy fenyő,
[vágásánál] a fejsze nyelét erősen fogjátok!
Az elnet [erdőben lévő] hegy nagy hegy,
[mikor ott jártok] a fékszárt erősen fogjátok!
Az elnet folyó nagy folyó
[mikor vízért mentek] a veder fogantyúját erősen fogjátok!
A jelenkor veszedelmes,
az eszeteket, okosságotokat szilárdan fogjátok!
WlCHMANN G Y Ö E G Y .

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Ötödik közlemény.)

A görög- igetőalakok hézagossága és az egyszerű perfectimialakok pusztulása.
61. A görög nyelvnek egyik legfeltűnőbb sajátsága, mely
még a kezdő tanulók figyelmét sem kerülheti ki, az, hogy a
görög igetőalakok (a verbo-k) más nyelvekhez mérten nagyon hé
zagosak, hiányosak.80) Míg a latinban, vagy éppenséggel a magyar
ban igen kevés az ú. n. hiányos ige, addig a görögben nagyon
sok igetörzsökhöz nem minden actiótő volt használatos. Arány
lag sok görög igetörzsök van, mely egyetlen egy actiótőben fordul
elő. Legtöbbször pl. csak imperfectumban; ilyenek pl. sfyu, síjii,
YJ|JÚ, Xsóaoo), £7rtata[iat, %et[j,at, yj|iai, alvódat, [iápva[iaL, xívöjjtai, továbbá éaíKü) v. laO-co, $é(ú, yépü>, ipicío í^o^ai és társaik. Más
törzsökök csak II. aoristosban mutatkoznak, pl. Yévto, Sázs, ecpocYov, (ávaj-ppa^sív, itópov, — továbbá éXstv, ewrstv, meg a reduplicatiós tsrayíóv, Irst^ov, ifoetpvov és társaik. Ismét mások csupán
csak perfectumban, pl. I'o'.xot, ^éytova, surfra (= szoktam, érdekes
egyezés a magyarral!). Vannak törzsökök, melyekhez csak imperfectum és valamelyik aoristos képződött; pl. <p7][u — Itpijaa ;.

80
) Ilyen tőalakot a futurumtőnek és a szenvedő aoristos tövének
különválasztásával az iskolai nyelvtanok (pl. Curtiusé, 1. a 227. §.-t) ren
desen hetet szoktak felsorolni. Az actiókategoriák szempontjából azonban
ezek a tőalakok csak háromfélék:, imperfectumok, perfectumok és képzet
len aoristosok (flektált igetörzsökök) vagy képzett aoristosok (u-sak, és a
kétféle szenvedő tő). Tudvalevőleg az aoristosok közül egy-egy igetörzsök
höz, n é h á n y igetörzsökét kivéve, csupán az egyik fajta aoristos alak szo
kott meglenni, s a mennyiben megvan is m i n d a kettő (pl. eatTjoa — eaiíjv
stb.), a köztük lévő külömbség nem actióbeli természetű, h a n e m inkább
genus- (alkat-)beli, olyanformán m i n t m á s f e l ő l a z zaz-qaa. — I<TT<X37]V és az
É'-fpatJ/a — lypotoíjv alakok közt is. (Az ú. n. \. (nem perf. és n e m szenvedő
aor.) futurum alakjai, m i n t tudjuk, actió tekintetében közömbösek.)
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Suvadod — sSovY]aá{A,7jV — (édöWjdnjv); á^ajJiai — ^Ya<3á(JiY]V (iifáaíhjv); iparai — 7jpaaá{Ji7]v (Tjpáo'ihjv); %Xaíw — sxXaoaa; ofyfro^at —
Yj^fréaihjv ; 7rsTO{Jiat — Í7utó^Yjv; srco{iai — éo7ró{AY]v stb. Másokhoz
viszont csak imperfectum és perfectum volt használatos aoristosok nélkül, pl. %aívo{iai — xé>cao|iat; sfoxa — eoXua ; jtáojtai —
jisjjiaa ; továbbá pl. ópáw — ewpaxa. Vagy aoristos (futurum) és
perfectum, imperfectum nélkül, pl. ITXYJV — TstXYjxa, tacpwv —
téíhjita; £{t&op$ — si^aptai; továbbá ^X&ov — IXifjXoü'ö-a, Ipw ~
síprjxa; vagy ocJjo{iai — onayiza.; Tcsíoo^at -—• Tréirov-ö-a; sSo^at. —
l§Y]So%a. Sok az ú. n. rendhagyó ige (1. a felsoroltak közt is),
azaz az olyan ige, melynek töalakjai nem egy közös törzsökhöz,
hanem külömböző törzsökökhöz tartoznak. Legfeltűnőbb azonban
mindenesetre a perfectum-tőalakok hiánya aránylag igen sok
igetörzsökhöz, az említetteken kívül pl. még ezekhez i s : áXé£n>,
póaxío, Ipoítat, ippw, soStó, S^W, Í7U(jiéXofjLat, jiéXXü), oío^at, oíyp^ai,
őXtaO-ávu), óo<ppaívo[iai, %Vffém, £7co[iai, •frptoaxw, XOCÍKCIÓ, ó[ióp7VD{U,
%ps(i.ávvu{u, stb. stb.
Az actiótövek ezen feltűnő hézagosságának oka első sorban
a görög actióhasználat önállóságában keresendő. Mint láttuk, nem
számítva az aoristosban a jelenség némi csíráit, az actióviszonyítás ismeretlen a klasszikus görög nyelvben. A görög actiók nem
arra valók, hogy két igebeli történés, egy fő- és egy melléktörté
nés közt való logikai vagy éppen idői viszonyt jelöljenek. Az efféle
viszonyítás olyan egybevető, rendszerező, hogy úgy mondjam syntaktikai észjáráson alapszik, melynek úgyszólván semmi nyoma a
klasszikus görög nyelvhasználatban. A görög actióhasználat
annyira nem syntaktikus természetű, hogy ha valamely beszélő
személy, az actióhasználatot szántszándékkal összezavarná, de a
többi kategóriákat (a genusokat, módokat, időket, számokat és
személyeket) egyébként helyesen használná: nem igen vétene a
nyelv logikája ellen, azaz nem beszélne érthetetlenül. Ha pl.
csupa imperfectumban mondana és írna is minden igét — mint
némely iskolakönyvünk példaolvasmányaiban mai nap is szokás —
a kifejezett gondolatok egymáshoz viszonyítása tekintetében ezzel
nem követne el semmi jelentékenyebb, a megértést megnehezítő
hibát. Hanem igenis, nagyot vétene a nyelv psychologiája és
metaphysikája, azaz plaszticzitása, szemléltető és elképzeltető
természete ellen. A görög actiófajták, mint már több ízben ki
emeltem, nem annyira az értelemhez, mint inkább a képzelethez
szólnak; nem arra valók, hogy egy másik történéshez képest
jelezzék az illető történés viszonyát, hanem arra, hogy önállóan
valamifélének képzeltessék a történést.
Nyilvánvaló dolog mármost, hogy erre a czélra nem lehet
minden igetörzsök egyaránt alkalmas minden actiókátegorián ke
resztül, hanem hogy egy-egy actiófaj létrejövetelének lehetősége
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minden egyes esetben első sorban már magától az igetörzsöknek
fogalmi tartalmától, s ebben kivált magának az igetörzsöknek
actiókategoriájától függ. Különösen hézagosnak kell lenni e sze
rint a görög perfectumtő rovatának, mely mint tudjuk, meglé
vőnek képzelt állapotot jelent az állapotot létrehozott történés
erős kiemelésével. A dolog természetével jár ugyanis, hogy az
állapot perfectummal való jelzésére már magában véve is álla
potot jelentő igetörzsöknél nincs szükség. De a történésjelző
igetörzsökök sem mind alkalmasak állapot kifejezésére; az álla
potjelző értelem csak punctuális, vagy legalább terminativ-perfectiv törtónésű igetörzsökök perfectumából érezhető ki.81) Sőt
még ilyen igetörzsökökhöz sem fejlődött ki mindig a perfectumtő,
egyrészt tán alakbeli okok miatt (a képzés nehézkessége miatt),
de másrészt, és különösen : a görög észjárásnak konkrét kifeje
zésmódra való törekvése miatt. Magának a görög perfectumnak
is éppen az egyik jellemző sajátsága, hogy a történést is jelzi
ott is, a hol más nyelvek csak magát (a történést követő) álla
potot jelzik, s mint fennebb megjegyeztük (1. a 28. pontot), a
görög is jobban szerette a meglévő állapot jelzésénél az álla
potot előidézett múlt punctuális történés jelzését. Mentől tovább
haladunk Homerostól a görög irodalomban, annál inkább ta
pasztalhatjuk az aoristi prasteritumnak az achronistikus perfectum rovására való terjeszkedését, térfoglalását; s a görög perfectumoknak előbb hézagosságát, később ritkulását, végül kiveszését részben éppen ez a kifejezésbeli konkrétségre való törekvés,
s az aoristos térfoglalása magyarázza meg.
62. Az eddigi fejtegetések azonban még nem értetik meg
teljesen a görög perfectum térvesztésének és pusztulásának processusát. Van a kérdésnek egy másik oldala is, melynek meg
vizsgálása, bízvást mondhatni, az actió- és időhasználat kutató
jának egyik legfontosabb teendője, mert ennek megértése adja
meg a nyitját a görög és a latin actióhasználat közt levő nagy
külömbségnek.
Ugyanis az aoristos elhatalmasodásával kapcsolatban és

81
) A magyarban is ebből: «utazott, gyűlölte, írogatta* nem érez
hetünk ki meglévő állapotot; ezekből azonban: «elutazott, v. a fővárosba
utazott, v. messzire utazott — meggyűlölte, megírta*, kiérezhetünk. A ma
gyarban is csak az ilyen punctualizált alakok tekinthetők értelmileg igazi
períectumoknak. A latinban hasonlóképen v a g y u n k azokkal az igékkel,
melyeknek imperfectuma is állapotjelző. Taceo — tacebam, splendeo —
splendebam, ardeo — ardebam, sto — s t a b a m ; az egyszerű igék perfectuma
nem is használatos, de cowticui (impft.-a: contice-sc-o!), fécarsi (exardeSC-oí), azaz: a perfectumban igekötő is szükséges, és a hozzá való imperfectum nem állapotjelző.
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kétségkívül ennek hatása alatt mutatkozni kezd végtére a görög
nyelvben is egy rendkívül fontos és érdekes nyelvtörténeti jelen
ség : az, hogy a hellenismus korának beköszöntével az achronistikus perfectumalakok
állapotjelző értelme elhomályosodik;
az
egyre ritkuló, akkor már talán csak az irodalmi nyelvben diva
tos achronistikus perfectumalakokból (fé^poups) a meglévő állapot
helyett az aoristos indicativusához hasonlóan inkább csak a
punctualis történés jelzését érzi ki nemcsak az egyre szaporodó
görögül beszélő barbárság, hanem maga a hellenistikus és római
kor görögsége, sőt maguk a görög írók, s a legelső görög gram
matikusok is. Már pedig, mihelyt a történés értelme lépett az
állapoté helyett előtérbe, ez a történés mindenesetre csak múltnak
volt érthető (1. a 12. pontot), még pedig punctualis actiójú múlt
történésnek. E szerint a perfectum achronistikus alakja (fé^pacps)
az aoristos múltjával (s^pa^s) teljesen egyforma jelentésűvé vál
ván, emez az alak végképpen feleslegessé tette és kiszorította a
kezdettől fogva hézagos, s külömben is egyre ritkuló perfectumalakokat, először is az achronistikusakat, de ezekkel együtt a
prseteritumot (éfrypátpst) is, mert erre, ha már a másik alak is
multat jelentett, önálló használatban semmi szükség sem volt.
A klasszikus mintákat követő irodalmi nyelvben persze fennma
radtak azontúl is, messze be a byzánczi korszakba, a hagyo
mányos perfectum alakok, s voltak még igen késői korszakokban
is írók, kik az alakokat elég helyesen használták. 83 ) De magija82
) A. (Kr. előtti I I I . századból való) Septuagintában még egyetlen
egy kétségtelen példát sem találtam az achronistikus perfectumnak elbe
szélő használatára. Az a példa, melyet SOPHOCLES idéz (byzánczi szótárá
ban, -45. lap) semmit sem bizonyít, m e r t oratio obliquában fordul elő.
Ilyen példát tuczatszámra lehet idézni, de nemcsak a Septuagintából, ha
nem, m i n t tudjuk, a klasszikus nyelvből is. (L. a 20. pontot B. I . alatt,
továbbá az 50. pontot b) alatt és a 71. jegyzetet.) A perfectum achroni
stikus alakja ugyanis n e m az elbeszélő, h a n e m a szereplő személy szem
pontjából magyarázandó efféle példákban (Septuag. Exod. 32, 1, TISCHENDOKF 6 , 1880): m\ táwv h Xaó? STI x e ^ p ó v i x E Miouarjs. (Ezt idézi Sophocles;
de idézhetett volna még száz példát is, v. ö, pl. Genesis V I I I . 12.: xot
Eyvw NU>E o~i XEXÓTÍOÍXE xö űowp; G e n . XIV. 14.: áxoúaas őe "Appajj. í.ti $)(_aaXtÓTEUTai A t ó t . . . ; Gen. XXX. I . : 'ISoűaa SE cPa-/r(X ott oü TETOXE TW
Maxtóp.. .; Gen. X X X V I I I . 14.: 'iös f*P ^ Tt ^Y a ? f'T o v e SIJXÍ&JI stb. stb.)
Természetesen szintén a szereplő személy szempontjából magyarázandók
helyzetkonstatálóknak (nem történést-elbeszélőknek) a z e g y e n e s i d é 
z e t e k b e n előforduló efféle alakok: Gen. X X I . 17.: p j csopoű" e n a x rj * o t
-fap ó £eb; TÍjs ^covrjs TOU JtaiSíou; Gen. X X V I I . 2.: 'ISou y e ^ r l p a x a ; Exod.
X Í X . 4.: AuToxt EiopáxarE ?oa TCETCoírjxa xot? AtyunTÍon. A Septuagintában
tehát a perfectum-alakok használata n e m m u t a t j a az akkori x-jivrí-ben
kétségtelenül m á r szintén meglévő zavart. Nem találtam m ú l t történésjelző
achronistikus perfectumot POLYBIUS (meghalt 120 körül Kr. e.) és CASSIUS
D I O (meghalt 235 körül Kr. u.) szövegében sem, sőt ellenkezőleg, konsta
tálnom kell, hogy elbeszélésben csak oratio obliquában fordul náluk is
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rázni már nem tudták őket, nemcsak az írók, hanem a gram
matikusok sem. A legelső grammatikusok egyrészt már az aoris
tos és a perfectum keveredésének korában éltek, másrészt nem
szabadulhattak Aristoteles időelméletének hatásától: nem csoda,
elő az achron. perf. alak, azonkívül pedig csak a szereplő személyek be
szédeiben található, m i n t meglévő állapotokat konstatáló alak. Ha tehát
szövegkritikailag csakugyan igazolható ez a mondat, melyet CHADZIDHAKIS
(Einl. 204. 1.) Cassius Dióból idéz (I. 203, 24.): XEXEUXS xávxwv eöSaijxove'oxaxos, 7tXr;v őoa XE X ú TXTJ xa i Txspl T5V TtaíScov, akkor a XEXÚJXTJXOU alakot sem
szabad aoristos értelműnek felfogni (annyival kevósbbé, m e r t XEXEUXÓC achro
nistikus alakkal kapcsolatban fordul elő), h a n e m ez esetben első és tudtom
m a l egyetlen példa a klasszikus és klasszikus-utánzó görög irodalomban,
melyben az achron. perfectum alak m a g y a r m ó d r a m i n t az ú. n. prsesens historicum (XEXEUXS) párja szerepel, úgy, hogy a xeXsuxa történéskon
statáló, a XsXüKTjXa'. állapotkonstatáló á t k é p z e l é s e s alak, vagyis a régi
rósz terminussal szólva: a XeXű^rjxat is «prsesens historicum*. V. ö. a 48.
pont végét, ós a 47. pontot. A perfectum p r a e t e r i t u m á n a k Polybios
és Cassius Dio-féle használatára azonban még visszatérek. — Az achronistikus perfectumok elbeszélésben való, aoristi praeteritumszerű hasz
n á l a t á r a a legrégibb, előttem eddig ismeretes i r o d a l m i példák az
újszövetségből valók. MÁTÉ Ev. 13, 4 6 . : áTxeXSwv nér.pctxEv (== ETicóArjoe)
feftvT'a S»a ET^EV xai ^yópaaEv auxóv. (Itt az aoristoshoz képest látszólag
éppenséggel előzményes multat jelöl a perfectum; talán efféle példák
zavarták m e g AMMONIOSÍ.) PÁL, Zsid. 11, 17.: r.la-Ei r.p oaeVIQvoy EV
1
A(3oaa[x xbv 'Iaaax. Ezt a két példát idézi SOPHOCLES (1. f.) byzánczi
szótárában. Magam is átnéztem Máté egész evangeliumát,s az Apokalypsist (mind a kettőt a Tischendorf-féle szöveget átvevő GrEBHARDT-féle
kiadásban, Leipzig, 1881), ez utóbbit azért, m e r t újabb időben tudvalévőleg
n e m J á n o s apostolnak, h a n e m egy később (a I I . században) élt másik János
nak tulajdonítják (1. a CHRiST-féle irodalomtörténetet, 3 881. 1.). Mátéban
kétségtelen példát (azaz n e m oratio obliquában vagy párbeszédben elő
fordulót) csak egyetlen egyet találtam, a ye'yovs perfectumot EyévEXQ v a g y
Iyeyóv3t értelmében, de ezt is csak ezen a helyen (XXI. 4.): xouxo ös yéyovev
'lux 7rXrjpwSrj xb fcsív Bó. xoü Tzposprjxou; a másik helyen (I. 22.) ugyanez a
kitétel idézett beszédben (az Úr angyalának beszédében) fordul elő, s így
meglévő állapotot is j e l e n t h e t : xoüxo Ss cíAov yÉyovev í'va rXTjotoSíj xb ^TJSEV ÚKO
xou xupbu. Máténál tehát a zavar még éppenséggel nem feltűnő, annyival
kevésbbé, m e r t a perfectum m ú l t indicativusát is használja, a mit pedig
n e m tenne, h a az achronistikus indicativusi is m ú l t n a k érezné (1. V I I . 2 4 . :
XE^EJXEXÍWXO = volt építve, X I I . 46. Etox7jmoav, — ez utóbbi hely igen érdekes,
m e r t a n y o m b a n u t á n a következő p á r b e s z é d b e n m á r achronistikus az
i n d i c a t i v u s : 'áoS íj [A^XÍJO XOÍ en áőeXspcA auxoű eí OXÍJXE l a a v s£(i> ^TJXOÜVTS; auxw
XaXíjoat EITCEV M x'.? aüxor looü r) JJ.. xal ot a. aou E'C;W l o x ^ x a a t v £. coi XaX.—
XTTI. 2. xal ra- b ttyXoc, Ilii xőv atyíaXov EIOX^XEI — X X V I I . 15. eJcá&si, 18. ffiti).
Mindenesetre jellemző azonban, hogy m i n d a prseteritum, m i n d az achro
nistikus alak aránylag m á r igen ritkán fordul elő Máténál. Az Apokalypsisban a következő perfectumokat t a l á l t a m aoristos-multjának értelmében:
V. 7. EVXT]CEV == eXa^ív, v. ö. V I I . 5. i s ; V I I . 14. Et'pr(xa = ETTCOV, V. Ö. XIX. 3.,

a hol a többesszámban m á r a személyjel is az aor. analógiájára módo
sult: Eipr,xav. — A többi példa, hol a perfectum az aoristos múltjával
váltakozva fordul elő, az Apokalypsisban sem kétségtelen. De XIV. 8.
i r. E á E v BajSiiXióv r\ [XEyáXrj, r\ . . . k tiC'd? t X 8 v r.ávxa xa e'^vv) kitételben a
perfectum nem jelölheti az alany állapotát, tehát itt aoristos helyett áll a
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hogy előbb a perfectum achronistikus indicativusát, aztán az
összes perfectum alakokat, az időkategoriák alapján állva, múlt
időalakoknak tekintették, s a legkalandosabb specifica differentiákat állapítottak meg bennök a «többi» multaktól való elhatá
rolás czéljából (L. pl. a 2. jegyzetben AMMONIOS magyarázatát
Té&v/jxa alakra vonatkozólag).
63. A kérdés történetéről azonban lesz még alkalmam rész
letesebben is szólani. Most csak azt kívánom erősen kiemelni,
hogy a változást mégsem szabad hirtelenül, egyszerre beállónak
gondolni. Saltus non datur in natura. Ennek bizonyítéka, hogy
az állapotjelzésnek egyszerű alakkal való kifejezése a klasszikus
görögségnek sem volt mindig elegendő, s hogy azok az összetett
alakok, melyek az egyszerű perfectumok kiveszése után, mint
állapotjelzők, a kiveszett egyszerű alakok helyébe léptek, már
a klasszikus irodalomban is síírűn mutatkoznak.
Először is — köztudomás szerint — sohasem is volt egy
szerű alakja a görög nyelvnek a passivum perfectum conjunctivusának és optativusának {^s^pa\x\Lévoc, w, SÍYJV) kifejezésére. Pl.
Horn. II. 2 6 0 : |r/]§' sti T7)Xe|j.ctyoio irar/jp XSXXY] [ASV O C, SIYJV.
De a meglévő egyszerű alakok helyett is elég sűrűn használnak
összetett alakot a klasszikus görög írók is, a hol az állapotjelzést
különös nyomatékkal akarják kifejezni. Még pedig először: a
perfectum participiumával összetett segédigét, pl. Horn. 1, 58 ;
oóő' sv&a 7recpuY[j. év OQ TJ S V ás&Xcov, és nemcsak épen s?|u
alakjait, hanem 7téXo[xai fqvo^at és ÓTtápyw alakjait is, és nem
csak passivum vagy medialis, hanem activum participiummal is,
pl. Xen. An. IV. 7.2. owz\'q\v>dózsc, yjaav aótóos, és nemcsak intransitiv activummal, hanem áthatóval is, pl. Herod. I. 45.: Xs^oov . . .
he,.. TÖV xaÖTjpavta aTioXwXsxcDi; saj, u. o. 44.: ^apropó JJISVO<; t á . . .
TrsTiovftw; siTf]; Lys. I. 4 5 . : OD§S 1'jüpaxGx; TJV (!) TÖV avftpwTuov ;.Xen.
Anab. I. 2. 21. őu XSXO'.TUÜX; SÍYJ Soévvsat? ta axpa; sőt már Horn.
V. 873.: aísí tot píftata •Osol TSTXYJÓTS? st^év, stb. stb. Találjuk
perfectum. Ezen a helyen pedig (XII. 3—4.): x*l looC Spáxwv . . . xai í) püpx
aCitou a ú p s i (prses. histor.) tb rpírov twv áotlpcov TOS oipavou xáí s($a). sv auToü; £i; Tr;v "Pi7-

X3

" ° Soáxtov IOTTJXEV EVOJTCIOV TOÜ yuvxixóc,'t'va . •: . TO TEXVOV

ajt^t x«Tacpáy7): a i'oTr,xev perfectum éppen úgy parallel lehet a oócs-. praes.
historicummal is, m i n t .a Dio Cassius-féle példában, annyival inkább, mert
elbeszélésben az Apokalypsis is a múlt alakot használja ehhez az igéhez,
1. V I I . 11. eiarufjXctoxv. Azonban az Apokalypsisre nézve mégis jellemző,
hogy a perfectum múltjára nincs is benne több példa, mint egyedül az
az egy i'.<rrfiW.aav alak. Egészben véve mégis a perfectum achron. alakjá
nak használata még az Apokalypsisban is eléggé klasszikus. A teljes
zavar csak később, a byzánczi íróknál mutatkozik, kivált pl. THEOPHANESnál (példákat 1. CHADZIDHAKIS, Einleitung, 204. és kk. 1.), de másoknál is,
pl. CONSTANTINUS Porphyrogenitusnál (de a d m . i m p . bonni kiadás 170, 7.):
-ó /a-fávo? exctvo; ÖE'ŐWXEV ( = EOMZEV) ávSptirco'j;,OCJTOÜ [AET auToi, stb. stb.
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azonban már a klasszikus íróknál, kivált a tragikus költőknél
elég gyakran az aoristos paríicipiumával alkotott alakot is. Ne
vezetesen etjJLt igével: Aesch. Suppl. 4 4 5 : TÍV' auőirjv TTJVÖS firjpoftsio' Sffg; ^oph. Oed. E. 9 0 : oote yáp i)-paau<; ooi' oöv ^poőeíaa?
eífii . . .; u. o. 970.: OÜTW 8' av ftavoov SÍTJ ' | S|AOÖ; Ant. 1067.
avttSou? leng, stb. stb. 1. még példákat és az aoristos és perfectum értelme közt való külömbség fejtegetését a 33. pontban és
a 40. jegyzetben. De nemcsak sljxí és synonymái szerepelnek
segédigéül, hanem a később annyira elterjedt iyjA ige is, azon
ban a latíntól eltérőleg a klasszikus nyelvben ez is inkább intransitiv értelemben, azaz úgy, hogy az állapot nem a hozzá
tartozó tárgynak, hanem a hozzátartozó alanynak állapota. Eze
ket az állapotjelzéseket kivált Sopbokles kedveli (1. a BBUHN-Í.
index 111. pontját a 62. lapon) pl. Oed. E. 577. áSeXcprjv TTJV
sjATjv YTjt^ac s^st<; ( = «elvett állapotban*) vagy); Ant. 22. TO> xaatYVTjToo
Kpéwv TÖV {xév 7cp0Ttaac, töv 8' áttjjiáaas lyei, 1272. zyta jiaitóv
SsíXato? stb. stb. Ezekben a példákban is (Herod. VI. 12): avőpl
<J>cúxaéí aXaCóvt. mtpéfavtis r^éa? autoó? s')(0[xsv vagy Xen. Ánab.
I. 3. 14: wv TtoXkoüQ xaí 7roXXá ^pirjjjiaTa S^O[ASV áv7]p7raxÓT£<;, és
IV, 7, 11 : sv ot? xá ijritTjőeta Tiávxa. st/ov ávaxsxo^iopivot (médium
és nominativus!). az accusativusok a participiumtól függhetnek,
az I^OJJISV ige pedig intransitive ( = vagyunk, SOJIÍV) érthető. —
Mindezen körülírások mutatják, hogy az állapot erős jelzésére sok
szor már a klasszikus görögség is keveselte az egyszerű perfectum
alakokat; de az az összetétel, mely a köznyelvben a kiveszett
egyszerű activum alakok helyébe lépett (és viszont pusztulásukat
is elősegítette) nem csupán az eddig ismertetett alanyi összeté
telekre vihető vissza, hanem a szenvedő perfectum vagy aoris
tos participiumának accusativusából (mint tárgykieyészító'ből) és
I^ÍO átható alakjaiból alakult a görögben is csakúgy mint a la
tinban, olaszban, fmncziában, németben, angolban (az ezekben
a nyelvekben is meglévő io sono, je suis, ich bin, I am segédigével alkotott alanyi összetételek mellett). Mennyire mennek
vissza ezek a transitiv syoi val alkotott tárgyi összetételű alakok
a klasszikus görögségben, arra nézve még hiányzanak a tüzete
sebb tanulmányok. KÜHNEE szerint (Ausf. Gramm.2) 482. §. 11.)
a tárgyi kapcsolat egyenesen alapja az alanyinak (l/co u XaPwv —
IXafSóv vi xai XTjcpftsv &yia) s emennél régibbnek tekintendő; de
KÜHNER okoskodása már csak azért is gyanús, mert úgy látszik,
arra nem is gondol, hogy az I^w ige az i'^to ti Xa(3a>v kitételben
intransitive is érthető. BitUGMANNon is megesett az a hiba, hogy
(Grundriss. II. 1266) a xpó<|>a<; s')(to kitételben transitivnak tartja
az s)(o> igét, és a latin abditum habeo-v&l veti össze. Mivel az
ó-görög perfectum is az alanyon jelzi az állapotot, én egyáltalá
ban kételkedem az accusativusos kitételek régiségében. CHADZI-
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DHAKIS (Einleitung, 205. 1.) csak a későbbi xoiv^-ből idéz kétség
telen transitiv s^co-s példákat ott, a hol az újgörög összetett
per fectum alakok történetét pedzi. Ilyenek Diodor. II. 32 év
OAQ (§i<pirépai<;) oi Ilépaat iá? jraXatá? jrpá£si<; . . . s í p v aovx s t a 7 |x é v a ?, II. 63. . . TOÍX; páőtxa? s ^ s t 7reptxs)(D[j.évoo<;;
Plutarch. Fam. XX. 4 . : TYJV olxíav e í / e oovT£tp7j[JiévY]v;
Camill. 38, 3. xác, uúXac, s t p v av£(p7[Jiév a ? Trinch. 13.(984)
I^w áYopao[jiévov kitételét már egyenesen összeveti CHADZIDHAKIS
az újgörög íyiú áYopaafiivo(v),TCOÜXTJ|JÍVO(V)alakokkal, az £i[u val
alkotott passiv participiumokat pedig az újgörög sípxi Ypa^évo?,
a^oxajx(o[iévo? stb. alakokkal. De CHADZIDHAKIS amazok közé zavarja
az intransitiv s^oo-s alakokat is, és helytelenül értelmezi az összes
alakokat, mert az állapotjelző értelem elhomályosodásával magya
rázza a létrejövetelüket és fejlődésüket, holott pedig ellenkező
leg, éppen az állapotjelzés szüksége hozta őket létre, s az segí
tette őket kizárólagos uralomra az egyszerű perfectum alakok
kiveszése után. Az achronistikus összetett alakokat az újgörög
nyelv is csak állapotjelzésre használja, sohasem elbeszélésben.
Az aoristos ugyanis megóvta mai napig is attól, a mit a ro
mán nyelvekben és a német nyelvben tapasztalunk, hogy t. i.
az összetett perfectum-alakok állapotjelző értelme idővel szintén
elhomályosul.83) Az alól az általános nyelvtörténeti változás alól

83
) I. A. s z e n v e d ő összetett perfectum-alakok értelem tekintetében
az újgörögben megegyeznek a m a g y a r állapotjelzős alakokkal. Valamint az
újgörögben eTvat X-j[jivo(v) perf., éppen úgy a m a g y a r b a n a «fel van oldva, el
van adva» alakok sohasem lehetnek történésjelzők, tehát m ú l t r a vonatkozók.
A latinban, mint tudjuk, sohasem is volt másféle szenvedő perfectum, mint
összetett: captits sum, eram, ero, sim, essem, captus vagy captum esse, de erről
tudnivaló, hogy, noha alkotása szerint nyilvánvaló állapotjelző, mégis in
kább történésjelző értelemben találjuk m á r a latin irodalom kezdetén is,
úgy, hogy a captus sum alak (szenvedő) múlt pillanatnyi történést fejez
ki ( = láXwv, fjpáSrjv), a captus eram előzményes múlt pillanatnyi történést. •—
A francziában ez a történésjelző értelem tovább fejlődött, annyira, hogy a
körülírt szenvedő je suis aimé alak nemcsak nem állapotjelző értelmű, ha
n e m nem is perfectum értelmű, s éppen annyit jelent, m i n t a kiveszett
latin amor alak ( = szerettetem); a neki megfelelő perfectum alak e szerint
még összetettebb: fai été aimé. — A németben a fem-nel alkotott alakok
mellett a icerden-nel alkotottak valók a történésjelzés erősbítésére; m a g u k
a bin-e& alakok állapotjelzők, m i n t az újgörögben vagy a m a g y a r b a n (ich
bin geliebt, ellenben: ich werde geliebt, és ehhez perfectum: ich bin geliebt
worderi). I I . A n e m s z e n v e d ő értelmű összetett perfectum alakok az
újgörög köznyelvben a transitiv r/w-ból és a (szenvedő) participium accusativus formájából állanak, E/W AU!ÍÍVO(V), mely formatio a latinban szintén
mindig megvolt (1. a 64. pontot) s később a r o m á n nyelvekben uralkodóvá
vált, a magyar nyelvben azonban ismeretlen. De m í g az újgörög nyelv
ben az aoristos megóvta az achronistikus alakokat attól, hogy történés
jelzőkké váljanak, a román nyelvekben és a német köznyelvekben m á r
nemcsak megindult, h a n e m hatalmasan jelentkezik az az általános nyelv-
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azonban, hogy a perfectum egyszerű alakjai elvesztik állapotjelző
értelmüket, s nevezetesen, hogy az achronistikus állapotjelző alak
múlt punetuális történésű elbeszélő értelművé és használatúvá
(aoristi praeteritum értelművé, perfectnm historicummá, narratif-vá, passé dófini-vé84) válik, a klasszikus görög nyelv sem von-

történeti jelenség, hogy m a g u k az achronistikus összetett alakok is elvesz
tik állapotjelző értelmüket, melynek pedig létrejöttüket köszönik. A német
nyelvből budapesti embernek példa sem szükséges a tény bizonyítására.
Mindenki tudja, hogy a budapest-környéki németség az ich sah, ich las
elbeszélő alakokat alig használja, h a n e m az ich habé gesehen, ich habé gelesen alakokat mondja m ú l t aoristos értelemben. De nemcsak a tárgyas
összetételű alakokat használja így kivált a délnémet (oberdeutsch) köz
nyelv, h a n e m intransitiv igék alanyi összetételű bin-es alakjait is, azaz e
helyett ich ging, ich erschrack, ezeket: ich bin ( hinjgegangen, ich bin erschrocken, elbeszélő múlt értelemben. — A franczia nyelvben az iskolai
traditió hatása nem engedi ez alakhasználat elhatalmasodását; de bizo
nyos, hogy köznapi használatban az összetett (eredetileg állapotjelző) ala
k o k : fai vu vagy vue, j-ai lu vagy lm, je svis venu vagy venne, je me suis
tromfé vagy tromfée ott is erősen szorongatják m á r az ú. n. narratif vagy
passé défini alakokat, a latin perfectum historicum származékait, melyek
az irodalmi nyelvben szilárdul m e g m a r a d t a k régi functiójukban. Az olasz
köznyelvben sokkal erősebben mutatkozik a jelentésváltozás, m i n t a h a 
gyományhoz jobban ragaszkodó francziában; 1. VISING J.-nál (Die realen
Tempóra der Vergangenheit im Französischen und den übr. romanischen
Sprachen, Heilbronn 1888, 212. és kk. 1.), pl. GOLDONI «Un curioso accidenteo ez. színművéből a következő helyet (II. 6.): Si ricorderá eh' io gli
ho prestati diecimila fiorini quando é entrato nelle finanze ( = mikor belépett, als er eintrat, elbeszélő múlt!). Vagy az «I1 Ventaglio»-ból (III. 1.):
Ma quando siamo entrati (történés), non era ammalata (állapot); e appena
mi ha veduto (történés) si é ritirata (történés) nella sua camera, stb. stb. —
Egyszóval: a másodlagos (regressiv) állapotjelző összetett alakok ismét tör
ténésjelző (aoristi praeteritum) értelmüekké válnak, s az állapotjelzés kifeje
zésére újabb, harmadlagos formatiók létrejövetelét teszik lassankint ezek
ben a nyelvekben szükségesekké. Lassan talán alakilag is egyesülnek majd,
s helyükbe újabb összetételek lépnek (1. MEYER-LÜBKE, E . S. 117. 1.). •—
GABELENTZ (Die Sprachwissenschaft, stb. 1891. 250. és kk. 1.) efféle nyelv tényekből kiindulva állította fel a «végtelen csavarmozgás* (der Spirallauf) elméletét a nyelvtörténetben, v. ö. WuNDT-ot is, Völkerpsych. I . %.
177. 1.
8i
) Az összes többi árja, kelta, germán nyelvekben (1. BRUGMANN^
Kuize vgl. G r a m m . 565.) olyan régi időkbe megy vissza a perfectum indicativusának aoristikus (historicum, elbeszélő) használata, h o g y a görög
nyelv nélkül egyáltalában alig is lehetne fogalmunk a jelenség történeti
fejlődéséről. Nevezetesen a s a n s k r i t b a n (1. Delbrück, Syntax, I I . 26y.)
m á r igen közönséges ilyen értelemben a vedákban is, és még inkább a
prózában. — A l a t i n ú. n. perfeetum-alakok értelméről később részlete
sebben is szólanom kell. De a r r a m á r most czélszerűnek t a r t o m figyel
meztetni az olvasót, hogy a r o m á n n y e l v e k ú. n. passé défini alakjai,
pl. olasz io ebbi, io dissi, franczia feus, je dis stb. n e m egyebek a régi latin
ú. n. perfectum-alakoknál (habui, dixi), melyekben azonban az állapot
jelző értelemnek m á r h a l v á n y nyomai sincsenek meg, h a n e m m ú l t t ö r 
t é n é s t , még pedig sokszor igen érezhető p u n c t u á l i s mult-történést, s-
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hattá ki magát. Ez a legeslegfőbb oka, hogy a participiumot
kivéve a többi egyszerű perfectumalakok, mint feleslegesek, ki
vesztek a XOIVY] StáXsxTOS-ból. A participium azonban a kiveszett
nevezetesen ingressiv (ú. n. beálló) vagy terminativ actiófajtát" jelentenek.
(Olasz: tacque = elhallgatott = conticuit; l'amö = megszerette; sedette =
leült, si giacque =. lefeküdt. F r a n c z i a : feus = m e g k a p t a m , je stis = meg
t u d t a m , je connus = megismertem, stb. stb., 1. MEYER-LÜBKE Rom. Syntax,
132. 1.) — A g e r m á n nyelvekben még feltűnőbb ez a jelenség. Ugyanis,
míg a román nyelvekben megmaradt a latin imperfecti praeteritum alak
is, s m a i napig is ú. n. descriptif v. imparfait terminussal jelölik ' (io aveva,
favais . = h a b e b a m ; io diceva, je disais = dicebam), addig a g e r m á n b a n
ezek az igazi prseteritum-alakok teljesen kivesztek, úgy, hogy a g e r m á n
n y e l v e k n e k e g y á l t a l á b a n n i n c s is m á s e s z k ö z ü k a m u l t s á g
j e l ö l é s é r e , m i n t az á l l a p o t j e l z ő
értelmüket
elvesztett,
m u l t - t ö r t é n é s j e l z ő é r t e l m ű v é vált régi i n d o g e r m á n perf e c t u m o k . Mert hogy a most ú. n. « P r á t e r i t a » közül az erős alakok,
m i n d az ablaut-osak,
m i n d a reduplikáltak, n e m egyebek régi perfectumoknál, ahhoz semmi kétség sem férhet, — csak az ú. n. gyönge alakok
(sagte, lobte) m a g y a r á z a t á b a n van még nézeteltérés, 1. STREITBERG Urgermanische Grammatik (Heidelberg 1896) 323. és kk. lapjait. A mostani
német összetett ú. n. perfectum alakok képzéséről (gesehen, gekommen, befohlen, erkoren stb.) tudni való, hogy ezek voltaképen n e m is perfectumok,
h a n e m csak praepositióval (rendesen *ga-, ge-vel) períektiv értelművé mó
dosított törzsökök, melyekben a praepositio ugyanazt a funktiót teljesíti,
a melyet a görögben az a o r i s t o s k é p z é s (nem a perfectum !) [L. STREIT
BERG, i. m. 278. és kk. 1. Ez a német ú. n. perfectum ich habé gégében
tehát értelmileg n e m a görög őéőwxa alaknak felel meg, de még az E^W
(Se)oo[X£vov vagy s/w (intransitive!) Ssotoxtói, alaknak sem, h a n e m e n n e k :
s*fja v. etjj-í 8oú? (ezen összetételek klasszikus használatáról 1. fenn a szövegben a 63. pontoti vagy még inkább ezeknek az újgörög irodalmi nyelvben szokásos perfectumoknak: ífjo Swast. Az újgörög nyelvben is van
ugyanis a perfectum participiumával összetett perfectum alakon kívül egy
másik összetett alak, mely az s^w segédigéből és az a o r i s t o s igenevé
ből (állítólag infinitivusából) á l l : E'X.W XÚOEI, tyu XuS5j. Érdekes egyezés ez
a némettel. S még érdekesebb, hogy ezek az aoristikus összetételek az
újgörög nyelvben is közel j á r n a k néha a múlt történésjelző értelemhez.
L. pl. A. Martzokis 01 pixpoi [AaSrjTaí [AOU ez. elbeszélésében (Szóxou T,[AEOOXífyov, 1891. 224. 1.) a következő helyet: 1fye{ftj$TJ~v PJTCWC fjrcpÓTaaís\>.o\>
vrcíjpíJEv ájEepíaxs7tTos, xa3óxi a>cpeiXov va Ev5u[xrj^w, Ltt T^V rcpoTspaíav sl^opiev sopTrjv, i'j CÚ SE ;ca paírj pr^ a s I ŐTI óaáxic; Tiporjáw . . . lopni, • • • óXíyot eiffiv p'.
[ia^taí. I t t az ejjw rtapatrjp^asi alak jelentése közel áll a Ttapex^pTjaa aoristoséhoz (=^ megfigyeltem, észrevettem): de a megfigyelés kétségkívül itt i s
olyan tényre vonatkozik, mely általános érvényességű, tehát achronistikus.]
A perfectum-értelmet n e m m a g a a praefixum, h a n e m a participium nomi
nális természete adja meg a német összetett alakoknak. H o g y most m á r
ezeket az összetett állapotjelző alakokat is történésjelző értelemben kezdik
használni, arról fennebb szóltunk. — A m a g y a r perfectum magyarázatá
ban czélszerű lesz majd n e m tévesztenünk el szemünk elől az igekötővel
perfektivált német igenevek analógiáját; erről később, a m a g a helyén.
Most csak arra a tényre gondoljunk ismételve is, hogy a m a g y a r «utazott»
alakból senki sem ért ki m a i napság állapotot, h a n e m csak a períektiv
törzsökű «elutazott* alakból, sőt hogy most m á r ez utóbbi alakot is inkább
csak (múlt) történésjelzőnek használják.
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alakok helyébe lépő összetett állapotjelző alakokban nemcsak
tovább élt, hanem kevés kivétellel úgyszólván minden igetó'höz
kifejlődött a közép és újgörög népnyelvben.85)
GYOMLAY GYULA,
85
) L. CHADZIDHAKIS, Einleitung, 206. 1. Mi lehet ennek a jelenség
nek az oka, azt eddig t u d t o m m a l senki sem kutatta. A jelenség formális
lehetőségét m e g m a g y a r á z z a az összetett alakok alkotásának könnyűsége
(szemben a régi görög egyszerű alakok nehézkességével). De mi szükség
volt r á j u k ? Az alakok megbízható statisztikájával kellene rendelkeznem,
h o g y erre a kérdésre határozott feleletet adhassak. Később tán sorát ejt
h e t e m ennek a vizsgálódásnak. Addig csak hozzávetésképpen mondom el
a véleményemet. Először is a népnyelvben, ú g y látszik, csak a perfectumos
E)(Ü) XujjLévo(v) és efya XUJJLÉVO(V), illetőleg sTuat XU;JÍVO? és ^'jjiouva XUJAÉVO? alakok
h a s z n á l a t o s a k ; az aoristos-os s^w XÚOEI ós eT/ov Xúast, illetőleg tyo XuSr] és
sí/ov Xu3?j alakok az irodalmi nyelv alakjai. Másodszor az achronistikus
Ijrta Xujjiávo(v) ós e?[j.ai XUJJLÉVOÍ, továbbá iyw Xúast és E/U> Xu^rj alakok mind a
népnyelvben, mind az irodalmi nyelvben igen ritkák, s az irodalmi nyelv
ben való használatuk (1. fennebb a 84. jegyzetben E/W 7capaT7jp7Jast alakot)
ú g y hiszem, a franczia konstatáló functio (j'ai observó) utánzásának tulaj
donítandó. A gyakrabban előforduló prseteritumok — etya Xup.svo(v), 7j'[/.ouva
XU[JÍVOS, és eí/ov XÚOEI, efyov Xu^íj alakok pedig, kivált az utóbbiak, nem m i n 
dig m ú l t állapotot, h a n e m gyakran e l ő z m é n y e s m ú l t t ö r t é n é s t fe
jeznek ki. Az irodalmi alakoknál ez a functio formailag is érthető, m e r t
hiszen XÚSEI és Xu^íj voltaképpen aoristos alakok, tehát történésjelzők; de
érthető azért is, m e r t nézetem szerint ezt az alakhasználatot az újgörög
prózában valószínűleg szintén a franczia nyelvhatás is elősegíti. E r r e
m u t a t , h o g y míg némely írónál alig fordul elő a perfectum praeterituma,
addig másoknál, kivált franczia műveltségűeknél, éppen olyan gyakori,
m i n t a francziában. Különösen szereti pl. Gregorios XENOPULOS, jónevű
újgörög író és journalista. Csupán egy rövid elbeszélésében (fO Xtor.oZúxrfi,
1. a Drosinis és Kasdonis-f. Néa cEXXoí? 1894. évi I. évfolyamának 287—
296. lapján) egy egész csomó ilyen alakot találtam, s ezek közül némelyek
ugyan erősen állapotjelzők, pl. ezek: IVIETOE ttva? rjfjipac s ? x £ x a T a o x p t ó a s i
juAíjpes TO o/áoióv TQU, E Í ^ E V güpst 6Xou? TOÜ; TITXÜU; . . . xai <TI](J.EIÚOE t . . .
xaí 7ioXXoü; av.yjMí, oí ÖJKÍÍOI 3a tw lypeiaí^ovto; de nagyobb részük francziás,
előzményességjelző, pl. mindjárt az elbeszélés elején ezek: CH 7tpoxr;puij'.s
TOŰ IIOITJTIXOÜ Aiay<jűviffjj.ou évépxXsv E?S a'jXXoYta[Aou; (gondolkodóba ejtette) TOV
üofvov J^XaSav , » . E í v ev ÉxöwaEt (il avait publié) xa\ OUTOÍ TS; OUXXOY«? TOU,
síy.sv bKctyyzíXzi
(il avait déclamé v. récité) ito^uata . . . il%* f' v £ t ^°"
yo; (on Tavait mentionné) stpi auxotí ek TOV TÜ7COV, £ ' X . E V a x o ú a E i (il avait
entendu) srcaívou? xai auY/ap/jTrjpia. Az újgörög nyelvben tehát a perfectum
m ú l t alakjai, úgy látszik, részben a viszonyított használatnak is köszönhetik elterjedésüket. Ez annyival inkább hihető, m e r t a klasszikus kor
végén (a hellenisztikus meg a r ó m a i és byzánczi korszakban) is konsta
tálható m á r a görögben az egyszerű ú. n. plusquamperfectum-alakoknak
is előzményes történést jelző, t e h á t viszonyított használata, m i n t gondo
lom, nemcsak a természetes értelemmódosulás következtében, h a n e m talán
a latin próza hatása alatt is. E r r e később még visszatérek.

A moldvai csángók nyelvjárásához.
A NyK. 37. kötetében (149—163. 1.) érdekes tanulmány jelent
meg «A tí, 8, z, s és i hangok története a moldvai csángó nyelvben*
czímmel. Érdekes e tanulmány különösen amaz ellentót miatt, a mely
némely eredményei s mindazon munkálatok közt fennáll, melyeket
eleddig, évtizedeken keresztül, magyar búvárok végeztek. Van külö
nösen egy eredménye, a mely egyenesen meglepő'. Egy hangváltozásról,
vagy helyesebben, egy hangtani jelenségről, melyet csaknem az összes
kunt járt magyar utazók megfigyeltek vagy följegyeztek, nyiltan,
egyenesen azt írja a szerző, WICHMANN GYÖRGY, hogy az legenda,
értvén ezen nem kevesebbet, mint azt, hogy kritikátlanul átvévén
egymás följegyzéseit, nem létező vagy félreértett adatokat nyújtottak
e nyelvjárásról mindenekelőtt e «babona* forrása GEGŐ ELEK, s utána
JERNEY JÁNOS, IMETS FÜLÖP JÁKÓ, KOVÁCS FERENCZ, SZARVAS GÁBOR,
MUNKÁCSI BERNÁT, BALLAGI ALADÁR S e sorok írója. WICHMANN GYÖRGY

tanulmánya egy helyén (NyK. id. köt. 155. 1.) szórói-szóra ezt mondja:
«Az a sok szó, mely a cz-ről, a «híres» moldvai csángó czről esett,
az mind — legenda, a melynek első elbeszélője a ,Sz. Ferencz szerzetbeli magyar hitszónok' P . GEGŐ ELEK.» WICHMANN e negatióhoz eredeztetósi gondolatot fűz, e negatio munkájának fó'eredménye. Pedig éppen
ez ér benne a legkevesebbet, mert az egész egy nagy túlzáson alapult.
0 ugyanis, bár bizonyos nyelvtörténeti fejlődés bizonyítására, igen
helyesen, e kérdés eddigi irodalmából indul ki, mégis az utazóknak
inkább csak általános megjegyzéseit közli (a csángók így, vagy úgy
beszélnek, selypítenek, ez-znek stb.), a helyett, hogy az eddig közölt
nyelvi tényeket is vizsgálata tárgyává tenné az egész vonalon. Pedig
a ki egy egész irodalom homlokára oda akarja tűzni a kritikátlan
átvételnek szégyenszavát, annak különösen kötelessége megnézni azt,
a mit légből kapottnak ítél. WicHMANNtól joggal várjuk tehát, hogy
sorba átvette ez irodalmat részleteiben s nemcsak az általános jellem
zéseket veszi figyelembe, hanem a közölt adatokat is. Sokan azt írták,
hogy a csángóknál cs helyett néha, vagy gyakran, vagy mindig cz-t
hallani. Felkutatta-e WICHMANN pl. a közölt cz-a alakokat az eddigi
irodalomban, megállapította-e megbízhatóságuk mórtékét, mielőtt azt
a tudományos szempontból súlyos szót, hogy legenda, általánosságban
kimondta rájuk ? S bár a vitatkozásoknak nem vagyunk hivei, felel
nünk kell e kérdésre, de a források tökéletes, elfogulatlan figyelembe
vételével. S a szakemberek munkái mellett igen fontosak itt azok
Nyelvtudományi

Közlemények.
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megfigyelései, kik nem nyelvtudományi czélból járták be a Moldva é s
Szereth völgyeit; súlyt helyezünk művelt magyar emberek megfigye
léseire, kik magyarul tökéletesen tudván maguk, bírtak annyi intelligentiával, hogy ha azt hallották valahol csak helyett, hogy czak, akkor
ezt jegyezték fel. S ha ezt jegyezték fel, nyilván ezt hallották. Lássuk
hát azt a legendás irodalmat!
1. GEGŐ ELEK.*) 0 volt az első nálunk, ki a csángókat önálló mű
tárgyává tette. Nem állítjuk, hogy valami nagyon alapos búvár lett
volna. Kitűnő szónok, aranyszájú pap volt, kiben több volt a lobogó
lelkesedésből, mint a komoly elmélyülésből. Mi is kifejeztük abbeli
véleményünket, hogy GEGŐ egyes székelyföldi élményeket áttett ro
mániai területre. Történeti szempontból sem sokat ér munkája. De
a kételkedésnek is vannak határai. Lehetetlen, hogy egy ember, már
akkor Akadémiánknak is tagja, kitalált volna nyelvi tényeket. Adatai,
nyelvi megfigyelései, már a következetlenségek miatt is, annyira
magukon hordják a valóság bélyegeit, hogy azokban nem lehet kétel
kedni. Ha GEGŐ csak annyit mondott volna a csángó nyelvről, a
mennyit W. idéz tőle a «többi» közül, akkor talán még föl lehetne
tenni, hogy rosszul hallott valamit, vagy talán selypes emberrel beszélt
és jogtalanul általánosított. De GEGŐ több fontos adatot idéz, a mit
W. közölni feleslegesnek tartott.
íme, minket érdeklő adatai:
20. 1. a' lakosok' czengő dialektusából is rögtön észrevevém, hogy
chángó helységben vagyok. | u. o. diczérteszszék Jészusz j A' szomorú uninczen
honnoczkájábaw> Ferenczem ismerőséhez szállíta, 21. 1. | Hozz ki anyám
székeczkét, Hadd vegyük le székelykét, 53. 1., (vers) | . . . a' chángó gazd
asszonyok eddigien az oláhokat követvén, némelly böjti napokon atojásszal
meg nem pogányították a' tésztáczkát* 53. 1. | fejieczkiem = fejecském,
78. 1. | iugy megfutaosziám uaz iöneöczke aután = ugy megfutosám az
ünőcske után, u. o. | lelkeczkém, boroczkdm, Boriszka, Juliszka, Aniszka \
A' cs és s helyetti ez és sz czengő, sziszegő fogbetük; p. o. czak szósz —
csak sós; 's így három eltávozó kellemetlen szokások rongálják, homályo*) Tulajdonképpen ZÖLD PÉTER, az első- magyar ember, a ki, tud
tunkra, kiint járt a moldvai csángóknál, de ő nyelvi tényeket nem közöl.
W. ismertetések után idézi nézetét a csángók nyelvéről, pedig ZÖLD
PÉTEKnek szószerint, eredeti latin szövegében van írása közölve olyan
könyvben, a melyet maga W. is idéz utóbb. ZÖLD PÉTER 1781 január 11-én
levelet, tudósítást intéz BATTHÍÁNI IGNÁCZ gr. volt erdélyi püspökhöz
(közölve VESSELY, IMETS és KOVÁCS könyvében, 1. alább 2. rész, 57. 1.) s

ebben ezt mondja:
«Hungarorum verő posteri actu novem in Parochias divisi, et per
Principatum illum dispersi sese «csángó-mag yarok» nominarunt, nominantque in hodiernum diem, constat nihilominus illis ex traditione Suorum
inajorum multas inter se familias origine saxonicas esse, ut vei ipsa
eorum cognomina in Forrofalva Petras et Kotyer íidem facere videntur,
nullus tamen illorum linguam loquitur saxonicam, v e r u m o m n e s mold a v i c a m , s e u v a l a c h i c a m aeque ac h u n g a r i c a m et c a l l e n t ,
et l o q u u n t u r q u a m q u a m h a n c i n u l t o b l e s i u s
efferant
q u a m nos.»
Ez idézet talán legrégibb utalás a csángók régi kétnyelvűségére és.
magyar beszédüknek a köznyelvtől való eltérésére.
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sítják, sőt érthetetlenné is teszik nyelvöket, 79. 1. | szárig, tó'czér u. o. |
urusfzjdg, nepes(z)tig (így!) | jnszlen és vö. 78. 1. pisién \ Janiszné (Aris
vagy Anna néném | Vö. halasteo, csempe \ pátereczke, oltároczka 80. 1. j
uUzerjén — ugysegéljen n, o. | legeszleg, czupiádonczupa, mindenesz mindig,
szokádalöm, fesztékész, vjjosz, fejtösz — festett gyapottali himzés | Énekeljen,
ha kell a' kántoroczka 81. 1.1 Egyébiránt a' nyelv-vizsgálatra, mindenki
gondolhatja, hogy több idő kívántatik, mint a' mennyit én ezúttal fordít
hattam. | Tulajdonképen azért nem lehet megkülömböztetnünk (t. i. a
székely és eredeti csángó elemeket), mert a' hosszas együtt gyarmatozás
és közlekedés a' dialectust képző szavakat — némelly csekélységeket ki
vévén — csaknem összegyalulta.
Ha így nézzük GEGŐt, egész más képet nyerünk róla, mint a
W. szegényes, megszaggatott idézése után. Világos, hogy GEGŐ alapos
tanulmányt kunt nem végzett. De, a mit hallott, följegyezte és ha
ninczen-t jegyzett fel, nyilván azt hallotta. Éppen nem örült a talált
nyelvi jelenségeknek, tehát nem volt elfogulatlan megfigyelő. Ez is
emez adatok hitelességét bizonyítja. Mert az ő elfogultságának jobban
kedvezett volna egy romlatlan magyar nyelvjárás, mint e sajátságok,
melyeket följegyezni volt kénytelen. S följegyzései mutatják azt is,
hogy már az ó' korában a csángó-székely (s tegyük hozzá: oláh)
elegyülés, melyről annyian írtunk már s melyből W. még nem birt
okulni, mutatta nyelvbeli hatását. Azon adatok, a melyeket GEGŐ
közöl, az élő nyelv után jegyeztettek, hitelességüket joggal kétségbe
vonni nem lehet.
2. VESZÉLY KÁEOLY, IMETS FÜLÖP

JÁKÓ,

KOVÁCS FEEENCZ

stb.

följegyzései*) (vö. V. J. és K. utazása Moldva-Oláhhonban, MarosVásárhely, 1870). Azon adatok, a melyek ez utazók könyvében talál
hatók, sajátos világításba helyezik W. kétségtelenül elhamarko
dott — bár többször megismételt — kijelentését. VESZÉLY KÁEOLY
marosi esperes, KOVÁCS FEEENCZ theologiai tanár, KUBINSZKY MIHÁLY
kanonok, MÁJEE KÁEOLY ügyvéd, IMETS FÜLÖP JÁKÓ gimnáziumi igaz

gató voltak e kis expeditio tagjai. Együtt jártak, együtt csodálkoztak
a csángók beszédén. És, a mi fő, nemcsak kijelentéseket tettek e
nyelvről, nemcsak szavakat jegyeztek fel, hanem egész beszélgeté
seket. A ki gyorsan jegyez, az inkább kihagy nyelvjárási sajátságokat
és köznyelvi helyesírással jegyezvén néhol, csak itthon veszi észre a
bajt, mintsem hogy olyan sajátságokat tenne bele jegyzeteibe, a
melyeket egyáltalán nem hallott. Nézzük hát, mennyiben járultak
hozzá ezek a jó emberek, ama rút legenda kialakulásához.
Kalugerpataka: Szelid, hosszúkás, de szögletes metszetű képe teljem
rokonszenvet gerjeszt. .. Beszédében nem oly feltűnően cz-z és sz-ez . . .
44. 1. | Barát: Baráton egy csángó már észlelő értelemmel és szép «2-ezéssel
adta elő állapotjaikat 51. 1. | Bogdánfalva: . . . e g y 70 éves öreg, Korzán
János vitte a szót; elmondta, hogy ők bogdánfalviak «épen abból a falu
ból, mely tova tetszik (látszik), }&thaszszák kegymetek; ide benn a tereszben ez a jószág a bojáré, nekünk, magyaroknak, oda künn juttattak a
*) JERNEY valóban csak futólagosan beszél a csángó nyelvről, s csak
annyit, a mennyit W. tőle idéz. (150. 1.)
17*
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czelenken (gyarló földön). 56. 1. | A paphoz akarok bemenni — mondom
a szolgálói színű csángó nőhöz. «Nincz honn a páter; hát mit akar
kegymed ? . . . 57. 1. | Kijetek — felelte egyik — nem páterek, hisz kijetek
még czak gyermekek... Mi nem tartjuk páternek, a kinek bajusza sz
még szakálla színez 59. 1. | Néhány csángó használati szót is megjegyeztem,
ú. m. bizonyosz = igaz helyett állandó használattal;... czanódik = terem,
dúsan tenyész, pl. a búza [csinálódik]; czávon = fólkézbeli üst [vö. szerinte
székely csáva, «azon lé, mely a pálinka főző-üstben a tisztálás és utó le
jártatása után marad]; Fülesz = n y ú l . . . [következik néhány székely-csángó
szó, igen helyes fogalom-megállapítással] 88. 1. | Nagypatak: Tisztelendő
Páter!... hát kegymed bizonyoszan páter ?... Maradjon meg kegymed nálunk
páternek, nekünk ugy színez, már szók ideje, hogy ninczen páterünk, pedig
nekünk v o l t ; . . . Jó ember és szereszszük... [t. i. Páter Domokost] 90. 1. |
Diczerteszék a Jézusz! 91. 1. | Ároszval jöttem, szekerész ember vagyok...
Hát mi volnék, — magyar biz éjén, de nálunk ugy mondják, hogy
czángó.. . Mászik nevét nem tudom, a faluban czak ugy mondják, hogy
páter Vinczencz ; vgyesz fiatal e m b e r . . . Kovács, 7. 1. | Nem, ő kieme czak
orgonál és éjenekel u. o. | Jertek ide ti czeledek, ne féljetek; jertek, vegyétek
lé kalapjaitokat, csókoljatok kezet; lásszátok: ilyenek a magyarföldi atyák,
20. 1. | . . . m a g u k a t pedig «csángók»-nak, ' vagy saját kiejtésök szerint,
czángók-n&k nevezik 40. 1. | [vö. W. idézetét 150. 1.] | Végre szeretik a
kicsinyítő szókat, mint pl. lelkeczkém, lednyoczka, házaczka, kerteczke, u. o.
Ez adatok, melyeknek jó része élő 'párbeszédben hangzott el,
tehát nem szógyűjtés, kétségtelenül igazolják, hogy VESzELYék igenis
hallottak cz-s alakokat és hogy W. jogtalanul tekinti e jó emberek
följegyzéseit, ténymegállapításait «felfogás»-nak, mely «a legutóbbi
időkig uralkodott').
3. ROKONFÖLDI-PETRÁS INCZE JÁNOS. Ó az a derék lelkes magyar

pap, ki Forrófalván született csángó szülőktől és DÖBRENTEY GÁBORral
megismerkedvén Borszéken, feleleteket írt ama kérdésekre, melyeket
a csángók dolgában DÖBRENTEY adott fel neki (idézi e feleleteket W.
150. 1.). És ugyancsak PETRÁS tett közzé ROKONFÖLDI néven a Nyr.-ben
(1. Nyrkal.) sok szép csángó dalt, nevet, gúnynevet. W. nak PETRÁS
tanúsága igen fontos. W. szerint mindnyájunk közt, kik ott jártunk
a magyarság e keleti temetőjében, szegény PETRÁS volt a legjobb
fonetikus. O állapítá meg, hogy a csángó nyelvben cs helyett s-et ejtenek
s ez olyan, mint a német fd), anno mundi 1842! Igen sajnálom, de
PETRÁSÍ kénytelen vagyok, már mint fonetikust, leleplezni. O ugyanis
1841 szept. 8-án ezt írja DöBRENTEYnek:
Megvallom, eddig terhes hivatalommal foglalkozva, alig fordítottam
figyelmet az itteni magyarok' nyelvére; de mostani visszatértem után
igen észre tudom venni az eltéréseket, mellyekből már jegyzéket tenni
kezdettem. A' legkülönösb eltérések pedig a' csángó falvakban divatoznak,
hova én papi kötelességem 's más viszonyok miatt nem igen utazhatok;
de igyekezni fogok, hogy engedelmet nyerjek azok' beutazására...
Kelt e levél 1841 szeptember 8-án. A Feleletek pedig, hol
a csodás fonetikai felfedezés olvasható, már DÖBRENTEY kezében
voltak 1841 aug. 31-én. Vagyis pETRÁsnak a Tudománytárban
közölt dolgai olyanok, hogy ő maga is csak úgy emlékezett vala
mire és szükségét érezte, hogy utóbb még bejárja ama helyeket.
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De később volt rá alkalma. Megnézte-e W. a PETRÁS szövegközléseit ?
Nem tudom, ez értekezésben nincs nyoma annak, hogy W. ROKONFÖLDI
szövegeit átvette volna. Ha átvette, f két dolgot megfigyelhetett:
1. PETRÁS csiszolta a dalokat; 2. a cs-s «megfigyelésének)) igen kevés
nyoma van szövegei közlésében. Ha tehát szabad valakire azt mondani
a csángó nyelv régi följegyzői között, hogy adatai, följegyzései nyel
vészeti szempontból csak igen óvatosan használandók, az csupán csak
PETEÁS lehet, a W. fonetikus megfigyelője. Jól értsük meg a dolgot!
A világért sincs szó hibáról, vagy hamis adatokról. PETEÁS stilizálta
a dalok szövegét, hiszen ha .a ritmus nem jött ki, kitoldotta. Neki
még nem lehetett meg az az objektiv fölvevő képessége, a mely nélkül
ma már nem szabad a nép közé menni. És a klézsei temetői kápolna
porladó halottja tiltakozna bizonynyal az ellen, hogy mint nyelvi
megfigyelőt, szíves jó barátja, SZARVAS GÁBOE elé helyezik ! Adatok az
ő gyűjtéséből':
nincsen, csak, budoszó, szenjesz (szennyes), nap szem szüti (nap sem
süti) | Napom napom fényesz napom j Szusz még egyszer világosszan |
Nem mindétig homályosszan | Hogy hazámat ne szirasszam \ magossz,
kissz, vaszárnap, okosz, vasz; de vö. ugyané versekben: hoszas, piross,
íkradságom, kiss, bekösse, bus, tüzes, csikorgás, dobogós, mázos.
Valószínű tehát, hogy e székelyes, vagy egészen székely dalok
eredeti székely ejtésükkel hangzottak fel PETRÁS előtt. Nézetünk szerint
"W.-nak fel kellett volna, hogy tűnjön az az ellentét, mely a PETRÁS
cs-i megfigyelése és szöyegközlóse között fennáll.
4. SZARVAS GÁBOR. Ót W. elég behatóan idézi (13. sor). Nem tesz
hozzája semmi megjegyzést. De hallgatása eléggé vádoló. Tisztelettel
kérdjük, mi jogon nevezi W. SZARVAS ez adatait: nincz, embereczke,
kuczma legendásaknak, holott SZARVAS olyan helyen járt, olyan helyen
hallotta ez alakokat, a hol W. nem járt. W. néhány órát beszélgetett
a bakói piaczon egy luzi-kalagori s egy zsoszéni csángóval. Ennyit
foglalkozott a déli csángókkal személyesen. Ez nem jogosítja őt fel
arra, hogy SZARVAS GÁBOR följegyzéseit a legendák világába utalja.
SZARVAS jól látta kunt a helyzetet, pompásan m< gfigyelte a kiejtés in
gadozását és szavakat, összefüggő mondatokat is közöl. Forrófalván
még emlékezik rá a nép, s a ezegény, akkor már beteg P. «Dominik»
áldva említé előttem kedves személyiségét. Nem, ez adatokban nem
lehet, nem szabad kételkednie senkinek sem.
5. MUNKÁCSI BERNÁT adatai: czonteczka, babeczka, pépirosz, halécska,
faszujecske (Tanulna, a Nyelvt. Társ., 70. 1.) | sorda: csorda, sonka: csonka,
zerge: cserge, busálódik: bucsálcdik 71. 1. | czelleng vö. cselekszik, 72. 1. j
«Bátorkodom e tekintetben páter János szavaira hivatkozni, ki egy alka
lommal megjegyezte, hogy négy évtized előtt, midőn ő Klézsébe vissza
került, e íalu lakossága csak oly csángósan beszélt, mint több más falué
s csak mivel később minden módon a rendes magyar tanácsra ösztönözte
őket. kezdték lassanként elhagyogatni azt a «csúnya selypítést», 71. L |
facska, ruhácska, akkoracska, jobbacskabban, 75. 1. | kárticzka, toviczkább,
aliczkább, 77. 1. | köreim a u. o. | czetertek, készéczke, 78. 1. | büezület, toróczka
80. 1. I könyüezke, 86. 1. | tanácsunkat, tanáczolni, czipül: csipeget, 90. 1. |
czendit: csenget 91. 1. | elezeppül: elkevesedik, elkórczul, papéczka, lányéczka,
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zidoczka, kortaczka, szóczka (só), gödröczke, edeczke (egyecske) s vö. közvetlen
utánuk: inkacskabb, 92. 1. | öcz, öczész, tanáczol, 107. 1. | czánunk vala,
czántál lesz, 109. 1 | keczke, szokaczka, kiczid, ide bé czánódtam 110. 1. |
veczemekor 111. 1. | jobbaczkábban 112. 1. | czudátol: csúful, horgoczka, papáczka s vö. pogocsa, pogocsál.
Ezen adatok háromnegyed része nem a hangtani, hanem a
jelentés- és mondattani részből van véve közvetlenül ellesett monda •
tokból. Fonetikus elfogultság tehát ki van zárva.*)
6. BALLAGI ALADÁR. A moldvai magyarságról írott közleményét
BALLAGI személyes élmények alapján állította össze. Elvegyült min
denütt a nép közé, beszélgetett a nép fiaival, szóval, ha dolgozatában
idéz beszélgetéseiből, följegyzéseiből, akkor azokat nem lehet egyszerűen
a legendák lomtárába dobni. A mit ő följegyzett, azt 6 hallotta. S ha
pl. azt jegyzi föl, hogy czak, talán mégsem ildomos dolog föltenni,
hogy sak-ot hallott. Annyi füle minden művelt embernek van, hogy
a magyar s-et, a magyar cz-tő\ megkülömböztesse. Búvárok között el
végre lehetnek ellentétek ; de azt csak nem lehet józan észszel állí
tani, hogy BALLAGI a tőle idézett, beszélgetésekből följegyzett alakokat
nem hallotta ? ! Ellentmond nz efféle ok nélkül való tamáskodásnak
nemcsak a valószínűség, a valószerűség, mely e följegyzések frisseségé
ből felénk csap, hanem ellentmond mindaz is, a mit e följegyzőkről
tudunk. BALLAGI adataiból:
kólcx, kikócsol | Itt né mii ész tanáczolunk | Jó szerenczéjik lóssz | Czak
kukuta m é g . . . van béven | czihány (csalán) | székeczke j A klézseiek C2<myo7i"nak hívják magukat | Az eloláhosodott csángót a többiek elparisztozott
vagy elkorczoszodottnak hívják | [A következő részt teljes egészében közlöm]:
A pejpes beszéd abban áll, hogy többnyire C2-nek — néha, a szó elején
.,-nek ejtik a est; az s-t meg sz-nek. Hozzájárul még a kicsinyítő rag
folytonos használata, pl. papoczka, ezókoczka, leányoczka, lelkeczkém. E saját
ságukat bizton elárulják, mihelyt kinyitják a szájokat. Mert a csángó
alázatos köszönéssel fogadja a feléje közeledőt s nincs oly köszöntés módja,
melyben benne ne lenne az a ez, vagy az az sz; ilyenek: diczértesszek a
Jézusz, Iszten álgya meg, Isztennek hagyom, Iszten hirivel járjon! \
karezu. sikorgós kapu | Forrófalvárói: Czángó magyar, czángó magyar. Mivé
lettél czángó magyar!? Moszt szé országod, szó hazád, Czak az úr Iszten
gondol rád. Idegén nyelv hobortya nyom, Olosz papoczkák nyakadon. Ur
Iszten szorszunkon szégíts, Szegény czángót el ne viritzd.

