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24.

A magyar magánhangzók történetéhez.
(Még egyszer az Árpádok korabeli rövid m a g á n h a n g z ó k kérdéséről.)
— Első közlemény. —

Két ízben szólaltattuk meg a régi elfakult pergamenek
néma betűit. Először SIMONYI ZSIGMOND 1879 ben, másodszor e
sorok írója 1895-ben. SIMONYI «A régi nyelvemlékek olvasásáról*
czímű értekezésében (Nyr. VIII. 481) azt mondta ki: «Az árpád
kori nyelvemlékeknek pontos megfigyelése és összevetése arra a
meggyőződésre juttat bennünket, bogy majdnem á l t a l á n o s
v o l t a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k n a k a m a i n á l e g y fok
k a l z á r t a b b k i e j t é s e » . Tíz évvel utóbb pedig «A magyar
nyelv* czímű munkájának első kiadásában (I. 152) azt mondta:
« . . . a XI. s XII. században, s nagyrészt még a XIIL-ban is, a
rövid magáahangzók kiejtése a mainál z á r t a b b volt. Jelesen
azt látjuk, hogy a mai a ebben a korban o volt, az o u
volt, az e i volt». Ennek ellenében én «Hogy hangzott a ma
gyar nyelv az Árpádok korában ?» czímű értekezésemben azt
iparkodtam bebizonyítani, hogy «a m a g y a r h a n g t a n n a k
a z o n s a r k a l a t o s t é t e l e , a m e l y s z e r i n t az Á r p á 
dok k o r á b a n a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k k i e j t é s e a
m a i n á l egy fokkal z á r t a b b volt, t e l j e s e n t a r t h a 
t a t l a n . ) (Nyr. XXIV. 205).
SIMONYI elmélete*) ellen a fönnemlített időpontig a nyil-