*

*

*

E közölt adatokból nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy hiteles
ségükben nincs okunk kételkedni. Figyelembe véve a soknemű hatást,
melynek a csángók nyelvjárásai ki vannak téve — székelyek, oláhok,
nagymagyarországi magyarok, tiszta magyarságra törekvő lelkészek —
joggal megállapíthatjuk, hogy azok adták a legértékesebb közléseket.
a kiket a hangtörvónyi következetességre való törekvés elfogultsága
nem vezetett, hallucinatiókba nem kergetett. S a m i l y t ú l z á s a

*) Vö. még KUNOS I. czikkét, Pesti Hirlap 1882, 142. sz.: oláhosszan,
korcuma, alickébb, erőszt, maszt, isz, Iszten. (Jobbadán beszélgetésekből.)
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l a i k u s o k r é s z é r ő l e g y es > c h a n g v á l t o z á s r ó l ,
nyelv
j á r á s i h a n g t ö r v é n y r ő l b e s z ó l n i , é p p ú g y t ú l z á s a WICH
MANN r é s z é r ő l , m i n t a CZ-B a l a k o k h i t e l e s s é g é b e n á l t a 
l á b a n k é t e l k e d n i . Egy rohamosan átalakuló nyelvjárásnak, talán
ogy rohamosan kivesző sajátságáról van szó, melyre némely hely
ségekben már egyáltalán nincsenek példák, mint a hogy vannak
Szabófalva táján katholikus községek, melyek valaha színmagyarok
voltak •— vallás, néprajzi élet, történelem ezt igazolja — s ma már
idegenül hangzik bennük a magyar szó. Azt a cs>c
hangváltozást
délen figyelték meg. Szabófalva csak újabban vonatott be a nyelv
járástanulmányba, már olyan időben, mikor az oláh iskolázás és nyelv
hatása ott igen erős nyomait mutatta. Valószínű, hogy északon is
megvolt. Délen e sajátság tovább tartja magát, de itt a; székely hatás
nagy ellensége.
Azon adatok tehát, a melyeket WICHMANN az eredeti *U-VQ
gyűjtött Szabófalván, semmi vonatkozásba sem hozhatók a cs-c múltjá
val általában, valamint más csángó nyelvjárási állapotokkal sem,
melyekben e tekintetben pontos kutatás még nem történt. Nézetünk
szerint a WiCHMANNtól gyűjtött, igen érdekes szabófalvi adatokat ÍP,
mielőtt nyelvtörténeti elméletek alapjául veszszük ókét, revizió alá
keli még fogni a Szabófalvát környező oláh nyelvjárások szempontjá
ból. Valóban súlyos módszerbeli tévedés bárminő magyar vagy finn
ugor hangtörténeti jelenség magyarázatára szabófalvi csángó adatokat
idézni, mielőtt meg volna állapítva, hogy az az évszázados oláh hatás
a kétnyelvűség útján mit adott e magyar nyelvjárásoknak, A ki csak
tényeket konstatált, annak ez nem volt kötelessége.
Magam a, csc^c hangmegfelelést nem tettem specziális búvárlás
tárgyává. Első Adalékaimban ezt meg is jegyeztem (4. I ) : « . . . Ezért
adalékokkal csak olyan nyelvjárási tényekhez szolgálok, a melyek
vagy hibásan, vagy hiányosan vannak leírva, vagy pedig egyáltalán
nincsenek megemlítve...» Nem óhajtom ezúttal összes észrevételei
met közzétenni, ezúttal csak néhány szembeszökő dologra terjesz
kedem ki. WIOHMANN kissé gúnyosan állítja egymás mellé ama
hangokat, melyeket én a köznyelvi ez helyén hallottam. Feleletem
ez: WICHMANN a déli csángók nyelvjárását, «sajnos», csak «pár
óráig» figyelhette meg Bakóban, a hol «a piaczon» talált «két csán
gót, egy luzi-kalagori s egy zsószeni embert)). E pár órányi meg
figyelés eredménye az, hogy ez értekezésben a közölt adatok egy
harmad része körülbelül 90 szóalak luzi-kalagori és zsószeni. Nincs
jogom feltenni azt a kérdést, hogy egy pár óra alatt mint lehet igen
pontos fonetikai megfigyelés alá venni 90 szóalakot. WiCHMANNnak
nagy gyakorlata van a finnugor népnyelvi tanulmányok terén, ö azt
tudhatja gyorsan végezni. De, a ki tudja, hogy mily keverék népség
lakik e falvakban, a ki tudja, hogy pontosan ismernünk kell nyelv
mesterem/e (és nem nyelvmesterünk) múltját, ha őket egy falu
reprezentánsaiul figyeljük meg, hogy esetleg egyéni sajátságaikat ki
zárhassuk,*) levonhassuk, az joggal teszi fel a kérdést: szabad-e csak

*) A mint én tettem pl. Szabófalván Martinassal, máshol másokká].
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e két falu nyelvjárására ie következtetést vonnunk amaz adatokból,
melyeket WICHMANN két odavetődött csángó ember ajkairól lesett el
néhány óra alatt a bakói piaczon ? Ez ugyan nem mentség, mert az,
hogy WICHMANN talán nem egészen kifogástalan módszer útján gyűjté
adatait ott a bakói piaczon, még nem mentené azt, ha jómagam is
hasonló módon gyűjtöttem volna. Mindent följegyeztem, a mit hal
lottam, s minthogy nekem eszközeim, időm nem engedték meg, hogy
külön-külön tanulmányozzam az apró nyelvjárásokat, vagy pláne saját
ságaikat, följegyzóseimet összevontam. Innen a kigúnyolt hangsor,
melynek pl. utolsó tagja nagyon pontos megfigyelésről tanúskodik.
«Nagyon sokszor és tisztán hallottam azt, hogy pi/len (pisién), ninyen
(ninsen, nincsen).» Akkor ez természetes megfigyelés volt, ma már
tudom, hiszen, SiEVEitstől tanultam, hogy a palatális s hang valóban
gyakran egészen olyan akusztikai hatású, mint a palatális eh (ich).*)
A mi az eredeti *g és *z hangokat illeti, W. a tőlem meg
figyelt s és z hangok létezését egyszerűen tagadja; bár ő maga is
érthetőnek találja, hogy «E. ezt az s-t palatalizáltnak vélte». Azonban
sajátságos, hogy e megfigyelésére egyetlen megfelelő adatot sem közöl.
Hiszen az ott közölt kereífye, lisfje, párásjlja, el-pus(ijit,
keétd'jet
szavakban a köznyelvi sz bizonyos helyzetben van, palatalizált fog
hanggal érintkezésben! Ez mintegy ikerpárja WICHMANN másik meg
figyelésének, mely szerint az eredeti s is s-sé lesz Szabófalván pala
talizált mássalhangzók előtt. Ez kiválóan általános fonetikai jelenség,
melyet nyelvtörténeti következtetésekre bajos felhasználni. Jellemző,
hogy az s'-s-re, s a z-z-re sok példát idéz, az s-sz-re, s a z z-te egyet
sem. Talán azért, mert ez érintkező hanghatás jelenlétét az eredeti
S és i-nél nem figyelte meg a déli csángókra vonatkozólag ? Mond
hatom, hangok jelenlétét, hangok távollétét mesés gyorsasággal állapítá meg WICHMANN Bakó nevezetes piaczán.
De nem szeretnék magam is a WICHMANN gúnyával élni! Érte
kezésében vannak finom megfigyelések, melyekhez szó nem fér, vannak
megállapítások, melyekre még vissza kell térnünk. De az elmondottak
ból kétségtelenné vált, hogy a köznyelvi cs helyén a moldvai csángók
nál c-s alakokról igenis lehet beszélni, ezek nem tartoznak a legendák
világába és éppen történeti következtetéseknél nem szabad mellettök
elmennünk.
S végül, legyen szabad még egyet megjegyeznünk. A tudomány,
különösen a mi tudományunk, folytonosan változik; a tegnapot meg*) «Die palatalen s náhern sich oft im Klange den palatalen chLauten (ich-Laut), mit denen sie oft wechseln, wie denn z. B. dem russ.
TÍ mit palatalem ich-~Lsbut oder stimmlosem spirantischem i im Polnischen c mit palatalem s entspricht.» — (Grundzüge der Phon.5 340.) Vö.
még: «Az én felfogásom szerint* — mondja W. 157. 1. jegyzet —«a köz
nyelvi íí/-nek rendes megfelelése nem cs, hanem t'j, azaz: jésített t-\-j
erős súrlódási zörejjel*. Hasonlót mond W. a gy-dzs megfigyelésemről.
Itt is az akusztikai hatások annyira hasonlók, hogy valóban csak «felfogásról* lehet szó s a mennyiben a W. adatait vagy az enyéimet nyelv
történeti czelokra kellene felhasználni, úgyis speciális megfigyelésre volna
szükség.
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czáfolja a ma, a mát a holnap. A megczáfoltnak e miatt nem szabad
érzékenykednie. De viszont, a negatiót túlzásba vinni, évtizedek két
ségtelenül hiteles közléseit legendának nevezni, nemcsak a kegyeletet
sérti, melylyel mindenki tartozik a múltnak, hanem sérti tudo
mányunk igaz értékeit is.
Busóra MÓZES.

Válasz.
A czikke végén E. M. úr ezt mondja: «A tudomány . . . foly
tonosan változik; a tegnapot megczáfolja a ma, a mát a holnap.
A megczáfoltnak e miatt nem szabad érzékenykednie.» S most mégis
ő maga «érzékenykedik* legjobban!
B. M. föl van háborodva és meg van sértve (só't a tudomány
nevében!) azért, hogy «azt a sok szót, mely a ,híres' moldvai csángó
cz-ről esett», «legendának» mondtam. Hát mi a legenda? SIMONVI ÓS
BALASSA német és magyar szótára szerint annyi mint {(vallásos monda».
A mint a jámbor emberek jóbiszeműleg elbeszélik ós elterjesztik a
szép legendákat, éppen úgy a szóbanforgó «cz-legenda» elbeszélői is
teljesen j ó h i s z e m ű l e g , legjobb felfogásuk szerint cselekedtek. De
azért természetesen nincsen kizárva, hogy tévedhettek. Mórt errare
humánum est. Egy régibb tévedés kimutatása pedig nem lehet a tudo
mány megsértése; sőt ellenkezőleg a tudomány tisztelete követeli azt.
Jellemzők a B. M. fölfogás módjára vagy a vitatkozás módjára
(vagy talán mind a kettőre) nézve a következő szavai: «A mit ö [t. i.
BALLAGJ ALADÁR] följegyzett, azt ő hallotta. S ha

pl. azt jegyzi

föl,

hogy czak, talán mégsem ildomos dolog föltenni, hogy sak-ot hallott*
(1. fönt a 6-ik pont alatt). Mintha én azt mondtam volna, hogy az
említett vagy a többi E. M. előtt Moldvában járt csángókutatók más
képpen jegyezték föl a csángó szavakat, mint hallották! Azt én ter
mészetesen nem mondtam. Csak B. M.-ról mondtam és még most is
ismétlem, hogy habár ő, saját vallomása szerint, « r i t k á n hallotta a
cs-t bennszülött csángótól köznyelvi használatban*), a cs mégis r e n 
d e s e n előfordul az ő nyelvtani példáiban, a szójegyzékeiben és a
szövegeiben, sőt éppen «köznyelvi használatban* (példákat 1. NyK.
37 : 154.).
Ha B. M., a kinek bizonyosan volt alkalma modern fonetikát
is tanulni az egyetemen, legalább akkor, mikor a moldvai csángóknál
járt és Szabófalván is lakott, nem tudott külömbseget tenni a jésített
és a jésítetlen hangok közt (az s és z helyett s-t és i-t, a dj helvett
dzs-t hallott, 1. NyK. 37:153—4, 157, 159.); ha ő az s h e l y e t t ' h o l
cs-t, hol c-t, hol 61, hol s-t, hol s-t, hol / - t * ) hallott (1. NyK.
3 7 : 154.); ha ő egyáltalában nem tud nekünk semmit sem mondani
olyan föltűnő magánhangzókról, mint az e és az i; szóval: ha E. M.,
a ki pedig nyelvész akar lenni, nem volt képes ilyen aránylag egy
szerű hangjelenségeket helyesen fölfogni: akkor igazán nem kell cso-

*) Föntebbi czikkében R. M. a %:% jj:vé módosította; 1901-ben így
í r t : pi'/Jen, ninyen, m o s t azonban így: piylen, ninyen!
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dálkoznunk, hogyha egy GEGŐ vagy egy KOVÁCS nem tudta jobban
hallani a föltűnő, de idegenszerű s- hangot. A mi pedig SZARVAst és
MuNKÁcsit illeti . . ., kérem: interdum dormitat ipse Homerus!
Azt várta volna az ember, hogy R. M. megmondja pékünk
azokat az eseteket (azokat a szavakat), a melyekben a köznyelvi cs-nek
a moldvai csángó nyelvben ez felel meg. Nem kevésbbó érdekes, sőt
nagyon fontos is lett volna megtudni, hogy mikor felel meg az emlí
tett köznyelvi cs hangnak a moldvai csángóban c, mikor cs, mikor a
«rendes» s [s], mikor a á és mikor a % (? y). De R. M. kegyetlenül
a legsötétebb tudatlanságban hagy minket ebben a tekintetben.*)
A helyett ő — nem kiméivé e folyóirat hasábjait — fölsorol nálam
nál még több példát arra, hogy a sokszor emlegetett derék régebbi
utazók cz-nek, azaz rosszul hallották a köznyelvi cs moldvai csángó
megfelelőjét!
Igazán furcsa dolog, hogy azok a csángók, a kik R. M. szerint
a köznyelvi cs helyett cz:t ejtenek, az én öt hónapi szabófalvi tar
tózkodásom alatt* olyan jól el tudtak kerülni engem! És nemcsak
ezek, hanem azok is, a kik t'-t, cs-t, s-t, y-t (? y-t) ejtenek az
említett helyzetben. És még hozzá, milyen «pech», hogy a két külömböző nyelvjárásterületről való déli csángó nyelvmestereim is éppen
olyan szerencsétlen emberek voltak, a kik ilyenféleképpen nem tudták
ejteni a köznyelvi cs megfelelőjét! Én szerettem volna — hiszen azért
utaztam oda Bakóba — de ők nem, sehogy!
R. M. azon csodálkozik, hogy én Bakóban «egy pár óra» alatt
föl tudtam jegyezni «90» déli csángó szót. Hogy R u b i n y i M ó z e s
csodálkozik, azon nem csodálkozom. A csodálkozását még fokozhatom,
ha hozzáteszem, hogy azon a «90» szón kívül is följegyeztem még egy
pár szót.
Külömben —: sat sapienti!

"WICHMANN GYÖRGY.**)

*) E. M. azt állítja, hogy én a czikkemben «egyetlen adatot sena»
közlök arra. hogy a köznyelvi sz [s]-nek a moldvai csángóban s [sz], és
a köznyelvi z [«]-nek z felel meg. Ezen állítása nem felel meg a valóság
nak, mert ugyanazon a 159. lapon, a hol röviden azt mondom, hogy «a
köznyelvi sz és z hangok rendes megfelelései a moldvai csángó nyelvben
nem s, ill. z, mint RUBINYI mondja, hanem .s, ill. z», ugyanazon a lapon
ezek a moldvai csángó példák vannak említve: Szab. kersst, kenstél, Zsósz.
ksrsstul, Kai. heréstül, Szab. párást, pusta, él-pustúl, él-pustit, Zsósz. tl-ktzd,
Kai. el-kszd, és még, a 161. lapon: Szab. bizané'qg. Ha tudtam volna, hogy
R. M. ilyen példákra kíváncsi, talán többet is közöltem volna. Mert —
higyje el — sok van!
**) Ezzel a vitatkozás be van fejezve. A szerk.

Kisebb közlemények.
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához.*)
14. Bogyó bacca, diai. hogy a, bugya, bolyó, bojó stb. id.**)
Ezen szó a MUSz.-ban (459. 1.) a következő rokonnyelvi
szavakkal van egyeztetve: f. marja bacca, lpN. muő'rje id., mdM.
mar apfel; (Összetételekben) beere, cser. mör erdbeere, beere,
votj. muti beere; nuss. BUDENZ szerint a m. mogy, mogyo(SÁNDOR ISTVÁN, de vö. Nyr. XIV. 363) — valamint a votj.
muti — fu. *msrj„ alakból r > l cserével fejlődött volna ( >
*molgyo-, mogyo-) valamint m. szügy, vö. f. syrjá marg'o; m.
hegy, vö. f. kárki cuspis (cultri), apex acutus, cacumen montis.
€sak az a baj, hogy a két utóbbi szóegyeztetés nagyon is kétes.
MUNKÁCSI ÁKE. 38. sz. a fent idézett magyar szót szintén
a votj. muti (zürj. mol összetételekben: nurm., turi-m. moosbeere, Oxycoccus palustris, permi mrit(i) : tor-m. id.) és a cser.
*) L. XXXVI. 2G7, 470.
**) m ~ b, vö. m. bagoly — vog. mányid eule, MUSz.
477. sz. — A bogyó ragos alak, BUDENZ szerint (MUSz. 460. 1.)
eredeti *m0- raggal. Lehetne fu. *ye képzőt is föltenni, a mely
azonos volna ebben a mordvin bogyónévben előforduló képző
vel:
mdE. iúéeíj (Alatyr város melletti erzá-mordvin nyelv
járásban, a melyben az eredeti í?-hang a szó végén változatlanul
megmaradt). ind'éej ,málna, Bubus idíeus', vö. cser. eyeé, eydé.
cserH. dygdé id.; votj. áme,j, ámez, zürj. (WIED.) ömidz, o: emidz
id.; vogKL. ürnié id. (a vogul szó, úgy látszik, permi átvétel;
az eredeti fu. í?-hang megmaradt a cseremiszben (cser. y ^ yg,
a mint több más esetben, eredeti fokváltozásra utal), a zürj.votjákban y >'m, mint több más szóban, a mordvinban pedig
y > n a következő affrikáta hatása alatt). Ugyanazon képző még
fanevekben is található : mdE. scley, sel'ej ,ulmus', f. salava ( <
*salaya) jSalix', vö. cser. solo .ulmus', m. szil id.
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mör szóval azonosítja, de el van hagyva nála a finn marja, lapp
muörje, valamint az ezekkel nyilván azonos mordvin mar szó,
úgy látszik, nem azért, hogy ezekben az l hang helyett r van
(hiszen a cser. mör szót elfogadja, sőt 173. 1. az r-hangot ere
detibbnek véli), hanem azért, mert a finn-lapp -rj- rosszul ille
nék az újper. mid genus piri, pahl. mar stb. iráni szavakhoz,
a melyekből a magyar, permi és cseremisz szavakat származ
tatja, valamint még ezeket: vog. moré% gélbe sumpfbimbeere,
MoponiKa, osztj. mür§y iá.*)
Először is nyilvánvaló, hogy a cser. mör — f. marja, lp.
muörje, md. mar. A cseremiszben -r/'-ből r lett. mint ezekben
is: cser. sör kanté, vö. f. syrja id., cserH. nörd0 weicli. biegsam
(EAMSTEDT), VÖ. f. norja biegsam. A finn, lapp, mordvin és cse
remisz szóval bizonyosan még azonos a zürj. myr ebben: úvrmyr (WIED.) schellbeere, Eubus chamacmorus (úur «sumpf»,
tehát nur-myr tkp. ,suinpf-beere');**) r utáni j a permi nyelvág
ban nyomtalanul eltűnt, vö. votj. var sclave, diener, knecht =
f. orja id. Tehát a cser. mör szónak nincs semmi köze a votj,
mul'i, zürj. mot, m. bogyó szavakhoz.
A MüNKÁositól idézett ,Eubus chamsemorus, MoponiKa' je
lentésű vogul-osztják szó: vogE. moray, móré'/, vogKL. mqré%
stb. | osztj. (KARJALAINEN 142. 1.) mürry, mör§iftf stb., megint
egészen külön szó, mely ezekkel a balti-finn szavakkal kapcso
landó össze: f. muuran, g. muuramen; muurama, muurame, í'K.
muuroan, fA. muuroi, fE. murák, g. muraku; murakas, g. muraka;
murikas; műre, g. mürme, fV. muraga Eubus chamasmorus.
Ezeknek egymásközötti és a vogul-osztják szóhoz való viszonyá
ról sok mondanivalóm volna, de arra itt nincsen alkalmas hely.
Csak azt akarom még megjegyezni, hogy ezen bogyónév a sza
mojédban is előfordul: jurák-diai. maraya, jeniszej-dial. moragga,
tavgy-dial. mura'ka ,Eubus chamaemorus', a melylyel HALÁSZ
NyK. 24:44-5. a magyar bogyó és a többi BuDENztől vele egyez
tetett szavakat hibásan összevetette.
*) Pótlásaiban, ÁKE. 646. L, MUNKÁCSI a magyar és a
permi lágyított i-re is fordítja figyelmét: «a közös l' a zürj.woZ',
votj. mul'i és magy. boly-ó f = bogy-ó) alakokban bizonyára kö
zös alapú s talán az újper. mul-nak előzményével (vö. szkr.
mrdvl-ka ,weintraube' ettől mrdví fem. ,weich, zárt, mild'
(UHLENB. EtWb. 230) magyarázható (l < Id))). Tehát a zürjénvotjákban is Zd-ből l fejlődött? Én arra nem ismerek semmi
példát.
**) A finn marja szó megfelelője talán még ebben rejlik :
zürj. namyr steinbrombeere, Eubus saxatilis, votj. namer id.
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Tehát csak a votj. muU, zürj. mol marad meg mint a
m. bogyó megfelelője. De ezekkel meg egyeztetendő ennek az
osztják szónak utórésze : udr-mdí (déli-osztj., Demjanka), uuir-mdA'
(keleti-osztj., Tremjugan), ujr-mei!, uir-mut (északi-osztj., Nizjam),
ujr-nidA (északi-osztj., Kazym) ,Ribes r u b r u m ' (KARJALAINEN sze
rint idézett alakok, L Zur ostjakischen lautgeschichte, I. = SUS.
Tóim. XVIII. 196. 1.). KARJALAINEN az i. h. azt írja: «Das wort
ist in den nördliehen dialekten schon fást vergessen, wie auch
die unstabile Ni[zjamj form erkennen lásst. Der vokal der ersten
silbe in den südlichen dialekten ist wahrscheinlich in anlehnung
an mr ,blut; roter beerensaft' entstanden; die nördliehen formen können entweder in derselben weise erklárt werden, oder
ui-, ui- ist als direkt aus *ui- entstanden aufzufassen». De nyil
vánvaló, hogy az előrész éppen eredetileg a udr ,blut' szó és
hogy az osztj. mr-mdi stb. ,Ribes r u b r u m ' tehát tkp. = vér-bogyó
,blutbeere, rote beere'. Az utótag magashangúsága hangilleszke
dés folytán (a magashangú előtag szerint) keletkezett, külömben
az eredeti hátsó vokális a nizjami dialektusban még megmaradt,
a mr-mut mellékalakban. A déli osztj. i (magánhangzók között
ül. ú), tremjugani A ' , nizjami (, kazymi A a feltételezendő fu.
lágyított Miangnak (H) képviselője valamint pl. ebben az osz
tják szóban: yüúdm (Demjanka), h(üA'§m' (Tremjugan), yinidrrC
(Nizjam), yuiAdm' (Kazym) schláfe (KARJALAINEN 136. 1.); az én
följegyzéseim szerint: yukdm (Konda, déli-osztj.): shn-y. schláfe,
kÜÁ9m (Jugan, keleti osztj.): s'óm-k. augenlid, vö. f. kulma, silmakulma.*)
*) A mellett az osztjákban a fu. H — i, pl. ebben: yoidm
(Konda), kápm (Jugan) ,asche' — az én följegyzésem szerint,
vö. CASTRÉN, PATKANOV : £ö?>m, AHLQVIST (északi-osztj.): %ojem,
SZINNYEI, NyH. 145. 1.: osztj. yjidm'; vö. vogK. khul'em (SZILASI)
asche, vog. (SZINNYEI, NyH. 145. 1.) yufom, tíufom id. (Ezzel a
vog.-osztj. szóval — a m. hamu (illet, a zürj. kun, tő kunmi,lauge') szón kívül — szerintem még egyeztetendő f. kvlmu
quisquiliae fceni 1. straminis; zerriebenes beu, strohhalm, auskehricht: fu. alapalak *kjme). •— A vogulban szintén kétféle
hangmegfelelés létezik; az l mellett (a mint az idézett szóban
és pl. ebben: vogE. salgi, vogK. saZgi, vogAL. sáll'i spucken
(vö. osztj. süiydm id., fi. sylkeá id., lpN. colggat id., zürj. selalid. stb.) j (i) is található (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 318. 1.), a mely
hang ugyanabban a szóban is Z'-lel váltakozik: vogKL. pal'e —
vogE. pajöi, vogAL. pqja, vogK. pqjá, vogP. pqj daumen, vö.
votj. polí, pijU stb. Valószínűleg volt fokváltakozásból magva-
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A magyar ,bacca' szó régibb alakja tehát *mja volt.
Azonban ez aligha a fu. alakja. Több mint valószínű, hogy
a fent tárgyalt permi-ugor szóval azonos ezen cseremisz szó:
cserK. muőo eine beere, «die hinter der Ufa wáchst», heidelbeere,
schwarzbeere (GENETZ, permi korm., krasznoufimszki ker.), mod§,
mot§ fekete áfonya, nepmiKa (Ucsebnik), cserE. modo (BUDENZ),
mota, o: mot§ (VASZILJEV), modo (TROITZKIJ), cserH. mud§ id. r
Vaccinium myrtillus, és akkor fu. *mső'a alakot kell föltennünk.
A mint «Adalék a fu. d'-bang történetéhezi) czimü czikkemben
(NyK. XXXVIII. 190—í 92.) kimutattam, a fu. -d'- a cseremiszben
j - (i)-vé vált, de a mellett van egy biztosan a ^'-csoporthoz tar
tozó cser. szó <?-vel, t. i. a magy. hagy- ige megfelelője: kodem;
tehát itt is szintúgy lehet. A permi és valamennyi ugor nyelv
ben a fu. -d'- és a fu. *-?- egyformán van képviselve ; bennük
(eleinte) V - b ö l l lett.
Majdnem bizonyosnak vehető, hogy az itt tárgyalt fu. szó
a fekete áfonya csuvas nevének utórészében rejlik: csuv. (anatridial.) kdtmd (1. Csuvas szójegyzék, NyK. XXXVII.), köímel', o:
kötmet (MUNKÁCSI, AKE. 49,5. 1.), kütmel, kitmet (AHLQVIST kézirati szójegyzéke szerint, 1. SUS. Tóim. XXI. 149. L), (virjaldial., ZOLOTN.) kütmel'.*) WICHMANN «Die tschuwass. lehnwörter
in den permischen sprachen» czimü művében ( = SUS. Tóim.
XXI.), 149. 1. — a hol szintén a fent tárgyalt permi és csere
misz szó azonosságára utal — a csuvas szót ezen votják szó
átvételének tartja (a mint előtte már MUNKÁCSI NyK. 2 1 : 121.):
votj. kudi-mul'i, kudj-muU ,heidelbeere, blaubeere', de azt aka
dályozza a megfelelő baskir szó alakja: bask. kürtmáli preisselbeere, melyből kitetszik, hogy a csuvasban a t hang előtt r volt
(vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 425. 1.). E szerint a csuvas szó eredetileg
így hangzott: *kertmel. Hát micsoda e csuvas-baskir szónak elő
része? Talán arra lehetne gondolni, hogy az ó-permi nyelvben
az áfonyának ilyenféle neve is volt: *gerd-mol, tkp. ,vörös bo
gyó' (zürj. gerd, votj. górd vörös), vö. ész.-osztj. virti-ii% (AHLQV.)
preisselbeere, tkp. ,vörös bogyó'. A csuv. e «*-• <> = permi e, mint
ebben: csuv. perns (virjál), pdrna (anatri); (AHLQViSTnál) pütúü
kosár = votj. berno braukufe; mühltrichter (zürj. burna brun-

rázandó, valamint a megfelelő magyar gy ~ j váltakozás ebben:
bogyó <~> bojó (Jász-Kúnság, Bodrogköz, Szeged). A gyenge fok
egyedül a magyarban maradt meg ebben: fajd auerhahn, vö.
vogN. póttá, AL. polta id.
*) ZOLOTNICKIJ w-je, mint rendesen, e h.: e; AHLQVIST
ü-je bizonyosan szintén úgy magyarázandó.
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nen(eimer); getreidemass; gefáes); *) csuv. s = permi o szintén
az utóbbi szóban található. — A csuvas-baskir szót aligha lehet
MuNKÁcsival (ÁKE. 425, 564. 1.) a m. körtvély ,birne' szóval
azonosítani.
15. Mogyoró ,haselnu8s'. — MUNKÁCSI Nyr. 13 : 262, NyK.
21 : 122. csuvas jövevényszónak magyarázta: csuv. m§j§r, diai.
(malo-karacskini és jadrini nyelvj.) mifS ,haselnuss'. Szintúgy
GOMBOCZ új művében (Török jövevényszavaink 70, 93. 1.). Csak
az a baj, hogy a törökségben csupán a csuvasban található; a
MüNKÁcsitól NyK. 21 : 122. idézett szavak, mint GOMBOCZ i. h.
helyesen megjegyzi, különválasztandók.
Azt hiszem hogy a magyar mogyoró két eredeti finnugor
szóból áll és hogy az átvétel megfordított irányban történt.
Előrésze a fent tárgyalt szó régebbi m, alakja: *mogyo-\
utórésze pedig: ró < *ror = északi-osztják ri% (AHLQVIST), O: r§Y
,beere; auch Vaccinium vitis idsea' (összetételekben: piti-riy
Vaccinium myrtillus, piti fekete ; virti-ri^ preisselbeere, virti rot),
a mely szó a mordvinban is előfordul ebben az összetételben r
mdE. tsukstorov, mdM. ísukst§ru stb. johannisbeere, valamint
valószínűleg még ezekben a megfelelő balti-finn szavakban: f.
siestar, siestari Ribes nigrum (vö. f. siestan), fE. söster, fV.
sÖssar, fVp. sestri-kaine, fL. zustar, vö. ész.-osztj. somsi-ri/
(AHLQV.) schwarze johannisbeere — déli-osztj. tsüpjss (Konda),
kel.-osztj. Uppjsdr^ (Jugan) johannisbeere; vogE.^ sosi\ vogL.
sas, vogK. s(jisi, vogT. sgsw id., stb. (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 332. sz.,
PAASONEN, Die fu. s-laute I, 86. 1.). A mordvinban is egy nyelv
járásban csak az r maradt meg: mdM. (penzai korm., gorodiscsei
ker.) suhstSr.
A jelentést illetőleg megjegyzendő, hogy a votják muli
nemcsak ,beere', hanem , n u s s ' is («bogyó; fás héjú gyümölcs:
m o g y o r ó , dió, makk stb.; aro^a; op:fex'í>», MŰNK.) és hogy a
magyar bogyó szónak is tágabb értelme van: bolya0 éretlen kis
*) Vö. WICHMANN a. i. h. 148. 1. — Ott, valamint 153. 1.

(votj. t'sup = csuv. t'sup) W. úgy adja elő a dolgot, mintha én
«Votják-török szóegyeztetések» czímű értekezésemben (NyK. 32:
257. s kk.) azt állítottam volna, hogy ezen votj. szavak a csuvasból vannak átvéve. Ez nem helyes. A czikkem végéből (270.1.)
elég világosan kitűnik, hogy az ±11. votj.-csuv. szavakat összeállí
tottam a nélkül, hogy akkor meghatároztam volna, melyik az
átvevő fél. Az utóbbi szót illetőleg külömben nem oly biztos,
hogy a csuvasban votják jövevényszó, vö. az én Csuvas szó
jegyzékemet a isup szó alatt.
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alma (Székelység), bolyó fejletlen paradicsomalma (Kassa), bugya
gubacs (Göcsej; NySz., MTsz.), bogyó apró alma v. más gyü
mölcs; tsaliton, tserebokron termő kopáts, buga (SzD.).1)
Tehát lehetséges, hogy a magyar *mogyo- eleinte valamely
mogyorós vidéken főleg vagy kizárólag a Corylus avellana gyü
mölcsének nevévé vált; a mogyoró pedig épp olyan összetétel,
mint a votják pas-mul'i ,haeelnuss', e mellett: mul'i ,nuss (beere)'.
A csuvas m$j§r «s» mijr§ legközelebb ilyen alapalakra utal:
*m§j§r§, ez pedig egy régebbi *moj§r§r, ití* *w>uj§r§]r alakból
magyarázható: csuv. § ~ i a j'-hang előtt < *o, ill. *uf vö.
csuv. m§j ~ mvj§ (GOMBOCZ, CSUV. szój. 21. 1.) ,nyak' = jakut
moj id. (vö. jak. mojun, alt. mojSn, kirg. mojun, kaz. mujSn id.);
csuv. §jy§, §j§% (PAASONEN, CSUV. szój. 13. 1.), §jr§ ~ i$9% (GOMBOCZ 6. 1.) ,álom' — oszmE. ujuku, alt. tel. kirgR. vjku id., a
csuv. § a szó végén pedig < *§}-, vö. csuv. pol§, pyl§ ,hal' =
kaz. stb. bal§k id.; csuv. %y,B§ ,kéreg, héj' = kom. oszmE. kabSk
id.; csuv. HU ,tiló' == sor talSk ,instrument zum gerben' (VERB.
330). Ezen rekonstruált csuvas alak teljesen megfelel ezen föl
tételezendő ó-magyar alaknak: *mogyoroy (ill. w-val), (vö. MELICH,
NyK. 3 4 : 1 3 2 . s kk., GOMBOCZ, Török jövevényszavaink 97. 1.),
vagy Mmojoroy (j [gyenge fok] ~ gy, vö. bogyó *>* diai. bojó), a
mely alak átvételének tekintendő.
Még azt is számba kell venni, hogy a mogyorófa (Corylus
avellana) az Urálon tál nem nő, sőt majdnem egész Ázsiában
hiányzik.2) Tehát nem is csoda, hogy a mogyorónak csuvas neve
«a többi törökségben ismeretlent), valamint az se, hogy a csuva
soknak Ázsiából jövő elődjei azt az ősmagyaroktól vették át,
midőn a magyarokkal és egyúttal a mogyorókkal megismer
kedtek.3)

PAASONEN H.

*) Vö. mdM. mar ,apfel' és ,beere' = f. marja ,beere', fE.
mari beere, pflaume, kirsche, birne.
2

) Vö. KÖPPEN F E . TH., Geographische verbreitung der holzgewáchse des europáischen E u s s l a n d s u n d des Kaukasus II, St.
Petersburg 1889 ( = Beitráge zur kenntniss des russischen reiches u n d der a n g r á n z e n d e n l á n d e r Asiens. Dritte folge. B á n d
VI.) 162. 1. s kk.: «fehlt . . . . ü b e r h a u p t in fást ganz Asien»
(162. 1.); «ostwárts k a u m bis z u m Uralgebirge, desgleichen auch
n i c h t über den Kaukasus verbreitet» (163. 1.); vö. PALLAS, I I ,
14. 1.; «Eiche u n d haselstaude übersteigen das Uralgebirge
nicht, sondern finden a m fusse desselben ihre natürliche grenze».
3

) A magyar n es és nyes
mellékalakokban: monoro-,
monyoró stb. a szókezdő nazálishoz való hasonulás mutatkozik,
az utóbbiban valószínűleg a népetimológia hatása is: vö. mony
ovum (vö. MTsz., NySz.).
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16. Három finnugor bogyónév. — A m. bogyó szót BUDENZ
MUSz. 459. a finn marja ,bogyó', Ip. muörje ua., cser. mór
ua., md. mar, umar' .alma' és votj. mul'i ,bogyó' szavakkal
állítja össze, MUNKÁCSI ÁKE. 1752. pedig a votj. maU, zürj. mol,
vog. moray ,sárga mocsári málna', osztj. morax ,moltebeere' és
cser. mör szavakkal (az említett finn, lapp és mordvin szavak
kihagyásával). Az utóbbi a bogyó-t és társait iráni eredetűnek
tartja (vö. újper. mul ,genus piri maius et insipidum', ^ar-mul
,genus piri magni vilioris, nil sapientis', pahl. mur : -/ar-mur,
zaza m e r ó e ; vakhí mtir .apfel'). A mint az alábbiból kitűnik,
mind BüDENznél, mind MuNKÁcsmál tulajdonképpen h á r o m
külön eredetű finnugor szó van egybeállítva.
I. M. bogyó, alakv. bogya, bugya, bojó, bolyó ,bacca',
,éretlen kis alma' (Székelyföld), ,fejletlen paradicsom-alma, a
melyet ugorka közé tesznek el télire' (Kassa vid.), ,gubacs'
(Göcsej, Somogy-m. Szőke-Dencs), vö. NySz., MTsz.
vog. AHLQV. ínel' ebben: vyrmel' , r o t h e johannisbeere'
(vog. AHLQV. vyr, vör ,blut, r o t h ' , MUNK.-SZIL. KL. fvüir, blut',
P. tüwtV, \viyir , r o t h ' ) .
osztj. AHLQV. mai' ebben : K. vyr-mal' ,r o t h e johannisbeere'
1

(osztj. AHLQV. vyr ,blut'); KAEJ. mid, met, md(, mdA1,

mdA ezekben: Ni. ujrmut!, ulrmei, DN. udrmdi, Trj. uuirm9A.', Kaz.
ulrmdA ,ribes r u b r u m ' (osztj. KABJ. Ni. mr\ DN. ugr, Trj.
u
u9r( ,blut, roter beerensaft', Kaz. ufrti ,rot').
zürj. I. U. V. S. L. moll ,perle', P. turi-mol', L. nur-mol
,moosbeere' (túri ,kranich'; nur ,sumpf, morast'), GEN. OP.
tor(o)-múH(i) ua., WIED. marja-mol ,páonie (pseonia officinalis)'
(marja = ,Maria').
votj. mul'i, mol'i ,bogyó, fás héjú gyümölcs (mogyoró, dió,
makk stb.), nur-mul'i ,moosbeere (vaccínium oxycoccus)', kudimul'i ,heidelbeere, blaubeere (vaccinium myrtillus)' (kudi ,heidelbeere als pflanze'), jag-mul'i ,preisselbeere (vaccinium vitis idaea)'
(jag ,kieferwald')s WIED. kuaka-mul'i ,schellbeere (rubus chamasmorus)' (kuaka ,kráhe'), pas-moU, pus-mol!i ,mogyoró' (pas, pus:
pas-pu ,mogyorófa'); vö. MUNKÁCSI Votj. szót.
cser. KB. J. mü'ŐS, U. T. mö'dS, M. mü'ŐQ ,heidelbeere,
blaubeere (vaccinium myrtillus)', GEN. OP. muőo ,eine beere,
«die hinter der Ufa wáchst» (heidelbeere, schwarzbeere)'.
BUDENZ és MUNKÁCSI helyesen állítják össze a m. bogyó-t
(< *mogyó) az idézett permi szóval,*) a melyet én részemről a
cser. mu'dS szóval egyeztettem (1. Die tschuw. lehnwörter = SUS.
*)

BUDENZ

csak a votják szót említi meg.
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Aik. 21 : 149). A magyar, permi és cseremisz alakok egyhangú
lag egy eredeti szóközépi -d'-re utalnak (vö. SETALA A finnugor
d és o NyK. 26.). Igen valószínűnek tartom, hogy a vog. vyrmel' és az osztj. vyrmal', ulrmut stb. is összetétel, a melynek
utórésze etimologiailag azonos a m. bogyó-val, az előrésze pe
dig = vog. vyr ,vér, vörös', osztj. vyr, uir stb. ,vér,^ vörös
bogyóié' (a vog.-osztj. szó tehát tkp. = «vörös bogyó»). így ér
tette az osztják szót AHLQVIST is, a ki így írja: vyr-mai' és
zárójelben a német «Blutbeere» szóval értelmezi. Föltevésünket
támogatja az, a mit KABJALAINEN mond a szóbanforgó osztják
szó első szótagbeli magánhangzójáról, habár ő a szót nem is
mondja összetételnek: «Das wort ist in den nördlichen dialekten schon fást vergessen, wie auch die unstabile Ni. form erkennen lásst. Der vokal der ersten silbe in den südlichen dialekten ist wahrscheinlich in anlehnung an udr ,blut; roter beerensaft* entstanden; die nördlichen formen können entweder in
derselben weise erklárt werden, oder ui-, ul ist als direkt aus
*m- entstanden aufzufassen» (1. KABJALAINEN Zur ostj. lautgesch.
= SUS. Aik. 23 : 196).
A vog. -mel', osztj. -mai', -mut', -met, -mai, -mdA', mdA és
a m. bogyó közötti magánhangzóviszonyokra nézve vö. pl. m.
fog = vog. MŰNK. K. KL. Jpánk, T. ipon, É. ipuiik, osztj. KAEJ.
pepk, pgylk( | m. jó = vog. MŰNK. KL. tyámés, KL. K. E. P.
Ijamés, T. tyumqs, osztj. KAEJ. idm | m. nyolcz = vog. MŰNK.
KL. Hellou, K. inqllqu, E. inqllqw, nol, K. \nel: úol-sot ,nyolczvan', osztj. KAEJ. údidl, nílfy \ m. von = vog. MŰNK. van-, ^voqn-:
T. vánp, K. P. 'fvoanép, osztj. KAEJ. udn-, uin-, uqn-: DN. udndp,
Ni. uindy\ DT. Kam. uqmp. — A szóközépi mássalhangzókra
nézve feltűnő, hogy az osztjákban nem j (i) (v. ö. m. hagy =
vog. x^h osztj. yaj-, %vi-, finn kadota; finn kutea = vog. %ut-,
osztj. yui-, k'oi-, 1. SETALA i. h.), hanem Y,A',A',
t mutatkozik.
De megjegyzendő először is, hogy a szóbanforgó szóban az osztj.
1', A stb. mellett a vogulban 1' van, azaz: az eredeti *-<?'- ren
des vogul képviselője, másodszor, hogy az eredeti *d'- megfelelője
a szó e l e j é n az osztjákban j és 1', a mely utóbbi, a mint
SETALA (i. h. 437. 1.) is megjegyzi, eredetibb (vö. finn tuomi
,prunus padus' = zürj. votj. l§m, vog. löm, osztj. iüm, iöm\
l'um, lom, 1. SETALA i. h. 434—5). Az osztj. -maí', -mdA , m>dí
stb. («bogyó») szóban az 1', A , A , ( hangot tehát (a j mellett)
az eredeti *-d'- képviselőjének tarthatjuk. Hozzá tehetjük, hogy
ugyanez a megfelelés valószínűleg megvan az osztj. CASTE. polt'
( = *poA'?), PATK. ptit', ptitt' jtalg' ( = m. faggyú, finn paita:
maha-paita, vö. SETALA i. h.) szóban is.
A

SÁNDOB

IsTvÁNnái található m. mogy ,bacca', a melyet
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BUDENZ és MUNKÁCSI is a bogyó-val és társaival állít össze,
SÁNDOE ISTVÁN tudós elvonása (a mogyoró-ból), a mint azt SZILY
(NAGYSZIGETHI) KÁLMÁN már régen (1. Nyr. 14 : 363—4) meg

győzően kimutatta.
II. Finn marja ,bacca in genere; beere' | észt mari, g.
marja ,beere, pflaume, kirsche, birne' (WIED.-HUET).
lp. FEIIS muörje, WIKL. SV. mudreje-, GEN. lpK. ^mlrje, K.

mürj, N. muorj, A. murj ,bacca; beere'.
cser. KB. J. mör ,beere', TJ. T. mŐ'rS, M. mör ,gartenerdbeere', KB. koyo'-m. ua., izi'-m. ,walderdbeere (fragaria vesca)'
(koro ,gross'; izi ,klein'), GEN. OP. mör ,erdbeere'.
zürj. WIED. mir ebben: nur-mir ,schellbeere (rubus chamsemorus)' (nur ,sumpf, morast').
vog. MUNK.-SZIL. KL. ^moqwi: pul-m. ,bogyó-fürt; beerenbüschel', tmonn, morip pil ,fürtös bogyó' (pul, pil ,bogyó').
A finn, lapp és cseremisz szavak már BuDENznél (MUSz.)
össze vannak állítva. Szerinte még a mordM. mar, E. umar'
,alma* szó is ide tartozik; összetételnek tartja (*u-mar'), amely
nek u- előrésze elsőben az «alma» jelölésére szolgált (talán benne
rejlik a finn omena-nak alaprésze, úgy hogy u-mar ebből való:
uma-mar, ummar)». Tekintettel a lív umar ,alma' szóra, a mely
kétségtelenül összeállítandó az említett mordvin szóval (vö.
AHLQVIST Kulturwörter 41, PAASONEN Kielellisiá lisiá 37), BUDENZ
állítása aligha fogadható el.
A zürj. mir szó esetleg az alábbi (finn muura, muurain
stb.) szóval is összeállítható. — Hogy összetétel-e a zürj. namir
,steinbeere (rubus saxatilis)' ( = *na-mir ?), votj. namer ua. ( =
*na-mer ?), és ide tartozik-e az utolsó része (zürj. -mir, votj.
-mer), azt már nehéz eldönteni.
A vogul szó («fürt-»jelentésére nézve vö. pl. finn rypále
1. ,traube* (LÖNNEOT), 2. ,traubenweise wachsende beeren' (BENVALL), svéd drufva 1. ,traube', 2. ,weinbeere, traubenbeere',
angol grape 1. ,traube, weintraübe', §. ,weinbeere'.
III. Finn muurain (-ámen), muurama (-man) , r u b u s
c h a m e e m o r u s ; himbeere'; ,rubus arcticus; ackerbeere'; maamuurain ,rubus arcticus', suo-m. ,rubus chamsemorus' (BENVALL) ;
aun. muura ua. (érett) (LÖNNEOT) | észt murák (-ku), murakas
(-ka) ,brombeere (rubus frut. L.)', ,schellbeere ( r u b u s c h a m a e m o r u s L.)', ,nordische himbeere (rubus arcticus L.)', sö-m.
,schellbeere' (sö ,sumpf'), karu-m., pöld-m. ,ackerbeere (rubus
cassius L.)' (karú jbár', pöld ,acker'), má-m. ,knackelbeere (fra
garia collina Ehrh.) (WIED.-HUET).
osztj. CASTB. J. múrax, US. mőrak, OS. mőrenk ,molte18*
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beere'; AHLQV. morax, murox, mü-ryx «(Erd-Beere) E u b u s
c h a m s e m o r u s . F. muuran.»; PATK. mürax, müröx ( = müröx), mürux, mörox ,moltebeere (MoponiKa)'; KABJ. DN. mürfy,
Ni. mürd%, Kaz. mör§y, 0 . mgrg*/, V. Vj. mör§k\ Trj. mordifli
,sumpfbrombeere'.
vog. AHLQV. morex, moraq, maryx , r u b u s c h a m sem or u s ' ; MŰNK. ÉV. mora%, ^moréy, KLV. ^mq>ré%, ALV. ^möréy,
KV. ^mciréy, PV. fmq^réy, TV. im^rq^ ,sárga mocsári málna
(gélbe sumpfhimbeere; MopomKa)'.
A mint KARJALAINEN (Zur ostj. lautgesch. 142) helyesen
megjegyzi, az osztják szó nem tekinthető összetételnek (a «müryx», müröx alakra vonatkozólag vö. fönt AHLQV. és PATK. ada
tait és még MUNKÁCSI AKE. 564). A szamojéd mura'ka, moragga,
mararja, a melyet már CASTBÉN összeállított az osztják szóval,
talán osztjákból való átvételnek tekinthető (vagy ősrokon?).*)
A tobolszki tatár mrak, a melyre GOMBOCZ NyK. 32 : 196. és
PATKANOV (osztj. szót.) figyelmeztet, valószínűleg vogul jöve
vényszó.
A zűrjén mir szóra nézve 1. fönt.
Hogy van-e valami összefüggés, és milyen, szavunk és a
gör. [lópov, lat. mőrum ,brombeere; maulbeere', or. MopomKa
között, a melyekre MUNKÁCSI ÁKE. 173. figyelmeztet, azt néze
tem szerint egyelőre bajos dolog eldönteni.
Érdekes mindenesetre, hogy a szóbanforgó finnugor szó
ugyanabban a jelentésben ( r u b u s c h a m s e m o r u s ) előfordul
mind a finn, mind az obi-ugor nyelvekben.
WlCHMANN G Y Ö B G Y .

*•) HALÁSZ véleménye szerint (1. NyK. 24: 445.) az említett
szamojéd szó ós a m. bogyó, finn marja stb. (MUSz. 459.)
ősrokonok.
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ELŐSZÓ.
Négy-évi nyelvtudományi tanulmányutam alatt, melyet az
1898—1902. években a helsingforsi egyetem megbízásából külön
féle finnugor és török népekhez tettem, az 1900. év elején
alkalmam volt három hónapig a csuvas nyelv anatri-dialektusát
tanulmányozni a szamarai kormányzóság buguruszlani kerületé
nek északnyugati részében Novoje Jakuskinóban és más szom
széd falvakban lakó csuvasoknál, hol egy odavaló, írni és olvasni
tudó, kb. 25 éves paraszt szolgált nekem tolmácsul.*) Ezen idő
nagy részét a csuvas folklóré gyűjtésével töltöttem, melyből kb.
10 ívnyi (még kiadatlan) anyagom van. E munka közben ter
mészetesen meggyarapodott a szógyűjteményem is, a melynek
szerkesztésénél külömben főképpen ZOLOTNICKIJ csuvas szótárát,
a három első evangéliom csuvas fordítását, Eazskazy iz Eusskoj
istorii na cuvasskom jazyke I. és a Pervonacaljnyj ucebnik russkago jazyka dija cuvas 5 czímű könyvecskéket, valamint BÁLINT
és OSTKOUMOV kazáni tatár szótárait tartottam szem előtt. Másfél
évvel később, 1901 szeptember havában megismerkedtem felü
letesen még a kazáni kormányzóság szpasszki kerületének déli
részében lakó csuvasoknak szintén az anatri-dialektushoz tartozó
nyelvével, egy ottani Jerápkino nevű falubeli paraszttal két nap
alatt áttanulmányozván ZOLOTNICKIJ csuvas szótárának lényeges
részét. Ezen nyelvjárás a vokalizmusban részben eltér az előbbi
től. Főképpen az érdekes, hogy az o-t és az e-t megőrizte;
azonkívül, úgy látszik, az s mellett e-je is van, a mely azonban
oly keveset külömbözik az e-től, hogy én oly rövid idő alatt nem
*) Csuvas tanulmányaimról tüzetesebben szóltam egy finn nyelven
írt czikkben BÚS. Aik. XXIÖ.
a*
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tudtam pontosan megkülömböztetni ezen hangokat, a miért is
jobbnak találtam mind a kettőt e-vel jelölni.
Ezen két nyelvjárásból készült szójegyzékembe fölvettem
még azokat az első csuvas tolmácsom előtt ismeretlen szavakat
és szóalakokat, melyeket a föntnevezett Ucebnikban találtam.
Magától érthető, hogy jelen, oly rövid idő alatt készült
szógyűjteményem nem tekinthető tökéletesnek. Mégis remélni
bátorkodom, hogy egyelőre, teljesebb csuvas szótár hiányában,
némi hasznát vehetik a turkológusok, valamint a finnugor nyel
vek kutatói is.
A csuvas nyelv hangjelölésében a Finnisch-ugrische Forschungen átírását követtem; mindamellett o-t és e-t használtam
nagyon rövid (redukált), zárt, hanyag ajakműködéssel képzett oés ö-bangok jelölésére, a mely hangok a kazáni-tatárban is elő
fordulnak mint a köztörök u és ü hangok megfelelői.*) Meg
jegyzem még, — minthogy AsMAEiNnál a nyilt és a zárt íí-hangok
nincsenek megkülömböztetve — hogy az y, a nyilt w-nak a jele,
a mely az anatri-dialektusban rendesen a virjal-dialektus o-jának
felel meg, és hogy az irodalmi források átírásában antiqua u-t
használtam, minthogy nekem lehetetlen volt teljes biztossággal
meghatározni, melyik hangról: a nyilt vagy a zárt u-ról van-e szó.
A csuvas jésítés és annak jelölése szorul még magyará
zatra. A mindig egyformán erősen palatalizált s, É, is, M han
gok mellett a többi mássalhangzóknál is némi jésítés vehető
észre, mikor az ill. szótag sonansául valamely palatális magán
hangzó szolgál (kivéve az i-t). Ezen rendszeres jésítés — typographikus okokból — nincsen megjelölve. Azonban ha a jésített
mássalhangzó olyan szótagban fordul elő, melynek sonansául
valamely gutturalis magánhangzó szolgál, akkor a szokott ' jellel
van ellátva. Ha ellenkezőleg néha — orosz eredetű szavakban —•
a mássalhangzónál palatális magánhangzó után a jésítés hiány
zik, arra szójegyzékemben az ill. szónál zárjel között figyelmez
tettem. Vö. SUS. Aik. XIX2, III—V. 1.
Egyöntetűség kedvéért az előttem ismert tatár szavakat is
*) ASMABIN magyarázata (Mater, dija izsl. cuv. jazyka 8, 12. 1.),
hogy a csuvasban az ill. o-hang «rövid n y i l t o», az ill. o-hang «rövid
n y i l t ö» volna, nem helyes.
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átírtam a FUF. jeleivel akkor is, midőn nyomtatott forrásokat
idéztem, úgyszintén BADLOFF és KATANOV stb. újabb szótárírók
adatait a többi török nyelvekből i s ; a c-t (o: ti) és j - t (o: di)
mégis megtartottam. A BÁLiNTnál előforduló iu-t, melynek hang
értékével nem vagyok egészen tisztában, £w-val helyettesítettem.
Az alapszavaknál, a melyek alá származékaik be vannak
sorozva, rendesen idézve vannak kazáni-tatár, ill. miser megfelelőik ; ha pedig az ill. szó a tatárból nem ismeretes, valamely
más török nyelvet idéztem, valamint külömben sokszor akkor
is, ha a tatárban szintén található. így csak a csuvas nyelv
török eredetű szókészletét akartam megállapítani, a későbbi tatár
hatást külön el nem választva. A perzsa és az arab eredetű
szavaknál — többnyire ZENKER szerint — idéztem a perzsa és
az arab alakot; néha, különösen mikor az ill. szónak ilyen ere
dete már a korábbi csuvas vagy tatár szótárakban meg van
jelölve, csak a per. ( = perzsa) vagy ar. ( = arab) megjelölést
használtam. Az orosz eredetű szavaknál az orosz szó mellett a
megfelelő kazáni-tatár alak is megvan, ha az ill. jövevényszó
ebből a nyelvből is ismeretes. Hogy közvetlenül az oroszból
vagy a tatár nyelv közvetítésével került-e a csuvasba, azt nem
mindig könnyű eldönteni.
Tudvalevőleg a csuvasban néhány finnugor eredetű jöve
vényszó is található. Jóllehet, azt hiszem, némely új ilyen adatot
is észrevettem, ezen etymologiákat itt mégis teljesen mellőztem,
minthogy ez az idegen hatás még alaposabb és részletes kuta
tásra szorul. Egy pár olyan esetben, mikor az ill. szó a kazánitatárban is található, az idézett tatár szó előtt = jelt használtam.
Nagy hálával tartozom SZINNYEI JÓZSEF és GOMBOCZ ZOLTÁN
tanár uraknak, a kik szívesek voltak a korrektúránál sok tekin
tetben segítségemre lenni.
Kangasala (Finnország) 1908 szeptember 14-ón.
PAASONEN
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Rövidítések.
altV. = V. VERBICKIJ, Slovarj altajskago i aladagskago
narécij türkskago jazyka. Kazán, 1884.
ASM. = N. I. ASMARIN, Materialy dija izslédovanija cuvasskago jazyka. Kazán, 1898.
AsmBCs. = N. I. ASMARIN, Bolgary i cuvasi. Kazán, 1902.
(Különnyomat az «Izvéstija Obscestva archeoL, istor. i etnogr.
pri Kazanskom univers.» czímű folyóirat XVIII. kötetéből.)
baskK. == V. KATARINSKIJ, Baskirsko-russkij slovarj. Orenburg, 1899.
BUDAG. == L. BUDAGOV, Sravniteljnyj slovarj turecko-tatarskich narécij. St.-Pótersbourg, 1869—71.
csagKún. = Sej^ Sulejman Efendi's cagataj-osmanisches
wörterbuch. Bearb. v. I. KUNOS. Budapest, 1901.
csagVámb. = HERMANN VÁMBÉRY, Cagataische sprachstudien.
Leipzig 1867.
GOMB. = GOMBOCZ ZOLTÁN, Csuvas szójegyzék. NyK. XXXVI.
GRÖNB. = VILH. GRÖNBECH, Forstudier til tyrkisk lydhistorie.
Kjöbenhavn, 1902.
jak. = 0. BÖHTLINGK, Über die spracbe der jakuten; jakutisch-deutsches wörterbuch. St.-Petersburg, 1851.
kazB. = BÁLINT GÁBOR, Kazáni tatár nyelvtanulmányok.
II. Kazáni tatár szótár. Budapest, 1876.
kazO. = N. OSTROUMOV, Tatarsko-russkij slovarj. Kazán, 1892.
kazSzp. = kazáni kormányzóság szpasszki kerületéhez tar
tozó Jurtkuli nevű tatár falvak nyelvjárása (saját följegyzéseim
szerint).
kazV. = A. VOSKRESENSKIJ, Russko-tatarskij slovarj. Kazán,
1894.
kirgK. = Kirgizsko-russkij slovarj. Orenburg, 1897 (ül.
Russko-kirgizskij slovarj. Orenburg, 1899).
MAGN. =

V. MAGNICKIJ, Materialy k objasneniju

staroj

cuvasskoj very. Kazán, 1881.
misBug. = szamarai kormányzóság buguljmai kerülete nyu
gati részében lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim
szerint).
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misN. = niznij-novgorodi kormányzóság sergaci kerületében
lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim szerint).
oszmB.-M. = BARBIER. DE MUYNARD, Dictionnaire turcfranQais. Paris, 1880—81.
R. (ill. EADL.) = W. RADLOFF, Versuch eines wörterbuches
der türk-dialekte. St.-Pétersbourg, 1893.
RADL., Phon. == W. RADLOFF, Phonetik der nördlichen türksprachen. Leipzig, 1883.
Razsk. I. = Razskazy iz Russkoj istorii na cuvasskom
jazyké. I. Kazán, 1882.
SZBOJEV = V. SBOJEV, Cuvasi. Moskva, 1865.

tobGrig. = GIGANOV, Slovarj rossijsko-tatarskij. St.-Pétersbourg, 1804.
ur. = N. KATANOV, Opyt izslédovanija uránchajskago jazyka. Kazán, 1903.
Ucsebn. = Pervonacaljnyj ucebnik russkago jazyka dija
cuvas. Izdanie pátoje Pravoslavnago Missionerskago Obscestva.
Vypusk pervyj. Kazán, 1898.
ZENK. — T H . ZENKER, Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig, 1866—76.
ZOL. = N. ZOLOTNICKIJ, Kornevoj cuvassko-russkij slovarj.
Kazán, 1875.
A többi rövidítést 1. NyK. 35:244—247. és RADLOFF, Versuch eines wörterb. der türk-dialekte.
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UBdDe, Szp. UBSBS majom ] affe; vö. GOMB.
y,B§ska, Szp. id. férj | ehemann, gatte; vö. GOMB. [tob.
csag. ujgE. abuska alt (an jahren), der alté, greis; ehegemahl,
ehemann; (tob.) mann, bauer; csagKún. abuska mann, gatte],
upra-, Szp. id. védni, védelmezni, oltalmazni | schützen,
beschützen, beschirmen; uzalDan tdzeÍBen siyla upra! (imából)
[komE. ábra-, jak. ábra].
upram szellem, a ki éjjel oltalmazza az embert | ein
schutzgeist, der den menschen in der nacht beschützt; u. ir§,
ezd siyla, ezd upra! (imából); vö. Uun-siylan iur§.
upruk az állami föld vagy erdő használásáért fizetendő
adó | die steuer, welche man für die benutzung der kronenerde
oder des kronenwaldes zu zahlen hat [or. oőponz].
upsur nagyevő, falánk ember | vielfrass, -fresserin [or.
o őjfcopá].
ypsurlan- mohón enni, falni | gierig, unmássig essen,
fressen.
ur-, Szp. id. megőrülni | rasend werden; iirn§ j§Bd veszett
kutya | toller hund [kaz. etc. E. az- sich verirren; verführt, verdorben werden; alt. etc. E. as- sich verirren; azd askan (tel.)
verrückt].
ura, Szp. id. láb (lábszárral együtt) | fuss (und bein); vö.
GOMB. [kaz. ajak, szőj. ujgE. adak, sor. kojb. etc. E. azak,
jak. a tar/].
uraj (ura-\-aj) palló | fussboden.
ura-kdli sarok (lábé) | ferse.
ura-pi(úéd a lábfej fölső része { fussrücken, rist.
iira-pussi kengyel | steigbügel.
iira rakás, halmaz | haufe; uB(3)-uri szénaboglya | heuschober; ul3m-uri szalmakazal | strohschober [tel. altE. üra
heerde, haufe, schaarj.
urala- boglyába rakni | schobern, aufschobern.
uraBa, Szp. id. szekér | bauernwagen, Tejrira [kaz. árba].
uraBa-p§DÍ tengelyszeg | achsennagel, qeKa.
uraBa-sSh küllő | radspeiche.
uram, 1. §ram.
uraséi ontok | einschlag (beim weben), schussfaden [vö.
krm. csag. oszmE. aryac webereinschlag, tob. csag. kel.-tör. E.
arkak id., arkak jip die querfáden des gewebes, kaz. etc. E.
arkau webereinschlag].
urassi-sippi belfonál | einschlagfaden.
ur§, Szp. id. józan | nüchtern (nicht betrunken) [kaz. aj§k].
v
ur§l- kijózanodni | nüchtern werden ; v§l sdrortirsn ur§ln§ ;
s?r&m urSlfiíd.
yr§/

más | anderer, flpyroö, HHOÍÍ ; vö. ujar-;
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[kazO. ajSrdk pa3opBaHHbiií, alt. leb. kirg. kkirg. oszmR. air§k
gespalten, geteilt; (oszm.) anders].
y,ryal§y, Szp. id. hátszíj | querriemen, rückenriemen, qepe3ct^ejrbHHKi), nonepe^HHKL [kaz. arkalSk].
yryamay tüzes, szelidítetlen ló | ungezáhmtes, feuriges
pferd; vö. MAGN. 253. [kazR. arjainak arabisches vollblutpferd
turkmenischer zucht; überh. jedes gute pferd, csagKún. erymak
ausdauerndes, starkes pferd].
y,rl§, Szp. id. át, által, keresztül | über, querüber; siv u.
kazarza jar! vö. ASM. 223. [kazO. arU (kazB. s. v. birh), misBug. arlS}.
y,rl§-pirh ide-oda, össze-vissza egymás fölött, keresztben !
hin und her, ungeordnet auf einander, kreuzweise, Kpecn. Ha.
KpecTt, BÍOJIB H nonepeKij [kazB. árh-birh hin und her].
y,rl§-saGd, y,rl§-sak az ajtó átellenében levő pad | die bank
an der der tür gegenüber liegenden wand, HapH.
y,rl§s szélesség | breite.
url§: url§-s§l, v§rl§-s§l zápfog | backenzahn.
ij,rBa árpa | gerste; vö. GOMB. [kaz. árpa],
y,rza marj (ló marja) | widerrist.
yrza, Szp. id. özvegyember | witwer.
y,rza-éin = urza.
y,rtmay, yrtmay-yuDassi átalvető bőrtáska a násznagynál (m§nkdrü), melyben élelmiszert hord (egyik a mellén, másik a hátán
lóg) | lederranzen bei dem mSn-kdni an der hochzeit [tob. csag.
komR. artmak packsácke der pferde].
y,rtt§s, Szp. id.; u.-jdv§s, u.-jdv§i,9, Úcsebn. 56. urtt§s-jivdZd
gyalogfenyű | wachholder, MoacíKeBejiBHHKT) [kaz. artds(-ayac§)].
y,rttds-kaj§öd fajd | auerhahn, rjiyxapB.
ys- akasztani, felfüggeszteni j hangén, aufhángen, anhángen
[kaz. as-].
uz§k: u.-yJlyalS konyafülű (eb) | mit hangenden ohren.
uz§n- lógni, lelógni | hangén ; un§n janayi uzmza t§rat
[sor. lebR. az§n-, kirgR. as§n-].
yzal, Szp. id. rossz, gonosz J schlecht, bőse (Ucsebn. 87.
flflOBHTbifl); vö. GOMB. [kaz. usall.
•azal-kSmBa Ucsebn. 86. noraiiKa (gombafaj [ art pilz).
y,zd haszon vorteil, nutzen, noJiL3a [ujgR. azSk, csagR. asik],
uzdld, Ucsebn. 126. uz§ll§ hasznos J vorteilhaft.
yslam, Szp. uslam nyeremény, haszon, kamat j gewinnst,
zinsen, prozente; u. an il, sil§y puh ! [kaz. aslam~\.
uélamds vándorkereskedő, házaló J wandernder kaufmann,
hausierer; arfiza-uüamíi ládáka táruló; t'sazdk-uélamzi csészé
ket áruló [kaz. aslamcS].
ysra-, Szp. id. nevelni [ aufziehen, erziehen [kaz. asra-].
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ysrav: u.-iv§l fogadott fiú | pflegesohn; y.-ydr fogadott
leány | pflegetochter; usrav v§rman Ucsebn. 95. pom;a; vö.
GOMB. [kazE. asrau erziehung].
ué-, Szp. ué- nyitni, kinyitni [ öffnen, aufmachen [kaz. ac-].
uidl- nyilni, megnyílni | sich öffnen [kaz. ac§l-].
uzS nyílt, nyitott; adakozó | offen; freigebig; al§k u. az
ajtó ki van nyitva; u. sin adakozó ember [kaz. acSk].
uéla-: su, ujran u. vajat köpülni | buttern; tvm u. agyagot
taposni | ton schlagen od. kneten [csag. kel.-tör. Eadl. aslaleder gerben, ^yóHTí, KOHfy].
usiam: u.-éu vaj | butter.
uélaíjGd (kisebb) gyepföld, mező | (kleinerer) rasenplatz,
öffnung im walde, nojiHHKa; vö. déne [vö. ué-, uz§l-].
uzSm őszi vetés | wintersaat; vö. GOMB. [or. 03UMb].
uzaj: U.-JUBÍ kemenczeoszlop I der pfeiler am fenerherd.
usk§n csoport, csapat, sereg, falka, nyáj | haufen, schar,
sehwarm, herde; vö. Máté IX, 3(5. [misBug. uskSn id.].
ut, Szp. id. ló | pferd; vö. GOMB. [kaz. etc. E. ai].

utlan- lóra ülni | zu pferde steigen, aufsitzen [kaz. atlan-}.
y,t-, Szp. id. lépni j schreiten [vö. kaz. etc. E. atla- id.].
y,D§m, Szp. id. lépés j schritt [kazE. ad§m].
uDala- Szp. 1. ulDala-.
UDaman a két vezér neve a hrtmells-vil'ani nevű labdajáték
ban | name der anführer in einem ballspiel [kazO. atamán Ha^iajibHHKT> BCa^HHKOBl., aTaMaHT>].

uD9kka gyerekaltató-szó | ein wort, womit man kinder einschláfert; nadkka-urnkka, nsnne tu I vö. ASM. XII. ut'ka (kurm.)
KaiejiB.

UD§ (folkl.), Szp. id. sziget | insel; éitmdlDe sifih tinds,
yttdúfizzn •
karfiidk kilnd (varázsigéből) [kazE. atau, oszmE.
ada, csagE. adak].
UD§, Szp. id., Ucsebn. 29. UD§, VUDS széna | heu; vö. GOMB.

[kaz. tobE. ut gras, kraut].
uD-ujrp, uD-uj§y a hetedik hónap j der siebente monat.
uD-uri széna-asztag | heuschober.
utmSl, Szp. id. hatvan | sechzig; vö. ulo§ [kaz. altmSs].
uóu-uúu így hívják a kacsákat | lockruf für die enten.

u
Ü%d 1. ÜG9.

ük-, Szp. id. esni, leesni, leszállani; leszállítani (árt) [ fallen;
sich senken, herabniegen; (den preis) herabsetzen; -/akU iJDaD§n, ük

p§rDak!
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ÜGsr- leejteni; leszállítani (árt) j fallen lassen, fállen;
(den preis) herabsetzen, vom preise abschlagen.
üGertter- (eaus.) alkudni | feilschen, abdingen.
..'.;
üGem, Szp. id. pászma (120 fonálból áll; minden matringban 8, 9 vagy 12 pászma van) | gebinde in einer strábne (v.
120 fádén).
ÜG9, ü/d, Szp. ÜG9, Ucsebn. 62. ü/j füles bagoly | u h u ; vö.
GOMB. [sor. szőj. bar. etcR. ügü, kirg. csagR. iikii, ujgR. ügí].
üG9n-, Szp. id. bánni, megbánni [ bereuen [kaz. ükdn-].
ÜGdtle- oktatni, inteni, tanítani | ermahnen, lehren, HaCTaBJiHTL [kaz. ügdtlci-].
ühm ezentúl, jövőben | fernerhin, künftighin; ühmren id.;
üfomdnfiíen id.
ÜBelen- Szp. 1. uBalen-.
ÜBdn-, Szp. id. feldőlni, felfordulni (pl. kocsi) | umwerfen
(intr.); vö. üpne ; vö. GOMB. üppvn.
ÜBdnDer- feldönteni, felfordítani | umwerfen (trans.)
üpke, Szp. id. tüdő | lunge; vö. GOMB. [kaz. üpka],
üpkele- haragudni j zürnen, nríiBaTLCH (Ucsebn. 151.
yKopHTB, ponxaTb) [kaz. üpkálá-}.
üpls Ucsebn. 52. MfiKUHHHua.
üpne, Szp. id. hason, hasra j auf dem bauch, auf den bauch
(ZOL. HJiauiMJi, MAGN. 233. BHH3T> JIHUOMT. ; vö. Máté XVII, 6.);
vö. ÜBdn-; vö. GOMB. üppgri.
üpne-kus lesütött szemű [ mit niedergeschlagenen augen.
üpne-é§Ban görvély | skrofeln, 30Jiorryxa.
üpre, Szp. id. kis légy-fajta | blasenfuss (eine art kleiner
fliegen), Momna.
üprem makacs, konok j hartnáckig, eigensinnig [or. ynpaM(tiü)].
ürsfiíe a szán v. szekér két oldalfája; a szán «szárnyai)),
melyek nem engedik feldőlni j die seitenhölzer am schlitten od.
wagen; die «flügel» am schlitten, die das umwerfen verhindern
[kazR. ürácá id.].
ürGen-, Szp. id. renyhéskedni, lustálkodni j faulenzen; vö.
GOMB. [VÖ. kaz. mm-, oszm. tarR. árin- fául sein, alt. etcR.
árik- sich langweilen; ekei empfinden, überdrüssig sein; adR.
irgáu- widerwillen habén, abscheu habén].
ÜTGev: §na ü. kihid lusta lett | er wurde von der faulheit
angesteckt [vö. ürGen-].
üs-, Szp. id. nőni, növekedni, tenyészni | wachsen, gedeihen
[kaz. üs-].
üster- (caus.) növeszteni; nevelni | wachsen lassen; aufziehen, erziehen [kaz. üstdr-].
üzdmlet- gyorsítani, előmozdítani;beschleunigen, befördern;
dsles dze üzdmletse pir !
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üzdinh gyors, fürge; sebesen, gyorsan | schnell; ü. laza
gyors ló; ü. isy,p-, sürs- sebesen futni, járni.
ÜZ9H-: pajan dé üzdtist ma jól folyik a munka j heute geht
es schnell mit der arbeit.
üz9r, Szp. id. részeg | betrunken [vö. üsrdl-].
. .'
üsrdl-, Ucsebn. 151. üzdrdl- megrészegedni | sich berauschen
[vö. kaz. is?r-, altR. ázir- id.].
. .
üzdr- Szp. id. köhögni | husten; Ucsebn. 151. ^axaTb,
KamjiflTb; pir-tdppe ü. torkát köszörülni | sich ráuspern [vö.
ASM. 101.]. ~
üshk köhögés | der husten.
üt, Szp. id. test l körper [kazR. it fleisch, kirgR. et id.;
körper].
ÜDe-kdiii böjt után az első húsevő nap |. der erste fleiscl:tag nach einem fasten, pasroB'feH&e.
üth kövér, vastag | fleischig, dick.
üfiéük (uj-\-ísük = mezei áldozat, vö. MAGN. 25.) a sinzs
nevű, pünkösd tájára eső ünnepen tartott áldozat | ein opfer,
das wáhrend des sinzs, genannten festés um die pfingsten ver
richtet wird; s3m§r-üfizuk egy másik áldozat, melyet egy v. né
hány nappal később tartanak, esőért | ein anderes opfer, das ein
od. paar tagé nach dem vorigen verrichtet wird; dabei wird um
regen gefleht.
v
vak, Szp. id. apró | klein; v.-vitty kisebb barom | kleinvieh; vaG-uksa aprópénz | kleines geld; vak-tdvek kis holmi i
kleinwaaren [kazB. uak, §uak, misBug. wak, bar. tobR. uak,
oszm. krmR. ufak],
vaGd, Szp. id. lék J wuhne, wake; vö. GOMB. valak [kazO.,
misBug. baka id., (tatárul beszélő) Karataj-mordvinoknál vaké},
vak-kuzd id.
valak malomcsurgó, -csatorna, -vályú | mühlgerinne; vö.
ZOL. 27. volak Kopbrro, KOJio^a; vö. GOMB. volak JKOJIOŐ'L [kazB.
ulak futtertrog; rinne, csagR. oyluk rinne, kanál].
valaéka, Szp. id. teknyő, vályú | trog; vö. ZOL. 27^ volaska
id. [vö. valak].
valem kis szénarakás | kleiner heuhaufen.
valeé- osztozni, kiosztani | verteilen, austeilen [kazR. elá0s-].
vald, val rész | teil, anteil, qacTL, ^OJIS; al-valli vese; az
áldozati állatnak azon részei, melyek az ül. istennek v. szel
lemnek vannak szánva | niere; opferbissen (welche der gottheit
zugeeignet werden); vö. GOMB. [tel. barR. ülü, ujgR. ülük teil;
vö. kaz. ölős iá.].
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vatli (postpos.) végett, részére | behufs, fúr, ^JIS, pa^n; vö.
214.
vem-, Szp. id. szétdarabolódni, töredezni, eltörni j sich zerbröckeln, in stüeke gehen, zerschlagen, zerbrochen werden
[vö. vak].
vanfiidk darabka, cserép | stüekehen, scherbe; vö. ZOL.
25. JIOMKÍH; kdlenfiís-vanfii^Gd üvegcserép | glasseherbe.
var1, Szp. id. közép; has; belseje vminek | mitte (Ucsebn.
107. n,eirrpT>); bauch; das innere eines gegenstandes; var§m
iraDaü hasam fáj; éyrDa-varri gyertyabél | kerzendocht; vö. ASM.
214. [kirg. tar. kom. etc. R. őz der beste teil eines dinges, das
innere, herz, mark; vö. kaz. tob. TaraR. üzdk das innere, das
mark einer pflanze, eines baumes, der kern eines dinges; (tob.)
bauchj.
var-%ir§m has | bauch; man var-^irSm irauai hasam fáj.
var-vazak belek, belső részek (testben) | die eingeweide,
die inneren teile.
var-vitti hasmenés | durchfall, nOHOct.
varia: vizS-varla éhgyomorral | mit nüchternem magén;
tyD§-varia tele gyomorral | mit vollem magén.
var® hosszúkás nyílás, hasadék a földben, völgy | schlucht,
kluft, OBpan>; Ucsebn. 94., ZOL. 25. .nojuraa; vö. GOMB. [VÖ. kaz.
R. üzdn niederung, tal, barR. üzön flüsschen, bach, kazO. üzdn
niedrig gelegen, kirgR. özön fluss].
vara, Szp. id. után | nach; unDan v. azután | darnach,
hernach [kazR. arS].
vara igen, igen bizony, igenis, úgy van; vagy úgy!; (kér
désben) talán, netalán | ja, jawohl, gewiss, so ist's; ach so!;
(in einer frage) etwa, vielleicht, paBBt.
varala-, Szp. varia- bepiszkolni | beschmutzen, MapaTt.
varinkke tölcsér | trichter [or. eopOHKOJ.
varGSstar- legyezni, lebegtetni | fáchern, wedeln, MaxaTb
{? kirgR. Sryas bewegen].
vari? egyetértésben, jó viszonyban j in eintracht, ,a;pyH;ecKH;
v. py,rnass9 [vö. var1].
varDa- faragni (fejszével) j mit der axt behauen.
vázak: var-vazak belek, belső részek (testben) | die einge
weide, inneren teile [kaz. etc. R. üzdk das innere; vö. csuv. var1].
vazan — luBaska [vö. var*].
vaska-, Szp. id. sietni, hamarkodni | eilen, sich beeilen
^kaz. as§k-].
vaskat- (caus.) siettetni | zur eile antreiben.
vaé§k lejtős, meneteles | abhángig, absehüssig, abfallend.
,vasm§k Ucsebn. 122. noJioriíi = vaidk.
vat, Szp. id. epe | gallé [kaz. üt].
ASM.
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vat- aprítani, zúzni, széttörni | kleinbrechen, kleinstossen,
zerbröckeln, zerschlagen; vö. van- [kazB. uat-, misBug. ivat-].
VÜD§, Szp. id. öreg | alt (v. lebenden wesen), vö. kivd ;
vö. GOMB.

vaD§l- öregedni | alt werden.
va fiiak túlságosan savanyú, megsavanyodott (csak kenyér
ről) | allzu sauer, versauert (nur v. brode) [vö. jüzd].
vafiéaklan- megsavanyodni | versauern.
vafizaklanDar- megsavanyítani | versauern lassen.
veréka Vie orosz rőf | l /ie arschine [or. eepmonz].
vdl hirtelen mozgást v. mozdulást kifejező szó | ausdruck
far eine plötzliche bewegung.
vdlDdTGs kis ezüstpénzek v. játékpénz-félék
(nuyrat),
melyek a drótból készült karpereczről lógnak j kleine silbermünzen od. spielmarken (nuyrat), die an dem von messingdraht verfertigten armband als zieraten hangén.
vdlDdrDst- lebegni, lobogni | flattern.
Vdler- 1. vil-.
vdlls, Szp. id. méhkas | bienenkorb; vö. GOMB. v§ta [or.yjieű].
vdlDdren, Szp. vdlürsn csalán | nessel; vö. GOMB.
vdlfih 1. vdlfiíd.
vdr 1. édnd.
V9r-, Szp. id. ugatni | bélien [kaz. ér-].
vdr-, Szp. id. fújni | blasen [kaz. ér-, sorE. ügür-].
vdrGdid, Ucsebn. 101. vdrGdd fúvó | blasebalg.
V9rüÉ9 varázsló | zauberer, zauberin.
vdr e- forrni, főni ( sieden, kochen [vö. altE. üzü heiss etc]
Vdret- (caus.) forralni | sieden machen od. lassen.
vdre-édUn meteor-féle | art meteor [vö. vdra-].
v»ren, vsren kötél | seil, tau, KaHarL, Ucsebn. 43. BepeBKa
[vö. kaz. ür- spinnen, flechten].
vsren-, Szp. id. tanulni | lernen [kazB. ejran-].
vdret-, Szp. id. tanítani j lehren [kazB. ejrát-].
mrtns, Szp. id. juharfa | ahorn [kazB. erangd].
vdrdl- megfázni | sich erkálten.
vdri, Szp. id. forró | heiss; vö. s§r§% [vö. Vdrá-].
vdri-Uir Ucsebn. 102. ropa^Ka, Tii^'b (láz, hagymáz |
hitziges fieber, typhus).
vdrls : y§na-v. vendégek | gáste [vö. ? kom. etc. E. öz-gá
ander, fremdj.
vdrldk sövényrúd [ zaunstange, zaunholz, querstange im
zaune; Ucsebn. 41. npacjio [kazE. érlek die querstangen, die
beim einzáunen über die gabelförmigen stützen gelegt werden].
Vdzem 1. vdl.
vdé, Szp. id., Ucsebn. 107. Vdid vég I ende; vö. GOMB. [kaz. eé].
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V9Ú-, Szp. id. repülni | fliegen ; vö. GOMB. [kaz. oc-}.

vdékdn kérkedő | prahler, prahlbans.
vdékdnlen- dicsekedni, kérkedni | prablen.
vdt- elperzselni | sengen, versengen, iiajiHTL [kaz. et-}.
vdDd, Szp. id. apró j klein, Mejnriii; V9thn WDCTÍ'kis lépé
sekkel jár, tipeg j trippelt.
vdtfo/ erdőcske, a melyben apró fák nőnek J ein wáldchen von niedrigen báumen.
vdfiís. csípő | hüfte [kazE. &cá kreuz, binterteil, alt. etc.
E. uéa id.].
:

v§j, Szp. id. erő | kraft, stárke ; vö. GOMB.

v§jl§ erős | kráftig, stark.
v§jl§lan- erősödni [stárken werden.
vdjz§r erőtlen, gyenge | kraftlos, schwacb.
v§jd játék; a fiatalok tavaszi tánczmulatsága kint az utczán |
spiel; die tanzunterhaltung der jugend im frühling im freien;
py,ld-v§jji balívás | fischlaiche; vö. vü'a- [vö. kazE. uin, ujg.
etc. E. ojun spiel].
v§j§É§ a muzsikus azon a tánczmulatságon | spielmann an
der v§j§ genannten tanzunterhaltung.
vS/St, Szp. v§TSt idő | zeit [kazB baySt, misBug. iüaydt<ax.}.
v§G§r, Ucsebn. 45. mSGSr bika, ökör | stier, ochs; vö. GOMB.
[kaz. ügdz].
v§l, Szp. id. ő ; az [ er, sie; jener; génit. y,?i§n, e t c ; plur.
vdzsm ők | sie; vö. GOMB. [kaz. ul, génit. an§n, etc.j.
vSl-v§l: kasma vSl-v§l av§nat' a gyaloghíd ingadozik | der
stég wankt.
v§U: vSlaran tárna sin a katonai szolgálatból megszökött
ember, szökevény | ein aus dem kriegsdienst entlaufener sóidat,
der heerflüchtige; vdlSra-virnan valamely szellem, «csatában el
esett és a paradicsomba jutott szent» (vSrzSra vilzs raja kajn§
svetoj) j ein geist: «ein im kriege gefallener und in das paradies gelangter heiligerw.
V§IDÜ, Szp. id. (kisebb) horog [ (kleinere) angel; vö. Máté
XVII, 2 7 . ; vö. 'páramat [oszmE. olta angel].
vdlfiéd, Szp. vdlpíd ikra | rogen; pidd-vdlfiíi halikra | fischrogen; vö. GOMB. , [kazE. üldSk, misBug. iu§ld§k, tobE. ultSk
fischrogen].
v§Bdr, Szp. voBor boszorkány («igen vastag, rézbottal jár
káló) j hexe («sehr dick, geht herum mit einem stáb von kupfer»);
mana v. pusrd lidércz-nyomásom volt | ich hatte alpdrdcken;
v§B§r uj§ya sijet holdfogyatkozás van | es ist mondesfinsternis
[kaz. ubSr).
vSr- megbabonázni, megrontani | hexen, behexen = sul-;
an v§r sin éine, an sy,l sin sins!
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vSr-var gyorsan, hamarosan jschnell, geschwind; v§r-var
tnniDirne yivza p§rayn§ Razsk. I, 17. gyorsan levetkőztek; v§rvarDara% savSrSnGala forgolódjál gyorsabban!
v$ra% sokáig, hosszadalmasan, lassan | lange, langsam (adv.)
[kazB. ozak].
vSran-, Szp. id. fölébredni | aufwachen [kaz. uján-, kirg.
etc. R. ojan-].
vSrat- fölébreszteni | wecken, aufwecken [kaz. ujat-].
vdvd. Szp. verő tolvaj | dieb ; vö. GOMB. [kaz. kirgR. uru,
ujgR. oyr§ id.].
Vdrla- lopni | stehlen.
v§r§ (növény)mag | same: kanD9r-v§r?'i,J9Dsn-v§rri, kij,B§stav§rri [tar. kom. csag. ujgR. uruk samen (tar.); nachkommenschaft,
verwandtschaft, geschlecht, csagR. uru? verwandtschaft, kirgR.
urü geschlecht, kazR. erü, rü id.].
v§r§m, Szp. verem hosszú | láng [kaz. ezen].
v§r§mlan- hosszabbodni | lánger werden, sich verlángern.
v§r§mlat- hosszabbítani | lánger machen, verlángern.
v§r§mteyGsl Ucsebn. 36. CKaMba (pad | bank).
v§r§n- ragadni (betegség) | anhaften, anstecken (eine krankheit), y^apflTbca, nopaaíaTb (o őojrE3Hii) ; /irdé-v§r§nni pár napig
tartó láz, mely «rossz széltől» ered j ein kürzeres fieber, das
von einem «schlechten winde» herrührt [kazB. erén- sich austossen, anfallen].
vSrGa-: §z§m v§rGaí (=§z§m sunaí) gyötrődöm, aggódom j
ich quále mich, ángstige mich; vö. Máté XXVI, 37: §i v§rGanÍBB
pit %ujx§ra pusland Haiajrb CKopŐBTb H TOCKOBRTL ; vö. ZOL. 2G.
varGa- My^HTbca, ÖesiiOKOHTbca.
vdrld: v.-sdl 1. url§-sdl.
v§rl§x magszem, vetőmag | samenkorn, saatkorn; vö. v9r§
mag [kazR. érlek, komR. urluk same].
vSrman, Szp. verman erdő j wald; vö. GOMB. [kaz. urman].
vSré-, Szp. véri' veszekedni, verekedni | zanken, streiten,
sich schlagen, kámpfen [kazR. eres- zanken].
v§rz§, Szp. vorzd verekedés, csata, háború | schlágerei, kampf,
schlacht, krieg [kazR. eres streit, zank, kampf, schlacht].
v§rtt§n titkon, alattomban | insgeheim [vö. kaz. ur§ní§n,
misBug. erenten id.].
.
.
v§st süvöltést, surrogást, zúgást utánzó szó | schallwort,
das ein zischen, sausen, schwirren ausdrückt.
vdDa közép | mitte; vö. GOMB. [kaz. tobR. urta mitte, der
mittlere].
vdDam középnagyságú j mittelgross.
. <
vdDa-purm középujj | mittelfinger.
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vSüan-, Szp. voDan- szégyelni magát | sich schámen [krm.
osxm. adR. után- id.].
vSüanDar- caus. megszégyeníteni | beschámen.
v§Dí>r harmincz | dreissig [kaz. ut§z].
vil-, Szp. id. halni, meghalni, megdögleni | sterben, krepieren;

vö.

GOMB. [kaz.

ül-].

vdler- ölni, megölni | töten.
vihm halál | tod.
vil: vil-tum-yajard olyan betegség, mely öngyilkostól, vízbe fúlttól vagy más módon szerencsétlenül járt embertől ered | eine
krankheit, die von einem selbstmörder, einem ertrunkenen oder
einem sonst verunglückten herrührt; vö. vile [kazE. üld gestorben, tot].
vile dög, holttest | aas, kadaver; vö. vil [kazE. ükk leichnam, leiche, der verstorbene].
vilkka villa | gabel [or. BUAKU].
vir, Szp. id. köles | hirse.
vir-vi?- szentjánosbogár («ha magasra repül, akkor jól női
a köles (vir)») | goldkáfer, blattkáfer, ŐOHÍBH KopoBKa; «vir-vir,
vir pulas pyzan, sülé kaj/\>
virtle-, Ucsebn. 133. vitle- bosszantani (nyelvvel) | necken
(mit der zunge), ,n;pa3HHTí> [vö. kazB. ürta- reizen, necken],
vis Ucsebn. 87. MoniKa (kis légy-faj [ blasenfuss, art sehr
kleiner fliegen).
vis-, Szp. id. mérni, mérlegelni ] messen, wágen [kaz. idea-],
vize, Szp. id. mérték, mérleg | mass, wage [kaz. üleáü}.
vizeld mérték szerint J nach dem masse; vö. Razsk. I, 40.
vizd, viséd három | drei [kaz. ec],
vissdmds harmadik | dritter.
vissdmds-ky,n a tegnapelőtti nap | der vorgestrige tag;
viéédmdskynne (-kynixm) tegnapelőtt | vorgestern.
vit-1, Szp. id. befedni, fedezni | decken; vö. GOMB. [oszm.
ujgR. őrt- zudecken, zumachen, schliessen].
viDehk háztető | hausdach.
vÍDEhk-%drri eresz, eszterha j vordach, traufdach.
viDdnmelli takaró J decke.
vit-%, Szp. id. áthatni vmin (pl. a hideg), átütni, áttörni j
durchdringen (z. b. die kálte, das wasser); siv vitrd ÜD§ vindr
a víz beszivárgott a csizmába [kazB. üt- hin-, durchgehen, passieren, vorübergehen].
viDdr- fűzni (pl. gyöngyöt), befűzni (pl. czérnát) j auffádeln; einfádeln; jdp-kusm sip v.; sip sins sSrza v. [vö.
kaz. etc. R. üt- durchgehen, durchkommen etc, kazR. ütkardurch etwas hindurchbringen; fopnd ina küzdndán ütkár fádle
den faden ein!].
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viüdr át, keresztül | durch; vö. ASM. 215. [vö. vit-\
vÍD3rky,r§naaan átlátszó | durchsichtig.
vifihGdn Ucsebn. 100. ocTpaü (éles | scharf) [kaz. ütkdri].
VÍDE, Szp. id. istálló | stall, KOHionma; i!s§/S-vÍDÍ tyúkól j
hühnerstall, KypaTHHKL.
viDdmU fürge, gyorselméjű | behende, flink, pfiffig, JIOBKÍM
[vö. vit-].
vimiíúdy fürgeség, furfang | flinkheit, pfiffigkeit; yulana
pirzan %y,nD§l§ par, kalasnS s§may§ma viDgmh/ns par ! (imából).
viDdn- kérni, esengeni | bitten, flehen [kaz. ütsn-].
vitle- Ucsebn. 1. virtle-.
vitre, Szp. id. vödör j eimer; vö. GOMB. [or. eedpo).
vil'a-, Szp. id.játszani | spielen; vitaza jar- (játékban) elvesz
teni, veszíteni | (im spiel) verlieren; vö. v§j§; vö. GOMB. [VÖ.
kazR. uin, ujg. etc. R. ojun spiel, kazB. ujna- spielen; vö.
GRÖNB.

64.].

vil'amalli játékszer | spielzeug.
vita/, Szp. id. barom, marba | vieh; vö. GOMB.
vir-, Szp. id. aratni [ ernten; vö. GOMB. [kaz. ur-, kirg.
bar. etc. R. or-].
virSn, Szp. id. hely; ágy platz, stelle; bett; virSnne helyett
statt, anstatt; eBd kajSp y,n§n virSúne én helyette megyek [kaz. urSn].
virSnas- letelepedni | sich niederlassen, ansiedeln [kaz.
urSnnas-].
virSs, Szp. id. orosz | russe; an maG§r, virds kilét ne sírjál,
orosz fog jönni! (ezen szavakkal lecsillapítják a síró gyermeket)
[kaz. ur3z\
vir§zarni-kun, Ucsebn. 78. vir§zsrni-kmi9 vasárnap |
sonntag.
vir§s-yuj(i bot. Ucsebn. 29. CBepÖarysi. [kazO. vr§s
kuk§s§].
virdsla oroszul, orosz nyelven | russisch, in russischer
sprache.
virt-, Szp. id. feküdni | Hegen.
virtkala~ iter.: virtkalaza süres henteregni | sich wálzen,
BajiaTbCfl, Ucsebn. 133.
vis-, Szp. id. éhezni, éhesnek lenni ] hungern, hungrig sein
[kaz. etc. ac-].
vizS, Szp. id. éhes | hungrig [kazR. ac].
vit§-kué sóvár | gierig.
vislty éhség | hunger; viütypa vilfiíd éhen halt meg |
starb des hungers.
vula- olvasni | lesen.
vuld: j§o§é vulli fatörzs | baumstamm; tdBafiíd vulli csép
nyele | griff des dreschflegels.
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vy,n, vy,nn§ tíz | zehn; vö. GOMB. [kaz. un],
vun§ */** pászma (s§v§) j Vt* nacMO (s§v3).
vupk§n szélben járó falánk szörny, mely betegségeket okoz j
ein böser geist, ein gefrássiges ungeheuer, das im winde sich
bewegt und krankheiten verursacht [kaz. upkdri],
vy,pkdnl§: v.-anzdrt valamely még az előbbinél is rosszabb
szellem I ein böser geist, der noch schlimmer als der vupk§n ist.
vas Ucsebn. 88. BOCKTE> (viasz | wachs); vö. §v§s.
vus kocsi- v. szánrakomány | fuder [or. 603%).
vuzar, Szp. id. kemény (fa) | hart, schwer zu spalten und
hauen (vom holz); vö. ZOL. 27. vozar cBHJieBaTLiü.
vut, Szp. id. tűz feuer [kaz. ut\.
vuDama (vut-amaj tűzanya j feuermutter, mutter feuer.
vyt-pussi tüzes üszök j feuerbrand.
vut-t'sidd,-tsid tűzkő, kova j feuerstein.
vy,D§ tűzifa { brennholz [vö. kaz. ut§n id.].
vuDds vízi nimfa ; wassernymphe.
vufiíax a tűzhely két végén levő mélyedés v. gödörke;
az egyikében (vut-vufizayyi) ég a tűz, a másikába (kdl-vufiíayyi)
teszik a hamut; tűzhely a földön j zwei vertiefungen an den
beiden enden des herdes, die eine für das brennmaterial, die
a-ndere für die asche; feuerstátte auf dem felde; Ucsebn. 101.
timdrzd vafiíayyi ropHi (kohó j esse); vö. GOMB. [kazB., kazO.
ucak].

SZOMUTATÓ.
(A számok a lapot jelentik. Az összetételek az előtag, az igekötős igék az igeszó
alatt vannak csoportosítva.)

ablak 58, 190. —tábla 58,
190, —üveg 58, 190.
abrak 102.
abroncs 70.
aczél 51, a melylyel ki
csiholnak 141, 178.
ács 106, —ölni 60.
ádám-csutka 87.
adakozó 21, 158, 195.
adni 93, el— 128, meg—
(magát) 93, össze— (ma
gát vkivel) 138.
adó 75, 93, 193, —sság
93, 172.
adományozni 111.
áfonya: fekete á. 51, ham
vas á. 51, vörös á. 67.
ág 31, 173, —as 31, 173.
ágazni: el—, szét— 173.
aggastyán 59.
aggodalom 185.
aggódni 74, 101, 185, 201.
ágy 203, (függő) 116, — as
23, •—ázni 115, —nernü
135.
agyag 165.
agyar 7.
ágyék (ló á —ka) 76.
ágyú 171.
agyvelő 88.
ahá! 188.
ajak 175.
ajándék 94, —ózni 93.
ajtó 3, —félfa21, —kilincs
104, —sark 166.
akáczfa 192.
akadályozni 57, meg— 179.
akadni: bele— 58, 82,
fenn— 129, meg— 8,
37, 58, 184, rá— 129,
167.
akár : a. ki 72, a. mikor 43.

akar: —at 17, —ni 126.
akasztani 129, 194, föl—
155.
akasztófa 155.
al: —á 1, —att 1, —fel
78, —kar 173, —ul 1, 4.
alak 163, —ú 163.
alap 91, —osan 162.
alattomban 201.
áldani 95.
áldás 95, 170.
áldozás 189.
áldozat 63, 197.
áldozni 80, 189, 190.
áldozó 94, —ünnep 189,
190.
alélni: el— 13, 14.
alig 6, lfc8.
alj 1, 162.
alja 82, 132.
alkalmas 14.
alku 57, —dni 196.
áll 21, —csont 21, —ka
pocs 21.
állani 166, meg— 164,166.
állapodni: meg— 57.
állhatatlan 27.
állítani 51, meg— 164.
állj! 187.
állvány 155.
alma 93, 192, —fa 93.
álmodni 161.
álom 13, 161.
által 194.
aludni 90,139, el— (tűzről)
50, ki— 129, meg— 139,
(tejről) 166.
aludt tej 166.
a m : —az 130, —ott 9.
angyal 103.
ángy 16.
annyi 160, —t érő mint
188.
anya, 3, 4, —ám húga 5,

—ám öcscse 75, —jegy
174, —méh 52, —méh
sejtje 25, —rozs 18.
anyós 49.
apácza 84.
apadni 177, le— 177.
ápolni 99.
após 49.
aprítani 190, 199.
apró 197, 200, —ra vag
dalni 173, —ság 164,
—szőlő 26.
ár 33.
ár (=pfriemen) 8, 148.
áradni 54.
arany 18.
arasz 152.
aratni 203.
arcz 104, 119, —ulat 119.
árnyék 86, —ölni: be— 58.
árpa 194.
áru 21, 128.
árva 165.
árvíz 23.
arzenikum 90.
ásítani 4.
ásni 3, 180.
ászokgerenda 25, 61.
asszony 6.
asztag 13, 57, 132.
asztal 118, —kendő 118,
—os 15.
át 194, 202, —ellenben
161, —járó 61, —kelő
65, —látszó 166, 203.
átkozni 18, meg— 18.
atya 7, 8, —ám húga 5,
—fi 51.
avasodni: meg— 109.
az 82, 130, 200, —idén 70,
—on 39, 82,—ónnal 66,
—után 192, 198.
áztatni 53.
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B
b a b 100.
b á b 106.
bába 10.
b a b o n á z n i : meg— 125,
200.
bagoly 165, (füles b.) 196.
baj 36, 144, —ba j u t n i 96,
—os 57.
bajusz 86.
bak 78, 8 1 .
b a k t a t n i 32.
b a k t o p p 117.
bal 125, - o g 125.
bálványkép 63.
b á n a t 48, — os 48.
b á n n i 196, meg— 196.
b á r á n y 108, (nőstény) 110,
— ó z n i : meg— 108.
b a r á t 175, (szerzetes) 84,
— k ő z n i : meg— 175.
barázda 60, —billegető
101.
bárcza 160.
b a r n a (világos b.) 40.
b a r o m 182, 203.
b á r s o n y 94.
baskír 110.
bátya 105, — á m neje 16.
batyu 138.
beczézni 9.
becző 53.
becs : —ben t a r t a n i 124.
b e c s ü l : —ni 124, 188,
meg—
124, — é3 38,
—etes 163, —etesség
177, — t 38.
bégetni 84.
begy 41, 97,
béka 146, - fi 28.
béke 57.
b é k í t e n i : ki— 72.
b é k ó b a v e r n i 135.
b é k ü l n i : ki— 72, m e g —
142.
bél 15, 105, (belek) 198,
—giliszta 144.
belfonál 193.
belső 15, belseje vminek
145, 186, 198.
bélyeg 172.
berek 112.
béres 158.
berkenye (piros b.) 103,
—fa 103.
bérkocsis 13.
beszéd 33.
beszegés 111.
beszélni 56, 107, 119, 146.
félre— 8.
beszélgetni 56.
beteg 187, b. l e n n i 187,
—ség 187.

betoldás (ruhában) 33.
betű 115.
bevágás (folyóparton) 148.
bíbicz 159.
bika 200.
bilincs 119, —ékbe verni
119.
billegni 126.
birka 74, —bőrcserző 169.
birkózni 65.
b í r n i 107, el— 186.
b í r á l n i : meg— 188.
bíró 176
bízni 145, meg— 52.
bizonyára 107.
bizonyosan 2.
biztosan 2.
bóbita 162.
b o c s á t a n i , meg— 6 1 .
bocska 144.
bocskor 135, —zsinór 135.
bog 164.
bogács 50.
bogár 69.
boglya 57, 193, —ába
r a k n i 193.
bogyó 138.
bojt 22, 147, —os 83.
bojtorján 71, 77.
bokor 161.
b o l b a 101.
bolond 6, —okát beszélni
8, - ság 88, —ózni 88,
—ozás 88.
bolt 82.
bolygótűz 191.
b o m l a n i : szét— 113.
b o n t a n i : ki— 12, le— 18,
szét— 18, 113.
b o n t a k o z n i : ki— 12.
b o n y o l í t a n i : bele — 8, öszsze - 6, 138, 184.
b o n y o l ó d n i : bele — 8,184,
össze— 6, 184.
boiítani 96.
boríték 79.
borjazni : meg— 101.
borjú 101.
borona 128, —álni 128.
bors 100.
borsó 100, (szögletes b.)
149.
b o r u l n i : fel— 29, 79.
borz 10S.
borzas : —sá v á l n i 165.
b o r z o l n i : fel— (szőrét)
166.
boszorkány 200, —mester
167, 171.
bosszantani 202.
b o s s z ú : —t állani 159.
bot 94, 171.
bozontos 83, 134, —sá
válni 165.
bozót 186.

b ö d ö n 108, 182.
böfögni 56.
bőgni 2, 86.
bögöly 74, 102.
böjt 169, —nap 169.
b ö k n i 117.
bölcső 120, - r ú d 122.
b ő r 120, 169, —kéreg 42,
—tarisznya 156, —táska
194.
bőség 95, 170.
b r e k e g n i 70.
b ú 48, - - b á n a t 125.
b ú b 162.
b ú c s ú z n i : el— 123.
b ú g n i 64.
búgatyú 68.
bújócska 106.
bukfenczet vetni 186.
b u k n i (vízbe) 184.
b u n d a 65, 165.
b u n k ó 171, —s bot 73,
188.
burgonya 192, —leves 192.
b u r j á n 86.
b u r k o l n i 185.
b u r n ó t : —szelencze 73,
—tartó 148.
búslakodni 48.
b ú - ü l n i 74.
b ú z a 172. —kenyér 75.
buzdítani 1C8.
buzgó 35.
b ü d ö s 151, —ödni : meg—
151.
b ű n 138, —ös 138.
b ü s z k e 89, —ség 89.
b ü t y ö k 87.
bűvölni 171.
bűzleni 151.
Cz
czékla 181.
czél 60, —ózni 161.
c z é r n a 137.
cziczkány 56.
czigány 186.
cziha 104.
czikákolni 187.
czinczogni 187.
czinege 69.
czipelni 118, 153.
czipő 110. —talp 177.
czirógatni 18, 141.
czitera 173.
czivakodás 159.
czomb 97.
czompó 51.
czölöp 121.

Cs
csábítani 16, 168, el— 7.
csacsogni 34, 81, 102, 146.
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Csak 5, 68, 159, — m á r
159, — m o s t 169, —úgy
159.
csáklya 93.
család 29, 72, 181, —név
52.
csalány 199.
c s a l : — n i 192, —ás 192.
csalogatni 16, 27.
csap 99.
csapat 195.
csapda 157.
c s a p n i 4 1 , 117.
e s a p o n g a n i : ki— 6.
császár 95.
c s á s z á r m a d á r 15, 45, 102.
csat 164, —tűje 164.
csata 200, 201.
csaták 8 1 .
csatangoló 189.
csatlakozni 23, 140.
csattan: —ni 81,146, —ta
n i 178.
csattogni 151.
csavarni 100, rá— 185.
csecs 183, —bimbó 183,
— es 183.
cselédek 158.
csendes 83, 176, —en 176,
— e d n i : l e — 27, 83,
— í t e n i : le— 27, 83,
— ü l n i : le— 29.
cseng-bong 178.
csenge : —ni 21, 145, 178,
—tni 178.
csengő 34.
c s é p : —hadaró 130, 166,
— nyele 203.
csépelni 129, (lovakkal) 8.
csepp 172.
csepegni 172.
csepű 128, 190.
csere 192, —élni 192.
cserép 6 1 , 198.
csésze 180.
csettenteni 178.
csév 133, — ező gép 48.
csibe 182, 183.
csiga 153.
csík 25, 154, —os 25.
csikland : —ás 70, —ós 70,
—ózni 70.
csikó 4 1 , 168. —zni 4 1 .
csíkolt 191.
csikorgatni 185, (fogát) 62.
csillag 134, (hulló cs.) 134,
—os 53.
csillap : — o d n i : le— 27,
29, 83, — í t a n i : le - 83.
csillogni 21.
csinálni 171.
csinos 44, 45, 180, —odni
45.
csintalankodni 3, 8, 17.
csipa 111.

csiperke-gomba 131.
csipesz 37.
csipke : —alakú 181, — b o 
k o r 25.
c s í p : —ni 118, 182, —et
182, - etnyi 182, - k e d n i
118. —tető 42, 77, —ős
32.
csípő 200.
csira 56, —ázni 56, ki—
152.
csiripelni 187.
c s i t t ! 180.
csizma 8, 120, —sark 63,
—szár 76.
csoda 149, 156, —álni 33,
161, —álatosan 2.
csóka 180.
csókolni 171, 189.
csomó 92, 176, —t, —val
kötni 176, —sódni : öszsze— 176.
csónak 72, —ázni 18.
csont 144, 149, —ócska (a
b o k a táján) 93.
csoport 195.
c s o r b : —a 61, 148, —ás
149, —ítani 149, —ulni
148.
csoroszlya 151.
csótány 157.
csóválni (farkát) 27.
cső 133, (kémény-) 87.
csöbör 62.
csökönyös 183.
c s ö p ö g : —ni 172, —tetni
172.
csőr 119.
csörgő récze 151.
csörögni 145, 185.
csörömpölni 83.
csúcs 166.
csuka 135, (kis) 154.
csuklani 18, 24.
csukló 123.
c s u k n i : be— 49.
c s u k ó d n i : be— 50.
csúnya 119.
csurogni 119, ki
120.
csiíszni 153.
csúszó-mászó 28.
csuvas 186.
csütörtök 66.
D
dadogó 171.
dagadni 42, föl— 79, 80,
151, 152, m e g — 8 0 , 152.
dagasztani 51, 185.
dal 3 1 , —ölni 31.
dallam 67.
d a r a 65.
darab 60, 61,66, 158,—ka
198, — o l ó d n i : szét—198.
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darázs 120, 121.
d a r u 167.
de 155.
dédapa 7, 89.
dél 68, —szak 68.
deli 80.
d é m u t k a 178.
denevér 131.
dér 94.
derék 103, 111.
derékszög 168, —ű 168.
d e r m e d n i ; meg— 47.
derű 190.
d e r ü l : —ni 190, —t 190.
deszka 40, —tető 189.
dévérkeszeg 141.
d i c s e k : - e d n i 58, 200,
—vő 88.
dicsérni 88.
dicsőség 88.
dinnye 6, 170.
díszes 32.
disznó 124.
dob 94.
dobni 20, 95.
dobogni 157.
dolog 12.
dolgozni 12.
d o m b 121, 161, —ócska
(gyepes) 161, 170, —os
161.
dongani 90, 103, 118.
dorombolni 87.
döbbenni 5, meg— 5, 52.
d ö b b e n t e n i : meg— 52.
döf: —ni 117.
ős 117.
dög 202.
d ö g l e n i : meg— 202.
dőlni 29, fel - 29, 79,196,
össze— 18.
d ö n t e n i : fel— 29, 79,196,
l e - 18.
döngeni 165.
dörgölni 117, 121.
dörögni 157, 165.
dörömbölni 144.
dörzsölni 121.
drág : —a 29, 33, — u l n i :
meg — 33,
—ítani :
meg— 33.
drót 106.
drúz s a 8.
dúcz 179.
duda 120. 150, - á s 150.
dudorodás 87.
dugni 186, b e - 186.
dugó 99.
d u r r a n n i 65.
dur va 153.
dúslombú 83.
duzzad : —ni 154, —t 79.
dübörögni 63, 157.
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- é 155.
eb % 28.
ébredni: föl— 201.
ébreszteni: föl - 201.
eddig 157.
edény 114, 116, 188, (nye
les) 77, (nyírfa héjból)
167.
édes 175, (émelyítőn é.)
105.
ég 174, —színkék 71.
rgér 78, 152.
eperfa 137.
egész 98, — nap 159, —en
145, —ség 124, 167,
—séges 124.
ég : —ni 141, (láng nél
kül) 11, (lappangva) 28,
—etni 141, 11, —és
szag 11.
egv 96. —edül 98, —ike
42, —korú 156, —re 20,
167, —szer 96, - szerre
34, —úttal 84, —ütt96.
egven: —es 21, 177, —esen 21, 111,—es fa 113,
—letes 168, - lítem 168,
—lő 156.
egyenesedni: ki— 76.
egyenesíteni: ki— 76.
egyesülni 23.
egyetértésben 198.
egyezmény 57.
egyezni: meg— 57, 72.
egyezővé lenni 156.
egyformává tenni 156.
éhgyomorral 198.
éhezui 203.
éhes 203, —ség 203.
éj 133, —jel 133, (jövő é.)
( 6. —nap 159, —szaka
133.
ejteni: le— 196.
ék 116, —alakú 166.
eke 2,125, —szarv 2, —vas
125, az eke tisztító esz
köze 59.
ékes 16, —íteni 16, —ség
16.
ekkor 71.
éL 138, —es 138, 203,
—esíteni 138.
el igaz-: —ás 31, —ó 31.
e ébe 45.
elefánt 119.
elég 92, 137, —endő 137,
—telennó válni 112.
elegyesen 54.
elegytakarmány 102.
eleinte 104.
eleje 192.
élénk 182.

élés: —kamra 74, 91, —
verem 92.
élesztő 132.
élet 11, 108, 181, 182, —
kor 11.
elevenedni : föl— 182.
eleveníteni: meg— 182.
elhamarkodó 26.
ellátás 187.
ellen 45, —ezni 45, —ség
167.
él: —ni 108, 166, —ő 182.
elő 84, —bb 11, 84, —bbi
11, —fogat 13, —kelő
7, —re-hátra 55, —rész
84, —szoba 99, 112, 137,
—tt 192.
előny 92.
első 96.
elülvaló 192.
élvezni 72.
ember 11, 138.
emelet 53.
emelkedni 13, föl— 42.
emel: —ni 28,132, (emelő
rúddal) 45, föl— 132,
— ő rúd 80, 112.
emez 129.
emlék: —ezni6, - ezét6,
14, —ünnep 6, 31.
emni 11.
én 10.
ének 31, —élni 31.
engedelmes 18, e. lenni 99.
engedékeny 73.
engedni: el— 61.
enni 136, 85.
enyv 136, —ezni 136.
epe 198.
eper 51.
építeni 47.
épület 51, —váz 108.
Equisetum 22.
ér 80.
erdő 201.
erdei manó 5.
eresz 202.
ereszkedni: le— 4.
ereszteni 22, be - 80.
érezni 123, Í71.
érinteni 118, 163, 170,
meg— 163.
érni 11, 104, e l - 11, 137,
meg - 11, rá 11.
ernyő (kocsin v. szánon)
79.
erő 33, 44, 95, 200, lködni 103, —tlen 44, 200.
erős 44, 87, 94, 95, 137,
162, 165, 200, —íteni 44,
—ödni 44, 200.
erőszakot követni 109.
—ért 77, 103, 149.
értelem 161.
ói f ^ s ;e i li.l.

érteni 32, meg— 14.
érzet 123.
és 93, 155.
esdekelni 27.
esengeni 203.
esetlen 84.
eskü 106, 173, —dni 14,.
173.
esni 140, 195, (eső) 134,
b e - 110, el— 176, le —
195.
eső 134, — féreg 13.
est 61, —e 61.
ész 6, 14, —re venni 171,
—revétlenül 53.
eszes 14, 26.
esztelen 6, 14.
esztergályozni 130.
eszterha 202.
étek 136.
étel 136, 85.
év 140, ez évben 70, —enkint 140,
gyűrű 121.
evesség 111.
evezni 18.
ez(en) 74, 129.
ezentúl 196.
ezer 103, e. menykő! 24.
ezüst 63.

F
fa 29, —golyó 88, —gomba
15, —hasáb 107, 123,
—labda 88, —lapátka 56.
—nedv 46, 118, —rakás
146, —rügy 71, —tőke
60, 172, —törzs 203,
- t u s k ó 106.
fagy 165.
fagy: —ni 149, —ott 149,
meg - 11, 47. — asztani
149.
faggvú 182.
fajd 59, 194.
fáj : - n i 19, 127, —da
lom 19.
fakadni 152.
fakó 40, 189, —szürke 120.
fakopáncs 191.
fakulni 163.
fal 124.
falánk 105, 135, 193.
falka 195.
falni 193.
falu 20, — véne 124.
fánc 18.
fáradni 103, e l - 13, 19.
ki— 13, 19.
faragni 141, 198.
fárasztani 13.
farcsik-csont 128.
fark 55.
farkas 61, 102, 171.
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farsang 139.
fasz 157, 163, 176, 183.
fátyol 96.
fazék 188, 190.
fázni: meg— 199.
fecsegni 2, 81, 146, 183.
fecske 181, (parti f.) 154.
fecskendezni 96.
fedél 50, — gerincz 176.
fedezni 202.
fedni: be - 50, 202, el—
50.
fedő 50.
fehér 113, 154, (a szem
f.-e) 78, — edni 154, —
lábú 113.
fej 109,
alá való 109,
kendő 109, 127, revaló 53, —szita 52, —
tető 82, 176.
fejedelem 49.
fejes 45.
fejni 124.
fejős: nem f. 38.
fejsze 108, —fok 167.
fejteni: fel— 129, l e 
utalt) 14.
fejtődni: fel 55.
fekély 152.
fekete 51, f. áfonya 51,
dni 51, f. rigó 55.
fék :
ezni 179, —telén
179, 189.
feküdni 203.
fél (oldal) 20, —re hajlani
155.
fél (— V«) 142, 42. —kezű
184, féltökű 42.
féle 84, 163.
feledékeny 84.
felejteni: el— 84.
félemíteni: meg — 42.
félénk 35, 42.
feleség 6, f. húga v. öcscsii 107, f. nénje 49.
felhő 96.
félni 42, 152.
felső 136.
félsz<r 60, 83.
felszín 136.
féltékeny 67.
feltűnően 2.
felület 136.
fenék 162, —járó küllő
(gobio fluviatilís) 19, 65.
fenkő 3, 40.
fenődeszka 81.
fenyegetni 30.
fényjelenség (éjjel) 71.
fényleni 21, 27.
fenyő (Pinus sylv.) 20,46,
90, (Abies exc.) 185, —
erdő 46, —toboz 16.
ferde 74, 178.
ferdülni: el 10, 54, 178.

féreg 52.
férfi 5, — nép 22.
férgesedni: meg— 52.
férj 193, —em bátya 98.
férni: bele— 150, el— 150.
fertőztetni : meg — 17.
fesleni: f e l - 129.
fest:
eni 98, 120, - ék
120, —ő 120, - őbuzér
37.
fésű 109, 173, —lni 173.
fészek 28.
feszes 59.
feszíteni: ki - 58.
feszítővas 83.
fészkelődni 45.
fiadzani 142.
Fiastyúk 3, 11.
fiatal 66, 129, f. ember 9.
ficzkándozni 157.
figyelni: meg— 169.
fing 101, ani 101.
fiók (állató) 142.
fitymálni 169.
fiú 5, 19.
fizetés 33.
fizetni 176, meg 176.
fog 148, 62, as 149,—as
süllő 149, fájás 149.
fogadni 52, el— 34, szót
f. 18.
fogadott fiú, leány 195.
fogantyú 40, 171.
foghagyma 18, 191.
fogház 163.
fogni 170, be— 79, hozzá—
23, ki— 168, meg—166,
170.
fogó 37, 77, —eszköz 117,
—vas 58.
fogoly 102.
fogva 86.
fogy: —ni: el 97, — asztani 97,
óban lenni
159.
fojtani: meg 106, (ma
gát) 106.
fok 60, 113, (tű foka) 135.
fokoz: n i : le - 66, —tatni 66.
folt 102, 114,
os 185,
—ózni 114.
folyni 29, 119, 157, k i 165.
folyó:
cska 139,
part
36.
folytonosan 167.
folyvást 20.
fonál 137.
fonni 9, 22, 52, be 138.
font 65, V* f. 182.
fontolni: meg— 188.
fordítani 100, 130. fel—
176, 196, meg 159.
fordulni 100, 131, fel—

29, 176, 196, meg— 159,
vissza— 159.
forgács 174.
forgatni 100,130, fel— 175.
forgolódni 89.
forgószél 131.
forogni 77, 100.
forralni 199.
forrás 134.
forrni 199.
forró 151, 199, —ság 151.
fos 99.
fosni 181.
föld 45, 133, 166.
föle vminek 136.
föl: —felé 143, — ülről
143.
fölfordítva 37.
főni 104, 199.
főnök 109.
fönt 143.
förgeteg 165.
fösvény 47, ség 47.
föveg 171.
főzni 104.
francia 47.
freccsen : —ni 122, —ten
122.
fricskázni 144.
fújni 199, (orrát) 150.
fukar 47.
fulladni: meg— 50.
fullánk 119.
fullasztani 102, meg— 50.
fúlni: meg — 102.
furcsaság 88.
furfang 203.
fúrni 100, á t - 152.
fúró 100, 101.
futni 189, (versenyt) 14.
fuvaros 13.
fúvó 199.
fű 77. .
függeszteni 129, fel— 194.
függ: —ni 129, —ő 40,
—ő ágy 116.
függöny 58, —özni: be—
58.
fül 40, (edényeken) 67,
(gomb, kolomp f-e) 135,
czimpa 40, -—es bagoly
196.
fülemile 151.
fürdő: -söprű 87,—szo
ba 89.
fürész 102.
fürge 197, 203, —ség 203.
fürj 110.
fürt 165, (növény-, bogyó-)
114, 141.
füst 163, —bé menni 34,
—nyílás 161, ölni 163.
fűteni 53.
fütyül: - ni 148, —ő 148
176.
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fűzfa 27, 44, 144.
fűzni 202, be
169, 202,
fel
169.
fűzőzsinór 57.

G
gabona 97, 170, —asztag
13, 57,
m é r t é k 94,
r a k á s 161, —szár 40,
szem 97.
gágogni 56, 81, 158
galamb 71, (házi) 75, (ör
vös) 191.
galandféreg 144.
gálicz 114, 116.
gallér 140.
gally 130.
ganaj t ú r ó 90.
gáncsolni 5 1 .
garatfiók 97.
gát:
at k ö t n i 98, —ölni
57.
gavallér 20.
gazda 52.
gazdag 106, —ítani 106,
—odni 106, - s á g 106,
170.
gázló 65.
gázolni 8.
geny i l l , — e d n i 1 1 1 , — e s
111.
gereben 49, 65.
gereblye 74.
gerenda 96, - alkotmány
179, sor 26,—ázat 108.
gerincz (hegy—, fedél—)
176.
giliszta (béig.) 144, (földi
g.) 13, 84.
golyó 88, 107.
gomb 176.
g o m b a 68.
g o m b o l n i : be— 176, fel—
12.
g o m b o l y : —ag 70, 135,
- o d n i 70.
g ö m b ö l y í t : —ani 135, fel —
129, —ó 32.
gond 48, 153, 185, —ólat
153, — lni 153, —os 162,
- o s s á g 170, —talán 57,
185,
ózni 99.
gonosz 33, 73, 163, 194.
g ö d ö r 21, 152, (folyó fe
nekén) 9, 166.
gödröcske (az úton) 80.
gömböly:
ded 79, — íteni 184, -ödni 184, —ű
184.
Gönczöl szekere 3, 137.
göndör 71.
göngyölni 130, be
183.
göngyölödni 131, be — 183.

H.

görbe 54, 74, 75, 95,
dni
95. — h á t ú 95.
görbíteni 75, ki — 76,
meg
54.
görbület 74.
görbülni 75, m e g — 10,
45, 54, 95.
görcs 4, 150, 164, 172.
görény 101.
görgetni 78.
göröngy 76.
görvély 91, 196.
gőz 101, —fürdő 89, —hajó
72.
gőzölögni: el — 48.
gubanczos 134, —sá válni
165.
guggon ü l ő 75.
g u g g o l n i : le— 75, 83.
gumó 87.
gúny 87,
ölni 87.
gutaütés 103.
guzsaly 124.

Gy
gyaláz : —ni 51, —at 50.
gyalog 142, —fényű 194,
—híd 61, —os 142.
gyalom 90, 136.
gyalu 90, 116, 117.
gyapjú 134,
gomoly 63,
—keztyű 97, - verő 156,
191.
gyapot 84.
gyarap : —odni 176, —íta
ni 35.
gyáva 35.
gyenge 35, 90, 110, 200.
gyengíteni 90.
gyengülni 90, el— 44, (szel
lemileg) 32, m e g — 35.
gyep 131, —föld 13, 195.
gyeplő 168.
gyér 112.
gyermek 9, 102, — n a d r á g
139, —sapka 56, —ta
karó 136.
gyertya 143, —bél 198,
—tartó 143, 145, —vég
162.
gyík 56.
gyógyítani 16, 177, ki—
182.
gyógyulás 122.
g y ó g y u l n i : fel— 124.
gyom 141, —lálni 141.
gyomor 46, (százrétű) 132,
—égés 67, 153.
gyors 197, —an 197, 201,
elméjű 203, —ítani
197.
gyökér 170, — ezni 170.
gyöngy 1, 12.
gyötörni 158.

gyötrelem 7.
gyötrődni 101, 158, 201.
g y ő z n i : le— 132.
gyufa 151.
gyújt:
a n i : meg— 170„
—ószer 71.
gyúrni 135, 192.
gyűjteni 106, 109, össze—
106.
gyümölcs 136.
gyűr : n i : össze - 83, 84,.
—ődni 60, össze — 84.
gyűrű 133.
gyűszű 108.
H
h a b 68.
h á b o r : — gatni 57,
ú
201.
h a d a r ó 166.
hadsereg 130.
h á g n i : föl
13.
h a g y n i 44, 100, (nyomot)
47, el
100, h á t r a
44.
hagymáz 199.
haj 144, —fonadék 138,
fürt 71, —szál 144,
választék 144.
háj 182.
hajdan 9, 11, - i 9, 11.
hajlani 9, 97, (félre - ) 155 v
m e g — 45.
hajlat 74.
hajlékony 9.
hajlítani 9, 75.
hajnal 154, —i csillag 154.
hajó 72.
hajtani 44, ki
44, 152.
le
75, meg
9.
h a j t a t n i 44.
h a j t á s 49.
hal 107,
csont 151,
hólyag 4 1 , —ivás 200,
- pikkely 50,
szálka
151,
tej 118.
h a l á l 202, (személyesítve)
11.
h a l á n t é k 165.
halász 107, —ló 154.
h a l a v á n y b a r n a 120.
h a l k a n beszélni 151.
h a l l g a t n i 18, 151, m e g 165, r á
165.
h a l m a z 193.
h a l m o z n i 76.
h a l n i 202, meg— 202.
h á l n i : el— 54.
háló 160, (vonó h.) 117.
121,
k ö t ő t ű 25.
h a l o m 76, 161, 171.
h a l o t t 57.
h a l v á n y o d n i : el— 154.
h á m : —iga 96, 128, —iga
alá való 98, —párna 2 5 .
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hamar 179,
kodni 198,
— osan 201.
hambár 111.
hámozni 154, le - 42.
hamu 63.
hamvas áfonya 153.
háncs 110, (megáztatott)
89, —csomó 163, sző
nyeg 185.
hang 115, 183.
hangolni: föl— 12.
hangzani 21, vissza— 81.
hangya 70, —boly 70.
hány? 88.
hanyatt-homlok 37.
hányni ( = okádni) 43.
hányni (össze-vissza) 175.
harag 136, — udni 136,
196.
harang 150, 178.
harántgerenda 61.
harapni 139, 172, el— 158.
harcsa 140.
haris 59.
harisnya 184. - kötő 170,
szár 76.
hárítani: el— 122.
harkály (fekete) 45, (tarka)
55, 62, 191.
harmadik 202.
harmat 124.
harmincz 202.
harmonika 59.
három 202.
hárs 134, —fakéreg-bocskor!35, fakéreg külső
rétege 49.
hártya 142.
has 46, 198, —menés 198,
menésben szenvedni
181, on 196, ra 196.
hasáb (fá-h.) 123.
hasadék 83,142, (földben)
198.
hasadni 142.
hasítani 142, 181, ketté—
82.
hasítható 76.
hasonlítani 24, össze—
156.
hasonló 24, 188.
hasznos 92, 194.
haszon 92, 194, talán 94.
hat 192.
hát ( = tehát) 10.
hát 61, 142,177, — gerincz
142, —lapjavminek 176,
—on 85,
ra 85, 78,
-ra felé 78, —szíj 194,
—tal 177.
hatalom 44.
határ: —barázda 28, —
szél 186.
határozni: meg— 111.
hatni : át— 202.

hatolni 37.
hátrál: —ni 177, — tatni
177.
hattyú 2.
hátulsó rósz 46.
hatvan 195.
havas 31, h. eső 81.
havasi sármány 165.
havazni 31.
ház 25, 72, 112,143, nép
29, 72, —sor 60, tető
143, 202.
házaló 194.
házas : — ítani 10,
odni
10.
házi: —gazda 72, —- ma
nók 37.
hazudni 124.
hazug 124, -ság 125.
hebeg: ni 170, —ő 171.
hegedés 127.
hegedű 77, s 77, - vonó
117.
hegy 121, 171, —csúcs 171,
es148, 154,166, —esíteni 148, —gerincz 176,
—oldal 171.
héj 50.
hely 161, 203,
énként
81, —esbíteni 163, —ett
203, telenül 85.
helyezni 51, át — 78.
hemzsegni 28.
henger: - fa (a szövőszé
ken) 45, íteni 29.
henteregni 29, 203.
here 134.
herélt ló 52, 82.
hereméh 114.
hervadni : el— 11, 145.
hessegetni 74.
hét ( = 7 ) 137.
hét ( = woche) 11, —fő 173,
—köznap 2.
hetven 138.
heveder 115.
hevülni : föl— 35.
hiába 1, 31.
hiány 160, —t szenvedni
160.
hiba 1, 27, (a szövetben)
149, - á s 1.
híd 64.
hidas 108.
hideg 123, —lelés 123, 149.
híg 148, 181, —ítani 148,
—ülni 148.
hím 7, —kender 109, —
méh 120.
himbál: —ni 126, — ódzni
22, 155.
hímezni 162.
himlő 147,180, —oltó 180.
himzés 146, 162.
hinni 12, 145.
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hinta 22,189, (állványnyal)
156, —ázni 22, 126.
hinteni 114.
hintó 81.
hír 46, 119, 178, —es i : 8 ,
—esség 88, lik 16, —
név 178.
hirtelen 115.
hiszen 12.
hit 161.
hitvány 90.
hívni 27, 181. meg 27,
181.
hivatni: meg— 181.
hízelegni 27.
hízelgő 28.
híz: —ni 87, 114, - lalni
114.
hó 31, —fehér 146, - f u vatag 65, 114, -kása
117, —pehely 123, —talp
24, —talp lábszíjja 112,
—zivatar 30, 165.
hód: —ítani 99, —ölni 99.
hogyan ? 23.
hókás 53.
hólyag 41, —zani: fel—
42.
hol? 15.
hold 190, új h. 190, —fo
gyatkozás 164, 200, h.
udvara 190.
holmi 21.
holnap 18, — i 18.
holttest 202.
homályos 161.
homlok 129.
homok 39.
hónalj 48.
hónap 190, első 69, máso
dik 69, 91, harmadik
110, negyedik 2, ötödik
139, hatodik 133, hete
dik 195, nyolczadik 143,
kilenczedik 26, tizedik
31, tizenegyedik 190, ti
zenkettedik 112.
hoporcs 161.
hordágy 90.
hordani 28, 132.
hordó 80, 105.
horgadni 54.
horog 93, 200, h. visszája,
v. visszhorga 62.
horony 18, 175, —gyalu
175.
hortyogni 34.
horzsolni 118.
hosszában 167.
hosszadalmasan 201.
hossz : —Ú201, — abbítani
201, —abbodni201,—úkás 167.
—hoz, —hez 94, 141.
hozni 24, 80.

14*

212

PAASONEN H.

hozomány 94.
hölgymenyét 32.
hőpörsenés 164.
hörpenteni 123.
húg 27, húgom férje 65.
húgy 148, —hólyag 41.
hugyozni 151, össze— (ma
gát) 148.
hulladék 167.
hullám 48, —zani 49.
hull: ani: ki— 165, —ó
csillag 134.
hunyor 71.
hunyorítani 37, 83, 87.
húr 35, 45.
hurczol:
ni 118, 153,
—kodni 78.
hurok 27, 86, (ostornyél
végén)99.
hús 8, 56, —ételek 101,
—os 114, —pástétom 50,
—vét 89.
húsz 137.
huzat 104.
húzni 174, föl— (emelő
rúddal) 45, ki— 67, le—
(csizmát) 47, (bőrt) 128,
vissza— 177.
húzódni: vissza— 177.
húzó : —háló 90, — szíj (a
szekéren) 160.
hűlni: le— 123, meg—
123.
hűteni: le— 123.
hüvely 25.
hüvelyk (ujj) 109.
hűvös 126, —ödni 126.
I
ide-oda 55, 194.
idegen 32.
idei 70.
idestova 100.
idő 114, 129, 188, 200, —
járás 129.
ifjú 9.
—ig 86, 157, 160.
iga 22.
igaz 163, 177, 184, —i 184,
—itani 177, — ság 163,
177, 184, - s á g o s 163,
177.
igen 104, 198, i. bizony
198, is 10, 198.
Ígérni: meg— 93, 119.
igézni: meg— 78.
így 58.
igyekezni 167.
ijedni: meg— 12, 116,
ijeszteni 12, 42, 116.
iker 24.
ikra (hal i.) 200.
illatos 151.
illedelmes 187.

illeszteni: hozzá -» 123.
illetlenül 85.
illő 14.
ima 63, —adni 63.
ime 2, 9, i. ott 9.
imént 92, az i. 169.
ín 150.
indulni: fel— 99.
ing 64, (felső) 72, —bél
lés 8.
ingadozni 200.
inga: —ni 126, 182, —tni
122.
ingovány 82.
ingerelni 24, 168.
ingyen 1.
innen 74.
inni 12.
inogni 49.
inteni 196.
íny 149, 173.
ipa 8.
iparkod: —ni 103, 167,
—ó 12, 35.
irány 23, 84.
irgalmazni 139.
irigy : —élni 14, —ség 67.
írni 138.
író 190.
is 155.
ismerni 93, meg— 93.
istálló 203.
isten 173, i. bizony! 2,
—emre ! 173, —tisztelet
63, i. veled ! 123.
iszap 28.
iszonyú 42, — an 2.
itatni 153.
itt(en) 74.
ív 191.
ivás 200.
ivóedónv (nyeles) 77.
íz ( = gelenk) 123.
íz ( = geschmack) 175, —
lelni 175, —letes 175.
izgatni: föl— 168.
izz : —adni 157,
asztó
pad 81.
izz : —itani 36, —ó 36.
.1
jajgatni 27.
járni 144.
jármű 95.
járom 22.
jászol 124.
játék 200, —szer 160, 203.
játszani 203, (hangsz.) 56.
javítani: ki - 122, 177.
javulás 122.
jég 100. —csap 172, —eső
100, —szem 100, - t ö r ő
eszköz 95.
jegy 93, —es 93.

jegyezni : el— 142.
jel 93.
jelen 71.
jerünk! 8.
jó 9, 19, 62, 73, 94, 187,
j ó ! 31, —ízű 175, —ravaló 31, 73,
ság 19,
—ságos 19, - szag 88,
—szagú 151, —szivű 68.
jobb ( = dexter) 123.
jól 9, 187, -lakni 166,
—lakott 175,
lakott
ság 175.
józan 193, —odni: ki—
193.
jönni 72,105, be— 64, ki—
171, vissza 159.
jövő : a j . 84, —ben 196.
juh 127.
juharfa 199.
jutni: el— 137, ki— 137.
K
kabát 119, 179, (vászon-k.)
153.
kaczérkodni 77.
kacsa 71.
kád 61, 62, 144, 147.
kaka 56.
kakas 10, —taraj 72.
kakuk75, fii 178,—kölni
10, 75.
kaláka 88.
kalap 60, 147.
kalapács 75, 88.
kalapálni 173.
kalarábé 106.
kalász 110, —szálka 40.
kalimpálni 145.
kalmük 56.
kályha 68, —ajtó 105, —
söprű 87, — tolóka 105.
Kama 8.
kamat 194.
kampó 58, 131.
kanál 61, — lal enni 123.
kancza 66, —tej 68.
kancsal 178.
kantár 181, —fa 25.
kánya 40.
kanyar: — gós 74, —ó 37,
—ogni 22, 75, - u l a t 74.
kapa 85.
kaparni 46, 47, 191.
kapaszkodni: bele— 140,
hozzá 23, 138.
kapcza 164, —ruha 108.
kapcsolni 129.
kapni 16, (vmi után) 46,
(szájába) 57.
kapocs 129, —vas 124.
kápolna 179.
káposzta 77, —torzsa 79,
—vas 157.

CSTJYAS SZÓJEGYZÉK.
kapta(fa) 56.
k a p u 34, — teteje 153.
k a r 48,
fa 59, — perecz
125.
k á r 112, 1 2 2 , 1 2 3 , - o s 115,
123.
karász 59.
k a r d 38.
karika 192.
k a r i m a 43.
k a r m o l n i 182, 185.
karó 101, 121.
károgni 69, 178.
k a r t o n 109.
kártya 59.
kása 88, 101.
kasza 130, —álni 140, —áláskor 136.
kaszás-csillag 67.
k a t o n a 114.
k á t r á n y 124.
kátyú 83.
k a v a r n i : fel— 102.
kazal 57, 193.
kazán 51.
Kazán 52.
kebel 54.
kecske 62, —bak 62.
k e d d 19.
k e l v 35, —élni 9, 18, 31,
encz 9, — es 9, 68, 88.
kefélni (lent v. kendert)
151.
kék 71, —es 71.
k é k ü l n i : meg— 71.
kelepelni 83.
kelés 29, 152.
kelevény 135, 152.
kelet 171.
kell 73.
kelletlen 44.
kelni (a nap) 171, át 6 1 .
kemencze : - oszlop 195,
— seprű 85.
k e m é n y 47.
k e m é n y e d n i : m e g — 47.
kémény 87,176, —záró 32.
k é n 79.
kender (him k.) 109, (mag
vas k.) 57, —kefe 151,
— kéve 125, —köteg 142,
—olaj 139, —seprű 184,
—vászon 103.
kendő 35, 127, 175.
kéneső 63.
kengyel 28, 108, 193.
kenni 117, 139.
k é n t 95, 117.
kény 17, —elmetlen 57,
—telén 17.
kenyér 134, —héj 47, —
szelet 181.
kényeztetni 9, 17.
képes 14, k. l e n n i 107,
—ség 35.

képest (-hoz k.) 77, 116.
képtelen 35, 161.
k é r d e z : - n i 18, —getni
162.
kéreg 47,50, (hársfa-k.) 77.
kerek 131.
k e r é k : —ágy 64, fal 171.
k é r e k ! 158.
kereplő 146.
kereskedő 77, 194.
keresni 152.
kereszt 36, - et vetni 118,
—anya 47, —apa 47,
—ben 194, —fa 125, 51,
—gerenda 61, - ú t 3 1 ,
utcza 54, —ül 194,
202,
ül-kastil 100.
keresztelni 80.
kergetni 44.
k e r i n g e n i 131.
k e r í t : — e n i : el— 111,
- é s 130, ( s z á l f a - ) 54,
— ő háló 117.
k é r k e d : - n i 58, 200, —ő
58, 2C0.
k é r n i 18, 63, 203, kérve k.
158. .
kérő (leány-k.) 24.
k é r ő d z n i 62.
kert 92, 115, 116.
k e r ü l n i 170, bele— 54.
kerülőt csinálni 131.
kés 133, (melylyel szilán
kokat hasítanak) 78, —
fok 167.
keselyű 36.
keser : —íteni 80, —ű 146.
keskeny 5, — e d n i 5.
kész 21, 35, —íteni 21, 35,
171,
séges73.
két (kettő) 16, —élű 138.
ketyegni 186.
kéve 63, (len- v. kender-k.)
125, —rakás 127.
keveredni 54, bele
54,
össze— 54.
keverni 102, (kását) 3 1 , (a
fazékban) 82, (tésztát)
51.
kevert 54.
kevés 112.
k e v é s : - bedni 16, 177,
—bíteni 16, 112, 177,
—ke 70, 101.
kéz 3 , —jel 172.
k e z d e : - ni 109, —t 109.
kezelni 171.
keztyű 3, 97.
K h i n a 73.
k i 56, 172.
k i a b á l n i (a daru) 167.
k i a d á s 97.
kiáltani 70.
kicsi 66, —ny 98.
kicsapongó 22.
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kicsoda 1. k i .
kidülledő 42.
kígyó 132, —zni 22, 28.
kilencz 164, —ven 164.
k í n 7, 36.
kincstár 46.
k í n l ó d n i 7.
k í n o z n i 7.
kinövés 87.
kirgiz 69.
kis 98, 197, —kereskedő
164, k o r ú 66, —újj 62.
kisérni 15, el— 15, 82.
ki s é r t e t 86.
kissebbíteni 98.
kiszáradt 42.
k i t a r t ó 186.
kitűnő 62.
kiváncsi 96.
k í v á n n i 126, meg— 173.
kivéve 109.
kívül 109, —ről 172.
kóborló 189.
kócz 128.
kócsag 74, 179.
kocsonya 128.
kodácsolni 56, 70.
kohó 77, 204.
kolbász 152, 172.
koldus 63.
kolompos 78.
k o m a 75, —asszony 76.
komló 4 1 .
k o m o r 118.
k o m p 108.
konkoly 106.
konok 79, 196.
konyafülü 194.
kopasz 75, 130, 144, —fejű
75, — h o m l o k ú 143.
k o p a s z o d n i : meg— 144.
k o p é k a 108.
kopja 119.
kop : — n i : el— 133, - ott
133.
kopogni 144.
kopoltyú 125.
koponya 109.
koporsó 73, 173.
koppanni 81.
k o p p a s z t a n i : le— 42.
k o r 114, (kaszálás-k.) 136,
—án (reggel) 17, —társ
156.
k o r á l 85.
korbács 9 1 .
k o r c s m a 50, —ázó 50.
korlát 59.
k o r m á n y l a p á t 66.
korogni 179.
korom 43, —fekete 25, 27,
49, 161.
korpa 47, 121, (fejen) 82.
korsó 184.
kos 155.
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kosár 19, 73, 76, 83, 108,
- k a 97.
k o s l a t n i 65.
kóstolni 175.
kotolni 108.
kova 204.
kovács 168, — m ű h e l y 82,
—ölni 129, (élesre) 173.
kovász 189.
kozák 52.
k ő 188.
köcsög 86.
köd 163, (melytől gabona
rozsdásodik) 14, —ös
164.
köhög : —ni 197,
és 197.
kölcsön 74.
köldök 71.
köles 202.
költözni 78.
költség 97.
kölyök 142.
kölykezni 142.
k ö n n y 140.
k ö n n y e l m ű 22.
k ö n n y ű 134.
könyök 180.
könyör:
ögni 158, 168,
— ülni 139.
könyv 63.
k ö p n i 127.
k ö p ü l : - ni 190, 195, - ő
144, ő f a ö l , — t t e j 190.
k ö r : —ben 159, —ül 159.
k ö r m ö l n i 182, 185.
k ö r ö m 183.
körülbelül 20.
k ö s z ö n : —ni 158,171, —et
158.
köszörülni 40, 164, (tor
kát) 197.
köszörűkő 40.
köszvény 127.
kötél 98, 199.
kötény 182.
k ö t n i 138, fel - (a lábra
valót) 124, hozzá 67, 123,
meg— 67, össze
123.
kötő:
fék 181,
rúd
108.
kövér 87, 114, 197.
kövi szeder 97.
köz 53,
m o n d á s 119,
ött 53.
közép 198, 201,
nagysá
gú 201, —újj 201.
közel 139, —edni 139, —éb e n 141,
i 139.
kréta 107.
kukacz 52, — o s o d n i : meg
— 52.
k u k o r é k o l n i 10.
kulcs 135, —csont 177.
kullancs 121.
k u m i s z 68.