*) Voltaképpen

EIEDL

SZENDE

volt az első, a ki az o >

a, u >

o,

ü > ö ós i > e hangfejlődést tanította s a rokon nyelvek adataival m e g a
szláv jövevényszavakkal t á m o g a t t a (1859-ben megjelent «Magyar hangtan»-ában 104—106), de tüzetesen SIMONYI bizonyítgatta először.
Nyelvtudományi
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vánosság előtt egyetlen hang sem emelkedett. Az enyémnek volt
része támogatásban is, támadásban is (1. «Középkori nyelvemlé
keink olvasása» ez. értekezésemet: NyK. XXVIL), de a harczi
zaj hamar elcsitult, és a nyelvészek közvéleménye az Árpádok
korabeli rövid magánhangzók kérdését másodszor is beiktatta
az eldöntött kérdések közé.
Hogy én ezzel az immár két izben is eldöntöttnek tartott
kérdéssel most újra foglalkozom, annak külső és belső okai
vannak. A külső okok közé tartozik az, hogy idő közben meg
jelent a Magyar Oklevél-Szótár, a mely nem is tudom hányszorta több adatot tárt elénk, mint a mennyit annak idejében
ismerhettem. Mikor elkészült, éppen érkezésem volt arra, hogy
az új adatok nagy sokaságával ellenőrizni próbáljam azt, a mit
sokkal kevesebb adat alapján megállapítottam. A közepe tájáig
haladtam, mikor ebből az igyekezetemből több esztendőre ki
zökkentettek más tudományos foglalatosságaim, úgyhogy a mun
kát csak a múlt évben folytathattam. A másik külső ok az volt,
hogy a mi eleinknek Velencze-vidéki olasz írástanítóit, a kikre
egyrészt támaszkodtam, kérlelhetetlenül elsöpörték MELiCHnek
meggyőző érvei (Szláv jövevényszavaink. I 2 . 11—65, stb.). Har
madik okul azoknak az eredményeknek egy része szolgált, a
melyekre MELICH a szláv és GOMBOCZ a török jövevényszavak
vizsgálgatása közben jutott. Az ő nyomozásaik olyan tanúkat is
állítottak elő, a kik az én föltevéseim ellen vallottak. Ezek vol
tak a külső okok. Belső pedig kettő volt: vizsgálódásaim köz
ben észrevettem, hogy az én erősségeim egyike nem egészen
olyan, a milyennek azelőtt láttam, másrészt meg egy homályos
dologra előbbi álláspontomból semmikép sem sikerült világot
derítenem.
Ezek az okok késztettek arra, hogy az érdekes kérdést
még egyszer apróra megvizsgáljam és korábbi következtetéseimet
teljesen elfogulatlanul szigorú bírálatnak vessem alája. Ennek a
«pörújításnak» vagy inkább önnönmagammal való pörbeszállásnak az eredménye itt következik.
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I.
Hogy a mai rövid magánhangzók között vannak olyanok,
a melyek helyett az Árpádok korában (és még később is) zár
tabbakat ejtettek, azt én sohasem vontam kétségbe, sőt határo
zottan el is ismertem (vö. Nyr. XXIV. 197, 205; NyK. XXVII.
244, 372). De a nyiltabbá válás eseteinek mennyiségére nézve
homlokegyenest ellenkezett az én fölfogásom a korábbival (vö.
NyK. XXVII. 378).
Itt most egyelőre beérem annak a megállapításával, hogy
a nyiltabbá-válás nem volt általános. Jó csomó olyan szót talá
lunk, a melynek egyik-másik vagy mindenik rövid magánhang
zója az Árpádok kora után nem vált nyiltabbá. Példáim na
gyobbrészt olyanok, a melyek ki vannak mutatva a XI—XIII.
századból, kisebb részben pedig olyanok, a melyekről eredetük
nél vagy elterjedésüknél fogva föl kell tennünk, hogy megvoltak
abban a korban, mégpedig ilyen meg ilyen hangalakban. S mi
kor azt mondom az illető magánhangzóról, hogy nem vált nyil
tabbá, ezt úgy értem, hogy vagy egyáltalában nem, vagy leg
alább a magyar nyelvterület legnagyobb részén nem történt meg
a változás. (A nyelvjárási változatokat meg is említem.)