PÁASONEN

H.

k u n y h ó 53.
k u r u t t y o l n i 70, 83.
k u s z á l n i : össze— 138, 184.
k u s z á l ó d n i : össze 6, 184,
k u s z m a 132, 171.
k ú t 109, 134, —fő 134,
—gém 157, oszlop 158,
ostor 158, —vödör
158.
k u t a t n i 191.
k u t y a 5, 28, 62, 71.
k ü l d e n i 22.
küllő 193.
k ü l ö n 190, —féle 163.
k ü l : —ső 136, 172, (a kéz
külseje) 177, - s z í n 136.
k u n t 172.
k ü s z ö b 3.
k ü z d e n i 185.
kvártély 44.

L
láb 193, (első. az állatok
nál) 48, a lábfej fölső ré
sze 193, - ikra 46, —ravalót felkötni 124,
sark 63, - - s z á r 173, —
talp 95, 173.
labda 88, 112, 173, —játék
173.
laboda 86.
láda 6, 126.
lafatyolni 179.
lágyék 103.
lakat 135, —ölni : be—
135
l a k n i 166.
lakó:
h á z , — s z o b a 112.
lakodalom 171.
l a k o m a 12, 118, 187.
l á m ! 35.
l á m p á s 49.
láncz 102, 119, — ö l n i :
meg— 119.
l á n g 141, —vörös 37.
langyos 82, —odni 82.
lap :
j a vminek 81, —ít a n i 8 1 , —os (fele) 8 1 ,
ülni 81.
láp 82.
lapály 83, os 176.
lapát 65, 66.
lapoczka csont 48.
l á r m á z n i 45, 65, 163.
l á s s : —an 23, 48, 201,
— a n k é n t 48, 98, —ú 86,
188.
l á t n i 77, be— 32.
látszani 93, 171, úgy lát
szik 16.
láz 157, 199.
laza 110.
leány 36, (vén 1.) 140,
kérő 24, 43.

l e b e g : —ni 199, —tetni
122, 198.
lécz 144.
ledér 7, 22.
lefelé 84, ( = vízmentében)
4, fejjel 1. 37.
l e g - 184, 186, —alább 17.
legeltetni 66.
legény 24, — e m b e r 52.
légy 149, (kisl.) 196, 202.
legyezni 198.
lehellet 124.
lehetőség 33.
lejtő 178, (téli úton) 126,
—s 198.
lék 197.
lélegzeni 124.
lélegzetből kifogyni 168.
lélek 25, 181, 188.
lelkesülni 35.
lelni 173.
len 26, —kefe 151, —kéve
125,
köteg 142.
lencse 22.
lendíteni 122.
lenge : —ni 126, —tni 126.
l e n n i 107, 108.
lent 4.
lép 125, 156.
lépcső 109,
fok 113.
lepénv 16, 32, 42, 94, 104,
111.
lépes : 1. méz 59.
lépés 195.
lepke 82.
l é p : —ni 108, 195, rá—
108, 156.
lesni 4, 150.
létezni 108.
létra 109.
levél 138, (fa-1.) 141.
leves 22, 154.
liba 50,
t o p p 86.
lidércz 191, —nyomás 200.
liget 112.
lihegni 35, 168.
likacsos 69.
lim-lom 164.
liszt 135, h a r m a t 14,
m é r t é k 94.
ló 82, 195, (tüzes) 191.,
(másodfű 1.) 31,
ra
ü l n i 195, —here 55, 82.
105, 180, - iga 4 1 , 96,
—szerszám 78, 159, —
szőr 35, —takaró 8, —
vakaró 4 3 .
l o b o g : —ni 199, —ó 20.
Iócza79, 113.
lőcs:
c s a n n i 1 2 2 , - ogni
145,
ölni 122.
lódítani 122.
lógni 194, le
194.
lógós 105.
lopni 201, el
153.
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lovagostor 91.
lovasság 130.
lőcslábú 54.
l ö k n i 187.
lőni 95.
lubiczkolni 81.
l ú d 50, —talp 81.
lúg 117, —os 117, —ózni
117.
l u s t a 30, 56, 90, 196, - á l k o d n i 196.
l ü k t e t n i 156.
Ly
lyuk 152.
M
m a c s k a 78.
m a d á r (vad m.) 55, —ber
kenye 103, — kalitka 55.
m a g 26, 163, 201,
szem
97, 201.
m a g a 34, —ától 161.
magányos 192.
m a g a s 143, — ság 143.
m a g a s z t a l n i 88.
m a g y a r á z n i 14.
máj 98.
m a j d (csak akkor) 169.
majom 193.
m á k 87.
m a k a c s 79, 152, 196, —
kodni 78.
m a k k 16.
m a k r a n c z o s 152.
malacz 124.
m a l á t a 113, - lé 15,
le
ves 75.
m á l n a 41, —bokor 4 1 .
m a l o m 9, —csatorna 197.
—csurgó 197,
gát 98,
rekesz 98,
tó 98,
—vályú 197.
m á m o r 88.
mángorló-fa 26.
m a n ó (erdei) 5, (házi) 37.
m á r 12.
m a r a d n i 30.
m a r a d é k s ö r 55.
marczangolni 172.
m a r h a 203, —v ész 89.
m a r j 194.
m a r o k 19,
ba fogni 20.
nyi 19.
m á r t a n i : be— 109.
m á s 19, 8 i í , 160, 193, —fél
142, —sik 160,
külömb e n 19 , - v i l á g 82.
másod : —ik 16, —fű ló 3 1 .
m á s z n i 153, 192.
mazsola 26.
m e d d i g 160.
m e d d ő 38, 52.

medve 192, —talp (bot.)
107.
m é g 158, m. csak 17.
megállapodás 57.
megállj ! 187.
megbízható 145.
megboldogult 57.
megegyezés 57.
meggörbült 54.
meggy 186, —fa 186.
megint 55.
mégis 130.
megközelítőleg 20.
meglehet 159.
m é h 52, 105, (hím-m.) 120,
(vad m.) 72, —es kert
102, —kas 199, —sör
105.
m e k e g n i 84.
meleg 15.
mell 67,
csat 147, —
csont 26, —dísz 3,
re
való 67.
m e l l : —é 141, - ett 141,
(egymás m.) 30, —ől 141.
melledző 190.
m e l l é k : - fonál 76, (mara
dék része) 72, —név 52,
utcza 54, 165.
mellette e l m e n n i 17.
mély 158,
edés 1, 83,
—ség 158.
melyik ? 43.
m e n d e - m o n d a 119.
m é n e k : — e d n i : meg —
14, —ülni 157.
meneteles 118, 178, 198.
m é n l ó 1.
m e n n i 55, 105, be— 64,
el— 55, ki — 171, n e k i —
167, s z é t - 113.
m e n n y : —dörgés 7,
dö
rögni 7, 10, 63, -kő 7.
m e n n y i ? 86, 88, 188.
m e n t a (bot.) 98.
m e n t é b e n 167.
m e n t e n i : meg— 44, 134.
m e n y 72, —asszony 142,
- asszonyi díj 48, — ecske 72.
m e n y é t 32.
meredek 185.
merész 38, élni 38, - ség
38.
merettyű 8.
merev 47.
m e r e v e d n i : meg — 47.
meríteni 14, bele— 109.
merítő-edény 3.
m é r l e g 104, 157, 202,
élni 202.
m e r n i 38.
m é r n i 202.
m e r ő : —edény 77, 135,
— k a n á l 15.
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m é r s é k : elt 179, —telén
179.
m é r t é k 202.
m e r ü l n i : alá— 184, el—
110, ki
13.
m e s e 33, — m o n d ó J-4.
m e s t e r 15, —gerenda 85.
mész 18.
messz : e 1, l ő , —ire 16,
iről 1, 16.
m e t é l t 60, —leves 113, —
tészta 113, 134.
m e t e o r 199.
m e t s z e n i 60.
méz 105,
es kalács 96,
146, - l é p 59, —sör 1051
(felső része) 122, —ze,
vegyített víz 147.
m e z í t l á b 130.
mező 13, 45, 109, 190,195,
—ség 45.
meztelen 130.
m i ? 10, 86,
c s o d a ? 86,
- é r t ? 14, 86, —féle?
23, —képen ? 23, —kor ?
43.
m i a t t 77, 103, 107, 149,
161.
m i h a s z n a 94.
m i l y e n ? 23, 86.
m i n a p 96.
m i n d 98,
ig 20, 43, 72,
- ö s s z e 86, 107. *
m i n d e n 34, 61, 86, 107,
—ki 34, —estül 86, —ütt
100.
m i n ő ? 86.
m i n t 95.
m i n t a 11.
mirigy 176, 181.
m o c c z a n n i 52, 157.
mocsár 153, — os 153.
mocskos 17.
mogorva 113, 118.
mogyoró 86, bokor 148.
m o h 86, —osodni 87.
m o h ó 11, 90,119, —n enni
193.
m ó k u s 93.
m o l l a h 89.
m o l n á r 9.
moly 67.
m o n d a n i 56, 159.
m o r d 118
m o r d v i n 87, —nő 84.
m o r m o g n i 87.
m o r m o t a 121.
m o r o g n i 2, 34, 4 3 , 83, 87
m o r z s : —a 162,173, —alék o s l l 4 , —ölni 173, szót—ölni 162, —olódni 162,
szét olódni 114.
m o s d ó : —kancsó 67, —
k a n n a 68.
moslék 87.
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mos : - n i 140, 191, atni
191, —ó-hordó 80.
most 12, 33, —ani 33.
mostoha : —anya 142, —
apa 142, - fiú 142, —le
ány 142.
motolla 22, 54, — álni 54.
mozdítani: elő— 197,
meg - 52.
mozdulni: meg — 52.
mozgatni 157.
mozogni 52, 157.
mozsár 72, —ban zúzni
176, 190.
mög 46, 55, é 46,
ött
47, ül 47.
múlni: el 17, felül 14.
munka 12, álkodni, —ás
12.
murokrépa 73.
mustra 11.
mutatni 70.
muzsikus 200.
műveletlen 132.
művész 15.
N
—n 136.
nád 41, síp 88.
nadrág 145, (vászon-n.)
25, n. szára 97.
nagy "7, 105, 153, anya
7, (anyai) 75, atya 7,
(anyai) 75, —bátya 89,
(anyai) 75, —bátyám
neje 16, —evő 105, 193,
—hét 7, —nehezen 6,
—obbítani 7, obbodni
7, 106, on 19, 104.
—nál 141.
nap 38, 76, egész n. 22,
159, —fogyatkozás 164,
—hosszat 53, - kelte
171, —onként(i) 76,
—palodni 172, —raforgó
38, —sugár 143.
napa 4.
násznagy 24.
nátha 126.
ne 4.
nedves 25, 92, —edni 25,
92, - í t e n i 25, 92.
négy 168.
negyed (falué) 60.
negyven 37.
négyzet 168, es 168.
néha 43.
nehéz 29.
nem (tag.-szó) 84, 140,
—rég 92.
néma 181.
némber 36.
nemez 66, —csizma 66,
—darab 78.

némulni: el— 181.
—nemű 84.
nemzetség 14.
néne 2, 5.
néni 89.
nép 33.
nesze! 85.
netalán 198.
név 22, — rokon 8, —telén
22.
nevelni 194, 196, fel— 137.
nevet: —ni 2, 75, - és 75,
ség 87.
néz:
ni 99, át— 163,
—ve 77.
nincs 140.
no (hát) 23.
nos ! 10.
nosza! 8.
nő 6, —m bátya 49, —sze
mély 36, —tlen 52.
nőni 196, fel— 137.
nőstény 3.
nőve: —kedni 196, —szteni 196.
növény: mag 201, —szár
172.
Ny
nyáj 66, 195.
nyak 86, as 73,152, ba
vető (a disznónál) 75,
—láncz 88, - szirt 12.
nyák 82. 92.
nyál 127.
nyaláb 92.
nyálka 82, 92, —ás(odni)
82, 92.
nyálka (=nyálos) 117.
nyalni 140.
nyár 139, on 139.
nyárfa 15, 169.
nyavalyatörés 4.
nyávogni 85.
nyél 9.
nyelni 135.
nyelv 181.
nyércz 146.
nyereg 25.
nyeremény 194.
nyergelni: meg— 25.
nyeríteni 1, 66.
nyest 121.
—nyi 160, 188.
nyikorogni 182.
nyíl 132, 191.
nyíl: —ni 195, meg 195,
- t 195.
nyír: —fa 51, faerdő 51,
- fajd 15, - kátrány 168,
- l é 51.
nyirkos 92.
nyitni 195, ki— 195.
nyivákolni 85.

nyolcz 113, - v a n 113.
nyom 25, —ózni 25.
nyomaszt: —ani 13, —ó
102.
nyom: —ni 38, 108, öszsze— 83, — ogatni: öszBze— 184, ó-rúd 108,
—ülni 37.
nyomor: ogni 4, úság
17.
nyoszolyó-leány 36.
nyögni 2, 27.
nyöszörögni 27, 82.
nyugal:
om 57,
mas
57.
nyugat 4.
nyugodt 57, 176, an 176.
nyugtalan 57, —ság57,185.
nyugtatvány 22.
nyújt: —ani: ki — 68, 185,
—ózkodni 58.
nyúl 74, 89, 112.
nyúlánk 186.
nyúlni 59.
nyúzni 128.
nyű 52.
nyűg 165, —özni 165.
nyűni: el— 133.
nyüst 65.
nyüszögni 28.
O
ócska 74.
oda 192, —vissza 55. 194.
odú 44.
odvas 44, —ság 44.
ok: o. nélkül 1, 31, os
26.
okád: — ni 43, ék 43.
oktalan 1.
oktatni 196.
oktondi 165.
olaj 139.
olcsó 32.
oldal 1, 20, 23, 53, (a szö
vet jobb oldala) 104,
án 38,
ára 38, —
borda 1.
oldani: el - 114, föl—
114.
oldódni: ki— 114.
olló 33.
ólom 164.
oltalmazni 193.
oltani 128, ki— 128.
olva : —dni 17, 151, — sztani 17, 151.
olvasni 203.
olyan 130, —féle 84, —
mint 188.
omlani: össze- 18.
ón 164.
onnan 82, 192.
ontok 193.
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óra 116, 180, —láncz 57.
ordít: —ani 191, —ás 191.
óriás 192.
orosz 178, 203, —nő 84,
—ul 203.
oroszlán 6.
orr 119, —át fújni 150,
—csont 119, —lyuk 119.
orsó 24.
ország 133.
orvosság 16, 129.
ostoba 1, 191.
ostor 110, (rövid) 91, —ózni
36.
oszlop 30.
oszt: —ani: el— 190, ki—
197, —ózni 197.
ott 82, 192.
óv : —ni 123, — atos 123,
162, —atosan 123.
Ö
Ő200.
öblögetni 189.
öcscse 149, öcsém neje 72.
ők 200.
ököl 135, 184.
ökör 200.
öl 19, 40, 178, 182,
élni
19.
ölni 202, le— 109, 129,
meg— 202.
öltözni 172, fel— 164, 172.
öltözködni 164,172.
ölyv 37, 52, 145.
ömleni 54, 165.
őn 38, 78.
önfejű 79.
önt: —eni 29, 47, el— 164,
ki— 164, —özni 114,
153.
ő r ö l , —t állani 51.
ördög 153, ö. vigyen ! 24.
öreg 199, —edni 199, —
asszony 60,72, —ember
59.
ő r : —izni 123, —ködni 99.
őrlőkő 9.
őröl: —ni 9, - tetni 9.
öröm 35, 36, 116, —hír 35.
örülni 36, 44, m e g ~ 14,
35, 116.
őrülni : meg— 193.
örvös galamb 191.
ösvény 125.
ősz 64, —i vetés 195.
ősz (adj.) 71, —ülni 178.
összemarok 24.
öt 103, —ven 3.
öv 104, ö. nélkül 32, —táj
103.
özgomba 69.
özvegy 165, —asszony 17,
—ember 165, 194.

P
pacsirta 167.
pad 113, 159, 201.
padlás 112.
padló 1. palló.
padmaly 113.
padolat (felső) 85.
páfrány 50, 153.
pajkos 153, —kodni 3, 8.
pajtatér 9.
pajzán 153.
palacsinta 39, 80.
pálcza 94.
pálha (az ingnél) 66.
pálinka 11.
palló 193, a padló alatti
hely 162.
pamut 84, —kelme 40.
pap 107, (tatár p.) 89,
- ság 107, 159.
papir:
os 53, sárkány
53.
pápista varjú 77.
papucs 94, 110.
pár 87.
pára 101, 106.
parancsolni 52.
parányi 63.
parázs 146, gödör 68.
páratlan szám 19.
paripa 30.
párja 188.
parlag 131.
párna 88, 135.
párologni: el 48.
páros 24, p. szám 160.
párosodni 46.
part 138, 139, i fecske
154.
párzani 189.
pástétom 51, 74, 96.
pászma 54, 196; Via p.
121 (v. ö. 204).
paszomány 191.
pásztor 66.
pata 183.
patak 139.
patkány 24.
patkó 155.
patkolni: meg— 155.
pattogni 130, 146, 151.
pecsét 105.
pehely 84.
pele 170.
pely 174.
pelyhes toll 160.
penészedni 99.
pengeni 21, 145, 178, 185.
péntek 11.
pénz 191, —zacskó 33, 54.
perelni 159.
pereszlen 26.
permeteg 25, 28.
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perzsel: —ni 11, - ődni
11.
petrencze 76.
petty 102, —es 185.
pezsdülni: fel— 99.
pézsmás patkány 15.
piacz 94.
pihe 84.
pihenni 56.
pillangó 82.
pincze-ászka 71.
piócza 117.
pipa 181, szár 185, —áz
ni 174.
piperköcz 20.
pirítani: meg — 37.
pirók 190.
piros 37, —ító 104. sár
ga 115.
pirulni 36, 37.
piszok 81, 105, 167.
piszk: — ítani: be
17,
105, —ölni: b e - 198,
—os 105, —olódni: be—
17, 81, 105.
pitymallik 143.
pitypalattyolni 102,
pléh 152.'
pletyka 10.
plüs 106.
pocséta 79.
pocsékol: —ni 81, ódni
81.
pocsolya 79, 83.
pofacsont 104.
pofonütni 141.
pohánka 51.
pohár 63, 180.
pók 11, —háló 11.
pokol 156.
polcz 40.
poloska 41.
pólva 72, - szalag 102,
- ázni 183, 185.
polyva 6, 47, 72, —tartó 6.
pont 99.
ponty 115.
por 166, 167, 175.
porczellánkagyló (dísz) 52.
porczogó 72.
porhany:
ó 40, 69, 89,
94, —ítani 40, —ülni 40.
porolni : le— 175.
poroszkálni 135.
poroszkáló 135.
posta: —kocsis 21, —út
21.
posvány 82.
poszméh 115, 160.
posztó 109, 164, -kabát
119.
pozdorja 48.
pózna 150, —állvány (a
kévék szárítására) 154.
pödörni 98.
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pörk 65.
pör oly 75.
próbálni: meg - 119.
prüsszögni 171, 172.
púd 101.
p u h : -—a 40, 131, ítani:
meg 131, ülni: meg
- 131.
pukkadni 152.
pulyka 69.
púpos 7, 77.
puska 191, —golyó 107,
—por 157, —portartó
148.
puszta: -i fű 68,
ság
45.
R
ra, re 136.
rabló 51.
rabolni 121.
rácsalakú 181.
ragadni (magához) 58, (be
tegség) 201, hozzá 23,
138, 140, rá - 121.
ragadós 158.
ragadozó 170, r. állat 52,
170, r. madár 170.
rágalmaz : ni 10, —6 10.
rágalom 10.
ragasztani: hozzá
23,
138.
rág: ni 70, 184, csalni
62, 70, ódni 70.
ragyás 147.
rajta! 8.
rajzani 190.
rajzolni 13S.
rák 112.
rakás 76, 193.
rakni 47, 51, be
168,
föl
168, meg
168,
össze 76.
rakódni 58.
rakomány 204.
ráncz 54, 59,
ölni 96,
olódni 60,
os 54,
osodni 60, 96.
rángatódz :
ni 87, 157,
—va felszökni 60.
ráspolyozni (fogakat) 148.
ravasz 180. ság 180.
ráz : —ni 82, 122, —kódni
122, ódni 122.
recseg : - n i 70, 130, 146,
- t e t n i 147.
redő 54.
rég(en) 9, 155.
reggel 17, i 17.
rejt: —eni: el
106,
—őzni: el 106, vénv
30.
rekesz 184,
izom 182,
—teni: el 111.

rekkenő 102.
remélni 11.
remény 11, 145.
rend 26, 170, (kaszálásnál)
93, es 44,170, -étlen
44, 170, 113, —eznil70.
rengeni 157, Í83.
renyhéskedni196.
répa 130.
reped : - ni 142, 182, és
142.
repülni 200.
rés 142.
rest 30. 56, 86, 90,188.
rész 197, —ére 198.
részeg 197, edni: meg—
197.
reszelő 24.
reszketni 83, 183.
rét 130, 192.
réteg 53.
retek 70.
réz 99, gálicz 147.
rezegni 83.
rézsútos 178.
riadni: föl— 12.
ribiszke 51, —bokor 51.
rigó (fekete r.) 55.
ritka 112, án 112.
rizike 69.
rogyni: le 69.
rohamos (folyam) 29.
rohanni: neki 157,167.
rojt 22, 144, 147.
róka 168, —vas 58.
rokka 124.
rokon 51, 164,167, (távoli)
175, -ság 14.
—tói, ről 136.
romlani: el— 101, 109,
(tojás) 119, meg 6, 101,
(tojás) 50.
romlott 101.
róna 81, 176.
róni: be — 60.
rontani 101, le 18, meg 125, 200.
rontás 101.
rongy 133, 175, —os 83.
ropogni 146, 178.
roskadni: le — 69.
rost 181, os 181.
rossz 33, 73, 90, 163, 194,
szagú 151.
rothad: —ni 133, t 133.
rothasztani 133.
rovar 74.
rovásos bot 60.
rovátka 59.
rovátkolni: be 60.
rozs 18, -asztag 132,
üszög 18.
rozsdásodni (gabona) 71,
meg 175.
rőf 186, kétr. 50. !,i6r. 199.

rögtön 66.
rövid 66, - íteni, - ülni
66.
rőzse 130, 145.
rubel 126, 160.
rúd 145, 150, (kampóval
ellátott) 59.
rugdalni 157.
rúg-kapálni 156.
rúgni 156.
ruha 172, —béllés 15,
kebel 54.
rút 119.
rügy (a fűneműeknél) 93,
(fa-r.)71.
rüh 66, 69.
rühetni 189.
S
sajátítani: el— 29.
sajnál: —ni 147, meg— 37,
at 147.
sajt 183.
sánt:
a 191, —ikálni
191.
sanyarúpág 50.
sapka 84.
sár 28, 56, 81, 105.
sárga 115, (ló) 144, réz
26, ság 115.
sárgás :
barna 177,
—szürke 108.
sárgulni: meg 115.
sarj 49, adék 48, 49.
sarjú 55.
sark 63, (a lópatkón) 62.
sarkantyú (kakasé) 62.
sarló 142.
sármány (havasi s.) 165.
sarok (lábé) 193.
sáros 105, osodni: be—
81, 105.
sározni: be— 81.
sas 13, 59.
sás 38.
sáska 152.
sátor 180.
sáv 25.
savanyít: ani 32. meg
199, -ott tej 174.
savanykás 37.
savanyodni 32, meg 36,
199.
savanyú 32, (túlságosan)
199.
savó 190.
seb 127, —hely 127.
sebes (folyam) 29,
en
197.
sebesíteni: meg— 127.
segg 78.
segít: eni!07, £ ég 107,
sejt 25.
sekély 15.
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selejtes széna 136.
selyem 108.
semmirekellő 73, 81.
s e m m i s í t e n i : m e g - 97.
seprő 82, 132.
s e p r ű 87, 141, 150.
serczegni 178.
serdülni : föl
137.
sereg 195.
seregély 150.
sérincz 69.
serke 151.
serpenyő 130.
serte 151.
sérteni 80.
sérvés 112.
s i e t : -ni 46, 198,
tetni
198
sík 81, 176,
ság 176.
sikerülni 14.
sikló 132.
s i m : —a 20, 156, 168, —ít a n i 2U, 168, —ogatni
121, - ülni 20.
s í p 54, 148, 176, —ölni
148.
sipka 132.
sír 85, —kerítés 179.
sirály 179.
s í r n i 26, 84,
ás 26.
s i r a t n i (a halottat) 115.
sivítani 1, 140.
skatulya 126.
skrofula 91.
s ó 167,
tartó 125. 167,
— s ! 6 8 , - z n i 168.
s o d o r n i 98, össze— 22.
s o d r ó d n i : össze
98.
sógor 29, 49, 65, 110.
sok 19, 91, —áig 92, 187,
201.
s o r 26, 53, (forduló s.) 180,
—ban 30.
s o r s ( = k o c z k a ) 150.
sóska 70.
sovány 19, 47,
í t a n i 19,
90,
odni 1 9 , 9 0 .
sóvár 11, 90, 119, 203.
sörény 136.
sörét 24, 107, 166.
sömör 65.
s ö p ö r n i 149.
söpredék 167.
söprű 1. seprő,
s ö r 120, (felső része) 122,
m u s t 15.
sötét 117, 164, - b a r n a 64,
— es 161, — ség 164, —
vörös 161.
s ö t é t ü l n i : el
164.
sövény 161,
karó 187,
—rész 167,
r ú d 199.
sugár 186.
sugár (nap-s.) 143.
s ú g n i 101.

suhogó 48.
sulykolni (szennyes r u h á t )
74.
sulyok 67, 171.
s u r r o g n i 103, 118.
susogni 70, 101, 180.
sügér (Perca lucioperca)
128, 149, 191.
süket 40.
s ü l n i 104.
süllő (fogas s.) 149.
süllye : - d n i : el - - 110,
sztőkő 160.
s ü n d i s z n ó 182.
s ü p p e d : — n i : be— 110,
— ékes hely 110.
sürgölődni 26, 89.
s ű r í t e n i . meg — 135.
s ű r ű 29, 48, 83, 104, 135,
s ö d n i : meg— 135,
s ü t e m é n y 28, 74.
s ü t n i 104, 146.
süvöltetni 140.

Sz
szabad 110, s z a b a d ! 17,
—ság 17, — í t a n i : meg—
1 2 , — k ő z n i 156,
ülni:
meg
12.
szabó 133.
szag 151.
szaggat:
ás 42, —ni 127.
szaggatott tészta 113, 134.
s z a g : —lani 151, - lálni
151, - ö l n i 151.
száj 136, — padlás 136.
szs ka 62.
szakadni 182, el
52, 158.
szakadt 113.
szakái 125.
szakítani 182, el— 42, 52,
félbe
111, le
42.
szál 125, (szalma-sz.) 97.
szalad : — ni 189, — g á l n i :
körül - 65, 189.
szalag 82, 181.
szálas 22, 186.
szálfa 96.
szálka 151, —ás 151.
szállás 44.
s z á l l n i : át - 61, föl
42,
l e - 4, 177, 195.
szállítani 174, át— 61, le—
177, (ártl 195, 196.
szalma 192, —kazal 193,
—szál 97.
szalonka 95.
s z a m á r 8.
szám : —ítani 124, 126,
la 154, —lálni 124,
126, 154, - o l á s 38, 154,
—ölni 38, os 29, — t a n
38.
s z á n 141, —kó 100, 141,
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—kosártartó 147,
rúd
174.
szándékosan 31.
s z á n t : —ani 3, 125, — óföld (darab) 4, —óvás
162.
szapor : —odni 12, 29, 54,
—ítani 12.
s z a p p a n 127.
szar 99, (híg) 181.
szár 76. (nadrágé) 97, (ehe
tő) 64.
száradni 42, 78, 169, be —
(állott tojás) 124, ki 169, össze— 153.
száraz 42, 169.
szárítani 42, 78, 169.
szarka 177.
szarni 124.
szárny 141, as 141.
szarufa 25, 124.
szarv 86, —as 99, - asmarha-csorda 77, —atlan 164.
szatócs 164-.
száz 132, — r é t ű (gyomor)
132.
szeder 51, kövi sz. 97,
bokor 51.
s z e d n i : ki— 158, szét 113.
szeg 101.
szegély 111, (bundáé) 145,
154, (ing és b u n d a al
ján) 4 1 .
s z e g e z n i : fel—, r á — 101.
szegény 5, 32, 188, (szánakozólag)
86, — e d n i :
el
188, -ség 187, 188.
s z e g n i : l e - - 111, fel--159.
s z e g ő d n i : el— 65.
szégyelni m a g á t 73, 202.
szégyen 50, 73, 90, - íteni
51, m e g - 73, 90, 202,
ü l n i : m e g - 90.
széjjel 184.
szék 64, 106.
szekér 43, 193, — r ú d 174.
szekrény 6, 153.
szél (margó) 36.
szél 136, - csend 83, - m a l o m 9, (gyerek-játék
szer) 21, —tői védett
hely 55, vész 168.
szplet 181.
szélhűdés 103.
szelid29, 83,176, — ség 29.
széles 115, —íteni 115,
—ség 115, 194.
szellem 3, (gonosz, rossz)
13, 26, 33, 43, 73, 111,
116, 147, 153, 176, (vízi)
152.
szelni 60.
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szem (== mag) 168.
s z e m 78, —mel megverni
78,
bekötősdi 78, —
fény 151, —fehére 78,
-fog 7 , — héj 50, —mér
ték szerint 188, — öldök
35,
szőr 43, —üveg
78.
szemérem 73, sz. feletti
rész 46, t e s t (női) 58,
90, 97.
szemérm:
es 90, étlen
90.
szemét 143, 167.
szemölcs 148.
szén (elaludt) 68, (eleven)
71, -gőz 118, —vonó
175.
széna 195, — asztag 195,
—boglya 57, 76, 193, —
pajta 7, —rakás 197.
szende 29.
szenny 73, —es 17, — es e d n i : be — 17, —esít e n i : be • - 17.
s z e n t : —kép 173, 174, —
j á n o s b o g á r 143.
szenvedni 7, el— 177.
szép 16, 85, 187,
íteni
16, - ség 16.
szeplő 175.
szerda 30.
seerencse 14, 159, és 14,
44. 159, —étlenség 17,
122.
szeret;
ni 3 1 , 116, —ő
23.
szerint 8, 116.
s z e r k a m r a 74.
s z e r t a r t á s 26, 27.
szérű 26.
szerzetes 84.
szeszélyeskedni 17.
szét 184.
Szibéria 132.
szidni 22, 43, 44.
sziget 53, 195.
szigony 126, 180.
szigor 89.
szíj 181.
szikár 47.
szikra 35.
szilánk 38, 151,
tuskó
39.
szilárd 47, 95, 137, 162,
an90,
ü l n i 137.
szilfa 24, 5 1 .
Szimbirszk 181.
szín 119.
szín 163, —ét hagyni 163,
—ű 163.
színezni 98.
sziszegni 43.
szita 3, - k ö t ő 2 5 , - á l n i 3 .
szív 182.

PAASONBN

H.

szíves : légy s z . ! 158.
szivárogni: el
120.
szivárvány 7, 115.
s z í v ó d n i : be - 119.
szívós 104, 162.
szó 119, szavát adni 119,
fogadó 18.
szokás 26, 27.
szokatlanul 2.
szokni : hozzá
16, 41,
meg 4 1 .
szolga 158,
személyzet
158.
szólítani 27.
szombat 149.
s z o m o r : — ú 48,
kodni
48,
líság 48.
szomszéd 6, 80.
szop:
n i 11, t a t n i 11.
-szór,
szer 53, 157.
szorgalmas 35.
szorítani 38, 50, 108, 168.
s z ó r n i 10,121, szét - 113,
114.
s z ó r ó d n i : s z é t - 114.
szoronga:
n i 64,
tni
38, 50, 168.
szoros 38, 168.
szorulni j egymáshoz) 64.
szorultság 50, 144.
szöglet 67, 98, - e s 67,
es borsó 149.
szök:
evény 200,
ni
121.
szőni 163.
szőr 84, 134, 160, - csíp
tető 42,
ös 129, 134,
160.
szörny (szélben járó) 204.
szövetkezni 23.
szövőszék 103.
szií 147.
szúnyog 173.
szunyókálni 13.
szúr :
n i 118, 186, át 152, le — 129, - á s 186.
szurok 125.
szuszlik 105.
szügy 14, —elő 190.
szűk 5, 38, 168,
íteni 5,
168, - ü l n i 5.
szükség 134, 160, —ét
szenvedni 160, — es 73.
szülni 142.
s z ű n n i : m e g - 164,
szürke 71, —és 108.
szfír: —ni 117, —6 117.
s z ű z h á r t y a 187.

T
tág 145, — r a nyitni (a sze
mét) 169, — as 17, —ítan i : ki
145,
nini:
ki—, meg— 145.

tagadni 182, meg - 172.
tajték 117.
takácsborda 38.
takarékos 109.
t a k a i m á n y 77, - h u l l a d é k
136.
takar :
n i : be — 96,
ó
202,
ódzni:be-96.
takaros 180.
takony 84, os 84.
tál 158, 169. 179.
találkozni 161.
találni 82, 170, 173, e l - 7 ,
170, ki
7, r á - 96.
találós mese 30.
talán 159, 198.
talp 95, (czipő-t.) 177.
táltos 10.
támasz 162, 179, —kodni
155,
tani 162, meg —
160, 179,
ték 160.
tanács 14, ölni 14.
tánczolni 15S.
tan :
ítani 196, 199,
ü l n i 199.
tántorogni 126.
t a n ú 133.
tapadós 158.
t a p i n t a n i : meg
46.
tapló 15.
tapodni 108, 157.
tapogat:
ni 46,
ózni
46.
taposni 165, (agyagot) 195,.
le
163.
tapsolni 141.
taraczkbúza 154.
taraj 72.
tárgy 2 1 .
t á r h á z 74.
tarisznya 156.
tark:
a 191, ítani 191.
t a r k ó 12.
tarló 40.
t á r n i : ki
58.
társ 30.
t a r t a n i 170, ki — 177, 186,
meg— 169, vissza - 171,
179.
tartó 116, 126.
t a r t ó z k o d : —ni 179,
ó
179.
tartóztatni 171.
tárva-nyitva 179.
taszítani 163, 187.
t a t á r 175, - n ő 84.
tatárka 51.
t á t a n i : ki— 58.
tavaly 96.
tavasz 142, —szál 142.
távcső 160.
t á v o l : - i 1, 16, - ság 5 3 .
t á v o l í t a n i : el — 122.
t e 11.
t e a 180.
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tégla 73.
tegnap 12, - előtt 202, — i
12.
tehát 10.
tehén 11, (kétéves) 170.
teher 132, - b e esni 28,
—kocsi 1, 79.
tehetség 35, - es 35.
tehetetlen 35.
tej 118, (savanyított) 174,
- f ö l 39, út 55.
tekerő:
dzni 22, —ke
rék 22, - zni 28.
teketóriázni 156.
teknő 76, 77, 156, 189,
197.
tél 35, en 35.
tele 172, telisded t. 182.
telni: meg— 172.
telepedni: le 203.
temetni 186, el- 106.
temető 85.
templom 187.
tengely 162, -szeg 193.
tenger 169.
tenni 171, (vhová) 47, 51,
át— 78, hozzá- 52, 54,
le— (kalapot) 47, túl
(vkin) 14.
ténta 180.
tenyér 20, 173.
tenyészni 196.
tépdelni 180.
tépni 158, 182, k i - 134.
158, (gyökerestül) 67,
szét - 158.
térd 182, et hajtani 134,
—kalács 87, 182.
térdelni: le— 109, meg —
182.
teremteni 142.
teremtette! 156.
téres 17.
terhelni 13, 57, meg -185.
terhes 29, 97, 136, edni:
meg— 98.
teríteni; ki — 58, 115, szét
-58
terjedni: ki — 115, szét —
115.
terjeszteni 58, el - 115.
terméketlen 38.
termet 111.
térni: vissza—159.
tertyedt 81.
test 111,121.129,197, - es
87, -őr 51, —vér 167.
tészta 189, - á s 158.
tetézett mértékkel 176.
tétova 55.
tető (ház-) 143, 202,
deszka 189, —gerenda
61.
tetszeni 31, 171.
tetű 106.

teve 164.
téved: —ni 27, el— 8,
—és 27.
ti 11.
tikkasztó 102.
t i l : ó 170, —ölni 170.
timsó 9.
tincs 92.
tipegni 28, 200.
tiporni 157.
tiszt:
a 44, 158, 166,
—átlan 44, — ítani 158,
—ülni 167.
tisztel: et 38, -ni 38.
tisztesség 170,
es 44,
45, 170. titkon 201.
tíz 204.
tó 79.
toboz (fenyő -) 16.
tojás 134, 85.
tok 25, 53, 104.
—tói, tői 141.
toll 160, szár 149.
tolakodni 37.
toldani: meg 123.
tol: —ni 153, —ózár 104.
tomp : — a 87, 161, —ahegyü 106, '• ítani 87,
nini 87, meg — (a he
gyén) 106.
torkolat 139, 152.
torma 36.
torok 59, 105, —baj 105.
tolvaj 201.
tő 162.
tőgy 136.
tök 38, 62.
tőke 60.
tökfilkó 191.
tölcsér 198.
töltelékföld 166.
tölteni 172, (italt a hordó
ból) 14, meg— (a pus
kát) 30.
tölgyfa 30.
tömörré lenni 151.
tönköly 100.
tönkre jutni v. menni 45,
160, 162.
tőr 58.
töredezni 162,198.
törékeny 89, 94.
törköly 100.
törni 52, át - 152, 202,
el 4, 52, 113, 132,158,
198, ketté - 61, 158,
ki — 152, le 61, m e g 
utal) 118, szét 199.
törő (a tilónál) 51.
törött 113, 132.
törül: ni 149, —kőző 8.
törvényszék 128.
tragacs 90.
trágya 169, bogár 90.

tréfa 88, 154, ából 1,31,
- ázni 154.
tudakolni 162.
tudni 96, meg 96.
tudósítás 46.
tul:
ság 19. - ságosan
19, világ 82.
tunya 30.
turbékolni 68, 75.
turbokló 110.
turkálni 191.
tuskó 60, 106.
tutaj 125.
túzok 69.
tű 25, fok 25, 135.
tücsök 152.
tüdő 196, -bajos 67.
tükör 66, 78, 161.
türelem 177.
türelmes 177, 186.
tűrni 186, el— 177.
tűrni: fel— 159.
tüskés növény 104, 149,
156.
tüsszögni 126.
tűz 204, —es 189, —es
üszök 204, —esedni:
meg— 36, —i fa 204,
— hely 204, (a kovács
nál) 77, —kő 204, - vö
rös 37.

tyúk 183,

Ty
ól 203.
U

udvar 60.
ugar 132, 133.
ugatni 34, 199.
ugorka 38.
ugrálni (féllábon) 114.
ugrándozni 20.
ugra :
ni 121, (fölfelé)
20, -- sztani 122, —tni
122.
úgy 5, 130, 163, ú. van!
198.
új 132, —év 132, —hold
190, - í t a n i 122, meg
132, —ra 132, —ülni:
meg— 132.
ujj 108, kis u. 62, (öltöny—)
129.
unatni: meg— 27.
undor: — ító 17, - odni
26.
u n n i : meg— 27.
unoka 9.
úr 192, -nő 103.
uracs 20.
Ural folyó 23.
uralkodó 95.
Uralyszk város 23.

2:>2
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úsz : — iú 18,
ó-zárny
141.
ót 140, m u t a t ó (fa) 84.
utálni 26.
u t á n 198, egymás u. 192.
u t a z n i 144.
u t o l : - é r n i 137, só 30.
utcza 14.

Ü
ü d v (lelki ü.) 121, ü. ne
ked, n e k t e k ! 159, 158.
üdvözlet 113, 158.
üdvözölni 113.
üget:
ni 32, ve futni,
hajtatni 32.
ügy 134, - e s s é g 85,
ét
len 84, etlenül 85.
üledék 82, 100.
ü l : —ni 81,
tetni 81,
le 8 1 .
ülő 126.
ü n n e p 12, 92, 190, - élni
190, i a s z t a l 64, — n a p
190.
ü r e s 110.
ürge 27, 170.
ü r í t e n i : ki - 110.
ü r ö m 6.
üst 5 1 .
üstök 165.
ütközni 129, bele - 167.
ü t n i 129, (pofon) 141, át—
202.
ü t ő d n i : meg— 4.
üveg 63,
cserép 198, —
gyöngy 21, 151, —palaczk 63.
ü z e k e d n i 189.
ű z n i 44.
V
Vaccinium oxycoccus 153.
vaczogni 83, 145.
vad 55, állat 52,
disz
nó 57, l ú d 55, m a d á r
55.
vadász 126, 191, - at 191,
háló 156.
vádolni 1.
v a d u l n i : meg— 12.
vagdalni (csőrrel) 118, (ap
róra) 173.
vágni 60, el— 158, ki—
152, le - 109, s z é t - - 1 5 8 .
vágtatni 20, 121, 122.
vagy 10, 23, 155, v. t a l á n
10, v. úgy 198.
vágyódni 173, rá— 34.
vagyon 88, os 88.
vaj 139, 195.
vájjon 10, 23.
váj: —ni 180, —óeszköz 59.

H.

vak 125,
n a p 30, 38,
- t á b a n keresni 46.
vakar :
ni 3, 46, 47,
meg
(lovat' 43,
ódzni 6. - óeszköz 116.
vakondok 6.
vala:
ki 155,
mennyi
107, - m i 155, - m i k o r
155.
választani 125, el
190,
ki— 125.
váll 4, 48, j á r o m 67.
vallás 161.
válni 12, le
12, szét 12.
valódi 181.
valóságos 184.
v á l t o z n i : el— 192, m e g
192.
vályú 76, 197.
vánkos 135, 177,
cziha
88.
ványoltatni 108.
var 65.
v a r á z s : —ige 16, 30,
ló
7, 10, 30, 199, —ölni 16,
30, 171, szer 10.
váratlanul 14, 53.
varjú 77.
várni 66.
város 48.
varrni 132, hozzá
123.
v a r r á s , varrat 133.
v a r s a 84, 117, 144.
vásár 22,94, —fia 79, tér
94.
vasárnap 203.
vas 168,
bádog 38, 143,
fazék 188, - s a l a k 168.
v á s n i : el
145.
vastag 48, 87, 94, 158, 197.
vaszara 148.
vászon 103, 149, (tarka
csíkos) 191, (vékony) 62,
kabát 153.
veder 82, 94, 203.
védeni, védelmezni 123,
193.
védőszellem 103.
vég 199, -bél 79.
végezni: be — 97.
végett 107, 198.
végződni 97.
végy:
íteni 54, ülni
54.
véknya (a ló v.) 76.
vékony 137, 143, —ítani
137. 143, odni 143.
velő 88.
vemhezni 41.
vendég 4 1 , 199, - é l n i :
m e g - 118, 187, —él
t e t n i : meg— 118, —lá
t á s 118, - t a r t á s 187.
v e n n i 16, e l - 122, ki — 67,
le— 122, meg— 128.

vér 30, — e s 3 0 .
veréb 113, 131.
vereked :
ni 130, 176,
185, 201, - és 201.
verem 92.
veríték 157.
v e r n i 95, 156, f ö l - (port)
175, m e g — 3 6 , 176.
versszak 121.
verszt 140.
vese 2, 111, 197.
véső 10, 13. 59.
veszedelmes 42.
veszekedni 201.
veszendőbe m e n n i 34.
veszett 193.
v e s z n i : e l - 97, 112, 140.
vesz:í)teni 112, (játékban}
203, (friss izét) 118, el
140.
vesződni 44.
vessző 48.
veszteség 123.
vétek 1.
v e t é l n i : el - 100.
vetélő 15.
vetés (őszi) 195.
vétkes 1.
v e t k ő z n i : le
47, 114.
vetni 2, 20, alá
(magát)
93, el
169, le
(ruhát)
47, m e g
169.
vetődni 8.
vetőmag 201.
vezér 195.
vezetéknév 52.
vezetni 24, 131, be— 80.
viasz 15, 204.
V i b u r n u m opulus 93.
vicsorítani (fogát) 26.
v i g a s z t a l : -ni 27, — ó d n i
27.
vigyáz : ni 6, - a t o s 162.
vigyorogni 26.
vihar 168.
világ 143, 162, ítani 143,
os 143, osság 143.
villa 116, 202.
villám 137, — l a n i 137.
villogás 147.
vinni 24, 82, 174, el— 24„
82, ki— 67.
vipera 132.
virág 132, 180, -vasárnap71, —zani 151.
virics 51.
virrad : n i 143, 172, - at
154.
v i s e l n i : el
133.
viselős 29, 97.
viszont a d n i 159.
vissz : - - a 55, —ája vmin e k 176, - a f e l é
55„
- fény 154, —horog 6 2 .
vitatkozni 159.
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víz 152, —ár 23, i szel
lem 152, kór 152, 153,
-malom 9, 89, —men
tében 84, part 139.
vizelet 148.
vizsgálni : meg - 119,163.
Volga 8.
vonni 174, vissza — 177.
vonó:
háló 117, 121.
-kötél 40, szíj 128.
vonszolni 118.
vő 65, —fély 66, 89. le
gény 62, 65.
vödör 1. veder.
völgy 1, 198, ecske 83.
vörös 37,
áfonya 67,
hagyma 125, —hajú
37, réz 99.
Z
zab 117, liszt 169.
zabola 26, 90, 136,
4, -ázni 136.
zacskó 23, 53.
zajongni 147.

szíj

zajt csapni 65.
zálog 113.
zápfog 194.
zápulni: meg 50, 109.
zárni 104, be— 49. 104,
135.
zátony 15.
zavarba ejteni 73.
zavarba jönni 5.
zavarni 102, 185, fel - 102,
meg— 5, össze— 102.
zavarodni: fel — 99,meg 5, 156, össze 102.
zavaros 99, 102, an 99.
Zelnicze-meggy
(Prunus
padus) 132.
zendülni: fel 99.
zihálni 35.
zizegni 180.
zokogni 12.
zöld 24, 122, —ülni 24.
zörögni 150.
zug 67.
zúgni 61, 64,65, 147.
zuhanni: le 18.
zurboló 110.

zúza 92.
zúzmara 94.
zúzni 199, (mozsárban)
176, 190, (szennyes ru
hát) 74, össze— 83,
zúzó 67, 73, —teknő 72.
zuvatol: ni 10, - á s 10.
zümmögni 90.
Zs
zsák 86.
zsálya 153.
zsámoly 60.
zseb 69, —kés 54, 95.
zsémbes 113.
zseréb 54, — et lúgban áz
tatni 63.
zsibbadni: ol 139.
zsindely 162.
zsinór 57, 65, —ka 137.
zsír 139, - ózni 139, —ré
teg 139.
zsörtölődő ember 83.
zsurló (fű) 22.

NÉMET SZÓMÜTATÓ.

A
aas 202.
ab | gäbe 75, 93, —gestanden werden 118, 167,
—bang 178, —hängig
198, —satz (am stiefel)
63, —schied nehmen
123, —schüssig 118,
178, 198, —sichtlich 31,
—stand 53, —teilung
(im zimmer) 184.
abend 61, — gesellschaft
192.
aber 155.
Abies (Picea) excelsa 185.
abortiren 100.
achse 162, —nnagel 193.
achsel | höhle 48, 53,
—zwickel 66.
acht : a. geben 6.
acht (= 8) 113, —zig 113.
acht | en 38, sich — 6,
—ung 38.
acker | beet 4, —land 109.
adamsapfel 87.
ader 30.
adler 13, 59.
äffe 193.
alter 78.
ahlkirschbaum
(Prunus
padus) 132.
ahorn 199.
akazie 192.
alaun 9.
all 98, 107.
allein 98.
allmählich 48, 98.
alpdrucken 200.
als 95.
alt 74,' 199, a.-es weib 72,
a. werden 199.
alters [ genösse 156, —
schwach werden 32.
amboss 126.
ameise 70, —nhaufen 71.
an 141, —fang, —fangen

109, —fangs 104, —gelegenheit 134, —höhe
161, 171, —satz (des
bodenbrettes) 52, —statt
203, —ständig 44, 187,
—ständigkeit 170, —teil
197, —trieb: aus eigenem a. 86, 161, - verwandter 51.
ander 19, 82, 160, 193,
—nfalls 192, —thalb 142.
anführ er 195.
angel(haken) 93, 200.
anstrengen: über — 13.
antlitz 78, 104, 119.
apfel 93, 192, —bäum 93.
apoplexie 103.
arbeit 12, —en 12, sam
12.
aritmetik 38.
arm 48, —band 125.
arm (= zweig) 31.
arm (adj.) 5, 32, 86, 188.
armut 187, 188.
arschine: Vi6 a. 199.
arsenik 90.
-artig 84.
arznei 16, 129.
asche 63.
ast 173.
atem 124, 181, ausser a.
sein 168.
atmen 124, schwer a. 168.
auch 155.
auerhahn 59, 194.
äuge 78, —nbraue 35, —nlid 50, —nmass: nach
a. 188, —stern 151,
—wimper 43.
auf! 8.
auf | gedunsen 79, —lauf:
a. machen 99, —muntern 169,
wärts 143,
—zuggarn 76.
aus | einander 184, —gelassen 153, —gespienes
43, —gezeichnet 62,
—haltend 186, —sehlau-

ben 147, —schweifend
7, 22, —sehen (das) 119,
—stehend (v. den äugen)
42, —wuchs 87.
aussen (das a. befindliche,
von aussen) 172, —seite
177.
ausser 109.
axt 108.

Ä
ähre 110.
ähnlich 24, 95.
ändern: ver—, sich, 192.
ängstigen: sich ä. 101,
185, 201.
ärger: ä. haben 158.
ärmel 129.
ästig 173.
ausser— : das ä— e 136,
172.
В
bach'139, —stelze 101.
backen | knochen
104,
— zahn 194.
back | en 104, - trog 189.
bade | besen, —quast 87,
—stube 89.
balg 169.
balken 96, —gefüge (auf
dem grabe) 179, —gelage, —werk 26, 108.
ball (holz—) 88, —spiel
112, 173.
band 82. wurm 144.
bank 79, 113, 159, 201.
barfüssig 130.
barsch (adj.) 118.
bart 125.
baschkire 110.
bast (linden—) 89, —matte
185,
- schuh
135,
—schuhschnur 57, 135.
bauch 46, 198, auf dem
(den) b. 196, —gurt 46,
115.
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bäum 29, —gipfel 166,
—ngarten 102, —nkorb
brav 73.
—laus 121, — saft 46,
199.
brätling 46.
118,
—stamm 203,
bier
120, —rest 55,
bräutigam 62, 65.
—stumpf 172, —wolle
—würze 15.
brechen (= vomiren) 43.
84, —wollenzeug 40.
billig 32.
brech | en 52, (hanf) 170,
bauschen 154.
binden 123, 138, ab— 114,
a b - 4, 52, 61, 158: entbär 192, der grosse b. 3,
an— 67, 123, auf— 114,
zwei— 61, 158, klein —
137, —enklau (bot.) 107.
los— 114, ver— 23, zu199, unter— 111, zer—
sammen— 123.
113, 132, —stange 83.
be ! dürfnis 134, —fehlen
52, —fleissigen sieh 167,
birke 51,—nsaftöl,—nteer
breit 115, —e 115, 194,
— gegnen sich 45, —gin168, —nwald 51.
—en 115: aus— 58,
nen 109, —gleiten 15,
birkhuhn 15.
(sich) 115.
—gütert 88, - handeln
bis 86, 157, —jetzt 157.
bremse 74, 102.
171, — hende 203, —he- bisamratte 15.
brennen 141, (ohne flamxung 125, —hufs 198,
bitten 18, 27, 158,168, 203.
me) 11, (verdeckt) 28.
— kannt sein93, - k ü m - bitter 146.
brett 40.
mert sein 74, - leibt 87,
blase : —n bekommen 42,
brief 138.
—leidigen 80, —mitlei—nfuss 196, 202.
brille 78.
den 147, —mühen sich
blase I n 199, —balg 199. bringen 80, fort— 82.
103, 167, — obachten
blatt 141, —käfer 202.
brod 134, -kante 134,
169, —rauschen sich
blatter | n 147, 180, —nar—kruste 47, —schnitte
197, —reit 21, 35, —reibig 147.
181.
ten 21, 35, —reitwillig
blau 71, - beere 51.
brombeer j e51,—Strauch
73, —sichtigen 163,
blässig 53.
51.
— ruhigen 8, —rüchtigt blättermagen 132.
bröckeln (sich) 162, zer—
178, —satz41, 145, 154, blech 152.
162, 199, sich 114, 198.
— sehädigtlOl,—schleu- blei 164.
brach 112.
nigen 197, —schweren
bleiben 30,
brúder (älterer) 105, (jün57, 185, —schwichtigen
blind 125, — ekuh 78,
gerer) 149.
27, 83, —sitz: in b.
-schleiche 132, 171.
brumm i en 87. —kreis el
nehmen 29. —sorgt sein
blinzeln 83. 87, zu - 37,
68.
185, - trachten 99, 188, blitz 137.
brunnen 109, 134, —eimer
—triebsam 12, —trug
blöken 84.
94, 158, —Schwengel
192, —trunken 197,
blossen: ent— (sich) 130.
157,
—stange
158,
—Ständer 158.
— trügen 192, — trüben blume 180.
blut 30, —egel 117, —ig 30. brunsten 189.
sich 48, —wegen 52,157,
sich 52, (hin u. her)
blühen (körn) 151.
brüst 67, (v. tieren) 14,
49, —Wirten 118, 187. blute 132, 180.
—bäum (am webestuhl)
bei 94, 141.
bock 155, bocke zum auf45, —bein (der vögel)
hängen 155.
bein 149, —binde 108.
26, —latz 67, —schmuck
3, —spange 147, —warze
beissen 70, 118, 139, 172, bodenl62,—balken61, —
räum 112, —satz 82, 132.
183.
ab—, zer— 158, —d 32.
bellen 34, 199.
bofist 123.
brüchig 89, 94.
berg 121, 171, —abhang
bogen 191.
brücke 64, (aus stangen)
171, -gipfel 166, 171, bohne 100.
61, eine br. schlagen 47.
—kämm 176.
bohre j n 100, durch—
brüllen 86.
bersten 142, 152.
152, — r 100, 101.
brüten 108.
besen 141, 150.
borg : auf b. 74.
buch 63, —stabe 115.
besser | n : aus— 122 177,
botschaft 46.
buchweizen 51.
—ung 122.
böse 194.
bunt 191, —specht 55,62,
bete 181.
hrachland 133.
191.
beten 6, 63.
bracken 169.
bursch 9, 24.
bett 203, —pfühl 177,
brand (im getreide) 14,
burzeln 186.
—zeug 135.
—geruch 11.
busch 161, —ig 83.
betten 115.
branntwein 11.
busen 54.
bettler 63.
brassen 141.
butter 139, 195, —milch
beuchen 74.
brat | en 104,146, —pfanne
190, —n 190, 195,
beugen sich 155.
130.
—stössel 51.
beule 87.
brauchen 73, ver— 97.
bündel 92, 138, (hanf od.
beutel 23, 53.
braun 174.
flachs) 125, 142, (lindenbieg | en 9, sich 9, 45, 95, brausen 64, 65, 147.
bast) 163.
97, aus— 76, herunter—
braut 142, —führer 89,
bürde 132.
75, —sam 9, 104, —ung
—Jungfer 36, —preis 48,
bürsten (hanf od. flachs)
74.
—werber 24, 43, —wer151.
biene 52, (männl.) 120,
berin 24.
büschel 22,92,114,141,165.
Рааяппеп H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.)
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с
Champignon 131.
charwoche 7.
China 73.
D
da 192, von da 19-2, - h i n
192.
dach 85, 143, 202, (am
wagen) 79, —brett 189,
—first 176, —schindel
162, —sparren 25, 124.
dachs 108.
d a m e 103.
dampf 101, 106, —en 72,
ver— 48.
d a n k 158, —n 158, 171.
d a r m 105.
d a r n a c h 198.
d a u m e n 109.
d ä m m e n 98.
d ä m m e r u n g s b l i n d 183.
decke 202, (eines zimmers)
85.
deckel 50, —n 50.
decken 96, 202, be—, sich,
96, ver— 50, zu— 50,
96, sich 96.
degradiren 66.
d e h n e n : aus— (sich) 145.
d e n k e n 153.
dengeln 173.
der | artig 84, —gleichen
188, —jenige 39.
dicht 29, 48, 104, 135.
— e n : zu—, ver— 135,
—belaubt 83.
dick 29, 48, 94, 114, 135,
158, 197, —icht 186.
dieb 201.
diener 158, —schaft 158.
dienstag 19.
dieser 74, 129.
ding 2 1 .
d i n g e n : ab— 196, ver—,
sich, 65.
distel 50.
dompfaffe 190.
d r a h t 106.
drangsal 50.
draussen 172.
d r ä n g e n 38, 168, sich 37,
an—, sich, 37, b e — 3 8 ,
50, zusammen—, sich,
64.
dreck 56, 99.
drehen 98, 100, sich 77,
100, 131, ver—, sich, 54,
zusammen-, sich, 98.
dreist 38, —igkeit 38.
dresch | en 129, (m. pferden) 8, —flegel 130,166,

dessen griff 203, —tenne
26.
drei 202, — ssig 202.
dringen: durch
202.
dritter 202.
d r o h e n 30.
d r ö h n e 114.
drolligkeit 88.
drossel 55.
d r ö h n e n 63, 157.
drücken 38, 108, 168, zer—
83, z u s a m m e n — 8 3 , 1 8 4 ,
—d 102.
drüse 176, 181.
doch 12, 130.
dohle 180.
donner 7, —n 7, 10, 63,
—keil 7, — stag 66.
dorn I busch25,—gewächs
104, 149, 156.
dorf 20, —ältester 128,
—polizist 128, —tor 191,
—viertel 60.
dort 82, 192, von d. 82,
— h i n 192.
dörren 169.
d u 11.
dudelsack 120, 150, —pfeifer 150.
dulden 177, 186.
d u m m 1, 191, —köpf 191,
165.
dumpfig 102.
dunkel
117, 161, 164,
—braun 64, —farbig 161,
—rot 161.
d u r s t 106.
d u r c h 202, —fall 198, d.
h a b e n 181, —sichtig 203.
dünger 169.
d ü n k e n 171.
d ü n n 137, 143, (--= flüssig)
148.
d ü n s t e n : a u s — 48.
d ü r r 169, d. werden 42,
169.
E
eben 156, 168, 176, —e
81, 176.
eben (so eben) 169.
eber 124.
eberesche 103.
e b n e n 168.
echt 181.
eck j e 67, 98, - z a h n 7.
-eckig 67.
egge 128, —n 128.
e h e m a l | s 11, —ig 11.
e h e m a n n 193, der ältere
b r ú d e r des e—s 98.
e h r e n 124.
ei 84, 134.
eiche 30.

eichel 16.
e i c h h o r n 93.
eid 106, 173.
eidechse 56. .
eifersüchtig sein 67.
eifrig werden 35.
eigen | sinnig
79,
196,
—tum 88, —tumszeic h e n 172.
e i g n e n : zu—, sich, 29.
eilen 198, be - , sich, 46,
198.
eimer 203, —chen 82.
ein 96, —er 42, — a r m i g
184, --fältig 1, —hode
42, —mal 9 6 : auf e. 34,
—sam 192, — t r a c h t : in
e. 198.
eingeweide 198.
e i n i g e n : ver—, sich, 23.
ein | legemesser 54, 95,
— schiebsei (in e i n e m
kleide)
33,
—schlag
(beim
weben)
193,
—schnitt 59.
eis 100, - hacke 95, —zapfen 172.
eisen 168, —blech 38,
143,
schlacke 168.
eiter 111, —ig 111, —n
111.
ekeln, sich, 26.
elefánt 119.
elend 17.
elentier 99.
eile 186, —nbogen 180.
elster Í77.
emsig 12, 35.
empfangen 34.
empfind en 123, —ung
123.
end ! e 199, —igen 97,
be— 97.
eng 5, 38, 168, — e n :
ver— 5.
engel 103.
enkel(in) 9.
ente(rich) 71.
e n t f e r n j 1 1 , 16, —ung 53.
entgegen 45.
e n t h a l t s a m 179.
entlang 167.
entwenden 153.
entweder — oder 23.
entzwei 132, (mitten e.)
142.
er 200.
e r b a r m e n , sich, 139.
erbse 100, —nschote 5 i .
erd j e 133, 166, —beere
51, —hügelchen 161.
erfahren 96.
e r i n n e r n , sich, 6.
erkälten, sich, 199.
erle 137.
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ermüden 19.
ernten 203.
erst 104, (dann e.) 169,
der erste 96.
esel 8.
espe 15.
esse 77, 204.
essen 136.
etwa 198.
etwas 155.
eule 165.
euter 136.
F
fabel 33.
fade 105.
faden 137.
faden (mass) 40, 178.
fahlgrau 120.
fahren 55, 105, 174, los—
157, 167, über— 61.
falb 189.
falke 145.
falle 157.
fallen 140, 177, 195, (v.
fluss) 54, an— 157, hin—
176, um— 29, 79, 176,
ver— 45, 113, zer— 113.
falte 54, 59, —n bekommen 96.
falten 96, sich 59.
faltenmagen 132.
falz 18.
familie 72, 131, —nname
52.
fangen: an- 109.
fangeisen 58.
färbe 163, (stoff) 120, die
f. verlieren 163.
-farbig 163.
farnkraut 50, 153.
farz 101, —en 101.
fasching 139.
faser 181, —ig 181.
fass (fässchen) 77, 80, 105,
—reif 70.
fasten 169.
faul ( = träge) 30, 56, 90,
—enzen 196.
faulbeerbaum (Prunus padus) 132.
faulen: ver— 133, f. machen 133.
faust 135, 184, —handschuh 3.
fächern 198.
fädeln: ein— 169, 202.
fähig 14, 35, —keit 35.
fähre 108.
fällen 196.
färb | en 98, 120, —er 120,
—erröte 37.
färse 170.
foder 160, —busch 162,
—kiel 149.

fegen 149.
fehler 1, 27, (in einem
gewebe) 149.
feier ! n 190, - t a g 92.
feile 24.
feilschen 196.
fein 137.
feind 167.
feist 114.
feld 45, 109, 190.
feil 169.
femerstange 174.
fenster 58, 190, - l a d e n
190, —glas, —scheibe
58, 190.
ferkel 124.
fern j e 16, in der f., aus
der f. 1, —erhin 196,
—röhr 160.
ferse 63, 193.
fertig 21, 35, f. machen
21, 35.
fertigen : ver— 171.
fesseln 119, in f. schlagen
119.
fest(tag) 190.
fest 47, 90, 104, 137, 162,
165.
fett 87, 114, 139, 182,
—lager 139.
fetzen 133, 175.
feucht 92, —en 92.
feuer 204, —brand 204,
—haken 93, —herd 68,
—schwamm 15, —stahl
141, 178, —statte 204,
—stein 204.
feuern: an— 169.
fiber 181.
fichte, s. Abies, Pinus.
fieber 199, (das hitzige)
157, (das kalte) 123, 149.
filter 117.
filti'iren 117.
filz 66, 78, - Stiefel 66.
finden 173, be - , sich, 166.
finger 108, (der kleine f.)
62, —hut 108, —n 182,
- spitze: mit den f—n
nehmen 182, —strähnchen 152.
finster 164.
firste 176.
fisch 107, —en 107, —gabel 126, 180, —gräte
151, —harnen 8, —laiche 200, —reuse 84,117,
—rogen200, —schuppen
50, —suppe 154.
fischer 107, —stange 110.
fitze 136.
flach 81, —e seite 81, —e
stelle 81.
flachs, s. lein, —bündel
125, —bürste 151.

fladen 94.
flagge 20.
flamme 141.
flattern 199.
flaum 84.
flechte 65.
flechten 22, (bastschuhe)
52, (das haar) 138.
fleck (zum flicken) 114.
flecken 102.
fledermaus 131.
flehen 6, 27, 158, 168, 203.
fleisch 8, 56, 101, —ig 197,
—pirogé 50.
flennen 26.
flicken 114.
fliege 149, (kleine) 196,202.
—nschwamm 149.
fliegen 200, herab— 19:..
fliehen: ent— 157.
fliessen 29, (v. blut) 157,
aus— 119, 120, 165.
flimmern 21.
flink 203.
flinte 101, - n k u g e l 107.
floh 101.
floss 125.
flösse 141.
fluchen: ver— 18.
fluss, s. flüsschen, —mündung 139, —ufer 36.
flügel 141.
Aussehen 139.
flüssig 148.
flüstern 101.
folgen : ver— 44.
form 163.
forschen : aus— 162.
fort! 160.
fortwährend 20.
föhre, s. Pinus.
fördern: be— 197.
-förmig 163.
frag | en 18, be— 162,
—selig 96.
franse 144.
franzose 47.
frau 6, brúder der f. 107,
Schwester der f. 49, 107,
—enzimmer 36.
frech 90.
frei 110, —gebig 21, 158,
195, —heit 17.
freitag 11.
fremd 32.
fressen 136.
freude 35, 36, 116.
freuen, sich, 36, 44.
freund 175.
friedhof 85.
frieden 57.
frieren 149, ab— 11, ge—
149.
froh werden 14, 35, 116.
frosch 146, —wurm 28.
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frort 165.
frucht 136, —kern 163.
früh 17, —er 11.
frühling 142, —ssaat 142.
fuder 204.
fuchs 168, —eisen 58,
" —färben 144, —schwänzen 27.
fuhr | m a n n 13, —wagen
1, 79.
fundament 9 1 .
funke 35.
furche 60.
furchtsam 35, 42.
fürt 65.
fuss 193, zu f. 142, — bek l e i d u n g : f. anlegen 124,
—binde 108, —boden
193, r ä u m u n t e r dem f.
162, —fesseln 165, —fetzen 165, —ganger 142,
—gelenk, —knöchel 93,
—pfad 125, —rücken
104, —sohle 173.
futter 77, —sack 127.
fühlen 171, b e - 46.
führen 131, 174, herbei - 24, h e r e i n — SO, hinein—
80, h i n a u s — 67, über—
6 1 , v e r - 7 , w e g - 2 4 , 82.
fülle 95, 170.
füll | en(verb) 172, —erde
166.
füllen (das) 41, 168, (einjiihr.) 30, f. werfen 4 1 .
Tüaf 103, - zig 3.
für 198.
fürchten (sich) 42, 152.
fürst 49. .

G
gabel 116, 202.
gackern 56, 70, 158.
galle 198.
gallerte 128.
galoppiren 20, 121.
gans 50.
ganz 98, 145.
garbe 63, —nhaufen 127,
132.
g a m w i n d e 22, 32, 70.
garten 92, 115, 116, —beet
28, —erdbeere 138.
gasse 14.
gast 4 1 , 199, — m a h l 12,
118, 187.
r a t t | e 193, - i n 6.
g i u m e n 136.
g ä h n e n 4.
gähren 32.
gänsefuss 86.
gäspe 24.
geachtet 38.
gebälk 108.