íme az én példáim:*)
o : árboc (arboz ff a, arbosz fa, arboz fa NySz.) < középk.
lat. arbos (MNyv. Ií. 308) | Áron: aanmmortuaya 1266 | Batonya hn.: Batona szn. 1111, Bathona szn. 1113 (M2i. 101) | Bodajk hn.: Bodoctu ANON. cap. 50., Bodoht 1201, Bodoct 1230
(Bodayth 1476, 1487, Badayth 1498) (Cs. III. 320) | Boglár hm:
Boclar 1193, 1211 (Baklar 1355 k. Cs. III. 317) | Bogya hn.: Bogha
1268 (Cs. III. 496) | bolt < ol. Holta « volta) (MELICH: MNyv.
*) Rövidítések: Cs. — GSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi föld
rajza a H u n y a d i a k korában. — G. = GOMBOCZ ZOLTÁN, Die bulgarischtürkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. —• Mv M 2 . = MELICH
JÁNOS, Szláv jövevényszavaink. I. k. 1. és 2. r. — Azok az adatok, a me
lyek mellett forrás nincs megnevezve, SZAMOTA-ZOLNAI Magyar OklevélSzótárából valók.
A következő keltezésekre nézve: 1086/XIIL sz., 1092/1131 k., 1093/
X I I I . sz. el., 1095/XII.—XIII. sz., 1135/XIII. sz. köz., 1171/1234 k. vö.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, A tihanyi apátság kritikus oki. 10. 1. és NyK. XXXIV.
389. 1. jegyzet.
1*
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VI. 116) i bor {bar Moldva MTsz.) < tör. *bor (G. 49, 147) |
Borcsány hn.: Borscan 1113 (M2. 23) | Borsod: Borsod ANON.
cap. 18. 31. j Borzsova hn.: Bursoa ANON. cap. 14 (vö. HFK.
412) | borz < tör. *bors (G. 52, 147) | boszankodik, boszant, boszú
< t ö r . *bos-, *bosan- {Gr. 52, 147, MNyv. VIII. 492) | Bot puszta:
villa Bot 1280 (Cs. III. 320) | Csopak hn.: Chopok 1277, Sopok
1093/XIII. sz. el. (Cs. III. 44) | ? csoport {c záport Görcs r
Máty.: NySz.. czuport MA. PP.: NySz.; csopor, csupor, csuport
MTsz.)<tör. *copor (G. 61, 147; vö. MÉSZÖLY: Nyr. XLI. 135) |
Doboka hn.: Dobuca szn. ANON. cap, 11, Doboka, Do&ofcawarfolua
(kétszer) 1279 (a falu czímszó alatt) | Dubrony hn.: Dobron szn.
1086/XIII. sz. (< cseh Dobron, M„. 111) j gyom {gyám Lipp:
PKert.: NySz.; Győr m., Csallóköz M T s z . X tör. *3om (G. 80,
147) \ holt-: choltat HB., ífo/íWag 1211, Holtwag 1214, HoltWat 1223, Holthw&g 1252 (kétszer), Holthu&g, HolthzsM^ 1275 |
/poZi/ {IpolyaVfa. Sz. P. Somogy Vben. KRESZN.) : Zpoíí 1141 —
61 (Ma. 172) | iskola < lat. schola \ Jeromos: Jheronimi 1152,
Ieronimi Vita S. Ger. 7. (M2. 177) | kántor < lat. cantor \ kocsány
< t ö r . *&ö<ían v. szl. kocán (G. 97, 147; vö. 182, 227) j Konkoly
puszta: Goncol 1247 k. (Cs. III. 504) j kopó*) < tör. *kopay (G.
98, 147) | koporsó {kaparsó Székelyfd. MTsz.) < tör. ¥kopurcay
(G. 98, 147) | korona (XIV. sz.: coronaia, co\ion}aia KT.) < lat.
corona \ Koronzo hn. 1267; a XV. sz.-ban is o-val: Koromzo
1432, 1482, Korwmzo 1447, Koromzow 1480 (Cs. III. 436) | kos
< tör. Hoc (G. 100, 147) | kovács: ccach hn. 1193 (kétszer);
koachi hn. 1254, Koachy hn. 1274 < szl. ftomc I Kozma: Cosma,
Cozma szn. 1211 (NyK. XXXIV. 404), Cozma 1240 k. < szl.
Kozma (máskép M8. 184) | Mocs hn.: Moch 1208, 1260, 129a
(Cs. III. 508) | Mohács: Mohach 1093/XIII. sz. el. (Cs. II. 463) |
moly < szl. molh (M r 1 4 1 ; ASBÓTH, Szláv jövevényszavaink. I.
81) | monostor: Vsuadsínmonustura 1256 < ? szlov. *monoster (vö.
szlov. Monoster = Szentgothárd); vö. óbolg. monostyrh, inonastyrh;
lat. monasterium (M2. 335) | mordály (NySz. MTsz.): Mordal szn.,
Mordar szn. 1211 < kfn. morder, mordaere (LUMTZER-MELICH,
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 183) j morotva (MTsz.; marotva MA.:
NySz.): Mortua 1113, 121 1, 1255/62, mortua 1256, R&ronmortuaya

*) Kérdés, hogy az OklSz. következő a d a t a i : Copou, Chopou 1237,
Co/?o 1240 k., Kopou 1293, 1293 k. a kopó vagy a kapó, ill. részben a csa/xf
szóval azonosak-e. A Kopou-n&k kapó-v&l való azonosítása mellett szól
talán az, hogy Kapou-n&k is van írva &Ő 1293 k. kelt oklevélben (ámbár
a Kapou alak Kopou-ból [ = c kopó'] fejlődött is l e h e t \ és talán még inkább
az, hogy mellette ilyen nevek vannak említve: Lesen, Nuzou, Nueo é&
Lukén,.
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1266, Morothwa 1274 | Morva folyó : Moroa ANON. cap. 37. 57.,
Moroua cap. 35 | ocsú < tör. *ocar (G. 108, 147, vö. 182) |
Monos-Ókor és Okorág hn.: Okur 1183, 1257, 1274 (Cs. II.
512) i olaj < szl. olej j oMó < tör. *o^a?- (G. 109, 147) | oltár
(altar Born: Evang.: NySz.): oltarü GyulGl.;*) vö. Oltárcz hn.:
Oltarch, Oltharch 1239, Oltaruch 1290 k. (Cs. III. 87) < szl. oltarb
(M2. 349) | oltvány: Oltuan (pomus) 1299, Oltwan (pomus) 1299/
1300 j orgona<lnt. organa (Ma. 352) | orr: Orrh 1269, Or 1297,
Orrothlonheda, 1272 - 90 | Orsova hn.: Ursoua ANON. cap. 44. |
Osli hn.: OsZ 1230 (Cs. III. 622) 1 Ostoros hn.: ystoros (fluvius)
ANON. cap. 32. (= a mai ostorosi patak, HFK. 428) | ostya <
szl. *ostja (vö. ó-horv. ostija) < vulg. lat. ostija, ostja (M2. 355) |
Pákozd hn.: Paeoztu (mons) ANON. cap. 48. J Paloznak hn.:
Poloznic 1079—80, Poloznik, 7roXóovix 1109, Ploznic 1086/XIII.
sz. (M r 122, 246) | polc < szl. polica (MELIOH : MNyv. VI. 67) |
Pomogy hn.: Pomog 1271 (Cs. III. 624) | ponyva (vö. Ponyvád
hn.: panauuadi 1095/XIII. sz. NyK. XXV. 147, MNyv. VI. 153;
panyó Pozsony m. Olgya MTsz.; panyőka, ponyóka MTsz.)<szl.
ponjáva (MELICH : MNyv. VI. 68) | Poroszló hn.: purozlou ANON.
cap. 32.; Prozlaw 1253 (NyK. XXXIV. 140)<szl. Prislav,Proslav
szn. (MELICH: Nyr. XXXIII. 325) j Porva hn.: Porowa 1260 (Cs.
III. 248) j •posztó<szl. postav \ prépost: Prepostfélde 1297<szl.
prépost (vö. M2. 386) | processzió (népiesen: prosécció, prosekció)
< lat. processio | Rogoz hn.: vö. bolg. rogoz 'mezei liliom' (M r
5) i Sámson: vö. Sámson (Pray-kód. évj.), Samsonis 1177 < lat.
Sámson (Ma. 204) | Simon: Simon, Symon 1109, 1111, 1113,
1141—61, 1086/XIII. sz., 1135 XIII. sz. köz. (Ms. 205) | sors<
lat. sors 1 Szoboszló: Sobozlou 1209 (WENZEL XI. 103), Sobuslo
szn. (uo. 220) < szl. Sobieslav szn. (M r 4) | toklyó< tör. Hoklyy
(G. 130, 147) | Tolna: Tolna 1266 (Cs. III. 412) | topoly: topul
(arbor) 1289 | W < t ö r . *tor (G. 130, 147) | zsoltár< szl. £oltán>
<M2. 418).
u: Bucsa hn.<bolg. 6yie (M r 5) | Buda: budensem 1186
(Mjj. 152), Buduuar ANON. cap. 1., Budensi 1269 (a plébánia
czímszó alatt), Ouiwííam 1282 k. | csuka < bolg. stuka, szb.horv. scuka, szlov. scw&a stb. (MNyv. VI. 398) I Duna: sí? TÖV
^oóva^tv 1109, Diínazorma 1229 < szl. Dunav, Dunaj (MELICH:
MNyv. II. 104) J Dúsnak hn.: Dusnok, Dusnuk 1256, Dusnuk 1271,
1290 (Cs. III. 4 8 ) < szl. dusnik (M8. 244) j Futak hn.: Futogk 1250,
*) Eeméllem, senki sem ütközik meg azon, hogy az Árpádok korát
nem zárom le éppen a XIV. század első évével, hanem még a G-yulGLból vett adatokat is az Árpád-koriakhoz csatolom.
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Futog 1270 (Cs. II. 137) | Gug puszta: Gug 1217, 1238, 1245