H.

gebären 142.
gebäude 51.
geben 93, {es giebt n i c h t
140, er—, sich, 9 3 .
gebet 63.
gebinde (in einer strähne)
196.
gebiss (am zäume) 136.
gebrauch 26.
gebückt 75.
g e d a n k e 153.
gedächtnis 6, 14, —feier
6, 31.
gedeihen 14, 196.
geduld 177, —ig 177, 186.
gefallen 3 1 .
gefängnis 163.
gefährlich 42.
gefährte 30.
gefäss 114, 116, 108, 167,
188
gefleckt 185.
gefrässig 105, 135.
gefroren 149.
gegen 45, — s t a n d 2 1 , —
über 161.
gehen 55, 105, 144, auf—
( = sich lösen) 12, (v.
der sonne) 171, a u s —
(v. haaren) 165, a u s einander— 113, h i n a u s — 171, hinein— 64,
150, über— 61, ver—
17, vorüber— 17, weg —
55, zurück— 159.
g e h e u l 191.
g e h i r n 88.
gehorchen 18.
g e h o r s a m 18.
geier 36.
geifer 117.
geige 77, — r 77.
geissein 36.
geissfuss 117.
geist 188.
geiz 47, —ig 47.
gelangen 11, 137.
geländer 59.
gelb 115, —braun 177,
—grau 108, —sucht 115.
geld 191, —beutel 33, 52.
gelenk 123.
geliebte 23.
gelingen 14.
gelt 38, 52.
g e l ü s t e n 34.
g e m ä s s 8, 77, 116.
gemeindeversammlang
106.
gemischt 54.
geneigt 118, 155, 178.
genesen 124.
genug 92, 137.
geputzt 32.
gerade 21, 177,111, g. z a h l

160, g. m a c h e n , werden
76.
g e r a t e n 82, 170, ( = gelingen) 14.
geräumig 17.
gerecht 177, —igkeit 177.
gerede 119.
gericht 128.
gerne 35.
gerinnen 139, 166.
geronnene milch 166.
gerste 194.
gerte 48.
geruch 151.
gerücht 119.
gerüst (zum trocknen des
getreides) 154.
geschäftig sein 89.
geschenk 94.
geschicklichkeit 85.
geschir.r 114.
geschlecht 14, - s n a m e 52.
geschmack 175.
geschwind 201.
geschwister 167.
geschwulst 152.
geschwür 29, 135.
gesellen, sich, 23, 140.
gesiebt 78, 104, 119.
gesondert 190.
gespenst 8(5.
gestalt 163.
gestern 12.
gesund 124, —heit 124,
167.
getreide 97, 170, —häufen
161,
— k ö r n c h e n 97,
—Schober 13, 57.
getüpfelt 185.
gevatter 75, —in 76.
gewalt a n t u n 109.
gewandtheit 85.
gewehr 101.
gewinnst 194.
gewiss 2, 107, 198.
gewohnheit 27.
gewöhnen, sich, 16, 4 1 .
gezahnt 149.
gezupfter teig 113, 134.
gezwungen 17.
gierig 11, 119, 203.
giessen 29, 47, 114, 164,
b e - 114, 153, er—,
sich, 54.
gimpel ISO.
gipfel 166.
girren 68, 75.
gitterförmiges 181.
glas 63, 180, —flasche 63,
—peile21.151, — scherbe
198.
glatt 20, 156, 168.
glatz | e 75, —ig 144.
glauben 12, 145, 161.
glänzen 21, 27.
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glätten 20.
gleich 24, 95, 156.
gleichen: ver-- 156.
gleiten 126, 153.
glied (das männliche) 157,
163, 176, 183, (das weibliche) 58,97, —erreissen
42, 127.
glitschen 153.
glocke 150, 178.
glotzend 42.
glück 14, 159, —lieh 14,
44, 159.
glühend 36.
gold 18, —bäfer 74, 202.
gott 173, —eaacker 85,
—esdienst 63.
gönnen 126.
götzenbild 63.
grab 85.
graben 3, 180, be — 186,
ver— 106.
gram 48.
granne 40.
gras 77, —boden 13, —feld
131, —platz 13.
grau werden 178.
graupe 65.
gräulich 108.
greifen 170.
greis 59.
grenz ! furche 28, —scheide 186.
gries 65.
griff 9, 171.
grille 152.
grinsen 26.
grob 153.
gross 7, 89, 105, 153,
—mutter 7, 75, —vater
7, 75.
grübe 21, 152, (auf einem
wege) 80.
grammét 55.
grund 162, zu gründe gehen 162, - läge 91.
gruss 113, 158.
grün 24, 122, —es auf
dem wasser 146.
grimdel 139.
gründlich 162.
gründling (Gobio fhxviatilis) 19, 65.
grütze 88, 101.
gurke 38.
gut 9, 19, 62, 80, 187,
—herzig 68.
gut | e 19, —ig 19.
gürtel 104, ohne g. 32.
H
haar 134,160, (köpf—) 144,
—flechte 138, —ig 129,
134, 160, —scheitel 144.

hab: h. und gut 88, süchtig 119.
habicht 37, 52, 145.
hacke 85.
hacken : zer— 173.
hafer 117, —mehi 169.
haftel 129, —n: zu— 129.
haften: an— 138, 201.
hagedorn 25.
hagel 100.
hager 47.
hahn 10, —enkamm 72.
hain 112.
haken : 58, 131.
haken; auf— 12, an - 129.
halb 142.
halber 103.
halfter, s. zäum, - riemen
181.
hahn 40.
hals 86, -band 88, —starrig 152.
halten 169,170, an—, sich,
23, 138, 140, auf— 164,
aus— 186, zurück— 171,
179.
hammer 88.
hand 3, —fläche 20, 173,
—griff 40, 67, - s c h u h
97, —tuch 8, —voll 20.
hanf 57, 109, - brecher
51, 170, —bündel 125,
—bürste 151, —öl 139.
hangen 194.
harke 74.
hart 47.137, 204, —nackig
79, 196.
harz 125.
hase 74, 89, 112.
hasel 148, —nuss 86.
haselhuhn 45, 102.
haspel 54, —n 54.
hauen 60, ab— 158, be —
141, 198.
hauer 7.
häufen 76, 193, 195.
haupt 109.
haus 72, 112, 143, h. und
hof 25, 72, —dach 143,
202, —geist 37, - reihe
60, —volk 29, 72, - w i r t
72.
hausiren 194.
haut 169.
hälfte 142.
hängebett, —pritsche 116.
hängen 129, 194, h. bleiben 82, 129, auf— 129,
194.
hässlich 119.
hätscheln 9.
häufen 76.
häutchen 92, 142.
häuten: ab— 128.
hebamme 10.
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hebebaum 80, 112.
heben 28, 132, auf - 132,
er —, sich, 42.
hechel 65.
hecht 135, 154.
hede 128.
heer 130.
heerde 66, 195.
heerschnepfe 45.
hefe 132.
heft 9.
heil | en 16, 177, 182,
—ung 122.
heiligen j bild 173, 174,
- sehrank 174.
heimchen 152.
heiraten: vor— 10.
heiratsvermittler(in) 24.
heiss 151, 199.
heiter 190.
heizen 53.
helfen 107.
hell 143, h. werden 190,
—braun 40.
hellen: er— 143.
hemd 64, 72, —futter 8.
hemmen 179.
hengst 1.
henkel 40, 67, 135.
henne 183.
her | ab 136, - nach 198,
—aus 172.
Heracleum 64.
herbst 64.
herd 204.
herde, s. heerde.
hermelin 32.
herr 192.
herz 182.
heu 195, —bäum 108,
—gabel 116, —häufen
76, 197, —schober 57,
195, — schrecke 152,
— schuppen 7.
heuer 70.
heulen 191.
hexe 200, —n 200, be—
78, 125.
hick 24, — en 18, 24.
hie und da 81.
hier 74, von h. 74.
hin und her 55, 100, 194.
hin ! auf 136, 143, —aus
172.
hinreichend 137.
hilf | e 107, —sarbeit 88.
himbeer | e 41, —strauch
41.
himmelswagen 137.
hindern 57.
hinken 191, —d 191.
hinten: das h. befindliche
46, 55, nach h. zu 78.
hinter 46, 47, der —e 78,
—backe 76, —teil 46.
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h i r s e 202.
h i r t 66.
h i t z | e 151, —bläschen
164.
liobel 90.
h o c h 143, —wasser 23.
hochzeit 171.
h o c k e n : nieder— 75, 83.
hode 134.
hof 60, 143.
hoff ] e n 11, — n u n g 11,
145.
hohl 44, —e b a n d 20,
—eisen 10.
h o l e n : a u s — (m. der hand)
117, ein— 137.
holz | hall 146, —häufen
146, — scheit 107, 123,
—wurm 147.
honig
105,
—Scheibe,
—wabe 59, —-wasser 147.
hopfen 4 1 .
h o r c h e n 18, ge— 18.
h ö r n 86, —los 87.
h o s e n 145, (leinene) 25,
—bein 97.
h ö h e 143.
h o h l | en 180, aus— 152,
180, —ung 44.
hölle 156.
h ö r e n : an— 18. auf — 164,
zu— 165.
huf 183, - eisen 155.
huldigen 99.
h ű m m e l 115, 160.
h u n d 2, 5, 28, 62, 71.
h u n d e r t 132.
h u n g e r n 203.
hungrig 203.
h u s t e n 197.
h u t 147.
h ü b s c h 180.
hüfte 200.
hügel 121, 161, —ig 161.
hülse 54.
hüpfen 114.
h ü t e n 123, (vieh) 66.
h ü t t e 53.
I
ich 10.
i h r 11.
iltis 101.
i m m e r 20, 43, 72, —fort
167.
i n n e r - : das — e 15, 145,
186, 198, die — en teile
198.
insel 53, 195.
ins | g e h e i m 201, —ges a m m t 86, 107.
i r g e n d : i. wer 155, i. wann
155, i. was 155.
irre gehen, r e d e n S.

H.

i r r | en, sich, 27, —licht
191, — t u m 27.
J
ja 12, 198, - w o h l 10, 198.
jagd 191.
j ä h r 140, - esring 121.
jäger 126, 191, —gam 156.
j ä h 185.
j ä t e n 141.
jeder 34, 61, 86, 117, (ein

. JO 72.
j e m a n d 155.
j e n e r 82, 130, 200.
jenseits, das, 82.
jetzt 12, 33, —ig 33, 71.
joch 22.
j o h a n n i s | beere 51,—beer e n s t r a u c h 51, —würmc h e n 143.
jucken 47.
jung 66, 129, —er m a n n
24, —es 102, 142, —fer :
alte j . 140, —geselle 52.
j ü n g l i n g 9, 24.

kadaver 202.
k a h l 130, - köpfig 75,144.
k a h n 72.
kai sor 95.
kakerlak 157.
kalb 101, — en 101.
kalk 18.
kalt 123.
kalmuke 56.
Kam а 8.
k a m e l 164.
k a m e r á d 30.
k ä m m 109, 173.
kämpf 201.
k a n o n e 173.
kapelle 179.
k a r a u s c h e 59.
karpfen 115.
kartoffel 192.
Kasan 52.
k ä s t e n 6, 126.
k a t t u n 109.
katze 78, — n j a m m e r 88.
k a u e n 62, 70, 184.
k a u e r n , sich, 75, nieder—
83.
kauf | en 128, ver - 128,
—laden 82, — m a n n 77,
194.
k a u l b a r s c h 69.
k a u m 188.
kavalier 20.
kavallerie 130.
käfig 55.
kälte 123.
k ä m m e n 173.

k ä m p f e n 201.
käse 183.
k ä t z c h e n 71.
kehle 105. .
kehlhobel 175.
k e h r e n : u m — 159, zur ü c k - 159.
k e h r i c h t 143, 167.
k e h r s e i t e 176.
keil 116, (in einem kleide)
33, —förmig 166.
keim 56, — en 56, auf—
152.
kelle- 3, 77, 135.
keller, s. voiratsgrube.
kellerassel 71.
k e n n e n 93, er— 93.
kerb | e 59, — e n : ein—
60, —holz, —stock 60.
k e r n 163.
kerze 143, —ndocht 198,
—nstumpf 162.
késsel 51.
kette 102, 119.
kettenfaden 76.
k e u c h e n 35.
keule 73, 188.
kiebitz 159.
kiefer, s. Abies, P i n u s .
kieme 125.
kienspan 38.
k i n d 9, 102, —ermütza
56, —erwickel 72.
k i n n 21, —lade 21.
kirche 187, —nglocke 178.
kirgise 69.
kissen, s. kopfkissen.
kiste 126.
kitzel 70, —ig 70, —n 70.
klafter 40, 178.
k l a g e n : an— 1.
k l a m m e r 12i.
klapp i en 145, —er 146,
— ern 83.
klar 166.
klatschen 81.
klatscherei 10.
klaue 183.
klären, sich, 167, auf—,
sich. 190, er— 14.
kleb | e n : an— 138, - rig
158.
klee 55, 82, 105, 180.
kleid 172, —futter 15.
kleiden, sich, 172, ab—,
sich, 47, an— (sich) 164,
172.
kleie 47, 72, 121.
klein 66, 98, 197, 200,
—vieh 197, —waaren
197.
klette 71, 77.
k l e t t e r n : hinauf— 13.
k l i m p e r n 145.
klingel 34,
n 178.
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k l i n g e n 21, 146, 185.
klirren 178.
klopfen 144.
klotz 60, 106.
kluft 83, 198.
klug 14, 26.
k n a b e 5.
k n a l l e n 65, 146, 151.
k n a p p 38.
k n a r r e n 182.
k n ä n e l 135, — n 135.
kneifen 182.
kneipe 50, —er 50.
k n e t e n 51, 135,192, (thon)
195.
knie 182, das k. b e u g e n
134, — e n 182, nieder—
109, - Scheibe 87, 182.
k n i r s c h e n 62, 185.
k n i s t e r n 130, 146, 178.
k n i t t e r n 83. 84.
k n o b l a u c h 18, 191.
k n o c h e n 144, 149.
k n o c k e n (hanf od. flachs)
128, (wolle) 63.
knöpf 176.
k n o r p e l 72.
k n o r r e n 87.
k n o s p e 7 1 , 93.
k n o t e n 164. 176, k. bilden,
m a c h e n 176.
k n ö c h e l 87, —bein 93.
k n ö p f e n : auf— 12, zu—
176.
knuffen 187.
k n u r r e n 179.
k n ü l l e n 83, 84.
k n ü t t e l 73.
k o c h e n 104, 199.
k o h l 77, —messer 157,
— r ü b e 106.
kohle 68, 71, 146, —nd u n s t 118.
k o h l m e i s e 69.
k o k e t t i r e n 77.
kollerig werden 12.
k o m m e n 105, an— 72,
b e - 16, h e r a u s — 171,
h e r e i n - 64, u m — 140,
zurück
159.
k o n k u b i n e 23.
kopeké 108.
k . p f 109, —kiesen 88,135,
—putz (der mädchen)
171, - - t u e n 109, 127,
- z e u g (der verheirat.
trauen) 53, —über 37.
koralle 85.
k o r b 19, 73, 76, 83, 108,
(körbchen) 97, —wagen
43.
k o r i n t h e n 26.
körn 170, (körnchen) 97,
—häufen 70, — k ä s t e n
111.

kosak 52.
k o s t e n 175.
k o s t s a m 29.
k o t 56, 8 1 , 99, 105, (dünner) 181, —ig 105, —ig
werden 81.
kotzen 187.
körper 111, 121, 129, 197.
k r a c h e n 130, 146, 186.
kraft 33, 44. 95, 200, - l o s
44, 110, 200.
kragen 140.
kralle 183, — n 182, 185.
k r a m ' er 164, —waaren
164.
krampf 150, 172, 174.
k r a n i c h 167.
k r a n k 187, — heit 187.
k r a t z e n 46, 47, 182, 185.
kraus 71.
k r ä c h z e n 69.
kräftig 95, 200.
k r ä h e 77.
k r ä h e n 10, 178.
k r ä m p e l n 156.
kratze 66, 69.
kreide 107.
k r e m p e 43.
k r e i s : i m к—e 159,—el 70.
krepiren 202.
kreutz 36, ein к*, schla
gen 118, k. u n d quer
100, —weise 194.
krickeute 151.
k r i e c h e n 153, 192.
krieg 200, 201, — sheer 130.
k r i p p e 124.
kröpf 97.
k r u g 184.
k r u k e 86.
k r u m e 162, 173.
k r u m m 54, 74, 75, —holz
96.
k r u s t e 50.
k r ü m e l n (sich) 162, zer—
162, 173.
krümm | en54,75, sich45,
54, 75, — ung 74.
k u c h e n 28, 42, 104, 111.
k u c k u c k 75.
kufc 62, 144, 147.
kugel (holz—) 88, —förmig
184.
k u h 11, —pocken-impfer
ISO.
k u m i s 68.
k u n i m e r 48, 125, 185.
k u m m e t 4 1 , 128, —kissen
98, —polster 25, - r i e m e n 128, 190.
kupfer 99, - vitriol 147.
k u r z 66.
k u t s c h : bock 81, —er 13.
k ü c h e l 182, 183.
k ü h l 126, k. w e r d e n 126.

k ü h l e n : a b — , sich, 123.
k ü h l i n g 38, 78.
künftighin 196.
k ü n s t l e r 15.
k ü r b i s 62.
k ü r z e n : ver— (sich) 66.
k ü s s e n 171, 189.
L.
lache 79, 83.
l a c h e n 75.
l a d e n 168, (ein gewehr)
10, auf— 168, ein— 27,
181.
l a m m 108, 110, — e n 108.
l a n d 133.
l a n g 201,1. u n d s c h m ä c h tig 186, —e 187, 201,
—e h e r 155, —sam 23,
48, 188, 201.
lassen 44, 100, ein—, sich,
23, 138, h e r a b — 177,
h e r e i n — 80, los— 12,
nieder—,sich, 203, ver—
100, sich 145, weg—
100, zurück— 44.
last 132.
l a t e r n e 49.
latte 144.
lau 82, 1. werden 82.
l a u e r n 4, 150.
laufen 189.
laug | e 117,—en,—ig 117.
laut 183.
länglich 167.
l ä r m e n 45, 65, 147, 163.
läufisch sein 65, 189.
l ä u g n e n 173.
leben (das) 108, 181, 182,
—salter 11.
leben 108, a u f - 182.
lebe w o h l ! 123.
lebendig 182.
leber 98.
lebhaft 182.
leder 120.
leer 110, —en : ent— 110.
leck werden 153.
lecken ( = l e c k sein) 119,
120.
lecken 140, 179.
legen 47, 51, sich legen
(v. winde)
83, a b —
(kleid) 47, hinzu— 54,
zu— 52.
l e h m 165.
l e h n e n : an—, sich, 155.
l e h r e n 196, 199.
-lei lé%
leib 121, 129, —wache 5 1 .
leicht 134.
leiden (das) 36.
leiden 7, 177.
leihen, s. borg, v e r — 1 1 1 .
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leim 136, - e n 136.
lein 26, —wand 62, 103,
191.
leiste 144.
leisten (der) 56, 58.
leistenhobel 175.
leiten 131, v e r - 7.
leiter 109.
lende 76.
lenkseil 168.
lerche 167.
lernen 199.
lesen 203.
letzt 30.
leucht | en 27,143, (v. d e m
blitz) 137, —er 143,145.
—wurm 143.
libelle 25.
licht 142.
lieb | c h e n 9 , — er,— e 116,
—en 31,116, - h a b e i - 2 3 ,
—kosen 18, 141,—ling9.
lied 3 1 .
liederlich 7, 22.
liegen 203.
linde 134, —nbast 89.
— n b a u m (abgeschälter)
110, —nrinde 49, HO.
link 125, —händig 125.
l i n s e 22.
lippe 175.
loben 88, ver— 142.
loch 152.
locke 7 1 .
locken 27. an— 16.
locker 40, 69, —n 40.
l o h n 33, —arbeiter 158.
lolch 106.
lo(o)s 150.
lose 110.
löffel 6 1 .
lösen 12, 114, sich lösen
12, 114, auf—, sich, 129.
löschen 128, aus— 128.
löwe 6.
lunge 196, — n k r a n k 67.
lust 35, 1. b e k o m m e n 173.
lüge 125, — n 124.
l ü g n e r 124.
l ü s t e n : go— 34.
M
m a c h e n 171, auf— 195,
los— 114.
m a c h t 44.
made 52.
magen 46, (bei d e n Wiederkäuern) 132, (der vögel) 92.
mager 19, 47, — n : a b —
19, 90.
m a h l e n 9.
m a h n e n : er— 196.
-mal 53, 157.

m a l | e n 120, —er 120.
malz 113.
mangel 160, m . leiden 160.
mangelhaft 26.
m a n n 5.
m a r d er 121.
m a r k 88.
m a r k t 22, 94, —platz 94.
m a s e r n 37.
masholder(beere) 93.
mass 202, m i t gebäuftem
m. 176.
m a s t d a r m 79.
m a t t 161, — e n : a b — 13.
m a u l 119.
maulwurf 6.
m a u s 78, 152.
m ä d c h e n 36.
m a h n e 136.
m ä n n c h e n (v. tieren) 7.
m ä r c h e n 30, 33.
massig 179.
mäusefalk 40.
meer 169.
meerrettig 36.
m e h l 135, - k ä s t e n 111,
—schaufei 116, —thau
14.
m e h r e n : vor
12, 176,
sich 12, 29, 54, 91, 176.
meise 69.
meissel 13, 59.
meister 15.
melde 86.
melken 124.
melodie 67.
melone 170, vgl. wasserm.
m e m b r á n é 142.
m e n g I e n : ver—, sich, 54,
l ü t t e r 102.
m e n s c h 11, 138.
m e r k en 171, — m a l 93.
m e s s e n 202.
messer 133.
messing 26.
m e t 105.
m e t e o r 199.
m i a u e n 85.
m i e t e n : ver—, sich, 65.
milch 118, (geronnene)
106, (saure) 174, (m.
der fische) 118, — stj-asse
55.
milz 125, 156.
m i n d e r n : ver— 16, 112,
s i t h 16, 177.
mischen 54, sich 54, ein—,
sich 54.
mistkäfer 90.
mitgiffc 94.
mitleid 147, —en : be — 37.
mitte 198, 201, (des leibes) 103.
mittel j
finger201,—gross
201.

mitwoch 30.
modeil 11.
m o h n 87.
m o b r r ü b e 73.
m ö l k e 190.
m o n a t 190. der erste 69,
der zweite 69, 91, der
dritte 110, der vierte 2,
d e r fünfte 139, der
sechste 133, d e r siebente 195, der achte
143. der n e u n t e 26, der
z e h n t e 30, der elfte 190,
der zwölfte 112.
m o n d 190,- —esfinsternis
164, 200, —hof 190.
m o n t a g 173.
m o o r 82.
m o o s 86.
m o r a s t 153.
nioigen 18, a m m . 17,
— d ä m m e r u n g 154. — s
17, - s t e r n 154.
m o r d w i n e 87.
m o r s c h 133.
motte 67.
möglichkeit 33.
m ö n c h 84.
m ö r s e r 72.
möwe 179.
m u n d 136.
m u r m e l n 87.
m u r m e l t i e r 121.
m u r r e n 34, 43, 83.
m u s t e r 11.
m u t t e r 3, 4, —biene 52,
— k ö r n 18, —mal 174.
mutwill ; en treiben 3, 8,
17, - ig 153.
m ü c k e 173.
m ü h e : m i t m . 6, 188,
— n : b e — , sich, 103, 167.
m ü h l | e 9, — d ä m m 98,
—gerinne 197, —teich
98, —trichter 97, —wehr
98.
m ü l l e r 9.
m ü n d u n g 152.
m ü n z e (bot.) 98.
m ü r b e 40, 69.
m ü r r i s c h 113, 118.
m u t z e 60, 84, 132.
N
nabe (am rade) 64.
nabel 71,
n a c h 198, ( = gemäss) 8,
n. einander 192.
n a c h b a r 6, 80.
n a c h h e r 192.
n a c h g e b u r t 80.
nachlässig 188.
n a c h r i c h t 46.
n a c h t 133.
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nachtigall 151.
nacken 12.
n a c k t 130.
nadel 25, —öhr 25, 135.
nagel 101, 183.
n a g e l n : an—, auf— 101.
n a g e n 70.
n a h e 139.
n a h t 133.
n a m e 22, —nsvetter 8.
nase 119, — n l o c h 119,
— n s t ü b e r 144.
nass 25, n . u n d klebrig 158.
n a t t e r 132.
n ä h e n 132, a u s — 162.
n ä h e r n , sich, 139.
nässen 25, be— (sich) 148.
nebel 163, —ig 164.
n e b e n 141, n . einander
30., —gasse 165, —sonne
30, 38.
necken 24, 202.
n e h m e n 16, a b — (trans.)
42, (intr.) 16, 177, an—
34, 52, auseinander—18,
h e r a u s — 67, weg— 122.
neid 67.
n e i d e n : b e — 14.
neigen, sich, 155.
n e i n 140.
nessel 199.
n e s t 28.
nett 44. 45, 180.
netz 160, —nadel 25,
—strick 160.
n e u 132, —gierig 96,
—jähr 132, —lieh 169.
n e u e m : er— (sich) 132.
n e u n 164, —zig 164.
nicht 4, 84, n . einmal 18.
nicken 191.
niederung 1, 8 3 .
niedlich 180.
niedrig 83.
niere 2, 111, 197.
niessen 126,— würz 71,185.
nisse 151.
noch 55, 158.
n o n n e 84.
n o r d e n 123, 142.
n o t 17, 144, 160, in n .
sein 160, in n . geraten
96.
nörz 146.
nötig 73.
n u d e l n 113, 134.
n u n 12, (n. also) 23, n u n !
10.
n u r 5, 68, 159.
nuss,
siehe h a s e l n u s s ,
—schlaube 77.
n u t z e n 92, 194.
n ü c h t e r n 193, m i t —em
m a g e n 198.
nützlich 92.

SZÓJEGYZÉK.

О
ob 10, ob —oder 155.
oben auf 136.
ober-: d a s о—e 136, o—er
136, —fläche 136, —
h a u p t 109.
obst 136.
ochs 200.
oder 10, 23.
ofen 68, — gabel 175,
—klappe 105, — q u a s t
85, 87, —tür 105, —
wisch 85.
offen 195.
o h e i m 89.
o h n e 109.
o h n m a c h t : in o. fallen 14.
o h r 40, — e n s c h m a l z 99,
—feigen 141,—gehänge
40, —läppchen 40.
onkel 75.
opfer 63, 189, —fest 189,
190.
opfern 80, 189, 190.
ordentlich 44, 170.
ordn | e n l 70,—ung 26,170.
Orion 67.
osten 171.
ostern 89, —tag 56.

Ö
öffnen (sich) 195.
P
p a a r 24, 87.
p a a r e n , sich, 46.
packen 166.
palmsonntag 71.
panioffel 110.
papier 53, — drache 53.
p a p p e l 169.
p a s s e n : auf— 4, 150.
p a s s e n d 14.
passgänger 135.
p a s t e t e 51, 96.
pech 125.
pein 7.
peitsche 91, 110.
pelz 65.
perle 1, 12.
pfad 125.
pfähl 101, 121.
pfand 113.
Pfannkuchen 16,32, 39,80.
pfeffer 100, (spanischer)
54, — k u c h e n 146.
pfeife 148, 176, — n 148,
152.
pfeifenkopf 181.
pfeü 132, 191.
pfeiler (am feuerherd) 195.
pferd 82, (feuriges) 194,
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195, —edecke 8, - eges c h i r r 78, 159, —ehaar
35, — e h a a r w m m 137.
pfiffig 203.
pflegesohn, —tochter 195.
pflegen 99.
pflichtgespann 13.
pflock 101.
pflüg 2,125, —messer 151,
—sterz 2, —stürze 12Г>,
128, —schar 125, 162.
pflücken: a u s — 158.
pflügen 3, 125.
pfriemi'en) 8, 100, 14 g .
p f u n d : V« pf. 182.
pfütze 79, 83.
p h a n t a s i e r e n 8.
picken 118.
pilz 68.
P i n u s sylvestris 20, 46, 90.
pipen 187.
pirogé 74.
pissen 151.
plache 150.
p l a g e n : a b — 158, sich
44, 158.
p l a p p e r n 34, 102, 146.
platt 81.
platz 161,203, p . h a b e n 150.
platzen 152.
p l ä t s c h e r n 8 1 , 145.
plätten 8 1 .
Plejaden 3, 11.
plötzlich 115.
plumpstock 110.
p l ü s c h 106.
p o c h e n 144, 156.
polster 177.
porös 69.
porzellanschnecke 52.
p o s a m e n t 191.
possen 88.
post j k n e c h t 2 1 , —Strasse
21.
p o t z t a u s e n d ! 24, 156.
p r a h l e n 58.
p r a h l e r 58, 88, 200.
prasseln 70, 130, 150,151.
p r e i s 33.
preisen 88.
preisselbeere 67.
pressen 38, 168.
p r i e s t e r 107, (muhamm.)
89, - s c h a f t 107, 159.
prise 181.
propfen 99.
Prozente 194.
prüfen 119.
prügel 188, — n 36, 176.
p s t ! 180.
p u d 101.
pulver, s. schiesspiüvcr
— h ö r n 148.
p u n k t 99.
puppe 106.
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Q
quadrat(isch) 168.
q u a k e n 70, 8 3 .
quäl 7, 36.
quartier 44.
quaste 22.
quälen 7, sich 7, 201.
queckengras 154.
quecksilber 63.
quelle 134.
qvtendel 178.
quer | b a l k e n 6 1 , —gasse
54, —holz
125, (am
Schlitten) 5 1 , - r i e m e n
194, —über 194.
quetschen 83.
quieken 187.
q u i t t u n g 22.
R
rad | feige 171, —Speiche
193.
r a h m 39.
r a u d 25, 36, (am hüte) 4 3 .
r a n z e n 78, 156, 194.
r.mzig werden 109.
r a p p e 25.
r a s c h e l n 70.
r a s e n 131, — hügel 161,
170, —platz 13, 195.
rasend sein 6, r. w e r d e n
193.
r a t 14, - e n l 4 , e r — 7,96.
r.itte 24.
r a u b | tier 52, 170, —vogel 170.
r a u b e n 121.
r a u c h 163, —fang 87,
- l o c h 161.
r a u c h e n 28, (pfeife) 174.
raufen, sich, 130.
r ä u m finden 150.
r ä c h e n 159.
rädelsführer 78.
r ä t s e i 30.
räuber 5 1 .
r ä u c h e r n 163.
räuspern, sich, 197.
r e b h u h n 102.
r e c h e n 74.
r e c h n e n 38, 124, 126, 154.
r e c h n u n g 154, skunst 38.
r ä c h t 123, die rechte seite
(eines gewebes)
104,
—eck'ig) 168, — schaffen
177.
recken, sich, 58.
rede 33, — n 107, 146.
redlich 163, —keit 177.
reflex 154.
regen 134, —bogen 7, 115,
—wurm 13, 84.
regnen 134, 140.

reiben 121, ein— 117.
reich (das) 133.
reich 106, — t u m 106, 170.
reichen : er—137, hin—
137.
reif (fass—) 70.
reif 94.
reifen, reif werden 11, 104.
reihe 26, 53, 180, i n einer
r. 30.
reihen : auf— 169.
reiher 74, 179.
rein 158, —igen 158,
- lieh 45.
reisen 144.
reisig 130, 145.
reisker 46.
reissen 142. 158, 182,
(schmerzen) 127, a b —
42, 158. auf— 158, los—
42, sich 12, 158, nieder— 18, zer— 158.
reissend 29.
reit í en 30, —peitsche
91, —pfeid 30.
reizen 24, a n — 169.
religion 161.
r e n n e n : a n — 167.
r e n n t i e r 99.
r e n o v i r e n 122.
r e t t e n 134.
rettig 70.
r e u e n : b e — 196.
reuse 117, 144.
r h e u m a t i s m u s 127.
richter 176.
r i c h t u n g 23, 84.
riechen 151.
riedgras 38.
riefe 175.
r i e m e n 181.
riese 192.
rinde 47, 50, (linden—)
77, 110, — n : ab— 42.
ring 133, 192, — finger 22.
ringel :, n a t t e r 132,—taube
191.
ringeln, sich, 22.
ringen 65.
r i n n e n 165, ge— 139, 166.
rippe 1.
rist 104, 193.
ritze 142.
rock 119, 179, (v. leinwand) 153.
rogen 2» 0.
roggen 18.
rohrpfeife 54, 88.
rollen (sich) 29, 131, a u f 159.
rollholz 26.
rostig werden 175.
rot 37, r. w e r d e n 36.
rotz 84, —ig 84.
r ö t e n : er— 36.

r u b e l 126, 160.
r ü d e r 66.
ruf 88, 178.
rufen 27, 181.
r u h e 57. — n 56.
r u h i g 57, 83, 176.
r ü h m 88.
r u n d 131, 184, — h e r u m
159.
r u n d e n (sich) 184.
r u n z e l 54, 59, —ig 54,
—n (sich) 60, 96.
rupfen 158, a u s — 134.
russ 43.
r u s s I e 178, 203, —in 84,
isch 203.
r u t e 48, (die männl.)
157, 163, 176, 183.
riibe 130, (rote r.) 181.
r ü c k e n 142, 177, auf d e m
(den) r. 85,—riemen 194.
r ü c k | grat 142, —lings
7 8 , ' — wärts 55.
r ü h m e n 88, sich 58.
r ü h r e n 163, sich 157, an —
163, 170, be— 170,
(obenhin) 118, u m — 3 1 ,
51, 83,102. z u s a m m e n 102.
r ü l p s e n 56.
r ü s s e l 119.
rütteln 83, 122.
S
saat ' k ö r n 201, —krähe
77.'
sache 12, 21, 134.
sack 53, 86, —pfeife 120,
150.
sagen 56, 159.
s a h n e 39.
saite 35.
salvei 153.
salz 167, — b ü c h s e 125,
167, - e n 168, —ig 168.
same 201, (sperma) 26,
—nkorn 163, 201.
s a m m e l n 106, 109, ver —
106, sich 109.
s a m m t 9Ф.
sand 39.
s a n d e r 128, 149.
sanft(mütig) 29, 83, 176.
sarg 73, 173.
satt 175, s. werden 166.
sattel 25, —n 25.
sauber 44, 45, 158.
sauer 32, 37, allzu s. 199,
s—e milch 174, — a m p fer 70.
saugen 11, e i n - , sich, 119.
saumselig 86.
sausen 61, 64, 65, 147.
säbel 38.
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säen 2.
säge 102.
s ä n f t i g e n : be— 27, 29.
sättigen, sich, 166.
s ä u e r n : ein— 32.
säugen 11.
säule 30.
s ä u m e n 111.
schabhobel 116.
schaben 46, 121, a b — ,
sich, 133.
Schachtel 126.
Schachtelhalm 22.
schaden (der) 112, 123.
schaf 74, 127, —fellgerber
169, —pelz 165.
schaffen: er — 142.
schaft 9, 76.
schale 179, (schälchen)
180.
schallen 2 1 .
schäm 90, (weibliche) 58,
97, — gegend 90, —haft,
—los 90.
schände 50, 90.
schar 195.
scharf 138, 203, —gespitzt
148.
s c h a r r e n 3, 180, 191.
schart | e 62,148, —ig 149.
schatten (der) 86.
s c h a t t e n : be— 58.
Schatzkammer 46.
schaufei 56, 65.
bchaukel 22, 156,189, — n
126, sich 22, 155.
i-chaum 68.
schabe 48.
schädel 109.
schädlich 115, 123.
schälen 154, a b — 4 2 , 1 5 4 .
s c h ä m e n , sich, 73, 202,
be— 51, 73. 90, 202.
Fchärfen 138, (durch h ä m m e r n ) 173.
schätzen 38, 124.
scheckig 191.
scheide 25, (des geburtsgliedes) 148.
scheiden 190.
Scheideweg 3 1 .
scheinen 171.
scheisse 99, — n 124.
scheitel 82, 176.
schelle 34, 150.
schelten 22, 43, 44.
schemel 60.
Schenkel 97.
schenken 93.
scherbe 62, 198.
schere 33.
scheren : auf — (das gewebe) 76.
scher | m a s c h i n e , — m ü h l e
76.

scherz 154, — en 154.
s c h e u e n 12.
schichte 53.
schicken 22.
schieben 1 f>3.
schief 74, 178, seh. werden 10.
schieläugig 178.
schiess [ en 95, v e r — 1 6 3 ,
—pulver 157.
schiff 4 1 , 72.
s c h i m m e l n 99.
s c h i m m e r n 27.
schimpfen 22.
s c h i n d e n 128.
s c h i r m e n : be— 193.
schlacht 201, —en 109,
129.
schlackern 83.
schlaf 13, — e n 139, ein—
(v. gliedern) 139.
schlag (apoplexie) 103.
schlagen 95, 129, 156,
sich 130, 176, 185, 201,
auf— 159, b e — (ein
pferd) 155, h e r u m — 1 5 6 ,
zer— 132, 199.
s c h l ä m m 28, 8 1 , 82, —
beisser 65 (vgl. gründling).
schlänge 132.
schlank 22.
schlau 180, — h e i t 180.
schlafe 165.
schlägel, s. schlegel.
Schlägerei 201.
schlängeln, sich, 22, 28.
schlecht 90, 194.
schlegel 75, 171.
schlei(e) 51, 145.
schleier 96.
schleife 27.
schleif Í en 40, 64, —stein
40.
schleim 82, 92, - ig 82, 92.
schleissen 181.
schleppen 118, 153.
schleudern 20.
Schlichthobel 117.
s c h l i e s s e n : ein— 49, sich
50, ver— 135, zu— 104.
schlinge 27, 70, 86, 117.
schlingen: ver—135.
schlittchen 100, 141.
schütten
141, — b ä u m
174, - Ständer 147.
schloss 135.
Schlucht 83, 198.
schluchzen 12.
s c h l u c k : in einem s. 27.
schlucken (ver—) 135.
schlucken h a b e n 18, 24.
s c h l u m m e r n 13.
Schlund 59, 105.
schluss : einen s. ziehen 7.
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schlürfen 123.
Schlüssel 135, —bein 177.
s c h m a c h t e n : ver— 4.
schmackhaft 175.
schmal 5.
s c h m a n t 39.
s c h m a t z e n 178.
s c h m a u s 12, 118, 187.
schmächtig 186.
s c h m ä h e n : ver— 169.
s c h m e c k e n 175.
s c h m e i c h e l n : ein—, sich,
28.
schmelz | e n 17, 151, —
ofen 77.
s c h m e r z 19, —en 19,127.
Schmetterling 82.
s c h m i e d 168, — e 82, — en
129, (dünner) 173.
s c h m i e r e n 117, 139.
s c h m i n k e 104.
s c h m u t z 81, 105, —ig 17,
105.
s c h m u t z e n : b e — 17, 105,
198.
s c h m ü c k e n 16.
Schnabel 119.
schnalle 164, — n d o r n 164.
s c h n a p p e n 46, 57.
s c h n a r c h e n 34.
s c h n a r r e 146.
schnarrwachtel 59;
s c h n a t t e r n 56, 8 1 .
s c h n a u b e n 171, 172.
s c h n a u z e 119.
schnauzen, sich, 150.
Schnecke 153.
schnee 31, — a m m e r 117,
—fall 31, —flocke 123,
—gestöber
30, 165,
—regen 81, —schlämm
117, —Schlittschuh 24,
—wehe 65, 114, —wiesei 32.
schneide 138, —n 60,133,
zer— 173.
schneien 3 1 .
schnell 179, 197, 201,
—wage 104.
Schnepfe 95.
schnitzeln 141.
schnupfen 126.
Schnupftabaksdose 73.
s c h n ü r 57, 65. 137.
Schnurrbart 86.
s c h n u r r e n 87.
s c h n ü r b a n d (der hosen)
57.
schober 57, 193, — n 193,
auf— 13.
s c h o n 12.
schöpf 165.
Schoppen 83.
schorf 50, 65.
s c h o r n s t e i n r ö h r e 176.
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schoss 19, 182.
scnote 54.
schön 16, 85, —heit 16.
schöpf | en 14, —kelle 135.
schössling 49.
schrank 153.
schräg 155, 178.
schrecken: er—12,42, 116.
schrecklich 42.
schreiben 138.
schreien 70, 140.
schrein 126.
schreiten 195, (sachte) 151.
schritt 195.
schrot 24, 107, 166.
sehuh 110.
schuld 1, 93, —ig 1.
schulde 172.
schulter 4, 48, —blatt 48,
—joch 67.
schuppen (an der kopfhaut) 82.
schussfaden 193.
schütz | dach 143, — geist
103.
schüchtern 35.
schürze 182.
Schüssel 169, 179.
schütteln 82. 122, sich 83,
122.
schütten: aus— 164.
schützen 193.
schwach 35, 110, 200.
Schwaden 93.
schwager 29, 49, 65, 110.
schwalbe 181.
schwamm 68.
schwan 2.
schwanger 29, 97, 136, s.
werden 98.
schwänz 55.
schwappern 145.
schwärm 195.
schwarz 51, —braun 64,
—grau 168, —specht 45.
schwatzen 81, 102, 146.
Schwägerin 16.
schwächlich 90.
schwärmen 190.
schwärzen 51.
Schwefel 79.
sehweif 55.
schweifen : aus— 6.
schweigen 151.
schwein 124,—sborste 151.
schweiss 157.
schwelle 3.
schwellen 152, 154, an—
42, 79, 80, 152, auf—
80, 151, 152.
schwenken 126.
schwer 29, —fällig 84.
schwert 38.
Schwester (alt.) 2,5, (jung.)
27.

PAÄSONEN H.
schwieger | mutter 4, 49,
— söhn 65, — tochter 72,
—vater 8, 49.
Schwiele 42.
schwimmen 18.
schwinde 65.
schwingen 126.
schwirren 103, 118.
schwitz | en 157, —bank
81.
schwören 14, 173.
schwur 173.
schwühl 102.
sechs 192, —zig 195.
see 79, schwalbe (Sterna
hirundo) 179.
seele 25, 188, —nheil 121.
segeh 95, 170.
segnen 95.
sehen 77, ein— 14, 32.
sehne 150, (am wollschläger) 45.
sehnen, sich, 173.
sehr 19, 104.
seichte stelle 23.
seide 108.
seife 127.
seih ! en 117, - er 117.
seil 98, 199.
sein 107, 108.
seit lange 187.
seite 1, 20, 23, 53, auf
der, die s. 38,—nstechen
186.
selbst 34, von s. 161.
selten 112.
senden 22.
sengen 11, 200.
senken, sich, 195.
sense 130.
sentenz 119.
setzen 51, 81, sich 81,
herab— (den preis) 195,
196, über— (über etwas)
61, ver— 78, wider—,
sich, 45.
Sibirien 132.
sichel 142.
sicher 2.
sichtbar sein 93.
sickern: durch— 120.
sie (sing.) 200, (plur.) 200.
sieb 3, —en 3.
sieb | en 137, —zig 138.
siedeln : an — 203, über—
78.
sieden 199.
Siegel 105.
siegen : be— 132.
sieh! 35, siehe da! 2.
silber 63.
Simbirsk 181.
singen 31.
sinken 110, 177.
sinn 161.

sitte 27.
sitzen 81.
skropheln 91, 196.
so 58, 130, 163, s. viel
188, - eben 92, —gleich
66.
socke 184.
Sodbrennen 36, 67, 153.
sohle 95, 177.
söhn 19.
solcher 130.
soldat 114.
sommer 139, —sprosse
175.
Sonnabend 149.
sonne 38,—naufgang!71,
—nblnme 38, — nfinsternis 164,— nstrahl 143.
sonntag 203.
sonst 192.
sorg | e 48, 125, 153, 185,
- enfrei 57, —los 185,
—fältig 162.
söhnen : aus— (sich) 72,
ver—, sich, 142.
spalte 142, —n (sich) 142.
spaltbar 76.
span 174.
spange 164.
spanne 152.
spannen: an 79, aus —
58, 168,bei— 105, los
168, vor— 79.
spann | kräftig 104, —
strick 165.
sparsam 109.
spass 88, 154, zum s. 31,
—en 154.
spatze 113, 131.
specht 191.
speichel 127.
Speicher 74.
speise 136.
speit 100.
sperma 26.
sperren (die äugen) 169,
aus— 58. ein— 49,
ver— 104, (das licht) 58.
sperrweit 179.
Spiegel 66, 78.
spiel 200, —ball 112,173,
—karte 59, —mann 200,
—zeug 160, 203.
spielen 203, (ein instrument) 56.
spiess 119.
spindel 24, —kämm 49,
—scheibe 26.
spinne 11, —ngewebe 11.
spinn | en9, — rocken 124.
spitzen: zu— 148.
spitzig 148, 154.
Spitzmaus 56.
Splitter 151, 174.
spornen: an— 169.
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spott 87.
spotten 87, тег— 87.
sprechen 56,107,119,140,
(leise) 151, ver— 93,
119.
spreitze 179.
sprengen 114, 122, b e —
122.
Sprenkel 102.
spreu 6, 47.
Sprichwort 119.
springen 121, auf— 152,
hinauf— 20.
spritzen 96.
sprosse 151, — n 152.
spröde 89, 94.
spucken 127.
spule 133, Werkzeug z u m
spulen 48.
Spulwurm 144.
spur 25.
spül | en 189, — i c h t 87.
staar 150.
Stachel 119,—schwein 182.
Stadt 48.
stahl 52.
stall 203.
s t a m m e n d e 162.
stampfen : zer— 176.
stampf | er 67, 73, —trog
72.
stange 145, 150.
stark 44. 94, 95, 137,162,
165, 200.
starr 47, —köpfig 152,
—en : er— 47.
statt 203.
stattlich 80.
s t a t u r 111.
staub 166, 167, 175, —regen 25, 28.
Ständer (zum aufhängen)
155.
stärke 200.
stechen 118,186, (tot) 129,
durch— 152, ein— 186.
stecken (der) 145.
stecken 186, s t . bleiben
37, 58, 82, a n — 121,
201, ver— (sich) 106.
stehen 166, st. bleiben
164, z u m s t . bringen
164, auf— 166, ver—
14, 32.
stehlen 201.
steigen (v. wasser) 54,
ab— 4. auf— 13, e m por— 42, er— 42.
Steigbügel 28, 108, 193.
steil 185.
stein 188, —beere 97.
steissbein 128.
stelle 161, 203, —nweise
81.
stellen 5 1 .
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Stengel 173.
steppe 45.
sterben 202.
stern 134, — schnuppe 134.
Steuer (abgäbe) 75, 93,
193.
s t e u e r r a d e r 66.
stick ! e n 162, —erei 146,
162.
s t i c k e n : er— 50, 102.
stiefel 8, —schaft 76.
stief— 142.
stiel 9.
stier 200.
still 48, 83, 176, s t i l l !
180, — e n 83.
stimme 115, 183.
s t i m m e n (ein Instrument)
12.
s t i m m e n : be — 111.
s t i n k e n d 151.
stirn 129.
stock 94. 171.
Stockwerk 53.
stocken 139.
stolz 89.
stolpern 156,
stoppel 40.
stossen 163,187, (mit d e m
fuss) 156,157, (in einem
mörser) 176, (mit d e n
h ö r n e r n ) 117, sich 129,
auf— 56, 167, durch—
152, k l e i n - 190, 199,
u m — 79.
stottern 171.
stöbern : durch — 46.
Stöpsel 99.
stören 57, 185.
störr | ig 152, —isch 113,
s. sein 183.
stössel 67, 73.
stössig 117.
straff 59.
s t r a m m 59.
s t r a m p e l n 156.
Strasse 14.
s t r ä h n e 54.
s t r ä u b e n 166.
strebe 160, 179.
s t r e b s a m 35.
strecken, sich, 68, a u s —
68, 185, sich (nach etwas) 59.
streiche(l)n 121.
streif 25, —ig 25.
streifen (an etwas) 118.
streiten 159, 201.
strengen : an—, sich, 103.
streuen 114, zer— 113,
sich 113, 114.
strick 98.
stricken : ver—, sich, 6,
184.
Striegel 43, —n 43.

stroh 192, — h a l m 97,192.
stromab(wärts) 4, 84.
s t r o p h e 121.
s t r ö m e n 29.
strumpf 184, — b a n d 170.
Strunk 79.
struppig 83, s. w e r d e n 165.
stufe 60, 113.
s t u h l 64, 106.
s t u m m 181.
stumpf 87, 106, s. werden
87, 106, (v. d e n z a h n e n )
145.
s t u n d e 116.
s t ü r m 16S.
stute 66.
stutzig 183.
stück 60, 62, C6, 158, i n
s - e gehen 198, — c h e n
198.
stücken : an— 123.
s t ü r z e n : ein— 18, n i e der— 18, u m — 176.
stütze 160, 162, - n 160,
162, 179, auf—, sich,
155.
s u c h e n 152, u n t e r — 119,
v e r - 119.
sudeln : be— 17, 8 1 .
s u m m e n 90, 118, 163.
sumpf 153, —ig 153.
s u p p e 22, 154.
stielen 68.
sünd í e 138, —ig 138.
süss 175.

T
tabakspfeife 181.
tadeln 51.
tag 76, d e n ganzen t. 53,
t. u n d n a c h t z u s a m m e n
159, — e s a n b r u c h 154,
—sichtig 183, —en 143,
172.
talg 182.
t a n n e , s. Abies, P i n u s .
t a n t e 89.
t a n z e n 158.
t a p p e n (herum—) 46.
tasche 69.
tasse 180.
t a s t e n 46.
t a t a r | e 175, —in 175.
tau (seil) 199.
t a u b 40.
t a u b e 71, 191, (zahme) 75.
t a u c h e n 184, ein— 109,
u n t e r — 184.
taufen 80.
taufpat | e 36, 47, — i n 47.
taugen 3 1 .
t a u g e n i c h t s 8 1 , 94.
tauglich 14, 31, 73.
t a u m e l n 126.
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tausch Щ , —en 192.
tausend 103.
täglich 76.
teig 189, — ig 158.
teller 158.
tenne 26.
teufel 15:з.
thai 1.
thau 124.
thee 180.
theer 124.
theil 197.
theilen: ab— 111, aus —
197, ver— 190, 197.
theiier 29, 33.
thier, wildes 55.
thon 165.
thor (das) 3k
thöricht 6.
thräne 140.
thun 171, hinzu— 52.
thür 3, — angel 166, —
klinke 104,—pfosten 21.
thymian 178.
tief 158, —e 158, t—e
stelle (in einem fluss)
9, 166.
tiken 186.
tinte 180.
tisch 118, (festlicher) 64.
toben 45.
tochter 36.
tod 202, (personif.) 11.
toll 193, t. sein 6.
topf Ш , 190.
tosen 157.
tönnchen 182.
töten 202.
traben 32.
trachten: be— 99, 188.
tragbahre 90.
tragen 28, 132, ab— 133,
auf— 52, er— 177,186.
tiaktiren 118.
traube (v. beeren) 114,
141.
trauern 48, 74.
traurig 48.
traufdach 202.
träum 161.
trächtig 97, t. werden 98.
tiäge 30, 86, 188.
tränken 153.
träumen 161.
treber 100.
treffen 82, 170, über— 14,
zusammen— 161.
treiben 44, an— (zur
eile) 198.
trennen: auf—, sich, 129.
treppe 109, —nstufe 60,
113.
tresse 191.
treten 108, 156, 157, nieder— 157, 163.
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trichter 198.
triefen 119.
trink | en 12, —geschirr
77, 135, - g l a s 63.
trippeln 28, 200.
trocken 42, 169.
trocknen 42, 78,169, ein—
124.
troddel 22, 147.
trog 76, 77, 156, 197.
trommel 94.
tropfen 172.
tröpfeln 172.
trösten 27, sieb 27.
truthahn 69.
trüb 99, 102, —en 102.
tschuwasche 186.
tuch 165, 175, (stoff) 109.
tunken : ein— 109.
tückisch sein 17.
tüpfel 102.
typhus 199.

und 93, 155.
ungefähr 20.
unten 4.
unter: das u—e 1, arm
173, —bein 173, - halb
4, —pfand 113.
Ural (der fluss) 23.
Uralsk 23.
tirgrossvater 7, 89.
urin 148.
urteilen : be— 188.

Ü
übelriechend 151.
über 194, —all 100, —anstrengen 13,—drüssig
machen, werden 27,
—einkommen 57, 72.
—einkunft 57, —fluss
95, —mass 19, —
schwemmung 23, —
wältigen 132, —zug 104.

U
ufer 138, —schwalbe 154.
uhr 180, —kette 57.
uhu 196.
ulme 24, 51.
um—willen 149.
um | armen 19, —schweife
gebrauchen 2, —sonst
2, —stände machen 156,
—weg: einen u. machen 131, —zäunung
(um das grab) 179.
un | ablässig 167, —
bändig 152, 179, 189,
—bebaut 132, —behaart
130, —bekümmert 185,
—bequem 57, —beschäftigt 110, —beständig 27, —dicht 112, u.
werden 153, —erwartet
14, —fäbig 35, —flat
167, —flätig 17, unfreundlich 118,—fruchtbar 38, 52, —gehörnt
87, —gelenk 84, —gerade zahl 19, —geschickt 85, —getrübt
166, —glück 122, —
kraut 141, —längst 92,
—massig 179, —ordentlich 170, —passend 85,
—rat 167, —reinlichkeit (am körper) 73,
—ruhe 57, 185, —ruhig
57, u. werden 52, —
sinnig 161, -tauglich
73, 94, —tief 15, —tiefe
15, 166, —verheiratet
52, •—vernünftig 6, —
verständig 14, -verständlich 161.

V
vater 7, 8.
Venus-hügel 46.
ver | armen 188, —brämung 154, —derben
101, 109, 125, —dicken
135, —dorben werden
(v. eiern) 119, —druss
haben 158, —fall: in v.
geraten 160, —faulen
133, —finstern, sich,
164, —gebens 2, 31,
—gessen 84, —gesslich
84, —gleichbar mit 188,
—gnügen, sich, 72, —
grössern, sich, 7, —
kehrt 177, —längern
(sich) 201, —legen machen 5, —legenheit: in
v. geraten 5, 96, —letzt
werden 4, —leumden
10, —Heren 140, (den
köpf) 5, —loren gehen
34, 97, 112,140, -loben
142, — lust 112, 122,
123, —mögen (das) 88,
—mögen 107, —mögend
88, —nichten 97, —
nunft 6,-pflegung 187,
—ringern 16, —sauern
199, -schieden 161,
—schiessen 1>3, —
schlag 184, —schönern
16, —schlucken, sich,
187, —stand 6, 14, —
ständig 14, 26, —stürben 57, —strickt werden 8, —trag 57,
trocknet 42, —unreinigen 17, -wandt 164,
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175, —wandter 167,
—wandtschaft 14, —
zeihen 61, —zweigen,
sich, 173, —zweigt 31.
vieh 182, 203, —bürde
60, —seuche 89.
viel 19, 91, so v. 160,188,
wie v. 188.
vielleicht 159, 198.
vielfrass 193.
vier 168, - zig 37.
violin | e 77, —bogen 117,
—spielev 77.
vitriol 114, 116.
vogel, wilder, 55, —beere
103, —nest 28.
volk 33.
voll 172, v. werden 172.
von 94, v.—an 86, v.—her
86, 141.
vor 192, - eilig 26,—dach
202, —gespann 13, -—
gestern 202, —banden
sein 108, —hang 179,
—haus 99, 137, —her
84, —jährig 96, —kurzem 92, —mals, —malig
9, —n : das v. gelegene
192, —sichtig 123, 162,
—teil 92, 194, —teilhaft 194, —wand : vorwände gebrauchen 156,
—Zeiten 155.
vorder—: das v—e 84,
—fuss 48, —haus 112,
—teil 84.
vornehm 7.
Vorrats | grübe 92, —haus
74.

W
waare 21, 128.
wabe, s. honigwabe,
—nhonig 59.
wache 51, w. stehen 51.
wachen: auf— 201, be—
123, über—99.
wachholder 194.
wachs 15.
wachsen 196, heran— 137.
wachtel 110, —könig 59.
wade 46.
wage 157, 202.
wagen 38, 193.
wahr 184. —haft 163, 184,
—heit 163, 185,
—scheinlich 107.
wahren: be— 123.
waise 165.
wake 197.
wald 201, —geist 5.
walken 108.
wallach 82.
wand 124, —brett 40.

wandern 144.
wanken 200.
wann ? 43, w. immer 43.
wanne 61.
wannen 121.
wanze 41.
warm 15.
warten 66, 99.
warum ? 14, 86.
warze 148.
was? 86, w. für ein? 23,
86.
wasser 152, —fadenwurm
137, —Jungfer 25,—linie
139, —melone 6, —
nymphe 204, —sucht
152, 153.
wasch | en 140, 191, —
becken 80, —kanne 68,
—krug 67.
waten 8.
Wächter 51.
wägen 202, er— 188.
wählen 125.
wälzen (sich) 29, 78, 203.
weben 163.
weber | kämm 38, —schaft
65, —Schiffchen 15,
—spule 133.
Webstuhl 103.
Wechsel 192, —n 192.
wecken 201.
wedeln 198.
weg 140, —zeichen 84.
wegen 77, 103, 107, 149,
161.
weh tun 19.
weib 6, altes w. 60, —chen
(v. tieren) 3.
weich 131, —en : ein— 53.
weichen (die) 103.
weichen : zurück— 177.
weichsel(baum) 186.
weide(baum) 27, 44, 144.
weife 54, —n 54.
weinen 26, 84, be— 115.
weise: auf diese w. 58.
weisen : ab — 169.
weiss 146, 154, —brod 75.
weit (v. kleidern) 145.
weit (ferne) 16..
weitern: er— (sich) 115.
weizen 172.
welken : ver— 11, 145.
weis 140.
weit 162.
wenden (sich) 100.
wenig 112, ein w. 63, 70,
101.
wenigstens 18.
wer ? 56, w. immer 72.
werden 107.
werg 128, 190.
werfen 20, 95, (durcheinander) 175, (junge)
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142, sich w. 10, um—
29, 79, 196, unter 99,
sich 93, ver— 169.
werkeltag 2.
wermut 6.
werst 140.
wespe 120, 121.
west 4.
wetter 129, —leuchten
137, 147.
wetz j en 40, —stein 3,
40.
wickelband 102.
wickeln 131, 183, 185,
auf— 129, auseinander— 129, ein— 183,
um— 183, ver— 6, 8,
138, 184.
wider | haken 62, —rist
194, —schein 154, —
spenstig 79, 152.
widder 155.
wie? 23, 95, w. lange?
160, w. viel? 86, 88,
188.
wieder(um) 55, 132.
wieder j hallen 21,
—käuen 62.
wiege 120, —nstange 122.
wiehern 66.
wiese 130, 192.
wild 189, —er vogel 55,
—es tier 55, 66, —pret
55, 66, —schwein 57.
wille 17.
wimmeln 28.
wimmern 27, 82,140.
wind 136.
windelbohrer 100.
winden 100, 183,185, sich
w. 45, 70, auf— 45, 185.
winseln 82.
winter 35, saat 195.
wir 10. ,
wirbel | n : auf— 175,
—wind 131.
wirren: ver— 5, verwirrt
werden 156.
wirt 52.
Wirtshaus 50.
wischen: ab —149.
wissen 96.
wittwe 17, 165, —r 165,
194.
wo ? 15.
woche 11.
wogen 49.
wohl 107, — an ! 8, —habend werden 32, —gestaltet 80, —riechend
151.
wohn | en 166, bei—
(fleischlich) 54, —haus
112.
wolf 61.
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Wolga 8.
wölke 96.
-woll | e 134, —Schläger
156, 191.
•wollen 126.
worfeln 10, 121.
wort 119.
w u c h s 111.
w u h n e 197.
w ä n d e 127, —n : ver—
127.
w u n d e r 156, —n, sich, 33,
161.
w u r m 52.
wurst 152, 172.
wurzel 170, — ende 7S.
wurzeln 170, ent— 67.
w ü h l e n : durch— 191.
w ü n s c h e n 126.
w ü r g e n : er— (sich) 106.

Z
zahl en 176, —reich 29.
z a h n 62, 148, —fleisch
149, 173, —schmerzen
149.
zange 37, 42, 77.
zank 159, —en 159, 201.
zapfen (der) 99, (kiefer—,
flehten—) 16.
z a p f e n : ab— 14.
zappeln 157.
z a u b e r e r 7, 10, 30, 167,
171, 199.
zauber | formel 30, —mittel 10.
z a u b e r n 16, 30, 171.
z ä u m 26, 90.
z ä u n 54. 130,161, - p f ä h l
187, —stange 199.
zäh(e) 104, 162.

H.

z ä h l | en 124, 126, —ung
154.
z ä r t e l n : ver— 9, 17.
z ä u m e n 136.
z ä u n e n : ab — 111.
zecke 121.
z e h n 204.
zeichen 93.
zeichnen 138.
Zeigefinger 148.
zeigen 70, sich z. 93.
z e i h e n : ver — 61
zeit 114, 136, 188, 200,
z. h a b e n 11.
zelle (der b i e n e n k ö n i g i n )
25.
zeit 180.
zer | brechlich 89, - b r o chen 113, 132, z. werden
198,
—fleischen
172, —lurapt 83.
Zeremonie 26, 27.
zeugbaum (am webestuhl)
45.
zeuge 133.
ziehen 174, an
164, sich
164, 172, a u f - 137,194,
196, (die kette) 76,
aus— (stiefel) 47, sich
114, er
191, 196,
heraus— 68, u m — 78,
vorbei— 17, zurück—
177.
zieche 104.
ziege 62.
ziegel 73.
ziel 60, —en 161.
zierlich 180.
ziesel 27, 105, 170.
zigeuner 186.
zimmer | n60,—mannl06.
zinn 164.

Zinsen 194.
zirpen 187.
z i s c h e n 43, 180.
zither 173.
zittern 83, 183.
zitze 183.
z o r n 136.
zott ! e 165. —ig 134, z.
werden 165.
zu 94, 141.
zuber 62, 80, 147.
zucken 87, 157.
zugleich 34.
zug i netz 90, 117, 121,
136,
r i e m e n 160, —
seil 40.
zukunft 84.
z u n a m e 52.
z u n d e r 15.
zunge 181.
zunichte werden 34'.
zupfen 180, aus— 134.
zurecht m a c h e n 177.
z u r ü c k 55.
z u s a m m e n 96.
zuverlässig 145.
zuviel 19.
z ü n d | e n : an— 170,
—hölzchen 151, —stoff
71.
z ü r n e n 136, 196.
zwanzig 137.
zwei 16, der zweite 16,
—schneidig 138.
zweig 173, (— arm) 31.
Zwerchfell 182.
zwicken 182.
zwiebel 125.
zwilling 24.
zwirn 137, — m ü h l e 22.
zwischen 53, —räum 53.
zwitschern 183, 187.

PÓTLÉK AZ ETYMOLOGIAI KÉSZHEZ.
5. 1. antúáa%: [ + tobGig. anca толь].
8. 1. askal: [1. skal].
9. 1. afiía: [ + sor. lebE. ад§д ein liebes kind = alt. аси].
17. 1. irzdr: [-}- ?; vö. ^iirzfr].
18. 1. iran: [kaz. krm. ujg. oszmE. jarSn morgen; —
«vö. ? im törlendő].
20. 1. jalav: [ + tobGig. jalau (ялавъ) Флагъ].
22. 1. jar: [ + alt. kom. etc."B. г].
23. 1. jer-: [kazE. ijär- folgen, nachahmen, jemandem
etwas nachtun, kazB. djär- folgen, anhängen, nachahmen, tob.
krmE. iär- erreichen, einholen, erlangen, ankommen; (tob.)
begleiten, mit jmdem zusammen gehen, oszmE. är- erreichen,
erlangen].
32. 1. jün [ + kaz. jün, 1. ASM. 98].
35. 1. yavas: [ + kazO. äüäs сильно желающш, располо
женный, сильно стремящ1йся].
40. 1. yßma: [ + kom. (С. Cum.) капа brett; — a kérdő
jel törlendő].
49. 1. yunfiéSeam:
[vö. ZOL. 139 yon-cikam, yon-ickam,
yon-iskam id. (шуранъ старше жены), ZOL. 14, 139. iskej де
верь с т а р т е мужа, ASM. 140 9skdj id. (mein Schwager (mannesbruder), der älter als mein mann ist)].
56. 1. kalDa: [kazE. kältä kurz, k. gSlan eidechse < per.
kelte verstümmelt, kurz, ZENK. 757].
67. 1. kdtmd Г+ vö. komE. kärtmä birne (CCum. 125),
nog.-tat. kürtmä wilde birne].
74. 1. kivÉsn: [mong. külüsün louage, payement, les intéréts (Kow.), seh weiss; miete, Zahlung, mietgeld (SCHMIDT)].
77. 1. kurSk: [vö. lebE. korak eine grossblätterige pflanze
mit hohlen stengeln; rohrpfeife, kazE. kura ebereschengebüsch ;
halm, trockene halme; unkraut (im sommerkorn), k. ciläk himbeere. kazB. kura hohler stengel, baskK. kuraj rohrpfeife].
77—78. 1. kus-: a zárjelben [ ] lévő törlendő.
. 79. 1. kÜGen: [ + kirg. kükén weichsei, BUDAG. 2 : 159].
Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.)
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82. 1. las: [vö. kaz. krm. kcs. kkirg. alacSk rindenjurte
(kes.), hütte aus zweigen, sommerküche in dörfern (kaz. krm.
kirg.)].
84. 1. mai: [ < *um-al, 1. y,m vö. aj das untere ~ aj-al:
ajal-jsn der untere teil; haj das binten befindlicbe ~ kaj-al-la
zurück].
89. 1. rnufiéej: [a kérdőjel törlendő; + vö. ASM. 138.
Sm-pifiís id.].
98. 1. p§jav: [«kaz. báj, baur> törlendő],
99. 1. pSlfiiav: [ + tobGig. bulcau (öy/iipaez) cpoKt, Ha3Ha^eme cpoKaJ.
108. 1. pur§s: [vö. kazB., kazO., misBug. bursdk id., oszm.
porsuk id., ZENK. 215, csagKún. bursuk ein dem hunde áhnliches tier mit schwarzweissem feli, aus welchem pelz verfertigt
wird, baskK. burhSk dachs, altV. porsuk id.].
114. 1. sap: [vö. oszmE. sip verstárkungssilbe der adjektiva: sip sivri ganz spitz].
116. 1. seyger: [ + komR. zayar grünspan].
118. 1. sdtken: [vö. sdi].
130. 1. éarSk: [vö. ? tobGig. zartak (anpmaKZ) MOPKOBL
(murokrépa | mohrrübe), tobR. zartak, szartR. zardak id.].
133. 1. édt-: [ + ? ? ; — vö. sirt-].
134. 1. s§G§r: [ + kel.-tör. cugari name einer getreideart,
ZENK. 374, szartR. zayara das mais- und hirsenmehl und das
aus ihm gebackene brod].
138. 1. si%-: [kel.-tör., tar. R. cig- einen knoten machen,
zuknoten, eine schlinge machen; vö. csagR. cikin, csagKún.
cikin knoten, oszm. cygyn ein tuch, in welches man etwas bindet und die zipfel zusammenknüpft, ZENK. 378, oszmR. c§kSn
kleine börse, beutel, ranzen, csagKún. cSy§n mit den vier ecken
zusammengeknüpftes tuch, oszm. cygawul seidenes bánd, wel
ches man dem falken und sperber um den hals legt, ZENK.
378, csagKún. édjavul halsband, vogelhalsband, c§y§ldek bánd
eines vogels, cSydldan anhang auf dem halse des vogels, oszm.
cyglan halsband, der dem falken um den hals gelegt wird,
ZENK. 378. — Csuv. i = köz-tör. §, vö. csuv. yir = köz-tör.
k§r-; köz-tör. § a közép-ázsiai dialektusokban > i, vö. RADL.,
Phon. § 112].
138. 1. éiy§: [kel.-tör., tarR. ciga bindfaden, strick; vö. /jjf-j.
138. 1. éüri: [vö. kaz. kom. alt. telR. jala strafgeld, geldbusse (alt.); schuld, tadel, schande, unglück; (kaz.) verleumdung, kirgR. gála das fehlerhafte, das unrechte, der ungerechte
verdacht, die verleumdung].
144. 1. éürhzen: [vö. mong. sirgoljin; vö. NyK. 2 0 : 4 7 1 ;
21 : 129; 21 : 41],
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Adalék a finnugor fokváltakozáshoz.
A magyar szóközépi és szóvégi g-t általában alapnyelvi
*ng fejleményének szokás tartani. Pedig ha jobban szemügyre
veszszük a mi -#-vel való szavaink megfelelőit, akkor a rokonság
nagyobb részében, nevezetesen a távolabbi rokon nyelvekben
olyan eltérő megfeleléseket veszünk észre, hogy lehetetlen min
den magyar -g- hangot azonos eredetűnek tartanunk.
A rokon nyelvek adatainak világánál a mi -#-vel való sza
vaink két csoportra oszlanak.
Első csoport. 1 )
dg ~ osztjÉ. uayyrefi ,horog' (PÁPAY J. levélbeli közlése) |
vog. vaykdr ,horog, kamó'; vay%9rt' ,horoggal, csáklyával húzni';
vayjd'p ,csáklya' (MUNKÁCSI: Ethn. IV. 264—265) | zürj. vugir
,angel'; vugrálni ,angein' (WIED.) 3 ) | cser. angir, (inger, enger ,ho
rog; hamus' (BÜDENZ: NyK. IV. 339); cinor ,horog; fischangel'
(SZIL.) | f. önki, g. ongen ,hamus piscatorius' j lpN. oaggot, pr. 1.
oagom ,piscari' (FRIIS), oaggot, pr. 1. oaggom ,angeln' (WIKL.,
Lapp. Chrest.); lpL. vudgga-, g. vüdkka ,fischangel'(WIKL.); lpK.
vink, vnnk, vuekk ,angel*, vuokke-, vuagaa-, impf. 1. vuokkum
,angeln' (GENETZ). - - Vö. MUSz. 717, a hol más osztjÉ. szó
van fölhozva, s a vog. és a lpK. szavak nincsenek meg.
dug ~ vogT. *tun-: jü-tunultun
,bedugni' (MŰNK.: NyK.
XXV. 281) j mdM. tongan (pr. 1.) ,ein8topfen, eintreiben'; mdE.
tongoms (inf.) ,hineinstecken, einstecken, einfádeln' | f. tunkee,
pr. 1. tungen ,vi trudere (in locum arctum), arcte intrudere;
obtrudere, cogere, urgere' | lpL. tsoggo- ,hineinstecken' (WIKL.);
lpN. tsoggat ,stipare, inculcare, lignum igni addere, intrudere'
x

) A forrásaim hangjelölésétől való eltérésekre nézve 1.
NyH. -om előszavait.
a
) A szótárakat csak a szerzők nevével idézem.
8
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tsoggat, pr. 1. tsoggam ,stecken' (WIKL., Lapp. Chrest.);
lpK. tsoyki- ,einstecken' (GENETZ). — Vö. MUSz. 260—26 L, a
hol a vogT. és a lpK. alak nincs meg.
segít ~ mdE. tsaygod'an ,segíteni£ (BUDENZ : NyK. V.
185). — Vö. MÜSz. 336. (Az itt idézett lp. sagge- ,trahere'
kezdőhangja és jelentése miatt nem lehet a m. és a md. szó
megfelelője).
szeg ~ osztj. seyk-, sey-, sey"- ,schlagen ( (KARJ., OL. 160) I
vog. sayk-, sayg- ,tör, zúz* (MŰNK.: NyK. XXV. 259) j zürj.
t'segni ,brechen, zerbrechen, abbrechen, zertrümmern (tr., intr.)'
(WIED.) [ votj. isigini, isigini ,elszakítani; eltörni, letörni (trans.);
zerreissen; abbrechen, zerbrechen (trans.); elszakadni; eltörni,
letörni (intr.); sich zerreissen; brechen (intr.)' (MŰNK.) | cserH.
t'sa'ygas ,einhauen, einschneiden' (RAMST.) | ? mdE. sive- ,brechen
(intr.)' (-v- < *y < *yg, vö. PAASONEN, s-laute 63. és Mordw.
Lautl. 43). — Vö. MUSz. 283., a hol a mdE. szó nincs meg,
és más cser. szó van a többivel egyeztetve.
szegény «-o lpL. segge-, attr. sekkes, scekka ,schmal, schlank'
(WIKL.); lpK. sieyke ,dünn, fein' (GENETZ). — Vö. MUSz. 285.
(FRIIS);

és SETALA: FÜF.

II.

252.

zsugorodik ~ vog. suykdrtayt- ,zsugorodik (bőr)' (MŰNK. :
NyK. XXV. 281; M. s'-je KANNISTO A. szíves értesítése szerint
erősen palatalizált /) | zürj. sigirtni ,váántáá kieroon, kápristáá;
[elcsavar, félrecsavar, összegómberít, összezsugorít]' (WICHMANN
lev. közi.). — Vö. MUSz. 360.
Még néhány szó van, a melyeknek a hovatartozását döntő
adat híján határozottan meg nem állapíthatjuk, de egyelőre ide
sorozhatjuk őket. Ezek a következők :
bagoly ~ vog. mayukulá (KANNISTO A. közi.), mayywlá ,ba
goly' (MŰNK. : NyK. XXV. 271); vogL. má/le ,horneule'. — Vö.
MÜSz. 447.
ég ,ardere, flagrare' «v cserH. dyga's ,verbleichen, die farbe
verlieren (in der sonne), verbrennen'; dyőd's ,rauchen; ráuchern' (RAMST.); eySem ,megtüzesít; heiss machen, wármen'
(SZIL.). — Vö. MUSz. 766.
egér ~ osztj. teyGdr, teykdf, ioyk'dr, loygdr ,maus' (KAKJ.,
OL. 160) | vog. taydr, taykdr (MŰNK.: NyK. XXV. 259). — Vö.
MUSz. 767. és SETALA, AH. 268.
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hág **> osztj. x°VX~> M<*>yH-, ywy'- ,klettern; bergauf gehen,
stromaufwárts fahren' (KARJ., OL. 96) | vog. y'dyyi ,hág; steigen';
ydyyási ,fölmegy; hinaufgehen'; yayyti ,emel; heben'; k'ayg'i,
k'aykH [,hág; steigen'] (SZIL.); yáyti ,fölvisz' (MŰNK., Vog.
NGy. IV. 1). — Vö. MUSz. 67. (Az e helyütt idézett zürj. és
mdE. szavak nem lehetnek megfelelői a magyar és a vog.-osztj.
szónak.)
leg- «^» cser. Uy , 1 . sok; viel; 2. nagyon; sehr' (SZIL.). —
Vö. SZINNYEI, NyH. 3 104.
vág **«•» osztj. uayy-, uhy*-, uay-, uuákJ- ,behauen' (KARJ., OL.
28) j vog. váyyi, vöykH, váykH, váyyd ,vág, üt; schlagen'; vöygH
.csépel; dreschen' (MŰNK.: NyK. XXV.

178.

és SZIL.). — Vö.

MUSz. 554. (Az itt fölhozott f. vako ,furche', észt vagu, vago
„furche' litván jövevényszó (vö. THOMSEN, BFB. 235); a zürj.
vundi- ,schneiden, abschneiden, abernten', votj. vandi- ,schneiden, abschneiden, abhauen, schlachten', cser. vokt- pr. 1. voktam
,amputare, delibrare [arborem]' szóközépi mássalhangzójuk miatt
nem lehetnek a m. és a vog.-osztj. szó megfelelői.)
zug (szug MTsz.) ~ osztj. soy, soye ,ecke, winkel' (KARJ.,
ÖL. 84). — Vö. MUSz. 315., a hol még a f. hinkalo ,abgesonderter stand (für ein stück vieh) im stalle* is föl van hozva, de '
ez ft-ja miatt nem lehet amazok megfelelője.
Második csoport.
jég «-*» osztj. ieyk, iey'k\ igy'k ,eis' (KARJ., OL. 160) j vog.
jáyk, joáyk, lay ,jég; eis' (SZIL.) j zürj. ji, ji ,eis' (WIED.) | votj.
je, jő', d'§ ,eis' (WICHM., Wotj. Chrest.) [ cser. i ,eis' (EAMST.),
i id. (SZIL.) | mdM.

jej,

ej,

mdE.

ey,

ej,

ij,

ev, je

,eis'

(PAAS. :

FtJF. VI. 238. és lev. közi.) j f. jáá id. | lpN. jéegya, g. jéeyoL
id. (NIELSEN lev. közi.); lpL. jeekya, g. jeeya id. (WIKL. lev.
közi.); lpK. jiy, jiey id. (GENEIZ). — Vö. MUSz. 143.
fog <--' osztj. peyk, pey'k, pey'W ,zahn' (KARJ., OL. 160.) |
vog. puyk, pdyk, pd0y id. (MŰNK.: NyK. XXV. 275) | zürj. pin
,zahn, zacke, scharte' (WIED.) | votj. pin ,fog; zahn, zacke'
<MUNK.) I cser. pü .zahn' (RAMST., SZIL.) j md. pey, pej, pev id.
(PAAS., s-laute 63) | f. pii ,dens pectinis, dens occae' | lpN. bádni,
g. bdni ,zahn' (NIELSEN: SUS. Tóim. XX. 75); lpL. pdtné, g.
19*
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pane id. (WIKL. lev. közi.) 1 ); lpK. papine, paji ,zahn c ; páitie/emes, pa{netemes ,zahnlos' (GENETZ). — Vö. MUSz. 524.
ég , 1 . aér; 2. ccelum' (NySz.) «v f. saá ,tempestas, variatio
tempestatis' | lpK. say ,wetter' (GENETZ). — Vö. SETALA : Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen 230; PAASONEN, s-laute 130).
mög ~ cser. md0yge's ,zurück, wiederf (BAMST.) ; möyges
,vissza; zurück; haza; nach hause' (SZIL.) | ? mdM. vielíi ,zurück,
wiederunr; mefole, mel's ,nachher, hinterdrein'; mdE. mellev
,\vieder, zurück'; rhejte, rnejü'e ,nach' (PAAS. lev. közi.; a szóközépi
mássalhangzóra nézve vö. mdE. xkele ,vor' ~ mdM. iyg?Xe és PAAS.
Mordw. Laútl. 41—44) | f. ¥myö- < % o - : myöha ,serus' 2 ); myosta-nT
myöstytá-n ,widerrufen, zurücknehmen*; myösteleikse ,káántyá;
[visszafordulni]' (Kai. 49: 162); «északi vepsz» o: lűd myös ,takaisin';
[vissza] (GENETZ, Suomen partikkelimuodot 150) | lpN. mayyái
pintér' (illat.)', mayisi ,hinter (wo ?)' (8US. Tóim. XX. 72); lpL.
mayyé- (összetételekben) ,hintere'; mayyái ,hinter, nach'; mayyep,
mayép, der spatere, darauffolgende'; maíjémus ,der letzte' (WIKL.);
\])\i. maLyye ,das hintere'; mayya ,nachher, nach'; mayyas ,nach
hinten'; ma.yemis, ma{yemus ,der hinterste, der spáteste, der
letzte' (GENETZ). — Vö. MUSz. 633.
ideg «*J osztj. idndl, idnD3, iö<np% ,bogensehne' (KAEJ., OL.
188); jdntd, i£nidy' ,jánne e t c ' (PAAS. lev. közi.) j vog. jantoy,
jánteiv, jántsuw ,bogensehne' (MUNKÁCSI, ÁKE. I. 576); jantuiá.
(MŰNK., vö. HAZAY 0 . A vogul nyelvjárások első szótagbeli ma
gánhangzói 30) | cser. iySöy ,der strang, die sehne (des bogens)'
(EAMST.) I f. jánne, g. jantee-n , eh orda, nervus, tendo (pl. in arcu
jaculatorio)'. — Vö. MUSz. 808, a hol a cser. szó nincs meg.3)
*) N. cin < *gy, L. tn < *ky: vö. N. cagyat, diai. cádmit
,schleichen' ( ~ K. cayyi-); L. loggyit, St. lutnit ,erheben' ( ~ K.
loyyi-); N. bagye, badnje (1. alább a fő szónál); N. suogyo,.
suodnjo ,sumpf, morast' (SÜS. Tóim. X. 310—311).
-) A jelentésre nézve vö. lpK. ma^yyed ,spát' (GENETZ).
3
) A f. janne, g. janteen (tő: jántee-) mellett van jánsi,
janii, g. jannen (tő : jante-), jönni, g. janiién (tő: janne-), jantti,
g. jiintin (id.) is. Ezek a janne szónak jannettáa > jannitíaö
,feszít, megfeszít' származékából való elvonások lehetnek; maga
ez a származék pedig úgy jöhetett létre, hogy a nyelvérzék a
janne szót másféle eredetű -e-végű szavak (*~eh, g. *-eyen) cso-
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A két csoport -fjének megfelelői a vogulban és az osztjákban meglehetősen összeestek, de a többi nyelvben határozottan
eltérnek egymástól, mint a következő összeállítás mutatja:
Első
f.

yk ~»)f

csoport.

Ip.

md.

cser.

votj.

zürj.

T$.gg>^gg
L. gg ~ kk
K. yk

yg

yg (y)

g

g

Második
f.

0

Ip.

N. gy,yy ~ y
L. ky, yy <-v y
K. y, yy ^ y

md.

íj,j,v,0

YOg.-OSztj.

9A", ^ stb

csoport.

cser.

votj.

1. ö

1. 0

zürj.
1. Ö

2. w

2.. ti

. 2 . í/^f, y

vog.-osztj

yk, y stb

SETALA (Über einen «gutturalen» nasal im urfinnischen:
Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen 230. s köv. 11.) kimutatta,
hogy a f. jaa, pii, scia, *my'ó- szavak a következő ősfinn ala
kokból fejlődtek: *jáya, *piyi, *sáyá, *möyö. A magyar alakokra
nem reflektál, mert azokra ezen eredet kimutatása czéljából
nem volt szüksége. («In dem verzeichnisse — mondja jegyzet
ben — werden nur die am meisten aufklárenden, nicht allé
verwandten wortformen aus den verschiedenen finnisch-ugrischen
sprachen angeführt.») Mármost az a kérdés, hogy a második
csoportbeli magyar szavak -g-jét szintén korábbi -y-ből fejlődöfctnek tartsuk-e.
Mielőtt erre a kérdésre megkísértenők feleletet adni, számba
kell vennünk, hogy azon finn szavak között, a melyeket SETALA
ősfinn *-??-es alakból fejlődötteknek bizonyított, olyanok is van-

portjába sorozta be; de az sem lehetetlen, hogy a -tt- korábbi
*-^i-ből való (a következő hangfejiődéssel:
*-yt->*ykt->*-kt> -tt-; — ??+mássalhangzó között kifejlődött k-t több esetben
találunk pl. a md.-ban; vö. joyks ,bogen, armbrust', iyks, schabmesser' < *joys, iys SETALA : Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen
236; vö. még PAASONEN, Mord. Lautl. XII. és 4 3 ; s-laute 7);
ez esetben a jánnittáa alak eredetibb volna a jannettácí-nél (vö.
verise- ,véres' < *vereyse-).
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nak, a melyeknek magyar megfelelőjében nincsen -g-. Neve
zetesen :
a) f. pad ,kopf, ende'; vog. piiyk, puyk ,kopf, haupt';
votj. puy, pun, pum ,ende, grenze, anfang'; zürj. pom ,ende^
ziel, grenze'. — Hozzáadhatjuk: IpN. bagye, bagyje, badnje,
bajem, bagjem ,der dickeste, dem kopfe am náchsten sitzende
teil von dem geweihe des renntieres' (WIKLUND egyeztetése:
SUS. Tóim. X. 310) | ? mdE. peyks, mdM. pejs ,háutcben auf
der milch u. dgl.' (PAAS., Mordw. Lautl. 4 3 ; SETALA egyezte
tése : SUS. Aik. XIV3. 39); — mdM. pe ,ende', pefhrhs ,endlos'; mdE. pe ,ende' (PAAS. lev. közi.) (MüSz. 502) | ? osztj,
pap, paif ,finger£, pay ,daumen' (KARJ., OL. 2 ; MUSz. 502) |
vogT. pd0y (SZIL.) | m. fő.
f. nisd ,femella'; lpK. nince, ninc, IpN. njitfge (vö. IpN.
njiyyelas v. vjiyyalas ,femina, se. de bestiis', lpK. niyyelasr
neyyelas, úiyfos ,weibchen', osztj, ney, né, ne ,weib, weibchen%
vog. ne, nea, neu id., m. nő ,weib, frau'. —• Hozzáadhatjuk:
mdE. ni ,frau, weib' (PAAS. lev. közi.). — Pontosabb hangjelö
lési! alakok: osztj. ney, ne, ni, ne (KARJ., OL. 163); ney, ne
(de: niyem ,nőm' (PAAS. lev. közi.) | vog. ni, ni; nlyiy ,nős'
(SZIL.). — Vö. MUSz. 401., a hol ide nem tartozó szavak ia
föl vannak hozva.
f. vdvy ,gener'; osztj. vey, voy ,schwiegersohn'; cser. veyge,.
viyge, viye id. (a lp. vivva a finnből való átvétel). — Hozzá
adhatjuk : mdM. ov ,schwiegersohn ; schwager' (PAAS. egyeztetése :
Kielell. lisiá 42.) ] m. vő. — Pontosabb hangjelölésű alakok r
osztj. uey, %idy (KARJ., OL. 170), wey, ivoy (PAAS. lev. közi.) |
cser. fiiygd (EAMST.), fieye (PAAS. lev. közi.). — Vö. MUSz. 595.
b) f. tyvi ,truncus'; cser. tüyg (tüy), teyg, tiyg (tey)
,stirps, basis arboris, princípium'; ? zürj. din, dyn ,dickes baumende'. — Hozzáadhatjuk: votj. din ,dickes ende eines baumstammes'; zürjl. din (WICHM., Wotj. Chrest.) j m. tő. — A cser.
szót GENETZ tüy alakban jegyezte föl (1. SZIL.). — Vö. MUSz. 227.
Vegyük még ide más helyről ezeket:
f. kuu ( < *kuyu, SETALA : SUS. Aik. XIV3. 33) ,luna, mensis' *v> mdM. kov, kou ,luna, mensis*', mdE. kov id.«J m. hő. —
Vö. MUSz. 101., a hol még több ide nem tartozó szó is föl van
hozva. — Hozzáadhatjuk: mdE. koy ,mensis' (NyK. XXXVII. 336).
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mdE. sova-, suva-, mdM. suva- ,eintreten, hineingehen,
hereinkommen'; mdE. sovavto-, mdM. suva'ftS- ,eintreten lassen,
hinein- od. hereinführen' ~ zürj. sun- ,tauchen, unter-, eintauchen (intr.)'; sunal-, sunjal- id. | votj. zum- ,tauchen (intr.),
untertauchen (in wasser)' | lpK. soayya-, soayye- ,eintreten'; lpN.
suogyat, pr. 1. suoyam, suodnjat, pr. 1. suonjam ,clam subrepere,
hineinsehleiehen', lpL. sw/cw- 1 ) .eingehen, einkriechen', IpS.
suognet ,hineingehen' | osztj. tg,ydm, Agy§m ,eintreten, hinein
gehen, hereinkommen' 3 ) ] vog. tui, tó ,hineingehen' | cser. suyyaltam, suygaltam ,tauchen, untertauchen; auf das gesicht fal
len'; suyaltam, suygaldam id. | m. av-, ov-s) ,penetrare, eindringen (stb.)'; avat- ,imbuere, penetrare facere' | ? f. sopia, pr. 1.
sovin ,passen, übereinstimmen, sich vertragén; raum habén od.
finden' («man könnte möglicherweise fi. sovin, sopia [estn. sobin,
sobida] als eine analogiebildung auffassen statt sovin, sovia, St.
sovi- < soyi-») (PAAS., s-laute 20—21). — Vö. SETÁLÁ: FUF.
II. 253.
f. vyö ,cingulum, balteus' ~ zürj. v§Á ,gürtel, gurt, binde'
(WICHM. lev. közi.) | m. öv (ő NySz.). — Vö. MüSz. 862., a hol
a cser. és a lp. nyelvből is vannak szavak fölhozva, de azoknak
az idetartozása kétséges.
Ezen szavakban nagyjából ugyanolyan megfeleléseket talá
lunk, mint a második csoportbeliekben. Nevezetesen:
f.

lp.

1.0 N.gy,yy~y
2. v L. ky ~> y
K.yy^y

md.

cser.

y,j,v,0 yg, y

votj.
y, ú, n, m

zürj.
ú, n, m

vog.
yk, y

osztj.
y} y"

Ennek a csoportnak és a második -g-s csoportnak az össze
tartozása egészen kétségtelen. Az a külömbség, a mely a finn
és a magyar szavakbeli hangmegfelelésben mutatkozik, t. i.:
*) Az n hiba y helyett; WiKL.-nál igy: sudhya- (SUS. Tóim.
I. 132); WIKL., Lárobok 217.: suóknat, [pr. 1.] suönau.
2
) KARJ. : igy-, laya-, Ivy- stb. (mind y-\e\) ,eintreten, hin
eingehen (in ein haus usw.)' (OL. 49).
3

) Vö. óot (NySz.).
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1. f. jáá, sáa, pii —> m. jég, ég, fog,
2. f. pád, kuu «-o m. fő (feje-), hó (hava-),
f. vávy, tyvi ~ m. vő (veje-), tŐ (töve-),
nyilván^ finnugor alapnyelvi fokváltakozásnak a maradványa.
SETALA (Über quantitátswechsel im finnisch-ugrischen. Vorláufige mitteilung: SUS. Aik. XIV3. 18) azt mondja: «Wenn
wir sicher einen ursprünglichen wechsel l\m r\m u. s. w. ~ lm rn
u. s. w. neben ki u. s. w. ~ yl u. s. w. ansetzen dürfen, so
wáre es sehr verlockend neben dem wechsel k ~ y, t ~ d, p <^> fi
nach einem vokale (nach i, u, l, r?) in áhnlichen fállen auch
folgenden wechsel anzunehmen :
starke stufe

schwache stufe

V

V

(stb.) Die halblange starke stufe — wenn dieser wechsel anzu
nehmen ist — verteilte sich natürlicherweise auf zwei silben
und wáre folglich als geminata mit einer k u r z e n ersten hálfte
aufzufassen (p — f |jf . . . . u. s. w.)».
A minek a föltevését SETALA csak «sehr verlockend »-nek
mondja, azt az én nézetem szerint a fönnebbi megfelelésbeli
váltakozások kétségtelenné teszik. A magyar (második csoport
beli) -g-s alakok az erős fokot tartották fönn, a többi magyar
alak és a finn alakok mind a gyengét; vagyis :
1. E r ő s f o k (alapny. *-y\y- > m. -g-): jég, fog, ég,
mög, ideg.
2. G y e n g e f o k (alapny. *-#-): f. jaá, pii, sáa, +myö-,
jántee-; — f. tyvi, m. tő, töve-; f. vyö, m. ö, öv.; f. kuu, m. hó,
hava-', ? f. sovin, m. 6-, av-, ov-; — f. vávy, m. vő, veje-; f.
*ni-, m. nő, neje-; f. pád, m. fő, feje-.
A finnben tehát a gyenge fokbeli ¥-y- részint elveszett, részint
pedig -v- van helyette. (Vö. észt tüvi [~ fS. tyvi] mellett tu).
A magyarban az összevont (hosszú magánhangzós) alakok
mellett -v-vel és -j-(o: -i-)\el valók vannak. Ezeket kétféleképpen
magyarázhatjuk. Lehetséges, hogy *y>v és *y >j fejlődés tör
tént, a milyen a mordvinban van kimutatva. E mellett látsza
nak szólni a hava-, ava- ^ feje-, neje-, veje- alakok, s ez esetben
a töve- és az öve- korábbi -j-s alakból való, t. i. *töje-, *tüje-, *öje- >
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töe-, tüe- [vö. tue 1055 háromszor, 1095; tueh 1211 stb. OklSzót.].
*öe- > tö-v-e-, tii-v-e-, ö-v-e-. S ennek nem mond ellene a fje-,
neje-, veje- ~ fő, nő, vő váltakozás sem, noha az utóbbiak meg
előző -v-s alakokra látszanak mutatni; tudjuk ugyanis, hogy
fő, nő, vő mellett előfordul fé, né, vé is (1. NySz.), s az előbbiek
az utóbbiakból fejlődhettek, úgy mint sőt, lön, tön, vön stb. <
sét, lét, tén, vén stb. Ezenkívül a magashangú szavak -v-je még
analógiás hatás eredménye is lehet, a mire a mordvinban is
vannak példák (vö. PAASONEN, Mordw. Lautl. 33). — De az is
lehetséges, hogy az orrhang nem y és y, hanem y és y volt,
és mind a kettő -v-vé fejlődött; ez esetben feje-, neje-, veje- <
fee (vö. fee, fehe 1055 stb. OklSzót.), *nee, *vee<z *feve-, *neve-,
*veve-. — Én az utóbbi föltevést tartom valószínűbbnek, mert
a -v- > 0 > -j- hangfejlődés a magyarban sokkal közönségesebb,
mint a -j->0>-v(vö. Nyr. XVII. 153, 196).
A lapp nyelvben máig is váltakozik a két fok egyazon
szónak más-más alakjaiban (vö. SUS. Aik. XIV3. 18). A mord
vinban és a zürjén-votjákban a gyenge fok maradt meg. A cse
remiszben az yg kétségkívül az erős fok képviselője, s fejlődé
sére nyilván az első -g-s csoport (cser. yg, y) volt hatással; az
y, a mely egy-két esetben yg-vel váltakozik, lehet ezzel azonos,
de lehet a gyenge fok képviselője i s ; a 0 minden bizonynyal
a gyenge fok maradványa.
A vogulban és az osztjákban szintén megvan mind a két
fok, s bár a példák csekély száma miatt nem láthatjuk a viszonyt
egész tisztán, mégis úgy tetszik, hogy a megoszlás meglehetősen
megfelel a magyar nyelvbelinek. Az erős foknak a képviselője
yk (y'k, y'k\) [~ vog. (diai.) y], a mely nyilván az első -g-s
csoport hatása alatt fejlődött *y (yy)-bö\; a gyenge fok marad
ványa pedig az y [**» y, 0, egy esetben analógiás yk):
vog.

m.

(jég)

(fog)
(av)

m. 0 ~ v,j

(fö)
(nő)
(vő)

yk, y
yk, y
0
y, yk

X *v 0

—

osztj.

yk, yk, y'k(
yk, y'k, y'k'
y
? y, if

y ~ 0

v, y\ v
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Látnivaló, hogy a megoszlás az osztjákban határozottabb,,
a vogulban, a melyben az eredetibb hangállapotot az ana
megzavarta. A három nyelv egyezése arra vall, hogy az
és a gyenge foknak a magyarban mutatkozó megoszlása
a vogul-osztják nyelvközösség korában történt meg.
Azon szavak közül, a melyeknek a távolabbi rokonságban
nincsen megfelelőjük, ide tartozik :
nyű (nyiive-) ~ vog. niyk (KANNISTO közi.) ,wurm* | osztj.
niyk (PAAS. lev. közi.) ,made'. — Vö. MUSz. 428, a hol lapp
szavak is föl vannak hozva, de azok nem tartoznak ezekkel össze.
Talán ide tartozik még:
meleg ~ osztj. máhyk ,warm' (PAAS. lev. közi.), meldky
mehtf id. (KARJ., OL. 155). — Az osztj. szó deverb. származék
nak látszik (-yk < -y). Alapszavának megfelelőjéből más képző
vel alakult a vog. málí't (KANNISTO közi.) id., s ebből való denom.
származék: maltip, mciltdp ,meleg' (MŰNK.: NyK. XXV. 257).
Vö. osztj. jeliy, jiliy ,hidegség, hideg; kálte, kait' (PATK.) és
vog. jelit ,dermesztő;
erstarrend machend' (SZIL.). — Vö.
MUSz. 609.
A fönnebb elmondottak után tehát a következő eredmé
nyeket állapíthatjuk meg:
1. A m a g y a r b a n k é t f é l e e r e d e t ű -g- v a n : a z
e g y i k a z a l a p n y e l v i ¥yk «<» yg g y e n g e f o k á n a k , a
m á s i k a z a l a p n y e l v i *y (yy) «•*. *p e r ő s f o k á n a k a
képviselője.
2. Az u t ó b b i h a n g v á l t a k o z á s g y e n g e f o k á n a k
a k é p v i s e l ő j e a m a g y a r b a n v ( v a g y v é s j ?) ~ 0.
3. Az e r e d e t i *y (yy) ~ *y k é p v i s e l ő i n e k a
megoszlása nem a magyar nyelv külön életében,
h a n e m m é g az u g o r n y e l v k ö z ö s s é g k o r á b a n t ö r 
t é n t meg.
mint
lógia
erős
még
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Révai és Adelimg.
1690-ben jelent meg LOCKE: «Essay concerning humán
understanding» ez. munkája, melyben először jelentkezik az em
pirizmus mint filozófiai rendszer. Velünk született ismereteink
nincsenek, mert tudásunk a tapasztalásból származik, s ettől
függ, mint alapelvétől. A nyelv nem egyéb, mint a tárgyak által
bennünk keltett képzeteknek a jegye, tehát a szók csak jelek, a
tárgyak képzetének a jelei. LOCKE felfogását nagyjában a magáévá
teszi LEIBNITZ, a ki azt mondja a nyelvről, hogy bár van valami
összefüggés a tárgy és a szó hangjai között, a nyelvet természetes
úton megfejteni mégsem lehet, mert a szóknak tartalmi részét
nem a tapasztalás által szerezzük, a gondolat bennünk lakozik,
habár nem explicite, csak potentialiter. Ezt a két rendszert össze
olvasztja és népszerűsíti WOLF KERESZTÉLY, és megalapítja azt a

sajátságos irányt (philosophia practica), mely a XVIII. század
végén és a XIX. elején a tudományokban uralkodóvá lett.
Ennek a gyakorlati bölcseletnek a nyelvtudományra is nagy
hatása volt. Új szempontok vegyültek a humanista nyelvtudomány
megjegeczesedett formái közé, egymásután keletkeznek a «Philosophische Sprachlehre»-k, melyek nem elégesznek meg a tények
és a grammatikai formák egyszerű megállapításával, hanem az
okokat keresik. A legelső probléma a nyelv eredetének kérdése
volt, melyre HERDER felelt pályamunkájával: «Über den Ursprung
der Sprache» (Berlin, 17 76), és itt viszi bele először a LOCKEféle elvet — nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu —
a nyelvészetbe. Ez a munka nemcsak Németoszágban, hanem
nálunk is kátéja lett mindazon tudósoknak, kik empirikus alapon
foglalkoznak a nyelvvel; így VERSEGHYnek is, a ki először hirdette
nálunk a nyelv bölcseleti fejtegetésének szükséges voltát, s ez-

i
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által megalapítója és feje lett a RÉVAI val szembenálló s korában
mindenesetre m o d e r n nyelvészeti iskolának.
A német empirikus nyelvészeti iskolának legismertebb,
azonban legkevósbbé méltatott munkása csakhamar ADELUNG
JÁNOS KRISTÓF (1732—1806) lett. ADELUNG egyike azon tudósok
nak, a kikre hazájukban nem sok ügyet vetettek. Tudják róla,
hogy élt és dolgozott, azonban inkább érdekességi szempontból
és mint «nyelvész-különlegességet» emlegetik DELBRÜCK, PAUL,
SCHRADER és WUNDERLICH. Bővebben foglalkozott vele EAUMER,
«Geschichte der deutschen Philologie» (München, 1870) és
MATTHIAS «Geschichte des deutschen Unterrichts» (München,
1907) ez. művében. ADELUNG munkássága képezi a határt a
régi humanista latin-héber és a teljesen történeti felfogás közt.
ADELUNG a nyelvtudománynak minden ágát művelte, ere
detit azonban nagyon keveset alkotott, hanem inkább arra töre
kedett, hogy a koráig uralkodó sokféleséget megszüntesse és
egységet teremtsen. Ezt pedig úgy érte el, hogy alapul véve az
empirizmust, egész rendszerét erre építi. ADELUNG nyelvészeti
munkálkodásának főérdeme tehát nem az önállóság, hanem
mindenekelőtt az egység.
Munkái, melyek bennünket érdekelnek, a következők :
1. Umstándliches Lehrgebaude der deutschen Sprache. I—II.
Leipzig 1782. — Ebben a munkában lenyomatta tanulmányát: Über
den Ursprung der Sprache, und den Bau der Wörter, besonders der
deutschen. Ein Versuch. Leipzig 1781, a 177—244-. oldalakon, és erre
a műre a Lehrgebaude (rövidítve: Lg.) lapszámaival hivatkozom. —
2. Versuch eines kritiech-etymologischen Wörterbuchs der Hochdeutschen Mundart. I—IV. Leipzig \ 774—86. — Rövidítve : Wb. —
3. Über den deutschen Styl. I—II. Berlin 1785.
Ezekben a munkákban rakta le ADELUNG a tanításait.
Ismeretes dolog, hogy a nyelv eredetéről HERDER után ADELÜNGnak az volt a felfogása, hogy a nyelvet az ember alkotta magá
nak, mert erre őt a társas együttlét kényszerítette. Először
artikulátlan hangokkal utánozta a természetben hallott zajt és
ezen első beszédje csupa mássalhangzóból (Hauptlaut) állott, a
magánhangzók (Hülfslaut) csak az utánzott hang magasságát
vagy mélységét fejezték ki. A beszéd ezen az első fokon csak
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egytagú szókból állott, melyeket gyökereknek nevez és ezek
képezik a nyelvnek legősibb alkatát. Mivel a nyelv ezen primitív
keletkezésében izolált hangokat utánzott, kell a gyökerekben
olyan elemi hangoknak lenniök, melyeknek meghatározott jelen
tésük van s ezek a gyökérhangok (Wurzellaut); *) így pl. az l
tartósságot jelent: leb-en és gyorsaságot: Bli-tz, az r rezgést:
zitt-r, zitt-ern, stb. Ebből a kezdetleges állapotból fejlődik tovább
a nyelv, még pedig a művelődéssel párhuzamosan. Az érzéki
fogalmak kifejezése után az ember képessé lesz érzékelhetetlen
és elvont dolgokat is kifejezni, a nyelv is kilép a gyermekkorból
és kezdetét veszi az ifjúkor. Majd elválik az addig egységes nép,
külön nemzetek és nyelvek fejlődnek, melyek mindinkább fino
mulnak és kezdődik a férfikor. A nemzeti nyelv most a müveit
társadalom gondozására van bízva, ott gyarapszik és csiszolódik
a műveltség fokozódásával. Ezért tanítja ADELUNG, hogy Német
országban az egyedüli helyes németséget Felső-Szászország műveit
társadalmában találjuk; ez a német irodalmi nyelv. (V. ö. vitáját
WiELANüdal: Teutscher Merkúr 1782. és 83. és ADELUNG: Magazin
1782.) A nyelvrégiség ADELUNG szerint elvetendő, mert ha a
nyelv a műveltség fejlődésével valamit kilökött magából, azt
azért tette, mivel jobbat talált helyébe. A köznép durva, műve
letlen, nyelve is rossz, «abgeschmackt». A népköltészet és a
közmondások «schmutzige Blümchen» gyűjtőnév alatt szerepel
nek. (Wb. I. Vorr. XIV.)
A föntebb mondottakból egész természetesen következnek
ADELUNG elvei. A nyelvet, ha tökéletesen akarjuk ismerni, az
etimológia segítségével fel kell bontanunk végső elemeire, a
gyökerekre. A nyelvhelyesség kérdésében a művelt társadalom
nyelvszokása a legfőbb bíró és ezen társadalom beszédejtése teszi
az írás alapját is («schreib, wie du sprichst»). Nagy vonásokban
ezeken az elveken építi fel ADELUNG egész nyelvészeti rendszerét.
Nálunk Magyarországon ADELUNG működése 1790 körül kezd

*) A gyökérhangzó nem azonos a tőhangzóval. A lében tőhangzója
leb, gyökérhangzója pedig csak az /, s ehhez járultak később a többi han
gok a következő sorrendben: először a b, lett tehát Ib, 6 csak később az e.
A zittern gyökérhangzója az r, s köréje csoportosult később a többi hang.
(V. ö. bővebben Lg. I. 193.)
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ismertté válni, tehát ugyanakkor, mikor Bécsben, a hol ADELUNG
munkái megjelenésök után nagyon hamar elterjedtek, habár a
hivatalos használatba csak később mentek át.
Ez az időpont Magyarországon nemcsak politikai, hanem
nyelvészeti tekintetben is fordulópontot jelent; megindul az élet,
és az egész kor munkáinak és vitáinak eredménye EÉVAI Antiquitates-e és Elab. Grammatica-ja. Tudósaink nagy része azon
ban idegenből kért irányítást és kapott is, és a kor nagy részben
ADELUNG kora. A hatás csak kissé későn (1793) kezd kialakulni
és mielőtt kifejlődhetett volna, elnyomta a BOPP, HUMBOLDT,
GEIMM nyomán keletkező irányzat. Az egésznek inkább átmeneti
jellege van. Nem volt oly tartós és sokoldalú, mint GOTTSCHEDÓ,
de fontos, mert egész akkori nyelvészetünkre rányomta ismertető
jelét. Keresni fogjuk, hogy vájjon hatott-e ADELUNG KÉVAira. E
végből RÉvAit egyrészt mint stilisztikust, másrészt pedig mint
nyelvészt fogjuk vizsgálni.
I. Adelung és Kévai.
1. EÉVAI «a nemzet leggondosabb és legtanultabb grammaticusa» (KAZINCZY F . Lev. IV. 253.) nemcsak mint nyelvtaníró,
hanem mint stilisztikus is érdekel bennünket. Munkája, a
« M a g y a r D e á k s á g » a M. N. Múzeum 1309. Quart. hung.
I—III. jelzetű köteteiben maradt ránk kéziratban és egyik
részében ADELUNG «í)ber den deutschen Styl» (1785. I—II.) ez.
munkájának részben fordítása, részben átdolgozása.
A kézirat három kötetre oszlik: I. A' Magyar Deáki
Történet. II. A' Magyar Szép Toll; ezekkel nyomós okon egybefoglaltatik a' III. A' Magyar Beszédnek Példái. — Mivel a kéz
irat még ismertetve nincs, röviden fogok róla néhány szót
szólani tárgyam keretén kívül is.
BÉVAI a «latán szót litteratura» úgy fordítja: «deákság»,
mert őseink ezt a szót: deák olyan értelemben vették, mint
literátus; hogy pedig a latin nyelvet nálunk deák nyelvnek
hívják, ennek oka az, hogy annak, a ki deák, (azaz eszes, okos,
tanult) volt, latinul jól kellett tudnia. Munkájának tárgyát a
következőkben ismerteti:
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«Ha elbeszéllőképen szóllunk a' Magyar deákságról, első tár
gyunk benne a' hazai nyelv: hogy mi eredetű, mi tulajdonságú,
mennyire emelked(ett) vagy esett a' nemzeti tanúság mellett. Szintén
úgy, ha azt előbbre kivánjuk mozdítanunk, tanulva vagy tanítva,
ismét a' nyelvben foglalatoskodunk, a' valóságokról való tanúságunk
nak első eszközében, és úgy jutunk különösen a szavakról való tanú
ságra. Abban igyekszünk okúinunk vagy másokat oktatnunk; hogy a'
szavaknak mi hajlásokkal, mi nevekedésökkel, a' szóllásoknak mi öszveillőségökkel, azután mind azoknak mind ezeknek mi szépségűkkel nyi
latkoztassuk ki a' mi gondolatainkat írásban és beszédben. És így
ékesenszóllást szeretőkké leszünk egyúttal (philologi).»

Az első kötetben szó van a nyelvről általában, annak
eredetéről. «Az Isten ingyen kegyelméből úgy teremtette az
embert, . . . hogy jelekkel is másoknak elejökbe terjeszthetné a'
mikről gondolkodik, és ezen jelek a' szavak» (I. bev. 7.). Ez
után rátér a magyar nyelvre. A magyarok a hunnoktól szár
maznak ós Attila birodalmának felbomlása után a magyarok
is felkerekedtek a Don és Neper folyók mellől, beütöttek Euró
pába és elfoglalták ezt az országot. A régi haza neve NagyMagyarország vagy «Bélának titkos iró deákjánál Dentumogeria»,
mely a Kuma vize mellett volt, mint erről azon utazók értesíte
nek, a kik ott jártak, így IV. Béla alatt Julián barát, a ki
((valamiről szóllott előttök, akár a' hitről, akár egyebekről, mind
örömest hallgatták. Mert ugyan magyar nyelven szóllottak, 's
megértették őtet, ő is viszontag őket. Juliánnak beszédje majd
igen ollyan volt, a' millyennel íratott a' két régi halotti beszéd.
(Látjátok feleym, Szerelmes bratim.)»
A magyar nyelv napkeleti eredetű, rokonságban van a
keleti nyelvekkel, ez a magyar nyelvnek «távolabb való atyafi
ságát* és «közelebb való atyafiságban» van az északi nyelvekkel
és népekkel, melyek a finnek, esztek, sziránok, permiek, vogulok,
vótok, cseremiszek, mordvák és osztok, mely nyelvek a magyar
hoz való rokonságukat tekintve ilyen sorrendben következnek:
vogul, permi, sziráni, osztják, vót, mordva és cseremisz nyelvek,
azután a finn és dialektusai, az észt és legtávolabb a lapp. BÉVAI
a két rokonságot össze akarja egyeztetni: «mivel a' Lapp Finn
és Észt nyelvek közelebbről atyafiságosak a' miénkkel, vagyon
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azonoknak, valamint a' miénknek a' zsidó, káldi, sziri, arabs
nyelvekkel is távolabb való atyafiságuk».
A nyelvrokonság megállapításában két dologra kell ügyel
nünk : a szavak jelentésére (matéria) és azok hangjaira (forma).
A rokonság csalhatatlan jegyei a primitiv fogalmak egyezése
(számnevek, névmások, létige alakja); e szavakat «eredeti jegyes
szavaknak)) (voces characteristica? primigenise) nevezzük. A betűk
egyezését pedig úgy mutatjuk ki, ha azt bizonyítjuk, hogy a szók
gyökérbetűi azonosak, azonban idővel vagy elcseréltettek, vagy
hozzáadással megbővültek, vagy elvétellel megkevesbedtek. Ez
után «az atyafiságot meghatározó szabásokat*) adja: I. Az olyan
nyelvek, melyekben csak kevés «eredeti jegyes szó» egyezik, nem
rokon nyelvek, még kevésbbé «különös módjai a szóllásnak»
(dialectus). II. Azon nyelveket, melyekben a «jegyes szavaknak))
fele vagy harmadrésze egyezik, «atyafiságosaknak)) tarthatjuk.
III. Azon nyelvek, melyekben a jegyes szavaknak több mint a
fele egyezik, nem rokon nyelvek, hanem «az egy nyelvben csak
különös módjai a' szóllásnak». (P. 21—-22.) Ezt a részt EÉVAI
AüELüNGnak: «Über den Ursprung der Sprache» ez. művéből
vette (V. ö. Lg. I. 239—241.), a melybe GATTEKER: Universal
Historie-jóből került.
Mutatványul EÉVAI stilusából lássuk az első kötet utolsó
fejezetét, melyben a finnugor nyelvek elágazásáról szól:
«Az a' derék ág, első tó'nemzet, kezdője, gyarapítója, 's fentartója nyelvünknek, mellyet akármi, 's akármennyi előbbi esméretlen
nevei után, későn neveztetett magyarnak a' Magyarság, bizony már
kezdetben eleven és szapora volt, 's igen korán kapott jobb erőre,
mivel utóbb annyi ágakra oszlott. Eredetének legelső helyéből lassan
ként feljebb nyomult, 's úgy látszik, hogy jó korán csak igen ott tar
tózkodott, 's ott erősödött meg nagyobb-nagyobb terjedéssel, változó
mozdulással, sokszor valamellyik tagja elszakadásával azon egy vidék
ben, hol a' Nagy Magyarság későbben állapodott meg Jaik és Etel
között, Baschir táján, 's még azon is túl. A' mi eleink onnét szakad
tak el többi atyjokfiaitól: mert mindnyájukat el nem űzhette még az
ellenkező erő is, a' mellyről nem egyaránt szóllanak az írók, olly igen
megkedvellették régi gyökeres lakhelyeikből.... Ezen állhatatos régi
lakásától el nem válható most már fogyaték népetske az a' tőnemzet
igazán a' mellyből mi származtunk. Szomorú az állapatja . . . . Tsak
imént. említők a' tagoknak elszakadásokat. Ettől az itt megtelepedett
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tőnernzettől vált el úgy tartom igen korán az első osztásokban az a'
nemzetség, ; s lassanként jó idő folytával tovább nyomulva az északi
tavak közé szorult: mellyet későbben Lapp névvel terhelt a' hatal
masabb uralkodó. Nyelvének még most is fenmaradó eredeti durva
sága igen felmutat a' nagy időre. Simúltabb és tisztább a' Finn és
Észt nyelv : ez a' két nemzetség tehát későbben szakadott el az első
tőtől, 's feljebb nyomult, míg mostani helyét érte; de sokkal koráb
ban mégis a' mi elszakadásunknál. Azután mozdultak a' Vogulok,
mivel még ezeknél is tisztábbaknak látszanak a' nyelvben, de ők is
korábban nálunknál. Úgy szólhatunk a' többiekről, kik közül némelylyeknek elválások utánunk is lehetett. Mert tsak ugyan hová tovább
mind inkább oszlott, fogyott az előbbi számosabb Baschir nemzet:
mellyet több ízben látogattak a' mi utazóink, 's egyébb történetek
híven emlegetnek. Már a' sok szavaknak, 's egyébb hasonlóságoknak
öszvehordatások mind éjszakról, mind napkeletről tsak józan Ítélettel
essék, teljességgel nem alatsonyítja, hanem inkább emeli nyelvünk
méltóságát. Mert ebből tisztán megtetszik annak tiszteletre méltó
régisége, 's az első nyelvek között való díszeskedése, mivel azokat a'
legrégibb nyelvekkel megegyező közös szavakat 's egyébb hasonló
ságokat ugyan ezekkel vette, azon egy közös forrásból, az eredeti
legelső 's legegyszerűbb nyelvből.»
A magyar cleáki történetnek második r é s z e : «mely a' magyar
deákságot mutatja, azaz a' magyar nemzetnek az írástudásban 's
egyébb t a n ú s á g o k b a n hazai nyelvén való járatosságát felhozatott
emlékezetes jegyekben régi, középidejű 's utóbbi írásokban*), külön
füzetben van meg a M. N. Múzeum kézirattárában Quart. h u n g .
1305. jelzéssel. A kéziratot HORVÁT ISTVÁN a Tud. Gyűjtemény
1833. évi I I . f. 4 9 — 9 1 . lapján kiadta.
E b b e n a m u n k á b a n EÉVAI csak a magyar nyelven szóló
«deákságról» beszél, kezdi a h u n n o k n á l , a kiknek kétféle í r á s u k
volt, egy titkos és egy betűírás, mely utóbbinak m a r a d v á n y a a
székely rovásírás. A magyarok a régi betűk helyébe a latin
betűket fogadják el, melyeknek hangjait azonban kibővítik, s
így keletkeznek a gy, ny, ty, ly, zs, sz betűk. A deákság az első
időben n á l u n k latin volt, de a vallásoktatást és a szentbeszédeket
magyarul t a r t o t t á k ; ilyen magyar nyelvű emlékünk a H a l o t t i
Beszéd, melyet sokan megvetnek és mocskolnak. «Keá vetettem
t e h á t magamat, hogy ezeket mind eloszlassam, 's ezt az igaz
Magyar régiséget másoknak is ugyan a n n a k esmértessem. M á r
Xyelvtudományi
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1783 ban elkészült magyar nyelven elég bő fejtegetésem, . . . fá
elkészült nyomtatásra már 1799. esztendőben. Sürgettem a' nyom
tatást Komáromban 1800, Sopronban pedig 1801, Bétsben végtére
1802; de az elegendő költségnek nem léte miatt sehol sem bol
dogulhattam*). RÉVAI tudja, hogy munkája értékes, mert ezen
«merész megátalkodással» mélyebben férkőzött bele nyelvünk
titkaiba, s ezt a maradványt megfejtette. A Halotti Beszédet nem
tót ember írta, mert nem véti el sehol a szókötést és a «meghatároztatott igét» is helyesen használja. (V. ö. M. Hírmondó
1795. 3 9 5 ^ 3 9 8 . 1.)
Minket azonban főkép a kézirat harmadik része érdekel,
melyben a «magyar szép toll» foglaltatik s melyet RÉVAI «főképen
ADELUNGB után írt. A teljes czím: A' Magyar Deákság. Második
kötet, mellyben A' Magyar Szép Toll foglaltatik. Irta főképen
ADELUNG után RÉVAI MIKLÓS, A' Győri Megyéből való áldozó
pap, Pesten a' közönséges tudományoknak fő oskolájukban a'
magyar nyelvnek és deákságnak királyi tanítója. Pesten, TRATTNER
MÁTYÁS bettíivel. 1805. — A kézirat két kötetből áll s ADELUNGnak «Über den deutschen Styl» I—II. 1785-ben Berlinben meg
jelent munkáját tartalmazza, részben fordításban, részben pedig
átdolgozva.
ADELUNG munkája két nagy részre oszlik, I. Allgemeine
Eigenschaften des Styles. II. Besondere Arten des Styles. Ennek
megfelelően RÉVAI is két kötetre tervezte munkáját, mint az a
kéziratból látszik, az első kötet czíme: «A' szép tollnak közön
séges tulajdonságai)), a másodiké: «A' szép tollnak különös
nemei».
Az első kötetben RÉVAI nagyon ragaszkodik az eredetihez,
s majdnem teljesen fordító és átdolgozó, úgy, hogy fejezetről
fejezetre menve nyomon kísérhetjük és összevethetjük munkáját
AüELUNGéval. RÉVAI sok helyütt rövidít s épen ezért áttekinhetőbb
mint ADELUNG. Azonban lássuk magát a kéziratot.
A toll, latinul stylus, azt a módot jelenti, melylyel gondo
latainkat kifejezzük. A tollról való oktatás a szép kifejezésről
szól. Mi azonban nem azt keressük, hogy mi általában a szép,
mert evvel a «szép érzésről való tudomány az a?sthetika» foglal
kozik, hanem csak azt kutatjuk, hogy mi a kifejezésben" szép s
erre rájövünk, ha meggondoljuk, hogy beszédünknek mi a czélja.
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A legelső és legfőbb czél az, hogy mások megértsenek, azaz,
hogy másokban is ugyanazon képzetek támadjanak, mint ben
nünk. A jó ízlés a legszebb kifejezéseket választatja a beszélővel
s ekkor úgy beszélünk, hogy mások minket tetszéssel és gyönyö
rűséggel halgassanak. Bár az írónak czéljai egyes esetekben
különbözők, mégis a szép kifejezéseket választja. A szép toll
tulajdonságai a következők: a hibátlanság, tisztaság, világosság,
illendőség, áltáljában szóllás, méltóság, elevenség, kedvesség, külömbség. újság és az egység. (II. 3—4. = Styl I. 23, 28, 32. 1.)
ADELUNG könyvének elején nyelvészeti elveinek rövid összefogla
lását adja; EÉVAI ezt a fejezetet teljesen kihagyja. Ezenkívül
EÉYAI Quintilianus és Cicero műveit is használja, így pl. Quintilianus beosztását is ismerteti, a ki azt kívánja, hogy a beszéd:
«emendata», «dilucida» és «ornata» legyen, mely pontokban
azonban az ADELUNG-féle felosztás benne foglaltatik, t. i. az
«oratio emendata» a hibátlanságot, tisztaságot és méltóságot; a
«dilucida» a világosságot, illendőséget és áltáljában szóllást, az
«ornata» pedig a kedvességet, elevenséget, külömbséget, újságot és
az egységet tartalmazza.
Ezután rátér EÉVAI a hibátlanság tárgyalására. «Már a'
mi a' nyelvnek szabásaival megegyez, azt mi hibátlannak mond
juk. Eöviden tehát a' hibátlanság a' nyelvvel való megegyezés*
(II, 6). Ugyanígy ADELUNG (Styl I. 57): Spraehrichtig ist, was.den
Eegeln, d. i. verbindlichen Vorschriften in der Sprache gemáss
ist». Majd a hasonlóságról (analógia) és nyelvszokásról beszel
EÉVAI és teljesen ADELUNG után indulva kimondja, hogy a
szokás a lefőbb úr a nyelvben, még pedig az a szokás, melyben
a tudósok megegyeznek (II. 8), s így jön létre az írónyelv (vö.
Styl I. 68). Ezt a nyelvet azonban nem az írók alkották, ők
csak szépítik, mert a helyes nyelvet csak a legműveltebb tarto
mányban találjuk meg. «Az elhitt író, mikor maga akar terem
teni, megveti a' nyelvnek tiszta hibátlanságát, keveri a' szóllás
módgyait, 's ő gondolta hasonlóságok után új nyelvet kohol
magának. Harsányan kell az illyennek oda kiáltani ADELUNG
állítását: az író, az ő író létével nyelvet nem alkothat, nem is
ékesíthet, mert minden író nyelv nem egyéb, nem is lehet egyéb,
a' megékestilt tartományban társalkodó életnek n y e l v é n é l . . . .
Olly buzgón akarom nyelvünk hibátlanságát, hogy többször is
20*
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kikelek mostani íróink ellen; ámbátor úgy érje miatta szegény
fejemet a' sok rút szidalom, mint a'jégeső» (II. 10). Ezeknek
az íróknak nagy része «megszeplősíti a' nyelvet a' hibás szó
hajtogatásokkal és helytelen szókötésekkel, ragaszkodnak a' puszta
szokáshoz, 's mikor annak magával meg nem egyezhető ellen
kezésén fennakadnak, ide 's tova haboznak, 's a' nyelv ellen
tusakodnak. Zavarják a' jó szokást a' rosszal, nintsen velős okon
megállapodott egyezésök. Ezekben tsakugyan ő utánuk el nem
igazulhatunk (II. 11). Ebben a fejezetben KÉVAI teljesen átveszi
ADELUNG elveit és nagyon feltűnő, hogy eddigi tanításaival ellen
tétben az egyedüli helyes nyelvhasználatnak a müveit tartomány
nyelvét teszi meg. Azonban BÉvAit, a nyelvészt nagyon meg kell
külömböztetnünk a stilisztikustól; az eredeti írót a fordítótól és
átdolgozótól. Mert ugyanabban a fejezetben a nyelvész EÉVAI így
ír tovább: «Térjünk vissza a' régiekhez. Nálok találjuk fel a'
hibátlanságot megtartásra, a' szó hajtogatásnak, szószármaztatás
nak, szókötésnek tsalhatatlan szabásait. Ezeket én tőlök vévén,
igazán a' tudós nyelvből állandó megegyezéssel közönségessé lett
jó szokásból igyekeztem hívségesen előadnom az én Nyelvtaní
tásomban*) (II. 11). Míg ADELUNG szerint (Magazin I. 1—31.,
84—100., II. 3—50. Lg. bev.) a régi nyelv teljesen elvetendő
és a kétes esetekben Felső-Szászország müveit köreinek nyelvét
kell irányadóul elfogadni, EÉVAI a régiségre utal, mint a hol
egyedül található fel a helyes nyelvhasználat.
A következő fejezet a tisztasággal foglalkozik. «A tisztaság
a' nyelvnek idegen szavakkal és idegen szókötésekkel el nem
keveredése* (II. °2ö). AüELUNGnál (Styl I. 74): «Eein ist, was
nicht mit fremdartigen Theilen vermischt ist», azonban hozzá
teszi: «Das Fremdartige, was in den Sprachen in Betrachtung
kommen kann, sind vornehmlích veraltete, provinzielle, auslándische und sprachwiedring gebildete neue Wörter, Bedeutungen
und Formen. Die erste Art giebt die Archaismen, die zweite die
Provinzialismen, die dritte die Latinismen, Gallicismen, und die
vierte die Neologismen. Allé zusammen werden zu den Barburismen gerechnet)) (Styl I. 74). EÉVAI ezeket a megszorításokat
nem fogadhatja el mind; így láttuk, hogy ő az archaismusokra
nézve homlokegyenest ellenkezőt tanít, mint ADELUNG S így áll
a dolog a provincialismusokkal is: «Vágynak pedig számtalan
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saját jó szavaink, a' mellyeket tsak t u d a t l a n s á g u n k fogat el
tőlünk. Sok forog a' köznépnek nyelvén. Sok rejtezik a' kéz
írásokban és kinyomatott könyvekben. M i n d e n n e m ű tudomá
nyokra m e g vagyon b e n n e k töretve az út» (II. 32). ADELUNG
az archaismusok közé számítja ezeket a szavakat (Styl I. 7 5 ) :
schmeissen e. h . werfen; heischen e. h . fotelem;
Abendmahl e. h.
Abendmahlzeit;
bar e. h. bloss; Baíier e. h . Bürger. Szintúgy
elvetendőnek tartja ADELUNG (Mag. I . 61—78) ezeket a személy
n e v e k e t : Hans, Heinz, Franz stb.
EÉVAI m i n d e n e k e l ő t t külömbséget tesz régi elavult formák
(imád, imája, tudnójok) és régi jó szavak k ö z t : kegyed, irgat,
kór, kórság, gyógyul, vigaszik. Az előbbiekre vonatkozólag azt
tanítja, hogy azokat használni n e m szabad; míg az utóbbiakra
nézve azt kívánja, hogy azokat ismét hozzuk b e a nyelvhaszná
latba, mert «gondolatlanságunk» m i a t t vesztek ki (II. 32).
A következő fejezet a világossággal foglalkozik s talán
n e m lesz érdektelen, h a egymásmellé állítjuk az eredetit és
RÉVAI átdolgozását.
ADELUNG: Styl I. 112. s köv.

RÉVAI: Deákság II. 34. s köv.

«Klarheit und Deutlichkeit sind
zwey Nahmen einer und eben derselben Eigenschaft, nur mit dem
Unterschiede, dass der erstere ein
wenig mehr figürlich ist, als der
letztere. Klar nennet man das, was
vieleLichtítrahlendurchlásst, einen
hohen Grad der Durchsiehtigkeit
hat. Die Klarheit des Styles, bei
•den römischen Schriftstellern per
spicuitas, ist alsó diejenige Eigen
schaft desselben, nach welcher die
ganze Vorstellung, welche der Sprechende hat, rein und unvermischt
durch die Worte gleichsam durchscheinet; wo der Vortrag lauter
Licht, und die Rede ein heller
Strom ist, wo man überall auf
den Grund seben kann.»
A világosság kellékei nála: 1.

«A' világosság azon tulajdon
sága a' szép tollnak, melly által
beszédünk olly értelmes, hogy min
den gondolataink nyiltan vágy
nak. Latán nevezete perspicuitas
vagy claritas.
Világosnak mondjuk, a' min a'
világosságnak feles sugarai által
hatnak, 's a' min a' mi szemeink
is tisztán általlátnak. Olly tulaj
donsága a' tollnak a' világosság :
melly szerint a' szóllónak minden
képzelete a' szavakon szinte által
világít : hol az előadás mind azon
világosság; a' beszéd tiszta patak,
mellynek fenekére mindenütt be
láthatni.*

RÉVAI a világosság elleni hibákat
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Die ftede muss einen gewi*sen
Versfcand habén. 2. Die Vollstándigkeit des Verstandes. 3. Die
Einheit. 4. Die Leichtigkeit.

sorolja fel: 1. az értelmetlenség,
2. a' többértelműség, 3. a' homályosság.

Az első kötet részleges tárgyalását ezzel befejezem, mert
így lehetne folytatni az összehasonlítást az egész kéziraton végig,
a nélkül, hogy czélunkhoz közelebb jutnánk. RÉVAI sok helyet le
fordít, sokat átdolgoz és sokat teljesen átalakít a maga elveinek
negfelelöen. A kézirat többi részében követve AüELUNGot ő is
tovább tárgyalja a stílus egyes tulajdonságait.
RÉVAI, a ki az első kötetben majdnem teljesen mint át
dolgozó áll előttünk, a második kötetnek jó részében teljesen
önálló, t. i. ott, a hol nem a stiliszta, hanem a nyelvész beszéL
A második kötet «a' szép tollnak különös nemeit» foglalja
magában. A stílust ADELUNG az író czéljának megfelelően osztja
föl; megkülómböztet alsó, közép és magas stílust. Ugyanezt
a fölosztást átveszi RÉVAI is, és mikor a törvényes iratok stílu
sáról beszél, röviden összefoglalja főbb nyelvészeti elveit (HL
51 —100). Itt ismét a nyelvész RÉVAI szól hozzánk erős vitatkozó
hangon; elvei erősségének és megdönthetetlenségének teljes tuda
tával. Felveti a kérdést: mi az oka, hogy a Debreczeni Gram
matika «hallatlan, rémítő tsodái» (III. 67) elterjednek, és VERSEGHY
((megátalkodott tudatlansága*) tért hódít. A főok RÉVAI szerint
(III. 93): ((Nemzetünknek gondolatlan ítélete és oktalan büszke
sége : született Magyar vagyok, anyám tejével szoptam hazai
nyelvünket, tudok Magyarul; miért?'s kitől tanúijak Magyarul?»
íme ugyanaz a RÉVAI, kinek első szaval az egyetem tanszékén
is ezek voltak: nem tudunk magyarul. Azután sorra veszi az
ikes ragozás kérdését, a birtokos és a birtok egyezését, ha a
birtokos többesben áll, az öröklött czímek szórendi helyét, a
participiumok használatát, szóval nagy nyelvészeti munkáinak
leginkább támadott pontjait. (V. ö. MELICH: Révai M. nyelv
tudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből
XX. k. 4 sz., a hol ezen kérdések behatóan vannak fejtegetve.)
Van azonban egy része a kézirat harmadik kötetének,
mely főleg érdekes, t. i. tisztázza RÉVAI viszonyát a nyelvújítás
hoz. KAZINCZY tudja RÉvAiról, hogy «új szót teremteni nem
szeretett.) (Tud. Gyűjt. 1817. II. 12. 92) és érti is felfogását,
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mert RÉVAI elsősorban nyelvész, ő pedig szépíró. (KAZ. Lev. IV.
88.) Ebben a kérdésben érdekes lesz egymás mellé állítani egy
részt KAziNCZYt, a nyelvújítás vezérét, másrészt VERSEGHY^ «a
Szolnoki nyelvrontót», mint RÉVAI nevezi (KAZ. Lev. IV. 42.)
és magát RÉvAit. KAZINCZY VERSEGHYt nem becsültej «megromlott
fejű grammaticusnak» nevezi (Lev. IV. 252); tudta róla, hogy ő
a dunántúliaknak vezére, munkáit nem szerette, s magát- azon
«senkik)) közé sorolta, kik V E R S E G B ^ nem tudják olvasni. (Lev.
IV. 117.) És ennek sok oka volt. VERSEGHY ugyanis egész nyíltan
síkra szállt KAZINCZY és iskolája ellen: «Az írók kötelesek
inkább az egész nemzettől nyelvbéli törvényeket várni, és ha a'
közönséges szokástúl, mellyet az analógyiábúl felette könnyű ki
tanulni, közrebocsátandó Írásaikban eltávoznak, akkor valóban
nem az egész nemzetnek írnak, hanem csak önnön magoknak»
(Tiszta Magy. 7). A «Filozófia talpigazságaira épített Felelet» ez.
munkájában (2. 1.) felszólítja a nemzetet, hogy álljon elő az, a
ki az új magyar könyveket teljesen érti. 0 nem értette s ezért
kénytelen volt a munkások közül kiállani. A Mondolat írója
neki (tclarissimus aucton>, és a «Magyar grammatika, avvagy
Nyelvtudomány»-ban így ír: «A' Mondolat minden figyelemre
méltó és böcsülhetetlen feddésével világosan megmutatta, hogy
nyelvünk hasonló lesz a' babyloni zavart nyelvhez» (25. 1.).
Nagyon természetes, hogy ezek a nyilatkozatok KAZiNczYnak
nem tetszettek.
RÉVAI a nyelvújítással csak ezen kéziratában foglalkozott,
ezt pedig korában senki sem ismerte. ((Értetlenül rontják a'
nyelvet — így ír (III. 69) — nómelly új szókoholók, magukat
hányó vető tudatlan bódult fejek. Megszűkült szegénynek tartják
gazdag böv nyelvünket: mert azt nem tanulták meg sem a'
régiségekből sem a' tiszta Magyar Népnek beszédéből . . . El
távozván attól, a' mit nem is értenek, azaz a' nyelvnek hasonló
ságától, 's annak állandó törvényétől, melly szerónt már régtől
fogvást bizonyosan meghatároztatott, mi módon, miből, mi szár
mazhatok, oktalan képzelésök után az előtt soha nem hallatott
éktelen tsodákkal terhelik a' nyelvet». És nyelvünk most már
meg van rakva ilyen «zab»-származékokkal. Majd más helyütt
(III. 96—97) azt mondja, hogy a mai szokás nem egyforma,
hanem változó. Van azonban jó szokás is «a' régi írott emlé-
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kékben, és a' tiszta köznépnél)). Itt kell tanulni. De az újítók
ettől elvonják az országot «szemtelen és tudatlan vakmerőségek
kel)), mert azt állítják, hogy őseinknek nem volt tiszta nyelvük:
«a' köznépet durvaságáért utálják, 's megvetvén a' régieket,
ezekkel megegyező szóllásaikra, valóságos ritkaságainkra figyelmetességök sem lehet. Szegény a' nyelv, noha ebben igazán ők
szegények: élő még a' nyelv, az ő kezökben vagyon, szabadok
vele; ők bővítenék azon, ők szépítenek. Tudatlan fővel, tehát
veszett ízzel, fertéztető kézzel bele kapnak a' nagy munkába. A'
régi, ősi, tiszta, bőv nyelvnek híre nélkül, annak minden hason
lósága ellen, bódult eszök után, éktelen új szavakat koholnak :
a' mellyek helyett régen vágynak már más jobb, alkalmasabb, igaz
Magyar szavaink)). Majd egyes új szókat támad meg, (III. 69),
így a BARÓTI SZABÓ DÁVID által készített honny (honnyát elárulni)
e. h. hon, s így ír (III. 71): «Nem tudom, mi nyavalya érte a'
többi, külömben jeles és okoskodva író szerzőket is: kik ebbe
a' rossz költésü^honnyi
záptojásba bele bódulván, azzal élnek
a' civis hazafi helyett». Az új felváltó (obses) helyett a régi túsz
szót ajánlja.
így találkoznak a nyelvújítás mozgalmának elitélésében a
nagy ellenfelek: VERSEGHY és EÉVAI. Míg azonban VERSEGHY nem
annyira a nyelvújítás ellen, mint inkább az írói nyelvnek és
tekintélynek határtalan túlbecsülése ellen küzd, addig EÉVAI
tovább megy és az egész mozgalmat elítéli.
És lássunk még néhány sort EÉVAI kéziratából (III. 50—51):
«Hazámhoz vonzó szeretetem már jóval előbb, most pedig hiva
talom szentsége is, annál bátrabban szólltat engem minden eféle
sérelmek, szeplők, és motskok ellen. Nyelvünknek igaz tudós
esméretére, 's a' benne elhatalmazó képtelenségektől való irtózásra,
először is íróinkat nem csak ébresztem, hanem szántszándékkal
ingerlem is, fáradságos munkáimban a' Bővebb Magyar Nyelv
tanításban, a' Magyar Deákságnak Eégiségeiben. . . . Édes Anyánk
a ' H a z a ; ennek nyelve közös kintsünk vele,'s megbetsűlhetetlen
örökségünk. Nekem is igazságom vagyon hozzá, mint akárkinek
közülünk, mert Magyar vagyok. Azonban öregbíti iránta való
gondoskodásomat különösen hivatalomnak is megfelelő hívségem.
Jó okon tehát senki sem neheztelhet reám : ha annak ügye mellett,
belső meggyőződésemen erősödött nemes bátorsággal oda szóllok
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már Urainknak is, Tisztbéli Deákjainknak, Jegyzőinknek, 's ezeket
igazgató Nagyjainknak». . . .
Ezután EÉVAI ismét folytatja ADELUNG átdolgozását és a
«történetíró tollrób kezd beszélni. Itt és a következő fejezetekben
eltérés csak annyiban van, hogy EÉVAI jóval rövidebb, mint
ADELUNG.

A kézirat azonban csonka. Az utolsó fejezet, mely ki van
dolgozva, a «Felső Tollról» (Höhere Schreibart) szól. A következő
fejezetnek már csak a czíme van meg: a' tollnak egyes nemeiről.
(Verschiedene Arten des Styles nach der áussern Form.) Ezután
néhány lap üresen van hagyva, valószínűleg ezen hiányzó rész
számára, majd a tartalomjegyzék következik, mely azonban szintén
nem teljes, csak a hiányzó fejezet czíméig van meg. Azonban
ezen nyomdába készült kézirathoz van néhány lap kötve, mely
a hiányzó fejezetet tartalmazza eredeti fogalmazványban, de ez
is befejezetlen.
Van azonban még egy utolsó fejezete ADELUNG művének:
Erfordernisse und Hülfsmittel der guten Schreibart, melyben
általában a költőkről, a költészetről, a lángészről stb. van szó.
Ebben a részben ADELUNG teljesen az 1740—60 közé eső idő
szak felfogását vallja: «die Dichtkunst soll ergötzen und beJehren» s ilyen elvek mellet a költőnek és írónak sok becse
nincs. ADELUNG ki is mondja, hogy egy jó kereskedő hasznosabb
polgára az államnak, mint egy jó költő (^Styl II. 370). Van-e a
költészetnek gyakorlati értéke? Ha nincs, úgy mire való a köl
tészet? Az író a nyelvet nem műveli, nem szépíti, — mondja
ADELUNG, — mert joga, de meg tehetsége sincs hozzá; a lángész
pedig nem egyéb, mint a lélek alsóbb rendű tehetségeinek mér
téken fölül való kifejlődése (Styl II. 359). Ilyen felfogással az
után nem vesz tudomást kora irodalmáról, sőt a legnagyobb
lekicsinylés hangján beszél róla; nem ismeri WiELANDot, SCHILLERt, K/LOPSTOCKOt, LiESSlNGet.

Hogy mikép dolgozta volna fel EÉVAI ezt a fejezetet, azt
nem tudhatjuk; de azt bizonyosra vehetjük, hogy nem úgy,
mint ADELUNG, mert EÉVAI maga is költő volt.
2. A EÉVAI-kutatóknál nem egyszer találkozunk azzal a
felfogással, hogy működésére ADELUNG n a g y hatással volt. így
EÁNÓCZI (EÉVAI MIKLÓS élete), majd ő utána EUBINYI foglalkozik
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a kérdéssel a Nyelvőr XXXII. kötetében «Grimm és Kévai» ez,
értekezésében ( = NyF. 6. sz.). A kérdéssel foglalkozni kell, mert
a «Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanítására)) ez.
sorozat XIII. füzetének 12. lapján EUBINYI úgy tűnteti föl a maga,
értekezését, mint a melynek ismerete EÉVAI érdemeinek helyes
megítélésére okvetlen szükséges. És ha elfogadjuk is SIMONYI
állítását (Elaboratior Grammatica III. Utószó, 337), hogy EUBINYI
«kegyeletes gonddal tanulmányozta Eévai írásait», ki kell mutat
nunk, hogy n a g y o n i g a z s á g t a l a n Í t é l e t e t m o n d o t t
r ó l u k . ADELUNG és EÉVAI viszonyának kérdésével MELICH JÁNOS
foglalkozott az Akadémia EÉVAI-ünnepén tartott felolvasásában,
a melyet fennebb idéztünk; azonban ő főleg a kérdésnek törté
neti oldalát vizsgálta, mi pedig az egyes állítások kritikai értékét
fogjuk kutatni.
EUBINYI értekezésének egyik helyén (Nyr. XXXII. 68) így
ír: «Mint magyar elődeitől, Adelungtól is tanúit Eévai sokat,
különösen a mi a nyelvtan részleteire vonatkozik. Sőt határo
zottan többet tanúit Eévai Adelungtól, mint eddigi tudásunk
szerint felfoghattuk. A d e l u n g g y ű j t ö t t a n y a g á n a k t e r 
j e d e l m e , v i l á g o s e l ő a d á s a , á t t e k i n t h e t ő beosz*
tása, e g y á l t a l á n m u n k á l k o d á s á n a k egész i r á n y a
lerí E é v a i könyveiről)).
EÉVAI ismerte ADELUNG nyelvtanát, hivatkozik is rá (Gramm.
942, 943), azonban a két nyelvész munkáinak iránya és szelleme
annyira elütő, hogy hatásról szó sem lehet. EUBINYI szerint már
ADELUNG munkájának külső formája is hatott EÉvAira, mert
EÉVAI, mint ADELUNG két kötetben írta a nyelvtanát (ez téve
dés : EÉVAI Grammatikája 3 kötetből állt), azután EÉvAinál is,
AüELUNGnál is találunk polémiát; ezek azonban annyira külső
ségek, hogy nem bizonyítanak.
EUBINYI szerint (Nyr. XXXII. 65) «a 19. század elején
valóságos Adelung-láz volt a magyar irodalomban. Nyelvész és
Adelung azonos fogalmakká váltak» . . . Ez így van, KAZINCZY is
sokszor hivatkozik ADELUNGra (Lev. III. 254. IV. 137. XII. 317.
XIV. 191. stb.), azonban EÉvAinak nyelvészeti munkái a XIX.
század elején már készen voltak. Az Antiquitates alapjait már
1783-ban megtaláljuk: «Eévai János Miklós értekezése a' régi
magyar írásmódról)) ez. kéziratban (M. N. Múz. 614. Fol. hung.;
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kiadta MELICH a Magyar Nyelvben 1908). Az Antiquitas mai
formájában 1800-ban már el volt látva az <<imprimatur»-ral.
EÉVAI nyelvtanára nézve pedig VIRÁG BENEDEK 1803 okt. 23-án
ezt írja KAziNczYnak : «Révai Miklós János is azt hirdeti, hogy
már inde a' 20 et amplius annis dolgozza Grammatikáját*. Es
1799-ben, mikor RÉVAI nyugdíjért folyamodik, egyik támogató
érvül hozza fel, hogy már 20 éve foglalkozik a nyelvészettel és
nyelvtanából mellékel is részleteket. Es ezen két munka RÉVAI
életviszonyai közt csak egy egész élet fáradságos munkájának
gyümölcse lehet.
A Nyr. XXXII. k. 66. lapján olvassuk : «Soha talán oly
éles ellentét tudósok közt nem volt, mint Révai és Verseghy
közt, és Verseghy Proludiumát «ad systema Adelungianum» íría,
amaz Adelung után, kinek Révai feltétlen híve volt».Ha mind
ketten hívei ADELUNGnak, miért van közöttük ellentét, és miért
támadja meg RÉVAI VERSEGHYnek Proludiumát a Magyar Hír
mondó 1795 márcz. 20-iki számában? Az ő küzdelmük nem
két tudósnak, hanem két iránynak a harcza. (V. ö. Császár E.
VERSEGHY F . élete. 189—213. 1.)
Hogy RÉVAI módszere történeti-e, arra RUBINYI úgy felel,
hogy nem az. Erre csak azt kérdezzük, hogy mi az Antiquitates
(melyről RUBINYI alig vesz tudomást). Nem AüELUNGnál jelenik
meg először annak az elvnek hangsúlyozása, mely bizonyos
nyelvtörténeti felfogást tesz a nyelvtan alapjává. (Nyr. XXXII.
68—69.) Már a humanista nyelveszek sürgetik a hazai régiségek
felkutatását, MOLNÁR ALBERT régi magyar szavakat közöl szótára
végén. ADELUNG tanítását a nyelvtörténetre nézve GOTSCHED
Sprachkunstjából veszi (1762-ik kiadás 8. 1.): «Doch es ist einem
Sprachlehrer sehr nöthig , . . auch die áltern Schriften der
Sprachlehrer und überhaupt die áltesten Bücher seines Vaterlandes zu kennen. Die mannigfaltigsten Stuffen, die eine Landessprache allmáhlich bestigen hat, gebén ein grosses Licht in den
Ursachen der Regein, und in den Veránderungen, die sie erlitten
habén». A humanista nyelvtanokban azonban több a nyelvtörté
neti felfogás, mint AüELUNGban és egész iskolájában, s RÉVAI
csak azokból tanult. (V. ö. MELICH, id. m. 33.)
RUBINYI (Nyr. XXXII: 109) RÉVAI örök dicsőségének tartja,
hogy a személyragok névmási eredetét felfedezte, azonban hozzá-
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teszi, hogy erről már SYLVESTER JÁNOS is tud. A személyragok
névmási eredetét nem RÉVAI, se nem SYLVESTER fedezte fel.
Örökségképen szállott az a héber grammatikákból a későbbi
nyelvtudósokra; és hogy a személyragokat a személynévmások
ból igyekezték megmagyarázni, annak oka első sorban az a
százados tévedés volt, mely az összes nyelveket a héberrel
rokonította és belőle származtatta. Már FIELLSTRÖM (Grammatica
Lapponica. 1738) is kimondja (57. 1.), hogy az m rag a mon
személy névmásból származik. ADELUNG is azt mondja (Lg. I.
764), hogy az igei személyragok eredetileg névmások, azért
annyira hasonlók a különféle nyelvekben :
Ich lieb-e
Du lieb-est
Er lieb-et

tptk-co
(piX-etq
ipri-et

am-o
am-as
atn-at.

RUBINYI azt mondja (Nyr. XXXII. 68), hogy RÉVAI még
több történeti felfogást Í3 tanulhatott volna AüELUNGtól, mint a
mennyit tanult. Nézzük ADELUNG történeti felfogását, s hamar
-tisztába jöhetünk RUBINYI állításának értékével. A nyelvek rokon
sági viszonyairól ADELUNGnak tiszta képe nincs. Mithridatesóben
{I. Vorr. VI—VII.) 1806-ban így í r : «Weit angemessener war
es daher dem ersten Anscheine nach, als man den Vorschlag
that, zur Vergleichung der Sprachen eine gewisse Anzabl von
Wörtern des ersten Bedürfnisses zu wáhlen, d. i. von Nahmen
solcher Gegenstánde, für welche jedes, auch noch so ungebildetes
Völkchen Nahmen hat, und habén muss». Azonban — folytatja —
ha helyes volna ez az eljárás, akkor a nyelvrokonság nagyon
könnyen kiterjeszthető volna olyan népekre is, melyeknek egy
máshoz semmi közük nincs, így a görögre, latinra, perzsára,
németre stb. Hogy pedig a görögben vagy a perzsában olyan
szavak vannak, melyek egyes német szavakhoz hasonlók, ennek
magyarázatát abban találja, mert a gótok valamikor nagyon régen
együtt laktak a görögökkel és szívességből (!) ott hagyták náluk
néhány szavukat. (V. ö. ADELUNG: Aelteste Geschichte 352.) (V.
ö. még Wb. II. k. 1436. a Joch szónál.)
ADELUNG szerint a nyelvnek van gyermek-, ifjú- és férfi
kora, vagyis a nyelv folyton tökélesedik, a felesleges vagy meg
nem felelő elemeket kilöki magából. Minél régebbre megyünk
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tehát vissza a nyelv életében, annál tökéletlenebb állapotát
fogjuk találni. Minden helyes vizsgálódás alapja a mai nyelv
lehet csak, de nem a népnek a nyelve, hanem csak a művelteké,,
mert a nép nehezebben teszi magáévá az új eszméket.
Ilyen mester után nem indulhatott RÉVAI, a ki, midőn a&
írok, kérők, imák, kér nők igealakokról beszél (Gramm. II. 1034)r
azt mondja, hogy ő ezeket « c o n t r a m o r é m h o d i e r n u m ,
d e g e n e r u m p r o f e c t o H u n g a r o r u m » tanítja, teljesen
híven a régi helyes használathoz és szokáshoz. Az Antiquitatesben
(Preef. 1.) a régi időből származott írott emlékeket annál fontosabbaknak tartja, minél régibbek és tanulmányozni kell őket,
«ut hsec pauca saltem v e n e r a n d a e a n t i q u i t a t i s a d . . .
utilitatem in linquse studio non contemnendam servata perennent».
Érdekes összehasonlítani azon két végletet, melyet egyfelől
RÉVAI képvisel a «veneranda antiquitas» hirdetésével, melylyel
szemben VERSEGHYnek, HERDER és ADELUNG tanítványának a
régiség «Afterkultur» (Gramm. 15), és azt bizonyítja (Tiszta
Magy. 3—10), hogy a régi nyelvre támaszkodni semmi esetben
nem lehet, mert a nyelv fejlődik és tökéletesedik.
Ezek után felmerül a kérdés, hogy vájjon ADELUNG nyelv
tana hatott e a RÉVAiéra. RÉVAI nyelvtana teljesen a régi latin
héber nyelvtanok beosztását mutatja: a) introductio, b) orthoepia^
Rechtlesung, c) prosodia, Tonmessung, d) orthographia, Rechtschreibung, e) Etymologia, Wortforschung, f) syntaxis, Wortfügung. Ezzel szemben ADELUNG a nyelvtant két részre osztja (Lg.
I. 117—118): I. Orthologie: von der Fertigkeit richtig zu reden r
II. Orfchographie: von der Fertigkeit richtig zu schreiben. Az
orthoJogia részei: I. Von dem Ursprunge oder der Bildung der
Wörter oder E t y m o 1 o g i e. II. Von den Wörtern als Redetheileh,
ihrer Biegung oder F l e x i ó n . III. Von der Zusammensetzung
einzelner Begriffe und Wörter, oder der C o m p o s i t i o n . IV.
Von der Verbindung mehrerer Wörter zu einem Satze, von dem
S y n t a x , * ) oder dem Redesatze. — RUBINYI azt mondja (Nyr.
XXXII : 67), hogy ADELUNG hatása sokszor egész nyelvtani
szerkezetek átvételében nyilvánul, mert a nyelvtanban RÉVAI
szerint (Gramm. I : 23) «Generales leges quattuor sünt: consue*) ADELUNG mindig d e r S y n t a x - o t ír.
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tudó, analógia, etymologia et euphonia». ADELUNG szerint (Lg.
I : 109): «Gesetzgebende Theile in der Sprache: 1. Der Sprachgebrauch, 2. Die Analogie, oder Spracháhnlicbkeit, 3. Etymologie,
4. Wohllaut»,*) és KUBINYI hozzáteszi, hogy nem feladata azt
megállapítani, hogy e nyelvtani szempontok mily viszonyban
vannak a régi grammatika megkövesedett rendszerével, ő csak
«zt a nagy e g y e z é s t óhajtotta kimutatni.
A mi elsősorban ezt a beosztást illeti, ez már nagyon régi,
már Quintilianus (Instit. Orat. I, Cap. 6.) is ismeri: «Analógia,
etymologia, consuetudo sünt prsecipua linquae excolendae média».
Az euphoniát a középkori humanista nyelvtudósok veszik be a
negyedik törvénynek s azóta általában ez a felosztás divatozott.
EÉVAI pedig nagyon valószínűleg, nem ADELUNGból vette ezen
felosztást, mert elsősorban klasszikus műveltségű tudós volt és
ha AüELUNGot használta volna forrásul, akkor bizonyosan átvette
volna ADELUNG újításait is, melyek mindenesetre nagy haladást
jelentenek a nyelvtanirodalom történetében s a melyeknek fon
tosságát és jelentőségét KÉVAI mindenesetre belátta volna.
Még fontosabb külömbséget találunk azonban, ha ezen
kérdésen belül azt vizsgáljuk, hogy a négy törvény közül melyiket
tartja ADELUNG és melyiket EÉVAI a legfontosabbnak. ADELUNG
szerint (Lg. I : 104): «der Sprachgebrauch ist der erste und
höchste Gesetzgeber» s mint ilyen kiterjed mindenre a nyelv
ben : a ragozásra, képzésre, szabályozza a kiejtést és írást egy
aránt. VERSEGHY szerint is (Proludium 74): «Pálam igitur est:
consuetudinem supremum linquarum judicem esse». Ezzel szem
ben EÉVAI azt tanítja (Gramm. I : 35), hogy ha valaki nyelvünk
tanulmányozásában csak a szokást követi, nagy tévedésekbe esik.
A. ki azonban a szokást az etimológiával egyezteti össze, a legczélravezetőbb munkát végzi; hanem EÉVAI azon etimológiát érti,
mely a nyelv természetét kutatja, és megfelelő Ítélőképességgel
rendelkezik.
ADELUNG a nyelvhelyesség eldöntésében az etimológiáról
tudni sem akar. Nagyon sok helyütt (Lg. I. Vorr. VIII., MAGAZIN
II. 97—121) foglalkozik ezzel a kérdéssel és oda jut, hogy azon
esetben, ha az etimológiát teszszük meg a legfőbb bírónak, csak
*) Ugyanígy VERSEGHY: Proludium 76.
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az « o s t o b a s á g n a k » készítjük elő az utat. Az etimológiához
(mely alatt ADELUNG a szóknak elemeikre való bontását érti) csak a
kétes esetekben szabad fordulnunk, hogy a szavak bonczolgatása
által a helyes utat megtaláljuk. Ennek az etimológiának alapja
azon elv, hogy a nyelvet saját magából kell kifejteni, rokon
nyelvek nélkül, úgy mint ezt pl. a Czuczor-Fogarasi-féle szótár
ban találjuk, mely ADELUNG hatása alatt készült.
EÉVAI össze akarja egyeztetni az etimológiát a szokással,
mert «de eonsuetudinibus ea est recta, quam etymologia probat»
(Gramm. I. 158). Szerinte (Gramm. I. 35—36) meg kell ismerni a
hazai nyelvet, a melyet most beszélnek, a milyen nagy területen
•csak lehet; azonkívül azonban tanulmányozni kell a régi nyelvet
is, a milyen messziről csak emlékeink vannak, mert ha ezt nem
teszszük, «megsértjük jusokban Üstökös Atyáinkat, kiknek akaratjok külömbözött a' most élőknek akaratjuktól; megsértjük
jusokban Hív Maradékinkat is». (Megfogyatkozott okoskodás 126.)
A helyesírás főszabálya AüELUNGnál (Lg. II. 642): «Schreib,
wie du sprichstw, és VEESEGHinél is (Tiszta Magy. 23): «Úgy
írjunk, ammint beszéllünk». EÉVAI nem ezt tanítja, hanem (Gramm.
I. 152): Orthographise princípium primum et certissimum est
«tymologia» . . ., azonban, — mint tovább mondja, — vannak
sokan, a kik a kiejtést tekintik a helyesírás főszabályánál és
még a régiség tekintélyét is kétségbe merik vonni. EUBINYI szerint
(Nyr. XXXII. 197) EÉVAI a köznép beszédjót és kiejtését megveti.
Itt EUBINYI nem értette meg EÉVAit, mert ő csak azt helyteleníti,
ha az írás alapjául a köznép ingadozó és hibás kiejtését akarják
megtenni s így írnak : hej (locus) mej (pectus) e. h. hely, mely
(Gramm. I. 154—155).
így összevetve tehát a nyelvtan egyes részeit, látjuk, hogy
itt « e g y e z é s r ő l » szó sem lehet ós hogy a nyelvtant illetőleg
EÉvAinál ADELUNG hatásáról nem beszélhetünk. MELICH (id. m.
32. 1.) azt mondja, hogy a történeti érzékben nevelkedett EÉvAinál
a régi nyelvnek, mint fő birónak elfogadása Varró hatásából
magyarázható meg, Én azonban úgy fogom fel a dolgot, hogy
EÉVAI t a n í t á s a a régi nyelvet illetőleg
teljesen
ö n á l l ó v o l t é s f ü g g e t l e n m i n d e n h a t á s t ó l . EÉVAI
olvasta és tanulmányozta a régi nyelvet és nyelvemlékeket s
így vette észre, hogy korának nyelve sok tekintetben külömbözik

308

VELLEDITS

LAJOS.

a régi századok nyelvszokásától. Látta pl., hogy az ikes ragozás
egész a XVII. század végéig teljesen következetes, míg korában
már ingadozó. Egységet akarván teremteni, a r é g i , k ö v e t k e 
zetes, t e h á t s z e r i n t e egyedül helyes h a s z n á l a t o t
és s z o k á s t á l l í t o t t a f e l k ö v e t e n d ő p é l d á u l . És így
volt ez minden olyan kérdésben, melyben a régiség helyességét
vitatta. Azután foglalkozott ő Varróval és a humanista grammatistákkal is, tanult is tőlük; de azt hiszem, a r é g i n y e l v 
h a s z n á l a t h e l y e s s é g é r ő l v a l l o t t t a n í t á s a telje
s e n e r e d e t i és f ü g g e t l e n , vagyis nem úgy jött rá, hogy
Varrót olvasva annak elveit alkalmazta a magyar nyelvre; hanem
tanulmányozta a magyar nyelvemlékeket, látta a bennük uralkodó
következetességet s ennek alapján tette meg a régi nyelvszokást
fő irányadóul a mai helyes nyelvhasználat kérdésében is. Hogy
ezen tanítását erősítse, hivatkozik Varró hasonló felfogására.
A nyelv eredetére nézve RÉVAI azt tanítja, hogy a nyelvet
az ember Istentől kapta. RUBINYI azt mondja róla (Nyr. XXXII.
144—145), hogy: «ha nem Adelungot követi és ismerteti, istenhez
menekül e kérdés megoldása elől». «Az ősnyelv fejlődósének, a
nyelvek és nyelvjárások viszonyának tárgyalásához csak annyit
tud, a mennyit Adelungból lefordíthatott)). A hány állítás, annyi
tévedés.
ADELÜNG szerint a nyelvet az egyszerű ember, a természet
vad fia alkotta a természeti hangok utánzása által. AüELUNonak
LOCKE a mestere, «der den Ursprung aller unserer Erkenntnisse
da fand, wo sie wirklich zu suchen ist, in der Empfindung durch
die Sinne» (ADELUNG: Gesch. d. Philosophie 442).
RÉVAI azt vallja, hogy a nyelvet az Isten adta az embernek,
ezzel akarván őt. más teremtménytől megkülömböztetni (Gramm.
I. 12. Szép Toll III. 96), a nyelv «mennyei ajándék» (Deákság
I. 11). ADELUNG az ilyenfajta felfogás ellen egyenesen tiltakozik,
mert ezzel csak csodát halmozunk csodára (Lg. I. Í83—184).
RUBINYI szerint HERDER, mint ellenfelének, VERSEGHYnek mestere,
és mint a n é p k u l t u s z k é p v i s e l ő j e , csak a lekicsinylés
hangján kerül szóba RÉVAinál (Gramm. I. 292). HERDER csak
ezen a helyen fordul elő RÉVAinál, de itt s z ó s i n c s n é p i
k u l t u s z r ó l , RÉVAI csak megjegyzi, hogy csodálatos dolog,
h o g y VERSEGHY, HERDER t é v e d é s é t ő l
vezéreltetve
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o l y a n s z e r e n c s é t l e n ü l g o n d o l k o d i k a n y e l v ere
d e t é r ő l . HBRDER ugyanazt tanítja, mint ADELUNG, EÉVAI tehát
nem «menekül» e kérdés megoldása elől Istenhez, hanem korának
egyik tudományos felfogását teszi magáévá. (Vö. Sűssmilch
elméletét.)
EÉVU nyelvtanának harmadik kötetében a 4—8. lapon
röviden összefoglalja ADELUNG tanítását a nyelv eredetéről. Azon
ban a végén hozzáteszi (Gramm. III. 8), hogy ezzel a fejtgetéssel
azoknak is megfelelt, «quibus piacere non potest primigenia
lingua, in scriptis meis tam ssepe repetita».
Es EÉVAinak ezen tételéből, melyet a nyelv eredetére nézve
tanított, nagyon természetesen következik felfogása a nyelvrégi
ségről. Az ember Istentől kapta a nyelvet, ez a nyelv tehát
tökéletes volt, a használat folytán azonban mindjobban eltért
eredeti tisztaságától. Mármost minél régebbi alakját vizsgáljuk,
annál tisztább állapotban találjuk és a mostani nyelv hibáit a
régi nyelvszokás szerint kell megjavítani. ADELUNG nem így
okoskodik. Szerinte a nyelv tökéletlen ember műve, mely a
műveltség fejlődésével finomul, vagyis a régi rossz állapotból
mind jobba jut. A régiségnek értéke nincs, de a népnyelvnek
sincs, mert a nyelv csak a művelt társadalomban fejlődik.
Nézzük meg, hogy milyen viszonyban van ADELUNG és
EÉVAI a népnyelvhez. ADELUNG a népnyelvet egyenesen megveti,
mert az akadályozza az általános érthetőséget, mely a beszédnek
első főkelléke (Lg. I. 88). Németországban a «Hochdeutsch» az
egyedüli helyes beszéd, a többi nyelvjárásnak értéke nincs. A
nép költészetéről csak lekicsinyléssel beszél (Wb. Vorr. I. XIV.):
«Die Sprüchwörter gehören grösstentheils in die niedrige und
pöbelhafte Sprache. Ich habé es daher nicht der Mühe werth
gehalten, sie zu sammeln, und noch weiter fortzupflanzen. Wer
in ihnen, und andern schmutzigen Blümchen des grossen Hauffens den Kern der deutschen láprache suchet, der kann einen
reichen Vorrath davon in Gottscheds Sprachkunst finden».
EÉVAI mindenekelőtt az egyik nyelvjárás kiemelését sohasem
tanította; az ő elve az (Gramm. I. 36), hogy meg kell ismerni
nyelvünket, úgy a mint van, még pedig nemcsak a műveltekét,
hanem a köznépét is, melyet olyan sokan lenéznek a ((váloga
tósak)) közül, bár ezáltal «iniuria fit, et valde imperite». A
Nyelvtudományi

Közlemények

XXXY1H.
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«Magyar Hirmodó» 1782 januári számában RÉVAI felszólítja az
olvasókat, hogy gyűjtsék a közénekeket, melyeket «víg asztalaik
nál*) énekelnek, azonkívül «a' közönséges, tréfás, enyelgő szerelmes
énekeket is»; melyeket ha az egész hazából együvé küldenek,
«a' különb-különb vidékekben lakóknak különböző szóejtéseket,
természet indulatokat gyönyörködve csodálhatjuk)). BÁNÓCZI ehhez
a következő megjegyzést fűzi (RÉVAI M. élete 83): «Tegyük azon
ban hozzá, hogy Révai sem a nép nyelvét, sem pedig költészetét
nem becsülte kellően. A tájszók gyűjtése mellett felszólal nyolcz
évvel utóbb még egyszer; a közéneket azonban nem is említi
többé,... s hogy ezt tette, é r d e m ü l n e m t u d h a t j u k
b e n e ki». Azonban nem mondja meg, hogy miért nem érdeme
ez RévAinak. Hogy szép terve nem sikerült, annak oka inkább
a nemzet érzéketlenségében keresendő, melyről BARÓTI SZABÓ
DÁVID is panaszkodik (Kisded Szótár 290.1.), hogy ő is felszólította
nemzetét az anyaggyűjtésben való segédkezésre, azonban «nem
találkozott (ezt fájdalom nélkül nem említhetem) igyekezetemnek
eggy Elő-mozdíttója is».
RÉVAI, tudjuk, szótár készítésének gondolatával is foglal
kozott s a M. N. Múzeumban levő 2213. Quart. hung. jelzésű
kéziratcsomóban van egy írása, melyben MAKÓ PÁL «Egy magyar
szótárnak készítésére intéző vélemények)) ez. kis munkáját le
másolta. Ott olvassuk a következőket: «A' köznéppel való gyakor
társalkodás és tőle tartományi szavaknak kitanúlása. Mert ugyan is,
ki nem tudgya, hogy egy valaminek külömbféle nevei és szójegyei
vannak, az egymástól távolabb telepedett országnak részeiben*).
RÉVAI tehát ismerte a táj szók nagy jelentőségét és ebből a szem
pontból sem állíthatjuk őt ADELUNG mellé.
BÁNÓCZI szerint (RÉVAI M. élete 309) RÉVAI ADELUNoot
követve csak az irodalmi dialektusokat említi: a dunáninnenit
és túlit, az erdélyit és főleg a székelyt; a göcseji, a palócz és
csángó nyelvjárásokról nem is tud. Csak felületesen átlapozva
RÉVAI munkáit, a következő helyeket idézem: a n ó g r á d m e g y e i
dialektus: Antiquitates 144; a v a s m e g y e i : Gramm. III. 32;
a b a r a r a n y a m e g y e i : Gramm. III. 229; a p a l ó c z : Ant.
101—102, a hol arról szól, hogy magyar ember írta-e a Halotti
Beszédet, s azt mondja, hogy a Kényeskedők, a kik restek vissza
tekinteni nyelvünk régi állapotára, lenézik a palóezokat és a
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•dunántúli népet: « M i h i v e r ő p o t i u s v e n e r a t i o n e d i g n i
•esse v i d e n t u r ; utpote apud quos . . . venerandas Hungaricse
antiquitatis reliqui;e, fideliter, ac sincere conservatse habentur».
Ugyancsak a p a l ó c z o k a t említi a g ö c s e j i e k k e l együtt Ant.
98—99, a hol arról szól, hogy a köznépnél a- val-, vei rag ízbetűje nem mindig hasonul, hanem mondanak ilyen alakokat :
.kapável, késvei, kandlvel.
A népnyelvnek ilyetén említése EÉVAinál történik először.
Koráig a népnek a nyelvét senki sem vizsgálta elfogulatlanul s
ennek oka nálunk az i,volt, hogy nemcsak az írók, hanem a
nyelvészek is az irodalmi nyelv megteremtésén fáradoztak. A
nyelvjárások méltatása tehát attól függött, hogy az egyes írók
tulajdonítanak-e neki valami szerepet az irodalmi nyelv meg
alkotásában, vagy pedig nem. Nem említi a nyelvjárásokat
VERSEGHY, a ki szerint (Tiszta Magy. 21) «a' nyelv iránt való
vetekedésekben dialectussainkot sem lehet bírónak választanunk)).
SIPOSS JÓZSEF azt írja (0 és Uj Magyar. 94), hogy nálunk a
«Tiszánn túl lakó népesebb városok azok, meljekben a' nép
pallérozottabb részének beszédje vagy beszédejtése legkellemetesebb, a' minthogy könyveinkbenn a' szavak leírása rendszerént
leginkább e' szerént is tevődik, kivévénn némelj külömböző írőkat».
EÉVAI nyelvhasonlítása még nem teljesen állapodott; ő még
a keleti nyelvekkel is hasonlítgat, de már túlnyomóan az éjszakiakkal, EÉVAI, a ki a XVIII. századi grammatikus iskolának a
tanítványa, a héber hasonlítással nőtt fel s bár mindig erősebben
hajlik a finnugor rokonsághoz, a héber hasonlítástól teljesen
megszabadulni sohasem tud. Azonban a finnugor hasonlítása
aránytalanul nagyobb, mint a héber. EÉVAI finnugor nyelvhason
lítását kimerítően tárgyalja SZINNYEI' JÓZSEF a NyK. XV. kötetében,
melyben kimutatja, hogy EÉVAI a rendelkezésére álló eszközökkel
jelentékeny eredményeket ért el.*)
*) Érdekes, a ruit HORVÁT ISTVÁN mond RÉVAI nyelvhasonlításáról:
-«Az Encyclopsedia Esmérete Krugg értelme szerénto (1808) ez. értekezé
sében (M. N. M ú z e u m : Quart. lat. 1288), melyben az «atyafiságtudomány nál» ezt olvassuk: «Ez ellen vétett a' megboldogult Eévai midőn ő a'
Magyar Nyelvet öszve akarta atyafiasítani a' napkeleti és éjszaki nyelvek
kel. Vétkezett m o n d o m annyiba, mivel a' Magyar Nyelven kivűl a' többi
nyelveknek sem igaz euphoniájokat, sem orthographiájokat nem t u d t a ;
21*
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ADELUNG a nyelvhasonlításban EÉVAival párhuzamba sem
állítható, mert ADELUNGnál nyelvhasonlítás egyáltalán nincs. írtugyan egy nagy összehasonlító szótárt (Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde. I—IV. Berlin. 1806—1819), melyben 200
nyelvből vesz anyagot, ez a munka azonban nem egyébb, mint
egy óriási lexikon, melynek segélyével ADELUNG az ősnyelvet
kereste. Hogy mennyire nem összehasonlító ez a munka, mutatja
az, hogy az indogermán nyelvek rokonságáról sem tud, má&
nyelvekéről még kevésbbé, a magyart pedig egészen különálló
nyelvnek mondja, melynek rokonai nincsenek. (II. kötet.)
így összevetettük EÉVAI és ADELUNG elveit s a következő
eredményekre jutottunk :
1. ADELUNG mint stilisztikus hatott EÉVAira annyiban, hogy
EÉVAI ADELUNG stilisztikáját lefordította, ill. átdolgozta.
2. ADELUNG m i n t n y e l v é s z EÉvAira a n y e l v é s z r e
h a t á s s a l e g y á l t a l á n n e m v o l t . EÉVAI teljesen önálló,
nagy tehetség és nem szabad róla úgy ítélnünk, mint EUBINYI
teszi, hogy őt is utóiérte az életükben félreismert nagyságok
balsorsa: az érdemen felül való becsülés (Nyr. XXXII. 57) EÉVAI
megérdemli, hogy csak kegyelettel emlékezzünk meg róla.
Végül még egy szót. EÉVAI a nyelvtanának második köteté
hez csatolt «Additamentumban» ezt írja: «Ego verő, a n t e q u a m
A d e l u n g u m l e g i s s e m , illa tantum facula, quam mihi
accendit orientalium linguarum stúdium, et facta cum his,
nostrae et septentrionalium comparatio, s p o n t e m e a p e r v e n i a d h a n c r a t i o n e m , n a t ú r se d u c t u m . s e c u t u s r
sumque postea in proposito meo tanto magis confirmatus Viri
tam rari sententia, adeo cum meis principiis conspirante». A
szavahihető RÉVAID ak ezt az állítását hozom fel utolsó érvemül.
VELLEDITS LAJOS.
ugyanis arra, hogy némelly nyelveket öszveatyafiasíthassunk, szükséges
azon nyelveknek hangáikat, alkotó részeiket, 's egész szövevényöket es
m é r n ü n k . De Eévai ezekkel nem bírt, 's ugyan azért annyiba hibázott,
hogy n e m bírván mindezekkel, a' Magyar Nyelvet a' Finn, Lopp, Esthoni r
Vogul, Zsidó, 's egyéb nyelvekkel öszvehasonlította.»

Északi-osztják nyelvtanulmányok.
(Hatodik közlemény.)

I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
13.

p astdr-iay

ioytdm

uisdl

si.

pastdr-ia% rbtnaidl nömdn ol, Ás-tvina ol, uanna ol, mola
yomn, osl andam. kat yui uelfidsldda man'sdydn, kurdy uai ossdydn. uelta nöydlta pitsahn, ielta nöydllahn. i yuidl töjdlna manl,
pbrhman manl, kurydlal mouna ant yaihydn, i yuidl kurna, sösl,
i /uidl kurna sosl-keba, toyhy uai mvr'na manl. toyhy pastdr
yuipl kurdy uai iubina mands, % yuidlna anai uantsa. lou kúrdy
pastdr kurdy uai kalddm ndySlman sösl, toyhy pastdr kalddm an'
nila, kurdy uaidl pilna rnya-maríszydn. kurdy ielta yaíds noyhs-

13. A pastdr-nép

eredete.

A pasztér-nép eredeti nemzetsége a felső vidéken, az Ob
forrásvidékén van, közel van-e vagy messze, nem tudni. Két
ember vadászni ment, jávorszarvast találtak. Hogy elejtsék,
üldözni kezdték, hátulról üldözik. Az egyik ember szárnyon megy,
röpülve megy, a lábai a földre nem érnek, a másik gyalog lép,
ez ámbár gyalog lépdel, [mégis] szárnyas állat módjára megy
[é. oly sebesen lépdel, mintha csak röpülne]. A szárnyas pasztérember a jávorszarvas mögött ment, a társa [már] nem is
látta. 0, a gyalogos pasztér, a jávorszarvas nyomát követvén
lépdel, a szárnyas pasztér nyoma nem látszik, a jávorszarvassal
együtt mentek. A gyalogos elmaradt hátul üldözvén [t. i. a
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man. kurdi) pastdr ioyo-kerhda au1 litl, sidi si noyl»tl kurdi;
uai kalddm iubina. seda uer andam, at noyhsl kurdy pástért
toyhy pastdr kurdy uai pilna ivya si man'sdydn. you man'
sdydn, uán man'sdydn, mosa mouna ioy§tsdydn-keba. lou toyhy
pastdr kurdy uaidl ioydtsdlí, kurdy uai toyhy pastdrna ioutsa*
iördlna ioutsdli i yvhs. «iöho! metsdm!» il-ám'sds,
uandúil:
«mola mouna ioy§tsdm-keba, si osl andam. ma moudin ielta yaéds,
youdn yaids, kamdn %vtl-keba noyhssem, yoina luyddiridt ? mola
mouna ioyStnidm, os andam. uelta uel'sem, moudm kut youdn yazds, kurdy uai noyaidl ioyo %undi ioydtl, moudl kut you.»
kurdy uaidl yor'sdlí, yormal iubina svs-uoijl eudtsdll, uaiuy'kna pon'sdll. kurdy uai noyaidl sdy§lna Ivp-laygsdU, sok táhsli?
pat uer'sdü — ietsds.
mundí iuudm moudl pela ioyo-manda pidds. mandal-youat
laéna i tbyhl ilta suremdlli, ioyo si kerhs, kurdy uai noyaidl #|

szarvast]. A gyalogos pasztér visszafordulni nem akar, igyen fut
a jávorszarvas nyomában. Ezzel semmi dolgunk, hadd fusson a
gyalogos pasztér!
A szárnyas pasztér a jávorszarvassal együtt ment ím. Hosszú
ideig mentek, rövid ideig mentek, valamely vidékre csak meg
érkeztek. A szárnyas pasztér a jávorszarvast elérte, a jávorszarvas
a szárnyas pasztértől meglövetett. íjjal lőtte meg és megdöglött
(tk. meghalt). «Ejha, elfáradtam!*) Leült, nézelődik: «Hogy mi
csoda vidékre (tk. földre) jutottam, azt nem tudni. Az én földem
hátulról elmaradt, messze [el]maradt. Hogy hány napja űztem
nyomon, ki számlálta meg (tk. kitől vannak meg számlálva)?
Hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni. Megölni [ugyan]
megöltem, de a földem ugyancsak messze van (tk. a földem köze
messzire maradt), a jávorszarvas húsa mikor ér haza, messzire
van az (tk. a földje köze hosszú).»
A jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta, a háta
faggyúját levágta, a botosa szájába tette. A jávorszarvas húsát
deszkával letakarta, ágast (?) húzott rá, az alját [is] megcsinálta —
elkészült vele.
Az imént jött földje felé visszamenni kezdett. Mentében
(tk. menése hosszatt) az egyik szárnyát, a hóban húzta [baráz-
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si yvisdlli. t tbyldl, ieza marii, pa éuremdlli, ieéa marii, pa §uremdlli. uan mands-keba, you mands-keba, kurdy pastdr izaVt bssdli.
yolna noyldsl.
kurdy pastdr lauSl toyldy pastdr pela : «nöyhm uaidn ueVsen, mola yol tűsen h) toyldy pastdr lau§l: «uelta yodi kus uel'
sem, you mouna uel'sem, kurdy uaidm noyaidl s\ si yvisem. mosa
mouna-keba uel'sem, moudl an' mostdsem.» toyldy pastdr lau§l:
urna ioyo si marisdm. kurdy uai noyaidn %oza rwy kus mana!
ma ioyo-man'sdm. kurdy uai noyaidl masl-gi, nvy mana!»
mundi toyldy pastdr kurdy uai svs-uoidl eudthiisli, uaiuy'kna ponilnisli, ittam ulsly kurdy pastdr elti masll. usiddn
líwnan manáf)>
toyldy pastdr manda pidds, mandal ilbina lau§l: «si-kin.éa
ma töySlna iisdm, kaVmdm ari nila. tbyUm ilta suremiiü, si
pasna mana! uan manldn, you manldn, kurdy uai noyaidl yoza

dát vont a hóban], tehát visszafordult, a jávorszarvas húsát ott
hagyta. Egy kicsinyég megy, az egyik szárnyát megint leereszti
(tk. lent húzza a hóban), kissé [tovább] megy, megint lent híizza.
Hosszú ideig ment-e, vagy rövid ideig ment, [egyszer csakj a
gyalogos pasztért szemközt találta. Még [mindig] üldözi a vadat.
A gyalogos pasztér [így] szól a szárnyas pasztérhoz: «Űzött
vadadat megölted, vagy hová tetted ?» A szárnyas pasztér mondja :
«Megölni ugyan megöltem, [de] messzi földön öltem meg, a
jávorszarvas húsát ím ott hagytam. Hogy micsoda földön öltem
meg, a vidékét nem ismertem föl.» A szárnyas pasztér tovább
folytatja (tk. mondja): «En ím haza megyek, te csak menj a
jávorszarvas húsához! En haza megyek. Ha a jávorszarvas húsa
kell, [hát] menj!»
Az elébb a szárnyas pasztér a jávorszarvas háta faggyúját
levagdalta, a botosa szájába tette, íme most kivette s a gyalo
gos pasztérnek adta: «Ezt (tk. ezedet) evén menj!»
A szárnyas pasztér menni kezdett, indulása (tk. menése)
előtt [így] szól: «Idáig én szárnyon jöttem, a nyomom nem
látszik. A szárnyam barázdát vont, azon a jelen menj! Eövid
ideig mégy, hosszú ideig mégy, a jávorszarvas húsához érsz majd.
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ioyStldn. kus seda liu\, kus s\ olmdda, ielta moudn you, kurdy
neyyo ioyo arí ioy§tl.)>
toyhy pastdr mands moudlna ioyo, kurdy pastdr kurdy uai
noyaidl yoza mands. mandal youat kurdy uai svs-uoi emlt i pul
laudndiitl, svmdl pa uoliiil. uan mams-keba, you mands-keba, svsuoidl yohs. lou kurdy pastdr kurdy uai noyaidl yoza ioytds, nvmdsiiil, ielta moudl pela nvmdsiiil: «moudm you! ioyo yundi
ioydthm kurna ?» kurdy uai líuman sí olmddds, kurdy uaidl mola
mouna ueVsa, s\ olmddds. tl-toyi n-DmdSds: «tam mouna olta idmlamba, ma momm si-kinza you, kurna an' ioy§tldm (an( uerithm),
matti mou, isi mou, i-sidi yul ol, i-sidi or-uaidl ol uelftdsfoda.v
tör§m-uek-kossl si olmddds, ielta moudl uek ivremdsli. si ujs
eudlt, si kurdy pastdr eudlt pastdr-iay selta i rbtmdsdt. ioytdm
uisdl si tam mouna. kurdy pastdr ilbina pastdr-vay rbt tada andam olmal, si ujs eudlt rbtmdsdt.

Akár ott edd meg, akár ott is maradj, hátra [maradt] földed
messzi, gyalogos ember [onnét] vissza nem jut.»
A szárnyas pasztér ment a földjére vissza, a gyalogos
pasztér [pedig] a jávorszarvas húsához ment. Menése közben a
jávorszarvas háta faggyújából egy-egy falatot eddegél, az éhsége
[megint] csak elmúlik. Rövid ideig ment-e vagy hosszú ideig ment,
a hátafaggyuja elfogyott. 0 , a gyalogos pasztér, a jávorszarvas
húsához érkezett, elgondolkozik, a hátra [hagyott] földje felé
gondol: «A földem [bizony] messzire van! Mikor jutok én oda
vissza gyalog?* A jávorszarvast evén ott éldegélt, a mely földön
a jávorszarvas megöletett, ott éldegélt. Erre-arra gondolkozott:
«Ezen a vidéken lakni (tk. lenni) is elég jó, az én földem innét
messzire van, gyalog [oda] nem jutok el (nem bírok). Föld föld
[ez is föld], hal is van, erdei vad is van vadászni való.» Örökre
ott maradt, elhagyott földjét teljesen elfelejtette. Aztán így ettől
a gyalogos pasztértől származott a pasztér-nemzetség. Erre a
vidékre való jövetelük eredete (tk. nyilasa) ez. A gyalogos pasz
tér előtt pasztér-nép itt nem volt, innen eredtek.
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ma é dl.

(Töredék.)
imdydn-igdyjn olhydn. % iiy tvis»ydn, si iiydl noy§s-, uaikur euatti, on't-uai ueldi, idy'k-yul ueldi louattl sidi enmds. törSm
parddm ár yotlna on't-uai uelds, idy'k-yul uelds ; on'ddy példk ár
Ivbas, öidt-mou-peldk ar lobas sidi si tögnds.
lábdt tol olmal eudlt, labdt luy olmal eudlt i yotlna marom
iöfdl uerdi volna olmal, nmnsdl nvmzsl: utuslám méwdl-yondmna
ti ioyStmel, áédydiám-áygdydiám niy mandm niyi suy, yui mandm
yuii suy Un and osmdn, purdé kurna, purdé iásna ma si iofdthrn,
ma yol-mosa niyll olhm ?»
si iubina áygdl-imi kát idyydl uis, uddi mands, idy'gna
ioytds. idy'k noy-ráynds, noy-tafísdmdds. lou idy'k uan'man seda
láiű, nvmsdl nonidsl: ama olmdin-telna idy'gdm simdé uer anl
uerds, ittam yodi iit?» tbdá láimal, idy'k lou pelá, sidi lauSl:
tmanem yodi uantlení Ás nim-áhy pelá uandá, Ás num-áhy
pelá uandá /» Ás nim-áhy pelá uandos, Ás num-áhy pelá uan-

14. Kaldás-anya.

regéje.

Asszony és férj vannak. Egy fiuk volt, ez a fiuk nyuszt-,
vadláb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira növe
kedett ím. Az isten adta sok napon erdei vadat vadászott, vízi
halat halászott; erdős félen [levő] sok éléskamrát, lapos félen
[levő] sok éléskamrát megtöltött.
Hét tél elmulta (tk. volta) után, hét nyár elmulta után
egy napon törött íját csinálni benn volt [a szobában], elgondol
kozik: «Az én szakállam a mellemig, a hasamig ért mái le,
atyám-anyám nő járta nős vidéket (tk. szögletet), ember járta
emberes vidéket ők nem ismernek, öreg [é. öregedő] lábra, öreg
[é. öregedő] kézre jutok immár, meddig legyek még nőtelen ?»
Azután az anyja asszony két vedret fogott, a part felé ment,
a vízhez érkezett. A víz fölbugyogott, fölfrecscsent. 0 a vizet
nézvén ott áll, gondolja magában: «Mióta csak vagyok, a vizem
ilyen dolgot még nem cselekedett, most meg mi lelte ?» Ott
állott, a víz így szól hozzá: «Engem nézel? Az Ob alsó vége
felé nézz, az Ob felső vége felé nézz!» Az Ob alsó vége felé
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dds: yöWy-ybrásna yblSy iil, sau-ybrasna sau iil, nvhl lagg3-pun
kulatna kiiartdsa. %ou mou eudlt iuudm yöldy loydn pöySl loydlna
toyo-ladds.
sempdlal noy-uiilnidal kutna yölSy soydl en'dlnidsll: yaltsa
timm nai-iiy, yaltsa timm br'-iiy seda láiis. satpdl eudlt kezdi
ujslí, i uaidl en'dlmdslí, kur-nvl luidl eudtrrtdsli, keu elti si luidl
nálíi nöydr'sdlü, tiuddl emlt toyhn nal ufs, si naldl toyldy nvl
yoza uaidtsdlli, iöyldl aldm'sdllí, ieza áhyis sbzds, rtahl pastdsll,
si iubina keu ioutsdli, si nal keu mvyti mands.
nimdllal sömdds, toyo sbsmds, sidi lauSl: úmileyi seda yaéaf
si iubina toyo-mana (yatna maná), iiydn elti si iazdy tuual «pubi
labdt ueUmvtl-gi, kul! labdt uehmvtl-gi, niy mandm nini suy, yui
mandm yuii sun kasta at iil! pubi labdt ueldmvtl, kut labdt
ueldmvtl an'-ki ueritl, lou ált iil/))
ittam Imi idyydlal idy'kna pon'sdlí, noyos ybyds, yatna
ioytds, si idnndlndn /at-yarina pon'sdlí. si kat idyydlydn noy-

nézett, az Ob felső vége felé nézett: holló-alakban holló jön,
szarka-alakban szarka jön, az orra evetszőr vastagságnyira dér
rel van borítva. A messzi földről jött holló a reves falu révébe
odaszállott.
Miközben a két szemét fölemelinti, a holló a bőrét levetette:
honnan termett napfi, honnan termett fejedelemfi állt ott. A hü
velyéből a kését elővette, az egyik botosát levetette, a lába hegye
ujját [hirtelen] levágta, a kövön az ujját nyillá faragta, a tegzéből tollas nyilat vett elő, a nyilat [é. az ujjából faragott nyilat]
a szárnyas nyélbe illesztette, az íjját fölemelte, kissé előre lépett,
a nyilát ráhelyezte, azután a sziklát meglőtte, a nyíl a sziklán
keresztül ment.
Hótalpait fölvette, odalépett hozzá, így szól: «Asszonykám,
itt maradj, aztán menj haza, fiadnak ezt a hírt vidd m e g :
«Ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fogása van, nő járta
nős vidéket, ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön í
Ha pubi hét fogása, ha ördögi hét fogása nincsen neki, [akkor]
ne jöjjön!»
Most az asszony a vedreit (dual.) vízzel megtöltötte, föl
kúszott [a lépcsőn], haza érkezett, a vedreket a szoba földjére
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raydri'sdydn, noy-tafísdm'sdydn, viydl laudl: «dygdm-imi mola
iazdy tüsdnh) lou laudl: aiiytie, py'k eudlt mola iazdy tüldm?»
— «ant-ki tusdn, si kdt py'gi-wyydlydn
toyosik dmddyila-sa!>
lou si py'gi-pyydlydn
aiilta dldin'sdli, ieza dhyii porísdlí, idy'gdl pd-si noy-rdyndmdds, noy-tafisdmdds. iiydl lauSl: «mundí lausen, iázdy an( tűsdn, ittam iazdy tiisdn.» dygdl-ími sidi laudl:
niiyiie, iazdy -matti tűsdm, iordn ior-ki, maná! iordn andam-ki,
nemdza an' uihn.t iiydl lauSl: «mola iazdy tüsdn?» aygdl-imi
sidi pöddr'l: aniy mandm niyi suy masl-gi, yui mandm yuii say
masl-gi, labdt pubi uehmvtl-gi, labdt kid uehmvtl-gi, dt ül ma
iub?mna!»
iiydl dmdsti tvya eudlt noy-ldiü, sömdthiis, iöyhl-itallal uis,
kim-idds, py'k pela man9s. Ibyzy pöydl loydlna uul keu "(oza ioytdS. i uapl ey'sdli, kezdi löyd°tds(ll), kur-nvl eudlt uul kur-luidl
emtsdli, keu, yoza pon'sdli, noy§rldü, nalli nöydiidlí. sat nal ponmdy samdy tiudt eudlt i toyhy nal uis, uerdin rlaldl toyo-uaidtsdlí
toyhy nal-nvl yoia. ibyhl alemdsli, tlié pd tíis, toyos pd toyoé

tette. A két veder fölbuggyant, fölfrecscsent, a fia mondja:
«Anyám asszony, micsoda hírt hoztál?» 0 [így] szól: ((Fiacskám,
a vízről milyen hírt hoznék ?» — «Ha nem hoztál, a két vizes
vedret tedd egy kissé odébb!» 0 a vizes vedreket csöndesen föl
emelte, kissé előrébb tette, a vize megint fölbuggyant, fölfrecs
csent. A fia mondja: «Az imént mondtad, hogy nem hoztál hírt,
íme hírt hoztál.» Anyja-asszony így szól: «Fiacskám, hírfélét
hoztam [ugyani, ha az erőd erő, menj! [de] ha erőd nincs,
nem nyersz vele.» A fia mondja: «Mi hírt hoztál ?» Az anyja
asszony így beszél! «Ha nő járta nős vidék kell, ha ember járta
emberes vidék kell, ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fo
gása van, hadd jöjjön utánam!»
A fia az ülő helyéről föláll, öltözködött, íjját, nyilait fogta,
kiment, a víz felé ment. A reves falu révében [levő] nagy szik
lához érkezett. Az egyik botosát levetette, a kését elővette, a
lába hegyéről az öreg ujját levágta, a kőre tette, megfaragja,
nyillá faragja. Száz nyilat tevő pikkelyes tegzéből egy tollas
nyilat vett [ki], a csinált nyilát beleillesztette a tollas nyíl nye
lébe. Az íjját fölemelte, ide s oda lépett, a nyilát [az íjjára]
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sözds, nahl pastdsll, si nalna uul keu mnyü-ioutsdll, nahl mnytilöyndmdds, bnddr-soy nimdlydlal sömdds i sbsmds, si yui mandm
ibs %ouat i sbsl.
uan sbzds, you sózás, murai am'sdm brídd?} mou, murdl
am'sdm pamdy mou iubdl pela yaéds, pa mur am'sdm bn'ddn mou,
pa, mur am'sdm pamdy mouna ioytds. tom yui eudlt nímlitdlna i
kurd yasmal, si tvyaina lou i kurdi pa yaéds, ittam kiddmdak l
kurna pitsdydn. tom yui eudlt soygefiitdlna i iasl yasmal, tam yui
eudlt i-sidi songefí kdtldm iasl yazds. ittam i iásua. ? kurna
marísdydn. tom yui eudlt mandal svyat ioyo-yazdm kurdi ním
litdlna seda yaéds, tam yui s\ ioytds, i kurdi nímlitdlna i-sidi i
yaíds. Un ioyo-yazdm kurhn seda i yassdndn, sidi man sdydn.
i tvyaina ibylitdlna i-fiehk iasl seda i yazds, tom. yui eudlt
i-fieldk iasl ibylitdlna pa yaéds, tojj páryun sb'fol mard. tom yui
eudlt párydl (?) yaéds, oydl láriijl. tam yui eudlt párydl Isi si
tvyaina yaéds, top oydl láriijs. i tvyaina i yat nila, ou-silna

helyezte, a nyíllal a nagy követ keresztül lőtte. A nyila keresz
tül hatolt rajta, vidrabörből [készült] botosait fölvette, elindult
ama férfi járta út hosszában lépdel.
Eövid ideig lépdelt, hosszú ideig lépdelt, a népe lakta
(tk. ülte) erdős föld, a népe lakta füves föld mögötte elmaradt,
más nép lakta erdős földre, más nép lakta füves földre jutott.
Ama férfinak az egyik lába hótalpastul együtt elmaradt, azon a
helyen az ő egyik lába is [ott] maradt, most mindegyikük egy
lábú lett (tk. egy lábra jutott v. esett). Ama férfinak az egyik
keze a bottal együtt elmaradt, ennek a férfinak is elmaradt
a botot fogó (tk. fogott) keze. Most félkézzel, féllábbal mentek.
Ama férfinak, a mint megy (tk. menése közben) a visszamaradt
lába talpastul együtt ott maradt. Ez a férfi óda ért, [ennek is]
a másik lába hótalpastul együtt elmaradt. Visszamaradt lábaik
ott maradtak, úgy mentek [tovább].
Egy helyen ama férfinak a félkeze íjjastul együtt ott ma
radt, ennek is a félkeze íjastul együtt elmaradt, csak a derekas
darabjuk megy [tovább]. Ama férfinak a dereka elmaradt, a feje
gurul [tovább], ennek is elmaradt egy helyen a dereka, csak a
feje gurult. Egy helyen ház tűnik elő, a küszöbhöz gurultak.
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lániisaydn. tom yui oy-pözd% uisa, kordi uh'di rat %oza pórisa,
tutna poltsa, kordi paiüdi iasna uSdi uisa, ild elti pon'sa, kbrdi
sakna (kauSrna) sen'hü, toyo-láremdl, pa yaila, ti láremdl, pa yaila.
tutna pa pon'sa, paiüdi iasna pa noy-uisa, ild elti pórisa, kciuSrna
serila, toyo láremdl, ü láremdl. ild eudlt il-naidmdds, ou eudlt
il-naidmddmdt kim-iaudlmdsll, toyo i laremds, ielta iuudm ios youat
laremds. iöy§t ioytdm oydl pa uisll, tutna porisdll, Ivlta pitsdlí,
tut-idí iis (Ivlds), kordi iasna uisll, ild elti porisdll, sakna yatUdsVt — lokkl sugalds. ild eudlt Ilié naidmdds, noy-uisll, kimiauSlmdsR, ittam oy-pözry toyo-láremds, mundl iuudm ios youat
laremds.
uan marisdydn, you, man'sdydn. tom yui (ahn yui) párydl
yoza ioytds, párydl toyo-yvndmdds, ielta yuidl párydl pa, toyoymídmdds.
pa-si marisdíjdn. ahn yui iöySl k'áthm, iasl yoza ioytdS, iöySl kathm iasl toyo-yandmdds. ielta yuidl iasl, Isi iöySl
kathm iasl, toyo-ymidmdds. uan marisdíjdn, you marisdíjzn. ahn

Ama férfinak vették a fejét, vas-csináló tűzhelyre tették, a tűz
zel fujtatták, vas-kovácsoló kézzel a tűzről elvétetett, az ülőre
tétetett, vas kalapácscsal kovácsolja, oda gördül, megint éri [a
kalapács], erre gördül, megint éri [a kalapács]. Megint a tűzbe
tették, a kovácsoló kéz megint fölvette, az ülőre tette, kalapács
csal üti-veri, oda gördül, ide gördül. Az ülőről lecsusszant, a
lecsuszottat az ajtón kihajította, és tovább gördült [az]. A ké
sőbb jött fejet is vette, a tűzbe tette, olvasztani kezdte, olyan
lett, mint a tűz (fölolvadt), vas kézbe vette, az ülőre tette, a
kalapácscsal megverdeste — összetörött. Az ülőről lecsusszant,
fölvette, kihajitotta, most a fej odagördült, az imént jött ú t
hosszában gördült.
Rövid ideig mentek, hosszú ideig mentek. Ama férfi (az
első ember) a derekához érkezett, a dereka hozzáragadt, a
hátul [jövő] ember dereka is odaragadt (t. i. a gördülő fejhez).
Megint mentek tovább. Az első ember az íjjat fogó kezé
hez érkezett, az íjjat fogó keze hozzá ragadt. A hátsó ember
keze, ugyancsak az íjjat fogó keze, odaragadt [ehhez]. Rövid
ideig mentek, hosszú ideig mentek. Az első ember az egyik Iá-
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yui l-fiehk kurdi yoza ioytds, i-P>éldk kurdi toyo-yvndmdds, ielta
yuidl í-fiehk kurdi pa toyo-yvndmdds. i kurna man'sdydn. ahy
yui soygeft kátldm iasl yoza ioytds, si soyge/3 kátldm iasl toyoyvndmdds. ielta yuidl pa ioytds soygefí kátldm iasl yoza, iasl toyoyvndmdds. si iubina tom aldy yui ioyo-yaédm kurdi yoza ioytds,
ioyo-yaédm kurdi toyo-yvndmdds. ázat talayi iisydn.
tom yui ios youat sbzilnis. uan mands, you mands, yat-keba
%at edds, kor'-keba kör't edds. si ioytds, yat uul yat, údl-uet k)lkem yat. nimdllal ey'sdli, ou [Mssdli, ioyo-lmjds. yát-libdl idy'k,
%át padi, eudlt ellddi yum'fjdt ouna larwd% yum'fídt yat padi pela
láriiüdt. yum'fidt katis ivy'Ut.
si yat-yar libina yolti yui yol'l, uásti yui uásdl. sby-oy
&eyildt, mvysdy-oy sey'ldt, uríz-oy sey'ldt. nvrina lmdydn-igdyd?i
amdshydn, Imi oydl sáudr-soy-idi nauiü iis, siuds-kurdk teydl-idi.
Imi igdl i-sidi kurdk-idi nauiü uáddin, siuds-kurdk téy§l-idi oydl

bához érkezett, az egyik lába hozzá ragadt, a hátulsó embernek
is az egyik lába odaragadt hozzá. Egy lábon mentek. Az első
ember a botot fogó kezéhez érkezett, ez a botot fogó keze oda
ragadt hozzá. A hátulsó ember is odaérkezett a botot fogó ke
zéhez, a keze odaragadt hozzá. Azután az az első ember az ott
hagyott lábához érkezett, az ott hagyott lába odaragadt hozzá.
Épekké lettek.
Ama férfiú az út hosszában lépdelt. Eövid ideig ment,
hosszú ideig ment, háznak ház tűnt elő, falunak falu tűnt elő.
Odaérkezett, a ház nagy ház, négy-öt ölnyi ház. A hótalpait le
vetette, az ajtót kinyitotta belépett. A ház belseje víz, a ház
fenekéről támadó hullámok az ajtónak gördülnek, az ajtó felől
gördülő hullámok a ház feneke felé hömpölyögnek. A hullámok
kétfelé mennek.
A ház földjén az érző hálóval halászó ember, érző hálóval
halászik, a vészhálóval halászó ember vészhálóval halászik. Tok
hal-fejet ütnek, mukszunhal-fejet csapnak, lazaczfejet vernek
A padkán [egy] asszony és [egy] öreg ember ül, az asszony feje
[mint a] nyúlbőr [oly] fehérré lett, olyanforma, mint a sasfészek
<tk. sasfészekforma). Az asszony ura szintén sasfészek-fehérré
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iuumal. vmdl kát noy§s-soy iin'man amdsl, kát uai-soy iin'man
•amdsl, igdl yoijL
uan am'sds, you am'sds, Imi iánddsl, iánddsti kezdi, Ivlftdy
nvlbi kezdi uisli, yoidi igdl snahp eudlt pvtkdsli, igdl - noyam'sdmdds. amola yodi iis ? mai-yui ioytdm, iojdtmal you
ids, yol-moza amdsl lillí, ieslí ?» sömdtlws, yát-yarina
byhs,
bnddr-soy kát nímldl ujs, uji'-löfttay ioyldl ujs, Imi uydl példkpussdlí, wr)?l-uds~libi youát nimlitdlna. sidi i mands. uán-keba uan
ivn'ds, you-keba you iwn'ds, % mosaina áídl-igi imi uydl-uds holt
i yáld(j kimis tál'sdli, yaldBna yul ár, yulitdlna táVsdli.
1 5 . tudd y id y'k
má§dl.
töröm nömdn ol. uan ös, you ös, imdl kaZciyi iis. törömáygi párdds, iiy tviis. iiydl onddSna pon'sa, töröm iástdl: unömdr
keu-yátna pondi masl!'» iijdl pelá lauSl: vyundi nvyen kanZamdlem, sit ma uerdrn.» keu-yátna tilsa, ondl Inp-töyörsa, tvmán'sa.

őszült, a feje olyan lett mint a sasfészek. A felesége két nyestbőrt varrván ül, az ura alszik.
Eövid ideig ült, hosszú ideig ült, az asszony varrogat, a
varró kését, az ólomnyelű kését fogta, alvó urát a vékonya
irányában megszúrta, az ura egyszerre fölült. «Mi ez? vendég
érkezett, megérkeztének [már] hosszú az ideje, meddig ül étlen,
szomjan?» Felöltözködött a ház földjére leszállt, vidrabőrböl
készült két hótalpát vette, vörös nyírhéjkéreggel [ellátott] íjját
fogta, az asszony száját fölnyitotta, a szájnyílás belsejébe hótalpastul
együtt [be]ment ím. Eövidnek rövid ideig járt, hosszúnak hosszú
ideig járt, egyszer [csak] az öreg atya az asszony száján kifelé
•egy hálót húzott, a hálóban sok a hal, halastul együtt húzta.
15. A t t i z ö z ö n

regéje.

Az isten fönt van [t. i. az égben]. Rövid ideig volt, hosszú
ideig volt, a felesége lebetegedett. Az isten-anya [úgy] rendelte,
fia született. A fia bölcsőbe tétetett, az isten [így] szól: «Kerek
kőházba kell tenni!» A fiához Lígy] szól: «Hogy mikor kereslek
téged, az az én dolgom.* A kőházba vitetett, az ajtaját bezárták,
belakatolták.
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si naurem nömdr keu-yatna uan ös, you, ös. l-mosaina lou
sidi no/-ámtS9s. uan am'sds, you ám'szs. pöddrta dntlwmal, sidi
laudl: utörSm-áédm vianem al kan&amdWi. lou matta-pvraina
iastdl: ,ma nvnen kanéamdlem' -— Sdipl andante
uan airísds, you am'sds. si uan-you amdsmal iubina iasl
ueúl yoza tüslX: ima tandíj ney/ou iuumdm, manem al kaníamdlli, maremdsapm.» olda an' ueritta pidds, í tvyaina laida.
«tör§m-az9m yvhs, mola lihy, sdidl andam h
lou keu-yat libina noyfos, keu-yat sugahs, keu-yat öldm
tvyaidl andam. lou, uandds: nai seda laimal. nai uelis uantsdlli,
lou noy-laits. uandnú lokki, uas l<>uaina: sarúdy yat seda amdsl.
vilamba áédm yat.» lou sbsnidSds aédl yát pela. ahl yat yoza,
öuna ioytds, iásna öudl katllsdli, pussdli, ioyo-lnyds. iojo-lvyds,
öu'Silna seda láiis. aédl ti ioytds mvyü lou, yozaidl: «iif?ie, nvy
malai io'/'Stsdn ? ma mattá lausdm: ,yundi nivnen kanéamdlem,
si-pvraina ma io/Stldm.' ittam manem arí masfon, yol maná, s\

A gyermek a kerek kőházban rövid ideig volt, hosszú ideig
volt. Egyszer csak fölült. Eövid ideig ült, hosszú ideig ült.
Beszélni próbálgatott, így szól: «Isten-atyám engemet nem keres.
Annak idején [pedig] azt mondta (tk. mondja): ,Én tégedet majd
kereslek' — [semmi] nesze sincs.»
Eövid ideig ült, hosszú ideig ült. Ezen rövid-hosszú ideig
[való] ülése után a kezét az arczához vitte : «En [már] szakállas
emberré lettem, még sem keres, eltespedek [egészen].» Nem
tudott már maradni (tk. lenni), egy helyen állni. «Isten-atyám
meghalt vagy életben van? Semmi nesze sincsen.»
A kőház belsejében megmozdult, a kőház összetörött, a
kőháznak nyoma sem maradt. 0 látta: nő áll ottan. A nőt mi
helyt meglátta, fölállott. Tekinget körül, a város hosszában:
Aranyos ház van (tk. ül) ott. «Talán az atyám háza.» 0 az atyja
háza felé lépdelt. Az atyja házához az ajtóhoz érkezett, kézzel
az ajtót megragadta, kinyitotta, belépett. Bement, ott a küszö
bön megállt. Az atyja azonnal idejött hozzá: ((Fiacskám, te miért
jöttél [ide] ? «A múltkor mondtam, hogy a mikor kereslek té
ged, akkor majd elmegyek hozzád. Most nekem nem kellesz, a^
hova mégy, oda mégy (tk. a hova menj, oda menj)! Aztán majd
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mana! yundsi ior-yui al oéa, mutráidn yui al osaf ueritlen-gi,
nvn uerdn! mattá laumdm sima, ma-ki kan£ámdsem loln, lau§l,
ior-yui and ossdn, i mutráidn yui and ossdn.»
azdl sidi laudm iubina lou ligázds, azdl pelá laudl: «manem
nárl lafttüiiimdm andam, manem iernas sömdttimdm andám, kas
sömdttimdm andam, sábey sömdttimdm andam. kus ueritUm, kus
andam, sit ma uerdm /»
lou kerfos, kim-edds. törSm-azdl laygdr-yui yatna toyo-mands.
tom yuina olda litsa (olda pidds). tör5m-azdl lapgar-%ui yatna
oldal siojaidt laygdr-yui Imi tvida pitsdlli, sidi oldi eudlt lirámds.
törSm-aédl langdr-^ui lou iugán-murdl agdtsdlli, sidi iástul: «támi
uelda masl!)) mur iastdl: vyodi-svyát uelda másít)) mur pelá
lau§l: nmola-kem lau ol, iuy ivj-a-talda masl! louel si iu% pilna
tutna ponda masl. tutna át Illa, ölt yvldl! simds newyo an( masl.))
iujdl tutna vltsa, lou, kátllsa, tutna pon'sa. lou ant pöddrdds, ant pá láldds, yodi kátllsa, sidi i tutna pon'sa. si tut yvtl

erős emberrel ne találkozz (tk. erős embert ne találj), fortélyos
emberrel ne találkozz! Ha bírsz vele, a te dolgod. Ugy, a mint
a múltkor mondtam, ha én kerestelek volna föl, [magadnál]
erősebb embert sem ismertél volna és fortélyosabb embert sem
ismertél volna.»
Miután az atyja így szólt, ő megharagudott, az atyjához
[így] szól: «Nekem ennivaló kenyerem sincs, nekem felöltenivaló ingem sincs, felöltenivaló gatyám sincs, felhúznivaló csiz
mám sincs. Akár bírok vele, akár nem, az az én dolgom !»
0 megfordult, kiment. Az isten-atya testőrének (tk. oldal
emberének) a házába ment. Annál akart lakni (ott kezdett lakni).
Miközben az isten-atyja testőrének a házában lakik vala, a testőr
feleségét bírni kezdte, ez aztán nyilvánvalóvá lett. Az isten-atya
testőr-embere a saját népét összegyűjtötte, így szól: «Ezt meg
kell ölni!» A nép mondja: «Hogyan kell megölni!*) A népé
hez [így] szól: A mennyi ló csak van, [azon] fát kell összehordani!
Őt a fával együtt a tűzbe kell vetni (tk. tenni). Hadd égesse el
a tűz, hadd haljon meg! Ilyen ember nem kell.»
A fát meggyújtották, őt megragadták, a tűzbe vetették.
0 nem beszélt, nem is sírt, a hogy megragadták, a tűzbe veNyelvtudományi Közlemények. XXXVIII.
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labdtliiw, atl labdtlij/is. si tut %örhs. murdl pela lau§l: «tut ohm
tvyápl uandat!)) lou murdl seda ivy'ds uantta, tut ohm tvyá lári
iuumal, si lár %oza ai lön't ioyStmal, láma ivy'dl, tom-ályis ivy'dl,
tám-ályis ivy'dl, katis ivy'dl. mur man'sdt kögáidl yoéa, közáidl
laudl: vmola uantsadih) — «mola uantsu? tut liudm tvyá lári
iuumal. si lár %oza ai Ion' ioy§tmal. ai Ion' jpyftmal, tom-ályis
manl, tám-ályis manl. ilamba tör§m iiydl seda si ivy'dl.» lou lauSl:
«sidi-gi, ujiát pvskán, unát selah) murna pvskán atl paydlla,
%vtl paydlla. si iubina sela yohs. uantsdt: ai lön't ámdsl tám
láma, ant yaila. «si-kiúzá ueldi mutráidm andám.»
si iubina ai lön't uvdi kihs, mouna. kimdtti uantsa: tör§miiy sösl, ai lön't andám. Ion törSm laygdr-yui yátna mands, ioyoIvrjds, laygdr-yui pela sidi laudl: umanem yundi uelhn? ittam
ioyStsdm. nvy iásna ittam manhn uel\.')i tör§m laygdr-yui ligázds.
törSm laygdr-yui noy-láiis. si iubina lou pá ligázds, iásna ivyákátllsdydn, t iásna louel kátllsdUl, oydl sdidtsglü, oydl idnas táynds

tették. A tűz nappal égett, éjjel égett. A tűz kialudt. A népé
hez [így] szól: «A tűz helyét nézzétek meg!» A népe odajárt
megnézni. A tűz helyén tó keletkezett, a tóra egy kis lúd ér
kezett, a tavon jár. Arrafelé jár, errefelé jár, kétfelé járkál.
A nép ment a gazdájához, a gazdája [így] szól: «Mit láttatok?)) —
«Mit láttunk? A tűz helye tóvá lett. A tora [egy] kis lúd ér
kezett s arrafelé megy, errefelé megy. Talán az isten fia járkál
ott.» 0 [így] szól: «Ha így van [a dolog], fogjatok puskát,
vegyetek puskaport!)) A nép a puskát éjjel durrogtatja, nappal
durrogtatja. Aztán a puskapor elfogyott. Látták: a kis lúd itt
ül a tavon, nem érte [a golyó]. «Eddigelé megölésre való for
télyom nincs (é. nem tudtak megölni).))
Aztán a kis lúd a partra kelt, a szárazra (tk. földre). Má
sodszor [is] meglátták: Az isten fia lépdel, a kis lúd nincs [se
hol]. 0 az isten testőrének a házába ment, belépett. A testőr
höz így szól: «Engem mikor ölsz meg? íme itt vagyok (tk. meg
érkeztem). Most [hát] a saját kezeddel ölj meg!» Az isten testőr
embere megharagudott. Az isten testőre fölállott. Aztán ő is meg
haragudott, birokra keltek (tk. kézzel összekapaszkodtak), az egyik
kezével megragadta, a fejét megcsavarta, a feje [csak] levált, az
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(v. iayndmdds), tbr§m laygdr-yui %vhs. lou yvlmal iubina törSm
aédl yatna pa mands. aédl yatna ioyo-lvyds, aédl ti iis. nyodi
iirjie, mola uer'sdn? laygdr-yuidm yol tűsen?» aédl lavdl: <mvyen
tani mouna olda áddm, tln, töda mou ol, si mou yoza mur ol,
si mur %oza b^laf si mur nvy yoédn at pviiksdht!))
tbrdm-iiy il-byhs, tam oldi mouna il-ioytds. mur tada olmal,
marna kozáií lezatsa, lou mur yoza kbzau ol. mur mosna-ki piti,
mos lezathlli. mur louel pviiksdht. tö~r§m-aédl nvmdsúú: urna
pehm mur an' uantta pidds, mur kbgaidl pilna uelda masl. ma
peUm arí uantht. mutraidy kbza lou seda ol, manem ivremdSdt,
si mouna tuddy idy'k isllta masl.n
lou (tbrdm-iiy) si iazdy ybl'sdllí, mur pela sidi laudl:
«tördm-azeu tudat) idy'k Esll muyeu uelda.)) lou murdl si iázdy
ybl'sdt: «muy nvyen tindy kamga ar malu, nvyen pviiklu, labdt
yanéay lau iir uellu, labdt pudl oysar nvyen malu, labdt sárúdyoy án nayen malu, tör§m-á£d?i elti nvy mivila!))

isten testőr-embere meghalt. Miután az meghalt, innét elment
isten-atyja házába. Az atyja házába belépett, az atyja oda jött
eléje: «Hogyan, fiacskám, mit csináltál? A testőrömet hova tetted ?»
Az atyja [igy] szól: «Neked [itt] ezen a földön nem jó (tk. rossz)
lenned, lent, ott föld van, a földön nép van, ahhoz a néphez
szállj le! Az a nép hadd könyörögjön hozzád!»
Az isten fia leszállt [a földre], erre a földre lejutott.
Nép volt itt, a néptől gazdává tétetett, ő a nép gazdájává lesz.
A nép ha betegségbe esik, a betegséget meggyógyítja. A nép őt
imádja. Isten-atyja gondolkozik: «En felém a nép már kezd
nem tekinteni, a népet gazdástul együtt meg kell ölni. Felém
[már] nem tekintenek. A fortélyos gazda, ő ott van, engem el
felejtettek (v. rólam megfeledkeztek), a földre tüzözönt (tk. tüzes
vizet) kell bocsátani.»
0 (az isten fia) ezt a szót hallotta, a néphez így szól:
«Isten-atyánk tüzözönt bocsát a mi megölésünkre (tk. minket
megölni).» A népe ezt a hírt hallotta: «Mi néked a drága selyem
sokját adjuk, téged imádunk, hét tarka ló áldozatot hozunk (tk.
ölünk), hét fekete rókát adunk neked, hét arany tálat adunk
neked, add azokat isten-atyádnak!»
22*
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louel mur pviiksdSdt, iirdssdt. lou si iubina tör§m-ázdl %oza
mands. ázdl yoza mands, ahl yátna ioyo-lvyds. iástdl: «murdm
pviiksdSdt, tam-arat, si-arát ublfidsdn tám, muyeu ál uelí/» áédl
lauSl: «nvy ál pá iástá, ál pá pöddrdá! támina labdtmdt yi>tl
tuddy idy'k eslhm.)) lou pá ligázds ázi pilna: «yundi litldn-ki,
mola-kem tvihn, isllá! murdm elti it an' mafom.)) si iubina
iástds : apápm-uldm /»
Imi si iazdy tviis, lou mands. murai yoza toyo-ioytds, murdl
iástdl: «mola aikol tiisdnh) murdl pelá laudl: «mola aikol
túsdm? támina labdtmdt yvtl tőrSm-ázeu tuddy py'k isii.)) mur
simüál man'sdt, yál'lddi yui yál'ldda pidds, yál'lddi niy %ál'hda
pidds. louel vantti sáli iisdt. lou iástdl: nauremdt, áldyna ma-ki
yvlhm, uelis yáVhdi! yizdm, yan&áy lau tvilddi, manem ueládi!
yizdm, yanéáy mis tvilddi, sit manem ueládi/»
labdtmdt yvtl murdl iirdSdS. lábdt pudl oysar pá ioytdfttdsdt,
lábdt sárúdy-oy an pá masdt, labdt kámgá-svy pá masdt. iiresmel
ietsds, si yvtl ietsds, ioyo-marísdt.
A nép könyörgött hozzá, áldoztak. 0 aztán az isten-atyá
hoz ment. Az atyjához ment, az atyja házába belépett. [így]
szól: «A népem könyörög, ennyi [meg] annyi marhád (vagyonod) ez [itt], minket ne ölj meg!» Az atyja [így] szól: «Te ne
is szólj, ne is beszélj! Mához egy hétre tűzözönt bocsátok [le].»
0 is megharagudott az atyjával együtt: «Ha akarod, [hát] a
mennyid csak van bocsásd le! A népemre nem engedem (tk.
adom).» Aztán így szólt: «Jó életet!»
0 ezt a szót mondta, [és] elment. A népéhez érkezett, a
népe mondja: «Mi hírt hoztál?» A népéhez [így] szól: «Mi hírt
hoztam? Mához egy hétre isten atyánk tüzüzönt bocsát le.»
A nép megrémült, a síró ember sírni kezdett, a síró nő sírni
kezdett. Neki látni is sajnálatra méltók voltak. 0 [így] szólt:
«Gyerekek, ha én halok meg előbb, akkor sírjatok! Fehér és
tarka lovatok van, nekem öljétek le! Fehér és tarka tehenetek
van, azt nekem öljétek le!»
A hetedik napon a népe áldozott. Hót fekete rókát hoztak
neki, hét aranytálat is adtak, hét selyem öltözetet is adtak [neki].
A mint az áldozatukkal elkészültek, a nap is lenyugodott (tk.
kész volt), haza mentek.
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ioyo-man'sdt, %vtl ila-pela ybl'sdt: idw'k si esllti sátl. lou
lau§l murdl pela : «si idij'k tamina labdtmdt yvtl mouna iofdil.*
murdl yaVldda pitsdt, louel uantta éali usdt. «nauremdt, ma-ki
olhm, éeyk al %oriiat!» labdt yvtl mandm mdlt sdi satl, labdtmdt
yvtl patlds, mouna idn'k ioydtti andam.
labdtmdt yvtl pathm-kemna,
töröm-aédl ilis uantl: ama
sshm pn'gdm yolas mandsh> lou idmas uandds: ta! kat mou
kutna éobdr kul tas ámddm, tut-idn'k seda amdsl, Uis u&s andam.
itta mou mattá yodi am'sds, sidi amdsl, lou idy'gdl araddl si yolds.

Haza mentek, este felé hallották ám, hogy a víz lebocsátása hallszik ím. 0 [így] szól a népéhez: «Ez a víz mához egy
hétre a földre ér.» A népe sírni kezdett, neki látni [is] sajná
latraméltók voltak. «Gyerekek, a míg engem láttok (tk. ha én
[még] vagyok), igen ne féljetek! Az egész héten át hallatszik a
suhog asa, a hetedik nap elsötétült (beesteledett), a földre víz
[még] nem jutott le.
Mikor a hetedik nap is beesteledett, az isten-atya lefelé
tekint! «A magam lebocsátotta vizem hová ment?» Jobban meg
nézi: hát a két föld között egy vastag réz teknő (?) van elhe
lyezve, a tűzözön ott ülepedik, lefelé nyílás nincs. Tehát a föld,
a hogy az elébb volt, úgy van (tk. ül) most is, a vize mind el
fogyott ím.
PÁPAY JÓZSEF.

Tatár nyelvjárási adalékok.
(Második közlemény.)
IV. Szójegyzék.
[Szójegyzékemet a betűk következő sorrendje szerint állí
tottam össze: a vagy a, a, b, c, d, é, e, / , g, y, h, y, i, j , k, l
vagy t, m, n, ó, e, p, r, s, s, t vagy i, a, iut v, z, S, j .
A szövegekben előforduló szavak mind feltalálhatók a szó
jegyzékben a megfelelő alapszó alatt, csak a deverbális igéket
meg a -kaj, -káj, -yena, -géná, -kgna, -kend kicsinyítő és beczéző
képzős szóalakokat hagytam ki jobbadán. A szövegek szókincsén
kívül több százra rúg azon szavak száma, melyeket társalgás
közben, vagy egyenes kérdezősködés útján jegyeztem fel. A rövi
dítések közül: a. = arab, p. = perzsa, o. = orosz.]

a9 á
dbez (a. iáiL*. a ki valamit őriz, betart; a ki a Koránt be
téve tudja) müveit, tanult. Használatos mint megtisztelő meg
szólítás is.
dbuska (permi tatár) férj.
dbzar istálló, ól.
dó éhes; delek éhség, éhínség; dcek- megéhezni.
de- nyitni, kinyitni, dear demas — dzygna dcü kissé ki
nyitni; dcek nyílt, nyitott; dcel- kinyílni; dekec kulcs.
dcmuya (o. octMyxa) nyolezad, egy nyolezad font; dcmvya
cáj bir adj egy nyolezad font teát.
dcü harag.
dyac fa; dyac bdse a fa sudara.
dya bátya ; dyaj bátyó, bácsi (házas ember).
dyen- 1. dk-.
dyez- 1. dk-.
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áyc.a pénz.
áyer (a. yőd vég) vég, végső; áyer ejlá wáket§ délután, késő
délután; áyerenda végül, utoljára.
áymak (a. (S*e».f) ostoba, bolond.
áj hold, hónap; ájney nicancé kéné a hónap hányadika?
ájney héréncé -kéné a hónap elseje; ájney áktek kéné a hónap
utolja.
ajak láb; ajak jiszé a lábfej felső fele.
ájaz felhőtlen, derült idő, bólót juk háwa.
ájer- elválasztani; ájgrma külömbség; ájergl- v. ájrel- el
válni, elkülönülni.
áj-háj ej-haj!
ájü (ájeu) medve.
ák fehér; áp-ák egész fehér, hófehér; áksel, áysgl halo
vány ; áyar- fehéredni, fehérleni; áyart- fehéríteni.
ák- folyni; áygn folyó, folyás; áyen sü folyóvíz; áyez- fo
lyatni, folyni hagyni.
ákca = áyca.
áktgk végső, utolsó, maradék.
ál- venni, fogni, kapni; más igének -a, -á képzős igenevé
vel kapcsolatban «képesnek lenni»: ktura ál- látni tudni, kwrd
álma- látni nem tudni, ki nem állhatni; álder- elvétetni, el
hagyni venni; áles- egymástól venni, cserélni; álester- kicserélni.
ála tarka; ála kárya varjú, BopoHa.
álaj úgy, igen ( — ja); álaj bulsa da mindazonáltal.
álbaste rossz szellem, boszorkány; álbaste kilép báste meg
nyomott a boszorkány.
áld előrósz, eleje valaminek; áldemda előttem, áldema elém.
álda- csalni, megcsalni, rászedni; áldan- csalódni, megcsalattatni; áldar csaló; áldat- megcsalni hagyni.
álde tés metszőfog.
álén tés metszőfog.
álla, allay (a. xjf) isten.
álma alma.
álten arany; áltenla- aranyozni. .
amma (a. Lof) azonban, de.
ána anya; nőstény, tojó; ána kmrká pulykatyúk.
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ánda ott, oda; ándaj olyan; ándan onnan.
áykáu szájpadlás.
áyla- érteni, megérteni.
áy értelem, figyelem; áysez ostoba, figyelmetlen; áysezdan véletlenül.
dyra ostoba.
áptera-, dptra- nem tudni, mit tévő legyen az ember, za
varban lenni, meggabalyodni.
ára köz, közép; ul drada azonközben.
drak§ (oszm. ^jf. rake) pálinka, bor.
áre az a, túlsó; dndan dr§ azután.
dres (o. poatb) rozs.
drka hát; drkal§k hátszijj a lószerszámon.
ársgn rőf.
art hát, mög; drttan kai- elmaradni.
drtek több, külömb, fölösleg; ártgyrak több, külömb, jobban.
ds- akasztani; ásel- akasztódni.
ásel, dsl (a. JLO( gyökér, eredet) valaminek a java, drága, jó.
dst az alja valaminek; jir ástgnda a föld alatt; dyac ástgna
a fa alá.
ds étel; dslek gabona; dia- enni, ásap betér- megenni.
dsek (a. íi-áUi) szerelmes.
dt ló.
at név; dtle nevű ; ddas drusza.
dt- dobni, vetni, lőni; dt§l vetődni.
dta atya; hím, kan; dta kwrka pulykakakas; átaj atya,
atyus.
dtla- lépni, lépdelni; átlát- léptetni.
dtna hét ( = Woche); átna ken péntek; átna kié csütörtök.
áu vad, vadászzsákmány; aula- vadászni, zsákmányul ejteni.
áu- dőlni, eldőlni; áuwarya tör- dűlőfélben lenni.
áuna- fetrengeni, henteregni.
áwur- fájni; áurü fájdalom; áivurt- fájni: bás§m áwurta
fáj a fejem.
áwul, áwel falu.
áwuz száj; áwuzlek zabola.
az kevés; ázfena kevéske, csak kevés; ázaj- kevesbedni;
ázajt- kevesbíteni.
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az- letérni a jó útról, elzülleni; ázyen rossz, züllött, heves.
ázáu tés zápfog.

ti
dbd asszony, öregasszony, bába; ábéj, dbé anyóka, bába,
parasztasszony.
dbrákáj árnyékszék.
dddb (a. u>j>t) tisztesség, tisztességtudás, jó erkölcs.
ádám (a. *of) ember.
dgdr (p. Jff) ha.
ajrdn iró ( = Buttermilch). VÁMBÉRvnál csagataj ajran eine
Art saurer Milch, die mit Wasser verdünnt und gesalzen getrunken wird.
ájt- szólni, mondani.
dkdld membrum virile.
dlbittd (a. jtíUít) valóban, természetesen.
dlé még, most; dlé dd még most is; alégé az a bizonyos,
az az említett.
dpdj kenyér.
aram (a. (•!>&») hiába! mihaszna.
drém üröm.
drld- szidni, megszégyeníteni, lehordani.
átác kakas.
dtám-tökem csigabiga.
dtékdj atyácska.
awwal (a. Jll) előbb, első; divwdldd az előbb, először;
üwwdlgé előbbi.
azér (a. wóLss.) kész, most, jelenleg.
.
b
báyü bűbáj, bűvölés; báyüc§ bűvölő, kuruzsló, jós.
báyjt (p. o^áao) szerencse; bá%etle szerencsés; báyetsez
szerencsétlen.
báj gazdag, gazdag ember; bájlek gazdagság; báj- meg
gazdagodni.
bájay§ az a bizonyos.
bájtak meglehetős sok; bájtak wáket unkán jó idő elmúlt.
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bak- nézni, tekinteni.
baka béka.
bál méz; bál körte méh.
bála gyermek; bálale ej oly ház, a hol gyermek van; bála
táp- gyermeket szülni.
bálcek föld, sár.
balek h a l ; balek bálésé rétestésztában sült hal.
bálk- fényleni, ragyogni; köjás bálktg a nap felkelt.
balta balta, fejsze.
báltér csánk, lábikra.
bár minden, a reákövetkező főnév után még rendesen da,
da kötőszó áll; báré. da, bárese da mind, valamennyi.
bár van ; létezik, a létező; bár idé v. bár éjé volt; bár sikéllé,
bár kébék mintha volna, úgy látszik van; bárlek létezés, meglétei.
bár- menni.
barabar (p. *jf*j) együtt.
hármuk ujj; átsez bármak gyűrűs ujj; bás bármak hüvelyk
ujj ; cancá bármak kis ujj; imán bármak mutatóujj; urtá bár
mak középső ujj.
bás- nyomni, elnyomni, rálépni; básel- elnyomódni, el
csendesülni.
básu mező, szántóföld.
bás fej, kezdet, vég; básak kalász, gabona feje; básla- kez
deni ; jeylaj báslayan elkezdett sírni.
báska más.
báskert baskír; báskertka bárerya baskírok közé menni,
baskir földre menni.
bát- elmerülni, elsüllyedni, alászállani. köjás bátkandan SULTJ
naplemente után; báter- elsüllyeszteni, alámeríteni; bátkgl süp
pedős, süppedékes.
báter, báter vitéz, bátor.
báwur máj.
báwuryalek hasheveder a lószerszámon.
bázar (p. s\\\S) vásár.
bája sógor; egymásra nézve bá$a oly két vagy több férfi,
a kiknek feleségei testvérek.
bábka szarufa.
bajt, bájét (a. CÍOO) vers.
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hajrám (p. *tau) ünnep.
bakái csukló, boka.
bálákáj kicsiny.
balé, balt (a. ^Jb) igen ! helyes!
bálés sütemény, béles.
bdlké (p. aűOb) sőt.
burákat (a. c*5o) áldás.
borán bárány.
bás (p. ,ujj) elég, azután.
báták asszonyi szeméremrész.
béd (baskír) = béz mi.
bejé- tánczolni; bejét- tánczoltatni.
béjék magas.
béjér vese.
bél- tudni, képesnek lenni; más igének -a, -á képzős ige
nevével : éra bél- ugatni tudni; béld.ér- tudatni, tudtára adni,
megismertetni; bélék tudás, okosság; bélékié tudós, okos; béléntudódni, kitűnni.
bélán, blán, blá, val, -vei, együtt. Névmásokat genitivusban vonz: sinép bélán veled; mint kötőszó: és: ájü bélán tislké
a medve meg a róka.
bélázék a kéz feje.
bélén fánkféle sütemény, 6HHHI>.
bér egy; bér . . . . bér hol . . . . hol; bérám bérám egyen
ként, egyik a másik után; béré, béresé, bérsé egyik, az egyik;
bérgá együtt, együvé; bérgálas- egyesülni; bérek-, béréi- egye
sülni; béres- egygyé lenni, egybe forrni.
bét- végére érni, elfogyni; betér- elvégezni, elkölteni,
tönkre tenni.
béz varró ár.
bejek- magát unni, bánni valamit.
beleérak sár, sáros; beleérat-, b§lcrat- besározni.
bgráuk, bráuk csakhogy.
hidra (or. BCApo) veder.
bijá kancza.
bik nagyon ; bigrák jobban, inkább ; biklá- bezárni.
bikjár (p. VISVAJ) hiába, haszontalanul; béznén waket bikjár
uitmáj nem telik az időnk haszontalanul.
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bil derék; bilbdu öv.
bir- adni.
bisék bölcső.
bit arcz, az arcznak a szemek alatti része.
bizd- ékesíteni, kendőzni; bizdn- magát kendőzni, cziczomázni.
böcmak zúg, zugoly.
bóddj búza.
bóldn szarvas.
bölón rét, kaszáló.
bólót felhő.
bórcdk, bercdk borsó.
bórón orr; bórön tiségé orrlyuk; bóróny§ régi, ősi.
bót czomb.
bótdk ág.
böz jég, jégeső.
bóz- eltörni, elrontani.
bózdu, bezdu borjú; bózdula- borjazni.
bégélcdn bögöly.
bégen (— bu ken) m a ; begenké mai.
bekre, bekre púpos.
berté'k, bwrtiuk mag.
beten egész ; betennáj egészen, egész állapotban.
bu ez; bu j§l v. bejei az idén.
buyaj 1. nyelvtan.
buydu békó (vasból).
buydz, buyezldu torok.
buj termet, hosszúság, test; ken bűje egész nap; dngy
suizé bujenca az ő szavai szerint.
buja- festeni; bujdu festék, festés, szín.
buk trágya, bélsár.
bul- lenni; bulü lét, levés; buler valamire való, jóra való;
bulmas semmire való.
bulaj így, ide; bulaj kii gyere ide!
bulter tavaly; bult§ry§ tavalyi.
burd ácsmunka; épületek faváza; burd- összeróni, ácsolni;
burdce ács.
burdj; burdjda burdj kar jduwa fergetegesen esik a hó.
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burán hófergeteg.
burgc t a r t o z á s ; burcem tartozásom.
butelka (o. ÖyTHJiKa) üveg.
buwun, bu'un kézcsukló, íz.
buz sárga, szürkéssárga.
buzturjáj
pacsirta.

buikán tuskó; tágármác biukáné kerékagy.
buikmd női szemérem.

ö
cársáu (p. v^cöjU*) függöny, melylyel a szoba egy részét
elkülönítik a nők számára. A függöny mögötti rész cársáu écé.
cátan sánta, béna.
các haj.
các- vetni, szórni.
cdj tea.
cákás- koczintani (poharakkal).
cűuikd csóka.
cébén légy; tarazdné ácma; cébénlár kérd ne nyisd ki az
ablakot; bejönnek a legyek.
cébértkd ostor.
cébés csirke.
céja meggy; céjá teslS meggyszínű.
céré-, ceris- rothadni, korhadni; cérék rothadt.
ceban kemény kelés.
cek- kimenni, menni; ceyar-, cekar- kivenni, kihúzni.
cen (csag. cin, khinai cen) igaz, szent, tiszta.
c§pcek veréb.
ceray (p. MJÍ*) mécs, világ.
cerse fenyő, eJina.
cibdr szép.
cigá halánték; cigácej, cigácéj kerékszeg.
cik- húzni, viselni. (E szónak végső A-ját g-vé gyengülve
nem hallottam.)
clrék (p. viJbvL^) egynegyed.
cirkáui (o. uepKOBt) templom.
ciéówka dutyi.
cőkör gödör.
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cuke- csipkedni, csőrrel felszedegetni.
culák félkezű.
cum- alámerülni, alábukni.
cárba leves.
cuilmák fazék, korsó.
cuimála kepe, boglya (körülbelül egy szekérre való).
d
da, dá és, is; illeszkedve: ta, tá.
dáya patkó.
dá/e még.
dala síkság, mező.
dán hír; dánlekle kiváló, híres.
dana (p. bft>) tudós, bölcs.
dáwaj (o. ^aBaü) adj!
dájrwá (a. igy&ö, \+£.ő) per, perlekedés, feleselés.
darwis (p. (jáo«»<>) szegény, koldus.
dáuilat (a. o J . o ) gazdagság, szerencse.
déréidd- vaczogni.
d§ivar (p. )í*->t>) fal.
di- mondani. Jelen idő: déj, digan alakja igen gyakran
idézést jelez: tátarca bár tákmak digan síuz a tatárban van egy
szó: «tákmak*).
dilbutgá gyeplő.
din (a. ^ió) hit, vallás; diné báska más vallású.
derest, deres (p. o>»u/vi>) igaz; derestlek, dereslek igazság.
duá (a. ls.S) imádság; duáda bul- imádkozni.
dunjá (a. Lút>) a világ.
dúst, düst, dus (p. CÍA-WJO) barát, duskaj barátocskám.
dusman (p. ^^ót}) ellenség.
dutldiul táltos ló.
duisámbd kedd.
é
ŐC belső rész; écénddn ájt- magában mondani; écend sálzokon venni.
éc- inni, éckála- iddogálni; écért- itatni.
éj- hajtani, meghajlítani; éjéi- hajlani, hajlítódni.
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éjd úr, gazda, szellem; ej éjdsé házi gazda; házi szellem,
mely a gazdájától eladott vagy elhagyott házban sírdogál; dbzar
éjásé istállóban tartózkodó szellem, mely csupa szeretetből összegubanczolja a ló sörényét, de azt kioldani nem szabad; sü éjásé
vízi szellem, mely a vízbe menő embert magához vonja és
megöli.
éjeik áll (— Kinn).
éjár nyereg; éjárlá- nyergelni.
éjdr- utána menni, követni; éjárt- maga után vonni, maga
után csalni.
éjid, éjid dél, éjid wákgte dél.
éjná, énd tű.
él- akasztani, felakasztani; élük- akadni, beleakadni; rászállani, mint a madár az ágra.
én barlang, vaczok.
énd 1. éjnd.
éné öcs.
érémcék savó.
érén csipa.
éstd- kérni, óhajtani.
és dolog, munka; éslá- tenni, dolgozni.
ését- hallani; ésétél-, estél- hallatszani.
éz nyom, csapás; ézlá- nyomozni, keresni.

e
ebddát (a. cuc>L..c) szolgálat, istenszolgálat, imádkozás.
§yrt§bar (a. »Lü^f) tisztelés, becsülés, figyelemre méltatás;
eyrtebar it- ügyelni, ügyet vetni valamire, figyelemre méltatni.
§'/te]ar (a. vLü^-f) választás; §/t§jar kel- választani, vállalni.
§jd 1. ójá.
§ját stb. 1. óját.
§nd§r pajta.
§yye, sában §yye v. sában enygse ekekormány.
§yy§rcak a lószerszámnak a hátra eső főrésze (BÁLINT GÁBORn á l : inircak hámpárna).
§san- hinni, bízni.
ezba (o. H30a) ház, házikó; §zba tuibásé háztető.
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/
fájda (a. sjuli) haszon; fájdasez haszontalan, hasznavehe
tetlen, hiábavaló.
fakgr, faker (a. *JJÜ) szegény.
fdldncd (a. ^JÜká) némely, bizonyos; fdldncd wáketta egy
bizonyos időben.
fikér (a. jCs) gondolat, gondolkozás; fikér it- gondolkozni.
fii (a. Joii) cselekedet.
firistá (p. xJLÁji) angyal.
g
gasünica (o. rocTHHHiiija) vendéglő.
gemér, guimér, yümgr (a. j+c) élet; guimér it- élni; guimér
bujgnca az egész életben.
grdz (o. rpa3b) piszok, sár.
guibui, guibe (csag. köpü) köpü.
gwmbá, gomba (o. ryőa, lengy. gqbká) gomba.
gmzál szép.

7
yájsp (a. v^AJLfc) bűn, hiba; yájepsez bűntelen, hibátlan.
y&k§l (a. JűLfc) ész; yákelle eszes; yák§lsez esztelen.
yálem (a. *JLfc) tudós, tudományos.
T'áw? (a. jvit) gond, bánat, bú.
yáskár (a. J w c ) katona.
yubérnatör (o. ryöepHaTopt) kormányzó.
yumer, yüm§r 1. gemér.
yür, gür (p. »^T) sír.

hazgr, hdzér (a. ^ÓLÖ.) kész, most; hdzérdd jelenleg.
hám (p. *jfc) egyszersmind, úgyszintén.
hámmá (p. a^já) mind; hámmásé mindnyája, valamennyi.
hár (p. jjö) minden; hár kájse mindegyik; hár jirdá min
denütt.
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hic, ic (p. &J&>) semmi, egy sem; hic bér jirda sehol; hic
wáket soha; hic bulmasa legalább.
hin (baskír) = sin t e ; gen. hlnéy.
hisablas- (a. ^Luje) egymással elszámolni.
X
yabár (a. y^) hír, híradás.
yájran (a. ^(wv^.) ámuló, bámuló; yájran bul- elámulni.
yájwan (a. ^LAÖ.) állat.
yák (a. (3~k) jog; jus, követelés.
yal (a. JLÖ.) állapot.
yálk (a. (JjJlö.) nép.
yan, yan király.
yarab (a. v«jíji*.) elpusztítás, tönkretevés; yarab it- elrontani, elpusztítani.
yatta (a. .-£&•) sőt, annyira hogy.
yáwa, yáwa (a. LÍD) levegő.
yájla (a. aJLy=>-) ravaszság, csel, fortély, ármány; ydjlacdn,
yajlálé ravasz, ármányos.
yézmát, yizmdt (a. v^vx-J^) szolgálat, munka, vesződség.
yikájat (a. c o K ^ ) elbeszélés.
yi'kmdt (a. v^+jGs.) bölcseség.
/ojti gazda.
yedeyet búbosbanka.
yermdt (a. c^*v£s>0 tisztelet, tisztesség.
yudaj (p. fj*J^, («fjkfl*.) isten; /wda.7 tayala a fenséges isten;
tayala = a. L<JL*Ji«
/wr (p. .»á.) megvetett, lenézett; jwr fctftr- lenézni, megvetni.
yus (p. yijá*.) jó; yus kildén isten hozott!
i
i, éj ej! hej!
iddn padló.
igén 1. ik-.
ik- vetni; igén vetemény, gabona; igén igvxcé magvető,
szántóvető.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVIII.
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iké kettő; ikéncé más, második; ikéncé té'rle másféle.
ikéndé, lkéndé, ikéndé wák§t§ késő délután.
ikldn- tétovázni; nem tudni, mire szánja magát az em
ber. iké-hő\.
ikmdk kenyér.
im- szopni. Ha a tehén véres tejet ad, azt mondják: jelan
ima kígyó szopja, imcák emlő; iméz- szoptatni; imé a tőgy
(emlő) bimbója.
in szél, szélesség.
in- leereszkedni, leszállani; kójds ind a nap leszáll.
indé most, már, immár.
iptds barát, pajtás.
ir férfi, férj; ir késé derék ember, igazi férfi; ir bála fiú
gyermek.
irék szabadság; iréklé szabad.
irén ajak.
irta reggel, korán, holnap; irta belán reggel = in der
Frühe; irta kildé korán jött; irtddan suyya holnapután; irtágá
holnap; irtdgé holnapi.
is ész, eszmélet, elme; isémd v. iská tösmás nem jut
eszembe; iská teser- rágondolni; isséz eszméletlen.
is illat.
is- fújni; jil isá fúj a szél.
isán egészséges; isanlds- egymást üdvözölni elváláskor
vagy találkozáskor.
isém, isém (a. **wt) név; ismém nevem.
iské régi, ócska.
isnd- ásítani, ásítozni.
isrék részeg, kábult; isréklék kábulat.
isák szamár.
isék ajtó; isék áld§ udvar; isék áldenda az udvaron.
it hús; péskan it, kóryan it sült hús, pecsenye; tés ité
foghús.
it- tenni; ittér- tétetni.
iték csizma.
/
jabalak bagoly.
jáfrak levél, falevél.
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jáyse, jákse j ó ; jáj(S§lek, jákselek jó, jóság.
jak oldal, táj; jakén közel.
jak- fűteni, égetni, tüzet rakni, elégetni.
jaki, jaki (p. aSL) vagy, avagy.
jákt§l§k pír, esti pír, hajnalpír.
jála- nyalni.
jálan mező, vidék.
jálanyac mezítelen; jálenájak mezítláb.
jályan hazugság; jályance hazug, csaló.
jálygz 1. jáyygz.
jáman rossz; jámanlek rossz, rosszaság; jámansgla- unat
kozni, rosszkedvűnek lenni; jámanselau unalom, rossz kedv.
ján oldal; jánemda mellettem, nálam.
ján- égni; jánder- égetni.
jangs (p. ^jls* lélek, tatár is pár, társ) kedves, szerető ;
jankaj (p. .jU* kicsinyítő képzővel) kedves, szerető.
jáyak pofa; az arcznak a fül felé eső része.
jáye új.
jáyy§r eső.
jáyy§z, jályez egyedül, egyedül való; jáyygzya egyedül,
egymagában.
jáyles tévedés; hibás, téves; véletlenül.
jár part; jár bás§nda a parton.
jár, jár (p. XS) szerető.
jár- hasítani.
jára seb.
jára- jónak, alkalmasnak lenni, megfelelni, tetszeni; járar
helyes! járat- szeretni, kedvelni.
járem és fél; iké járem kettő és fél.
járté szegény.
járt§ fél ( = halb).
jása- csinálni, készíteni, tenni.
ját- feküdni.
ján- esni (csapadékokról); jáuwgm eső.
jáwas szelid, puha.
jáwuz merész, vakmerő.
jáz tavasz; jáz kéné tavaszszal.
jáz- írni. jázü írás.
23*
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jáz- köpülni; máj jáz- köpülni.
já, ja különösen megszólitásnál használt indulatszó.
jábés- megragadni, hozzáragadni, megmarkolni.
jaj nyár.
jakiamba (p. XAJUÍJO) vasárnap.
,
jdná ismét, újra.
jás kor; jáélé koros, idős.
já§ fiatal.
jás könny; nedű.
jásél zöld.
jdsén villám; jasénnd- villámlani; jdsén jasénnaj v. jásén
jáltraj villámlik; jásén sukte beütött a villám.
jásér- elrejteni, eltitkolni; jdsérén titokban.
játim (a. *AAJ) árva.
•.' jégét, jékét legény, ifjú.
jedrek ököl.
jffla-, j§la- sírni; j§ylat- megríkatni.
jej- gyűjteni, összeszedni.
jek- ledönteni; j§jel- összeesni, rogyni.
jel. év.
jelan kígyó.
jeldgz csillag.
elya folyó.
§lk-, jóik- tépni, kitépni.
jer ének; j§rla- énekelni.
:"..-.
jerak messze; j§rakta a távolban.
jert- tépni; jert§k tépett, rongyos.
ji- enni, megenni; jimés étel, gyümölcs.
jibár- küldeni, elereszteni.
jidé hét; jidégán a gönczöl szekere.
jik- befogni.
jil szél; jilbérdá- lengedezni, lengeni, lobogni; jügár- szelet
csapni; jillá- fújni.
jilká nyakszirt.
-• i
jiyél könnyű.
jir föld, hely.
jit- elérni, elégnek lenni, jutni; jitá, jitár elég; jitkán k§z
felnőtt, eladó leány; jités- felnőni, megérni.
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jitéz okos, ügyes.
jókó, jek§ álom, alvás; jókó basa elnyomja az álom; jóklaaludni, elaludni.
jóm- nyomni, behunyni.
jómóró gömbölyű; jómórka tojás.
jómósak lágy, puha.
jört, jgrt ház, lakás, épület.
jót- nyelni, lenyelni.
józok függő lakat.
.•
jed (baskir) ,= jez száz.
jégán, jegén kantár.
j'ég'ér- futni, szaladni.
jérák szív.
jere-, jer- menni, járni.
jez arcz.
jez száz.
jez- úszni.
juyar§ fel; juyarda, jukareda fent, a felszínen.
juk nincs, a nem létező; juh isá csak nem, hátha.
jul út; juldas útitárs; jul§k- találkozni.
jura- magyarázni, megfejteni; jur§ szántszándékkal.
juiká hársfa, hársfahéj.
jvilár eszelős, bolond.
juitdl köhögés; juitállá- köhögni.
k
kábák szemhéj.
kábák tök.
káb§r (a. y^í) sír.
káburya oldalborda.
káé- menekülni, futni, kerülni; kácer- elkergetni, elriasz
tani, elmenni hagyni.
kácan mikor?
kadar (a. »Jö) mennyiség; ni kadar mennyi? mennyire?
bu kadar ennyi, ennyire.
kadr, kadar (a. »Jö) érték.
káj melyik, mely; káj tuiská hová? káj tuistan honnan;
kájda, kaja hol? hová? kájdan, kájan honnan?
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kájen nyírfa.
kájgs szijj.
káj)'§, kájru bú, bánat, gond; kájyelg szomorú, bánatos;
kájrer- búsulni, szomorkodni.
kájmak tejfel.
kájna- forrni; kájnat- forralni.
kájnaya = yátgnngy ólórak irturane = a feleség bátyja;
sógor; kájnana anyós; kájnata após; kájngs = %át§nn§y jasrak
ir tuyane = a feleség öcscse; sógor.
kájt- visszatérni; kájtar- visszatéríteni, visszaadni.
kák- verni, kopogtatni; kár el- verődni, nekiütődni.
kákrek turha.
kál- maradni; kályan elmaradt, a többi; kálder- hagyni.
kála város.
káltgra-, kaltra- reszketni, vaczogni.
kámce ostor, korbács.
kámel gabonaszár; bódáj kámle búzaezalma, búzatarló.
kámes nád.
kámgt (o. xoMyrb, lengy. chomat) lóiga.
kán vér.
kánat szárny, toll.
kancéUareja (o. Kamjejiapia) írószoba.
kápcgk zsák, tarisznya.
kápka kapu.
kápla- elborítani, eltakarni, körülvenni.
kár hó.
kára fekete.
kára- nézni; más igének -p képzős igenevével «próbálnia;
káraié nézd csak; ásap kára- megízlelni; káras- egymást nézni.
károk tolvaj.
kárbazg pincze.
kárbuz görög dinnye.
karcéra (csag. karciraj, karcuya, mongol yarcaraj) ölyv.
kárcek asszony, idős asszony.
kárg (a. ^ l i ' ) olvasó, felolvasó.
kárén has; kárnem hasam; kárendas rokon, testvér.
kárya varjú; kára kárra vetési varjú, rpaiii>.
kárlerac fecske.
.-. '•
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kárt öreg; kartáj- öregedni; kárcek öregasszony, asszony.
kásek vékony, lágyék.
kásmak kosz, piszok.
kas szemöldök.
kás oldal; kásemda mellettem, nálam.
kásek kanál; bál kásgk kávéskanál.
kátén 1. %át§n asszony.
káz lúd.
káz- ásni; kázep cgkar- kiásni.
káz§k karó; timér káz§k a sarkcsillag.
kábab (a. v->L5) sült, pecsenye.
kában 1. kibán.
kábárká kemenczezugoly.
kákré görbe, ferde.
kámá csónak.
kárás lép (méz lépé).
káriska fűfajta.
kárrá (a. síi") -szór, -szer, -szőr; nicá kárrá hányszor?
kásp (a. ^j*S') szerzés, kereset; kásp it- szerezni, keresni.
kástá ruhafelakgatásra szolgáló hosszú rúd.
kázá (o. K03a) kecske; kázákáj gödölye.
kébék, kébe, köbök mint; névmások genitivusával: miném
kébék mint én.
kéj- magára ölteni; kéjgéz- öltöztetni; kéjén- öltözni; kéjem
r u h a ; kéjem tégwcé szabó.
kélát (a. ^ J l á . ) jaj könö tóra tóryan j§rt nyári lakás.
kém hogy.
kendék köldök; tengelyszeg.
i
kér- bemenni, bejönni; kérés- együtt bemenni; kért- be
ereszteni.
kérpé sün.
kérpék szempilla.
kérték a membrum virile vége.
késá, kisá (p. XM+JS) zseb, zacskó.
késül (o. KHcejib) zablisztből készült kása.
késé, kési, ksi személy, ember, más ember.
késná- nyeríteni; késnás- egymásra nyeríteni.
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kgcker- kiáltani, szólani; keckergs- kiabálni.
kecü, keceu rüh.
kej- merni, merészelni; kgjücglek merészség* bátorság.
kej- kötni; kibán kej- petrenczét csinálni, boglyát rakni.
kejgk ferde.
k§jen nehéz.
kejr§k 1. köjrók.
kel- tenni, csinálni; k§lü tevés, csinálás.
kglgc kard.
kender ferdén, félre; keyygr sál- félrecsapni.
k§r mező, rónaság.
kerek- megnyírni, nyírni.
k§rkü fanyar, keserű, ropbKiö.
kermeska hangya.
k§rm§s földi darázs.
kes- szorítani; keskec csíptető vas; rák ollója; kgsla rák
ollója.
keska rövid.
kes tél; kgsen, k§skené télen.
kez leány; k§z bála leánygyermek.
kez- pirulni, izzani; k§zar- pirulni, pirosodni; kgzder- pirí
tani, izzítani.
k§z§l piros; kezellek reggeli v. esti pír.
ki (p. »S) hogy.
kibán, kábán petrencze, boglya.
kié est, este; kié wákete este.
kicá tegnap.
kijáwb vő, vőlegény, férj.
kije moly; kije áuze a méhkas nyílása.
kijentá kettős vízhordó veder; k§z kijentá bélan a holdban
látható alak.
kikrék taraj.
kii- jönni; kiles- illeni, dukálni; kiles jövés, jövetel.
kilén meny.
kimá, kámá hajó, csónak.
kimércák, kimécák porczogó.
kinán- gyönyörködni, örülni.
kindérá madzag.
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kin széles, tág; kiylék szélesség, bőség.
kip- száradni, kiszáradni.
kirak kell, szükséges, szükség; kirdkmdj, kiriihntis nem
kell; kirak ide kellene, kellett volna.
kire vissza.
kirpé sündisznó.
kirpéc tégla, cserép; kirpéc suyüce téglavető.
kis- metszeni, vágni.
kit- menni.
kitap (a. v JÜCS") könyv.
kitér- hozni.
kizán- eldöngetni, püfölni.
kjáyaz (p. OJ^é) papiros.
kocák, k§cak öl, ölelés.
köj- 1. kej- kötni.
kőjás a n a p ; kójás c§ya a nap felkel.
kője, kéje kút.
kójma, k§jma kerítés.
kójrók, kejr§k fark.
kői szolga.
kőid fakó.
kólák fül; kölákcgn nagy bélelt téli süveg.
kólán vadszamár.
kór-, k§r- rakni; tózák kór- tőrt vetni.
kórsak, kersak has, gyomor.
kórt féreg, méh; umárta kórt méh.
kót szerencse; kotló szerencsés, boldog.
kótkar- megmenteni, megszabadítani; kőtől-, kőtél- kiszaba
dulni, megszabadulni.
közjón holló.
kehek 1. kébék.
kéé erő; kéclé, kéclé erős.
kecék kutyakölyök; kecek kébék érmá ne csaholj!
kel- nevetni; keiké csúfság, nevetség tárgya.
kelta kéve.
kén nap, nappal; kén kiur- életét élni; kendez, kéndézén
nappal.
kérdk lapát.
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kérdi- birkózni.
két- várni, őrizni; kétm várakozás; nyáj.
kéz ősz; kézén, kéz kéné őszszel.
kézgé tükör.
kuála- kergetni.
kucán torzsa.
kucarka kurugla.
kuj juh.
kuj- tenni, helyezni.
kuján nyúl.
kuje sűr'ű.
kul kar, kéz; kuleyn§ bir addsza kezed! kulemdan kilmdj
nem telik tőlem, nincs módomban; kulbás váll; kultek, kult§k
áste hónalj.
kumák, kómák patkány.
kum§z, k§m§z kumisz.
kuniján kétfülű kannácska.
kun- szállani, megszállani; kunak vendég.
kunduz cserebogár.
kuráj síp, furulya (öt lyukú).
kur'an (a. .jUO a, Korán.
kurek-, kurk- félni.
kus- hányni, okádni.
kus- rendelni, parancsolni; ük§rya kus- olvasásra fogni,
olvastatni.
kutak membrum virile.
kuu tapló.
kuwuk húgyhólyag.
kuib, kuip sok, nagyon; kmb-mé hány, mennyi? kmhésé
legtöbbje, javarésze; kuiptán régen; kuiptán tüigél-géná nemrégi
ben ; kuibáj- szaporodni, sokasodni.
kuicdr tengely.
kuigárcén galamb.
kuik kék.
kuik az ég; kink kuikrám égdörgés.
kuikáj tojás.
kuikrak mell, szügy; árba kuikrdgé a tatár szekérnek az a
része, mely a fürgetőnek felel meg.

TATÁÉ NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK.

351

kuil tó.
kuillui (a. Jö ) minden; ktullui jirdá mindenütt.
kuimá kocsi.
kuin bőr, Ledér.
kwyél kedv, szív; kuiyelle kellemes.
kiup 1. /cra&.
kuipgr híd.
feíttr- látni; tora (dativussal) nézve, szerint; kuirén- lát
szani; kuirsat- mutatni.
kuirazá javas, jós, jövendőmondó.
kuirká pulyka.
kutsak dorong, husáng.
kuit segg.
kmtcir- emelni, felemelni.
kvíz szem; kuiz áyg a szem fehére; kuiz karasg a szem
feketéje.
I
lácgn kisebb sólyomféle, melyet vadászatra használnak.
Iákén (a. .jJŰ) azonban; de.
lapas lábas istálló.
m
moher (a. yS&lo) ügyes, mester.
máj vaj; ák máj irós vaj; sárg máj főtt vaj.
makal (a. JUw>) közmondás, példabeszéd.
mákta- dicsérni.
makül (a. JyŰLc) okos.
mái (a. JLo) vagyon, birtok.
máHüm (a. **Jju) ismert; az a bizonyos.
máyyaj homlok.
máyka takony.
masak (a. jjj-óui) gyakorlat; masak it- gyakorolni; masak
ittér- gyakoroltatni.
mátur szép, szép leány.
mazar (a. Jyo) temető.
mácé macska.
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mdjl (a. Ju*) hajlam, óhajtás, kedv; májlén pádesa legyen
akaratod szerint.
mdné (a. ISÍJB) semen.
,,
mdrtdbá (a. sjöyxi) -szór, -szer, -szőr; áwwál martába elő
ször, első ízben.
máshur (a. j a •% *) híres.
máska gomba.
. .
mén- mászni, bújni, felmenni, felszállani.
mgjek bajusz.
mena, m'na íme!
m§nd§j ilyen.
mié (o. n e i t ) kályha, kemencze.
mij agyvelő.
minut (o. MirayTa) perez: iké sdyatta un minut tíz perczczel múlt két óra.
móyállem, muyallgm (a. AJUO) tanító.
mónaj- unatkozni, bánkódni; móyajü unalom, búsongás.
mórga kémény.
mérnkén (a. ,jjC*x>) lehetséges; memkénlék lehetőség.
muygz szarv.
mujen, mun nyak; mujnem nyakam.
mulla (a. üLo) molla; tanult ember.
munda itt, ide; mundan innen; mundaj, m§nd§j ilyen.
murád (a. ó\yx) czél, akarat, szándék.
muibárák (a. d!»Lx>) áldott, boldog, szerencsés.

n
náks (a. (jáJü) festés, hímzés.
námakul (p. b fosztóképző és a. J jut* okos) oktalan, ostoba.
namaz (p. -.1*3) imádság.
namus (a. (jw^oü, gör. VÓJAO?) becsület, tisztesség.
nársá mi ? valami; &<?r nársá valami; SIÍZ nársá az a va
lami, az az izé; bér nársakdj ás§jbez-me eszünk-e valamicskét?
násiyát (a. e^s^uűij) tanács.
ni mi ? «i ;/áA; ? ni ydk tóra ? mi az ára ? mennyibe kerül ?
wica hány; nied jás mennyi idős; nicáncé hányadik; ni
cáncé sáyat hány óra?
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nicék hogyan?
nigéz alap, fundamentum.
nik (a /a-nek rövidült dativusa) miért?
nindáj milyen, miféle ?
nislájém (ni ésldjém) mit csináljak?
nwráj nogaj tatár.
nuzda (o. Hyaí^a) szükség, tűrés, szenvedés.
©

óé röpülni.
",
.
ócóra-, óéra- = kárakarse kii-, találkozni.
ócsóz olcsó.
óysá- hasonlítani, hasonlónak lenni; óysáu, óysás érintke
zés, hasonlóság; óyjáslé hasonló.
- f
;v
ója, ejá fészek.
ójál szégyenkezni, húzódozni; óját, eját szemérem, szégyen;
ójátsez, játsez szemérmetlen, vakmerő.
ólö nagy; ólól§k nagyság.
ön liszt.
ónót- elfeledni.
ör- verni; órós- verekedni.
•. . •
óstá, 'síd (p. i>UúJ) mester, mestere valaminek.
ózon hosszú.
ír

9
écén ért, miatt; névmások genitivusban állanak mellette:
miném écén én érettem.
éééncé harmadik; éééncé ken tegnapelőtt.
éj ház; éjdd otthon, itthon; éj tuibÜsé a háztető; éjlünházasodni.
éjérmd, éjérmü forgószél.
éjrdn-, liirdn- tanulni.
ekéd sarok.
éléé, élés rész; éctdn iké élés kétharmad.
ér púp.
ér- ugatni, csaholni.
érék- megijedni, megriadni.
ést felső rész; jh" ésténdd a föld felett.
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ősé- kihűlni; fagyni; megfagyni; é'söp bét- egészen átfázni,
megdermedni.
ez- tépni, szakítani.
P
pádesa (p. sLit>b) király.
pak (p. (JL) tiszta.
par (o. napi.) parlag.
pánjsámbá (p. &^L&SÜJ>) csütörtök.
pari (p. fgy*) szellem, boszorkány.
pécán, p'éan széna.
pélás kopasz.
pélmén vagdalt hússal tömött apró gombócz.
pés- főni, megérni; pésér- főzni, megérlelni;
köpüszár.
pét tetű.
petééi a kelés magva.
pgjala (p. &JLo) üveg.
pislák barázdabillegető.
piva (o. ÜHBO) sör.
pumála pemet.

péskak

r
röhatlgk (a. o*.=*fs) jókedv.
rá%mát (a. Ok+^Q kegyelem; hála.
rást, rast (p. o u J O helyes, igaz.
rád, rat (o. pji,a.T>) sor; rend; -szór, -szer, -szőr.
riza (a. LőO megnyugvás, beleegyezés; riza bul- megnyu
godni, megelégedni, beleegyezni.
ruza (p. »»..) böjt.

sá6a/ (a. «-U-o) reggel; sáfea^ wákgt§ reggel.
sábak
sábak
sában
sáber

csutka, gyümölcs szára.
(a. i^x**) leczke; sábak ukg- leczkét venni, tanulni.
eke; sában bót§ eke szarva.
(a. yj^a) türelem; sáb§r it- tűrni, kitartani.
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sadaka (a. aüJíXo) alamizsna.
sarat (a. OLCL*) óra; sáyai bérdá egy órakor; sarat bér
cirék egynegyed kettőre; sarat járem fél kettőre; sáratta ec cirék
háromnegyed kettőre; iké sarat két óra; iké járem sarat fél
háromra.
sájen mindannyiszor, valahányszor.
sájra- énekelni, szólni (madarakról).
sákal szakáll.
sákáu pösze, selypítő.
sákla- őrizni, megtartani, betartani.
sálawat kmpré (a. otJL^Ö irgalom) a szivárvány, szószerint:
az irgalom hídja.
sál- vetni, dobni, felereszteni (sólymot); építeni; sálestettetni magát; lulgángá sáles- holtnak tettetni magát.
sána- számlálni, megszámlálni.
sánat (o. ceiiaTt) tanács, tanácsos.
sándurac fülemile.
sáyrráu siket.
sár§ sárga, szürke.
sárek birka, juh.
sát- eladni; sátüc§ eladó; árus, kereskedő.
sáu egészséges; sául§k egészség.
sáu- fejni.
sáfár (a. jsuv) utazás, hadjárat.
sáké pad, lócza.
sándrá polcz az ajtó felett.
sáut- szeretni; 1. sej-.
sélk-, sélket- rázni, zökögtetni; sélkén- rázódni, lengeni,
ingani.
sélagáj tiszta nyál.
sénér ín.
s§y§r (a. j^scu, bűvészet) megrontás; se/§rce vénasszony, ki
•étellel, itallal, vagyaz embernek útjába tett megbabonázott tárgygyal az embert meg tudja rontani. A tatárok különösen a cse
remisz és csuvas banyákat tartják ilyeneknek.
sej étel, ital, a mivel a vendéget megtisztelik; sejla- meg
vendégelni ; sejlan- mulatni, vendégeskedni; s§jle kedvelt, tisztelt.
sej- beleférni.
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sej§k híg.
sejer tehén.
sejgrcgk seregély.
sgkemsgz, 1. sukemsez.
seyar kvizlé félszemű.
sera sör.
seres- ragadni (mint a bojtorján).
serlan koldustetűféle növény.
sert hát; kul sertg a kézfej felső, szőrös fele.
setke vízhólyag.
sídék vizelet.
sifón kis csap, a mit a kumiszos üveg dugójába lehet
belecsavarni.
sihsambd (p. luXáíjJ) kedd.
sij- vizelni.
sijdk (sejak); árka sijagé hátgerincz.
sijel bőrkeményedés, tyúkszem.
sik- coire.
siker- ugrani; sikert- ugráltatni, ugratni.
siméz kövér; simér- meghízni.
sinnék lóistálló.
sírdk gyér, ritka.
sóra- kérdezni, kérni; sóráu kérdés; sórás- kérdezősködni.
sej-, költői: sáui- szeretni, beczézgetni; scjén-, sejen- ör
vendezni, megörülni.
sejak csont; sejákséz csont nélkül való.
sejla- 1. suilci-.
séjé'klui, sewklui kedves, kedvében levő.
ser- hajtani; furnér ser- élni.
set t e j ; setlé tejes, jótejelő.
'stakan, gstakan (o. CTanam.) pohár.
'stjéna (o. CTtHa) fal.
sü, su víz; su'um vizem; sü cité a víz partja, a víz melléke.
suál (a. JLwu) kérdés.
suk- ütni, verni; suyus harcz, ütközet.
sukemsgz, sekemsez kellemetlen.
suker, sük§r vak; sukgr teckan vakondok.
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sul bal; urjdan suldan jobbról balról; suldyaj sutakezű,
sete; suláyajdan balfelől.
sulu zab.
sídu, sulii szép.
SUT) u t á n ; későn; sutj kildé későn jött; sun, supya mint
névutó «után» értelemben ablativussal áll.
suz- kinyújtani.
suild-, sejld- mondani, beszélni; suilds-, sejlas- egymással
beszélgetni.
suiz szó; ózon suiznén k§skas§ száz szónak is egy a vége.
sad (p. t>Li) vidám; sddl§k jókedv.
éafak (a. iJ^Jiá) az estének napnyugta utáni része.
sálkan répa.
sár§é vad.
sáb gyors, sebes.
sáhár (p. yfriifr) város. .
séltdld- szidni.
sés- dagadni, puffadni; sésék daganat, kelés.
séma sima.
s§rt csoroszlya.
sibáyac (or. ITÉIIT.) csép.
sikél (a. J X á ) alak, forma; siketté alakú, mint; ét sikéllé
mint a kutya.
sikmá vizszintes léczek a háztető vázán.
simbá (p. aujLá) szombat.
sin (o. niHHa) kerékabroncs.
sir, cir betegség; sirlé, cirlé beteg.
sulaj úgy; sulajuk és úgy, úgy.
sundaj olyan; sundan, sunden onnan.
susenda itt.
t
tába serpenyő.
tuba felé (dativussal).
tában talp; tában áste talp.
tábgbce (a. ^^Ja) orvos.
tabut (a. «I>*JU0 koporsó.
táyan támasztófa.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVIII.
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táyen még, megint.
táj kétéves csikó, csikó.
táj- kisiklani, elcsúszni, eldőlni.
ták- felfűzni, akasztani; pass. táyeltakder, taktir (a. vjjüu) sors.
tákmak tréfás versezet.
tám- csepegni; támce csepp.
támar, tám§r ér.
támgr gyökér.
tana kétéves üsző.
tánáu orrlyuk; bórón tiségé.
tán§- ismerni, megismerni; tánes- ismerkedni, megismer
kedni.
tán hajnal; tán átkanda hajnalhasadtával.
táp- lelni, találni, szerezni, szülni; tábgs lelet, találás, ki
találás ; táb§l- találtatni; tápt§r- megtaláltatni, feltaláltatni, rá
vezetni.
tápkgr -szór, -szer, -szőr; nica tápkgr hányszor?
tár szűk.
tára- fésülni; tárak fésű.
tárt- húzni, szívni; tárnáké tárt- dohányozni.
tás k ö ; cákma táse tűzkő.
tasak testis.
tásla- dobni; táslan- rávetni magát, rárohanni; táslast§ryala- dobálni, dobálózni.
tátar tatár; tátarca tatár nyelv, tatárul.
tát íz, jó íz; tatig édes.
táu hegy.
táwuk tyúk.
táwus hang.
táz redv.
tágármac kerék; tágármac tésé küllő.
táhárát (a. yy.L^Jű) mosakodás (az árnyékszéken).
taká kos.
tákáminká csigabiga.
tani íz; támlé, támné édes, ízletes; támséz ízetlen.
tárnáké (o. TaÖaKT.) dohány.
tánká érczpénz.
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tarázd ablak.
tdrtd rúd.
tüze (or. THJKT>) istráng.
tégé az, amaz, az a bizonyos; tégéndd ott, amott, amoda;
tégénddn onnan, amonnan.
tej-, tij- érinteni, hozzáérni, illetni, megilletni; téjés illő,
való, kell.
téjd- rakni, összerakni.
ték- varrni; tégmcé varró, szabó; téktér- varratni.
téka meredek.
tél nyelv; sejer télé páfrány; télmac tolmács.
teld- akarni, óhajtani; kérni; téldk vágy, óhajtás; téldncé
koldus.
télcd egy féreg, mely az állat bőre alatt daganatot okoz.
télcék clitoris.
térd- támasztani, megtámasztani; térát- megtamaszttatni.
téré eleven; téréi- feléledni.
térsdk könyök.
tés fog; tésé uitmás foga nem metszi, nem képes; tésldharapni, rágni.
téz térd.
tézdk trágya, bélsár.
tecan, teckan egér.
t§j- megállítani, visszatartani.
ten lélekzet; t§n dl- lélekzetet venni.
t§yla- hallgatni, meghallgatni.
t§rma borona.
t§rnak köröm.
t§s külső ; t§ska cek- kimenni.
t§sdu békó (kötélből).
tid (baskir) = tiz gyors, gyorsan; tidrdk gyorsabban.
tigának bojtorján.
tigéz egyforma, egyenlő, egyformán.
tijér, buydz tijéré ádámcsutka.
tilé bolond, balga.
tlmér, timdr vas.
timráuL sömörféle bőrbaj.
tin evet.
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tinták bolond.
tip- taposni, rúgni; ajak tip- tombolni, toporzékolni.
tir verejték; tirla- izzadni.
tirán mély.
tiré, tiré bőr (— Haut).
tirga- szidni.
tis- kilyukasztani; tisék lyuk, lyukas; tisél- kilyukasztódni,
kilyukadni.
tiz, tíz (p. -ytj) gyors, gyorsan; tizuik gyorsan.
tóják pata.
tókta- megállani; tökta indé megállj csak!
tólka vascső a kerékagyban.
tör- állani, tartózkodni, lakni.
tömd, terna daru.
tót- tartani, fogni; coop. totós-.
tóz só; tózló sós.
tózak tőr; tózdkka tésér- tőrbe ejteni.
téckér- tüsszenni.
téjá teve.
tök szőr, pehely.
teker- köpni; tekerek kiköpött nyál.
telke, telke, télké róka.
ten é j ; járté ten v. ten urtdse éjfél; tennd éjjel, éjnek
idején.
tép tő, fenék, alja vminek; tepcek a legutolsó gyermek,
vakarcs.
tér áii eke vas.
térié, térié féle, fajta; sokféle; térié térié különféle.
tés szin; téslé szinű.
tés mag, hely, alkalom, eset; téstdn sun későn, elkésve.
tés délelőtti idő; tés wák§t§ u. az.
tés- esni; tésér- ejteni; sézné iska tésérérmén önre fogok
gondolni, ön eszembe fog jutni.
tétén füst.
tézdn- igazítgatni, szépíteni magát.
tubsa küszöb.
tuj-, tü- születni; tüyan iir szülőföld.
tuydj rét, mező.
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turan testvér.
tur§m, turum keréktalp.
tuyr§, tűre igaz, helyes, egyenes.
tuj lakodalom.
tuj- jóllakni, eltelni, megelégedni.
tuk jóllakott.
tuk a pajta közepe, a hol csépelnek.
tul- telni, megtelni; tul§ tele, teljesen.
tun suba, köpönyeg.
turá- vagdalni, felaprítani.
turyáj pacsirta.
tuzán por.
tuiba tető, csúcs, a fej teteje; tuibá tákta menyezet.
tuibdn alá, le; tmbángá lefelé; tuibdncélék alázatosság.
tuilá- fizetni, megfizetni, leróni.
tuir főhely; tmrgd uit ülj (kerülj) a főhelyre, az asztalfőre.
tuira biró.
tius = tei hely.
tuisdk ágy, derékalj.
tuitkaj (o. TeTKa) nénike, leányzó.
u
ub§r, uber boszorkány; tön üb§re éjjeli boszorkány.
uc tenyér, marok; uc tebe tenyér.
uj gondolat, tűnődés, gond; ujla- gondolkozni, tűnődni;
ujlat- gondolkozóba ejteni.
uja- ébren lenni; ujáu éber; ujáulek éberség, eszesség;
uját- ébreszteni, felébreszteni.
njna-, una- játszani; ujnáu. unáu játék, játszás; ujencek
játékszer.
uk nyil; sában uy§ ekegerenda.
ul, uyel fiú.
ulá- tutulni (kutyáról).
umárta méhkas.
un jobb.
uyáj alkalmas, ügyes; uyájsez kényelmetlen, alkalmatlan.
uyyan gyorseszű.
ur- aratni; urak aratás.
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uram utcza.
ur§n hely; urném helyem; arenle a kinek helye van;
ur§ns§z helytelen.
üres orcsz.
urla- orozni, lopni.
urman erdő.
urt foghús.
urtá közép ; ken urtdse dél; urták közös, közösségben levő;
urtáca középszerű.
usál rossz, gonosz; usallek gonoszság.
ut tűz.
utar az állatok nappali helyéül szolgáló állás.
uten, üten fa ( = Holz).
ütgr- ülni; ütgrt- ültetni; ütgryala- üldögélni; üt§ryec szék.
utlgk jászol.
uz- elmúlni, haladni.

uigét tanács, tanitás.
lugrán- tanulni; wgrát tanítani, 1. ejrán-, íiirán- stb.
uikén- bánkódni, búslakodni valamin, sajnálkozni, meg
bánni; mkéndér- bántani, búsítani.
uikséz árva.
ml- meghalni; tulém halál; uiltér-, üitér- megölni.
lulán széna, fű.
uilüt emberi és állati (különösen kutya) formában járó
szellem, mely a járványokat és a ragályt okozza.
uilca- mérni; lulcat- méretni.
uip- csókolni, ölelni; lubüt csók; uibéé- csókolózni, ölel
kezni.
utpka tüdő, harag.
liiraca szekéroldal.
üiran- tanulni; úJrát- tanítani.
uirdák kacsa.
uirlék padló alatti gerenda.
tursálán- nyugtalankodni, türelmetlenkedni.
uis- nőni; wstuir- növeszteni, termelni.
uit epe.
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mi- átmenni, áthaladni, elmúlni, fogni (mint kés, fejsze).
iMkan j§l tavaly; iuta keresztül, át; mikén éles, hegyes.
utz maga; vizem magam stb.
vizengé kengyel.
w
waydd (a. sjcc.) haladék, határidő, kitűzött idő, Ígéret.
úr a Tákmak-ha,n előforduló wayda kujd§ kifejezést
így értelmezte: síuz birdé, azaz «szavát adta».
wák§t, wáket (a. O J * ) idő.
CSANÜSEV

wá (a. í) és.
winawat (o. BHHOBRTL) bocsánat!

zaman (a. ^LoO idő.
záygár kék, égszínkék.
zólóm (a. (JLta) zsarnokság, gonoszság, igazságtalanság.
zur (p. j.\) nagy; zűriek nagyság.
3
$an (p. ^jLs*) lélek; gangs, gankaj 1. jan§s, jankaj kedves,
szerető.
$áwab (a. ^-JLS*) teleiét; gáwab bir- felelni, feleletet adni.
gékét 1. jégét.
3ij, jij forradás, var.
gilém tőgy.
gin (a. (J.&0 szellem. A falusi iskolás gyerekek a sor sze
rint negyvenedik gyereket jiw-nek, vagy pari-nek tartják és sokat
bosszantják.
gumya (a. vj^gf) péntek; gumja ken péntek.
$ un, jun gyapjú.
PRÖHLE VILMOS.

Ismertetések és bírálatok.
B ö s z ö r m é n y i G é z a : T a n u l m á n y o k a magyar-ugor nyelvek
összehasonlító j e l e n t é s t a n á h o z . I. rész. Assimilatiós jelentés
változások a Kalevalában. Budapest. Eggenberger. 1908.
E könyv az előszó szerint első kötete egy, a Kalevala különféle
jelentésváltozásait tárgyalandó nagy munkának. E kötetben a Kalevala
assimilatiós jelentésváltozásait kapjuk, bevezetésül pedig a magyar
jelentéstan irodalmának történeti átnózetét. A történeti áttekintés a
jelentésváltozások vizsgálatának csiráit keresi a régi magyar nyel
vészeknél. B . szerint valószínű, hogy az első magyar, bár öntudatlanul
készített jelentéstanulmányi kísérlet SYLVESTER Gr.-ban veszett el, s
bizonyítgatja, hogy SYLVESTER okvetlen írt a jelentésváltozásokról.
Sejtése helyes, mert SYLVESTEE csakugyan írfc jelentéstanulmányt, de nem
öntudatlanul. Mint sok egyébben, úgy ebben is jóval megelőzte kor
társait s az utána következő grammatikusokat — egészen TELEKI
JózsEFig. Kétségtelenül bizonyítja ezt a következő néhány sor az újtestámentumhoz csatolt elmélkedések egyikében:
«Az olían ighikrűl való tanufag / mell'ek nem tulaydon iegzifben vitetnek.*
«Minden ighe / minden befgid akármi heluen / auag tulaydon
iegzifben vitetik / auag nem. Tulaydon iegzifben vitetik az ighe
mikoron el nem táuozik attul / az mit kiuáltkippen kell iegezni. Nem
tulaydon iegzifben vitetik mikoron el tauozik attul / az mit kiuált
kippen kell vala iegezni.»
«Ez ighe es kehir mikoron tulaydon iegzifiben nem vitetik
§s / tulaydon az Sido rtelwnek / tulaydon az magár nelwnek / grczed
nem az tulaydon iegzifben / hanem az fgolafnak moggában mert véle
fginte vg il mint az Sido nip. Egg keheren vágok vele / azaz egg
ileten. Keheret attanak néki / azaz / tifgtet honnan ilete legén. El
vüttik keherit / azaz tifgtit melfből ilete volt.»
SYLVESTER fejtegetései több figyelmet érdemelnének, birálatunk
keretében azonban ezekre bővebben nem terjeszkedhetünk ki.

365

ISMERTETÉSEK É S BÍRÁLATOK.

B. szerint az első magyar grammatikus, ki a jelentésváltozások
ról szól, GELEJI KATONA ISTVÁN. Magyar Grammatikátskájának I I . részé

ben elítéli a szörnyű szép, rettenetes jó, isszonyú édes kifejezéseket,
de miután belátja, hogy a nyelvet természetes fejlődésében megállítani
nem lehet, belenyugszik, hogy «fzólljunk immár a bévoett fgokás
fzerint». Elveinek követője MIKOLAI HEGEDŰS JÁNOS, ki «A mennyei

igazság tüzes oszlopá»-hoz írt utószavában körülbelül ugyanazokat
mondja, a miket GELEJI. A harmadik grammatikus MEDGYESI PÁL, ki
«Az egyházi tanácsrúl» írt könyvének előszavában nyelvtisztítási fej
tegetései közben mondja el jelentéstani vonatkozású elveit.
Természetesen — mondja B. — nem rendszeres jelentéstani
fejtegetések ezek, hanem jelentéstani és synonimikai megfigyelések,
melyek «mennyiségileg is aránylagosan jelentékeny részét képezik az
egyes írók nyelvészeti megfigyeléseinek». (18. 1.) «S ha lehet a Corp.
Gr. egyes íróinak idejét múlt, rendszertelen (?) feljegyzései közt
kutatva, hangtanról, alaktanról beszélni* (19. 1.), lehet jelentéstanról
is, a nélkül, hogy korukban lett volna rendszeres jelentéstan.
Jelentéstani megfigyeléseket keresgélve, tovább vizsgálja a
grammatikákat: a VERSEGHI Neuverfasste ungarische Spraehlehre, a
Debreczeni Grammatika szófejtéseit, JANKOVICH Magyar Szó Nemzés ót,
az 0- és. új magyar vagy: Rövid értekezés-, Mondolat-, Feleletéit,
végül TELEKI JÓZSEF «A magyar nyelvnek tökélletesitése. Uj szavak
és uj szóllásmódok által> ez. munkájának egyes fejezeteit. Ez utóbbi
már nem éri be a szófejtéssel; a szó jelentésének változásában törvény
szerűséget keres, szeretné megállapítani e változások rendszerét, meg
írni azok elméletét, a mi azonban nem sikerül neki, s vizsgálódásá
nak egyetlen positiv eredménye, hogy e változásokban felismeri a lélek
megnyilatkozását.
GYARMATÉT megfigyelései után áttér az újabbkor! nyelvészek
(HUNFALVY, LUGOSSY, BALLAGI MÓR, SIMONYI, HALÁSZ) jelentéstani tanul

mányaira, végül a WUNDT rendszerét ismerteti GOMBOCZ Z. * Nyelv
történet és lélektan» ez. munkája alapján.
A jelentésváltozások vizsgálatának így összeállított kronologikus
sorrendje kétségtelenül tanulságos. Megtudjuk belőle, hogy a gramma
tikusok érdeklődését mindig foglalkoztatta a szavak jelentésének fejlő
dése, változása, hogy már régen megpróbálták e változásokat magya
rázni, rendszerezni, de elméletükben történeti fejlődést észrevenni nem
lehet. Csak azt tartjuk e részben feltűnőnek, hogy az immár két éve
megjelent két rendszeres jelentéstani tanulmányt (SzoLÁRét, SZEREMLEY
CSÁSZÁR LoRÁNüét, 1. NyF.) nem ismeri (v. ö. 18. 1., «melyeknek még
ma is híjával vagyunk*) vagy szándékosan mellőzi, pedig ezek tanulNyelvtud'imányi
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mányozása után alighanem rendszeresebb s áttekinthetőbb lett volna
a II. rész.
A II. rész, ((Assimilatiós jelentésváltozások a Kalevalában (összehasonlitva a magyar nyelv hasonló tüneményeivel)» a Kalevala asszimilácziós jelentésváltozásait vizsgálja s e változásokat BÖHM K. lélektani
fejtegetései alapján magyarázza, rendszerezi. A WuNDT-GoiviBocz-féle
műszókat kerüli, mert «egy magyar filozófiai rendszer műszóit* akarja
használni — a minek aztán az a következménye, hogy nagy körül
írásokkal s mégsem világosan fejezi ki azt — a mit az említett mű
szókkal röviden s érthetően lehet kifejezni. így a helyett, hogy
állandó, uralkodó jegyű jelentésváltozás, azt mondja: jelentésváltozások,
«melyeknél a szóképnek eredetileg megfelelő fogalomnak a néplélek
előtt legfontosabb tényezője nem változott meg», stb. E meghatározás
titán vizsgálja az emberi testrészek, állati testrészek, növényi test*
részek neveinek jelentésváltozásait s igéri a cselekvések asszimilácziós
jelentésváltozásait — mely utóbbi azonban e kötetből — nem tudni, mi
okból, kimaradt. A vizsgált szavak jelentésváltozásait összehasonlítja,
nem a magyar nyelv hasonló tüneményeivel, hanem csak a BARNAféle fordítás megfelelő helyeivel (v. ö. 62, 62, 64, 70, 80. stb. stb. 11.).
A BARNA-féle fordítás használatának eredménye aztán az, hogy össze
hasonlító vizsgálata teljesen negatív eredményű. A pád ,fó'. jelentés
változásaira felhozott 17 példa közül pl. csak egyetlenegy esetben van
a magyarban is hasonló jelentésváltozás, a kainalo ,hónalj', hasi
,kéz' jelentésváltozásainak nincs magyar megfelelőjük. Sokkal jobb lett
volna, ha a BARNA-féle fordítás helyett magyar analógiákat keres ; s
valamint azt nem tudtam megérteni, hogy miért használja a BARNAféle fordítást, egyáltalán fordítást, nem tudtam megérteni azt sem,
hogy összehasonlító jelentéstanulmányhoz miért választotta a Kalevalát.
A Kalevalában a finn nyelvnek nincs meg az egész szókincse, az
egyes szavaknak nincs meg minden jelentése. Csak akkor végzett volna
érdemes munkát, ha a finn nyelv egész szókincsére kiterjeszkedett
volna, a szavaknak csak a Kalevalában előforduló jelentésváltozásait
természetesen szintén figyelembe véve.
Nagy hibája a II. résznek az is, hogy nincs benne semmi rend
szer, semmi felosztás; általános mondani valóit ott mondja el, a hol
eszébe jut. Azt hiszem, a NyF.-ben megjelent két rendszeres jelentéstanulmány ismerete után e rész másképpen alakult volna.
Végül néhány nagyon kellemetlen tapasztalatunkat mondjuk itt
el. Szerző szerint a magyar szövegben csak három hiba van (v. ö.
Javítandók. 129a.), a finn szövegben pedig nincs egy sem. Úgy futtá
ban mintegy harmincz hibát számoltam össze a finn idézetekben
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(pl. a 123. lapon van négy hiba). Finn névszók nominativusa, igék
infinitivusa helyett mindig a tó'alakot idézi •— de kötőjel nélkül —
mintha valóban nom., illetőleg infinitivusi alaknak tartaná az idézett
tőalakokat (pl. selallise = nyílt tengeren levő, 72. 1. varvastele = láb
ujjhegyen állani, 91. 1. stb., stb.). Ha BARNA F . a szöveget teljesen
félreérti, ő változatlanul idézi az illető ros<z fordítást, pl. Viikon
paasta viimeistakin ~ A hétnek a végső fején. 65. 1., 106. 1. Söt meg
is magyarázza, hogy miért kell ezt így fordítani: «Viikon paasta
tulajdonképen csak hétnek fején, végén, mivel pedig ilyen gondolkozáa
mellett a hétnek két vége van, szükséges volt a viimeistakin, leg
utolsó, legvégső appositio, mivel, mint külömben is láttuk, a paci szó
nem csak vége, de eleje megjelölésére is használatos.)) (65. 1.) Hogy
magyarázatát elhigyjük, hivatkozik SziNNYEire is, («A fej szónak ezt
a «szerepét* a finn nyelvben közölte SZINNYEI már a Budenz-Album
ban, a Kalevalára való hivatkozás nélkül.» 65. 1. jegyzet.) Csakugyan
közölte, de a helyes szerepét: «Viikon páástá = egy hét múlva.»
Vagyis a fenti sor helyes értelme: «legkósőbb egy hét múlva.»
Asszimilácziós jelentésváltozásról ez esetben nincs is szó. Ha a Kale
vala három szóból álló verssorának a BARNA-fóle fordítás megfelelő
sorában három szó felel me«.r, B. azt a három szót idézi, a jelentésre
való tekintet nélkül. cKuoren rasvalla rakenti» = «Héjját kívül hájjal.»
Pedig e sor értelme: «Héjját hájjal megkente.»
Mindezek mellett tekintetbe véve avult szóegyeztetéseit, rengeteg
apró botlásait, a teljesen érthetetlen franczia czímlapot, az össze
hasonlító nyelvészetnek nincs oka örülni a B. összehasonlító jelentéstanulmányainak.
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN.

Ua*

Irodalom.
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