(Cs. III. 500) | Gyula: Jula szn. 1134, Gúla szn. 1095/XII.—
XIII. sz. (M2. 47, 48) | hazug: Chozug 1095/XII.—XIII. sz.,
Hozug 1211 (kétszer), 1240 k. | hurok (urok NySz. MTsz.) < tör.
*uruk (G. 84, 148) | kurta: Qurta szn. 1171/1234 k. < lat. curta
(M2. 188) | kurva < szl. kurva | Kustán (Felső-K. helység és
Alsó-K. puszta): Kustan 1275 (Cs. III. 75) | Mt ~ kutat: ohut
cwtarea, mortis uasara huta rea 1055, xxcuta 1184 stb. < tör.
*kudu (G. 107, 148) | kutya (vö. BÜDENZ, M U S Z . 52, NyK. XXII.
410; MUNKÁCSI: NyK. XXIII. 343, ÁKE. I. 430) | ludas: Ludos
1211, 1251/81,1252 | lyuk{as): Mjh&luka 1243, livkeunm 1269,
hvkaskwy 1297 j LukafaAu (Magyar-L. helység és Nómet-L.
puszta): Luca 1234—70 (Cs. II. 626); vö. Luca (episcopus) 1157,
1162, 1171/1234 k . < o l . Luca v. szl. Luka (M2. 191) | Lukács:
Lucas 1211< lat. Lucas v. szl. Lukac (M3. 191) | Mdtyus: Matus
1181 (vö. Matheus 1111, Matheus, Mateus 1141—61, Matheus
1181 (M2. 195) | Munkács: Muncas ANON. cap. 12. j munkás:
muncas HB. j muszti erdő: Museh 1261 (Cs. II. 630) | muzsika
(mozsika Székelyfd., Moldva MTsz.) < lat. musica j nyugalom :
nugulm- HB., Nugulm 1221 (kétszer), nugolm 1293 | Nyulas hn.:
Nulos 1221, 1270 (Cs. III. 684) | Alsó-, Közép- és
Fehő-Pula:
Pula maior et minor 1225 (Cs. III. 625) | purgatórium (porgatoriom Nagysz.-k. 330, PESTHY Nomencl.) < lat. purgatórium
puszta (posztit, posztul, -úl Székelyfd. MTsz.) < szl. pusta, pusto
(a szóvégi magánhangzóra nézve vö. ASBÓTH, A szláv szók a
magyar nyelvben 33. 1.) | regula < lat. regula \ ruha (Rohabaih.
BMNy. III a . 6 1 ; róva Hétfalu MTsz.) < szl. ruho \ Sámuel: Samuhel rex (Aba Sámuel pénzein: M2. 204) ] suba: Suba 1290 |
Sugatag hn.: Sugatagtou, Sugatagwelg 1300 k. [ Suran hn. 1138
(vö. Swran 1495; ma nincs meg) (Cs. III. 449) I szurdok (sordék, sordik Zala, m. MTsz.): Zurduk (via) 1275, Zurduk 1278,
Zwrduc (vallis) 1297 I ? szurkos: surkuscher 1075/1217 j tulok,
vö. ? csag. turuk (G. 132, 149) | Ug puszta: Ugh 1288 (Cs. III.
257) | ugar < szl. ugar \ Ugocsa: Vqosam ANON. cap. 14. | Ukk
hn.: Vek, Vk 1268, Vg 1279 k. (Cs. III. 120) | Ung, Ungvár:
Hungu, Hunguar ANON. cap. 2., Hung cap. 12. 13. | Ung puszta:
Vng 1251 (Cs. III. 129) | úr ~ urat: uromc, uromehuz, urot
HB. | út —> utat: qupiswífl 1095/XII—XIII. sz., utót HB., Y&vutha
1269 stb. | Zsuzsanna: Susanna 1211 (NyK. XXXIV. 413).
ü: Eskülló' hn.: Esculeu ANON. cap. 27 (kétszer) | Füred
hn.: Füred 1211 (NyK. XXXIV. 397), fyured 1272, Fyured
1298 | füzes: Fwzes 1240, füzes (piscina) 1268, i ^ s p a t a k 1293
NySz., Fyuzes hn. 1297 (vö. aqua fuzeg 1193, uilla Fuzegy
1211) | Kürt hn.: Kurtu 1138 (MNyv. VI. 152).
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i: 1. magashangú szavakban: csipke: Chypke 1264, 1270/
80, 1284, 1291 | Csitény hn.: TCITOÜ{A 1109 (NyK. XXXIV. 133) |
dinnye: dinna hn. 1095/XII.—XIII. sz., 1093/XIIL sz. el., Dinna
hn. 1223, Digna hn. 1240 k. | hideg: Hydegwelg 1276, Hydegseá
1281, Hydegkuth 1296 | idegen: Idegen 1295 | ige: igen' GyulGl. |
Igrice hn.: I # n q / 1256, 1271, Igrichy 1273, Í292 (Cs. III. 6 3 ;
OklSz.) | iker: iforbucur 1095/XII.-XIII. sz., Ykvríoxx 1214,
Ikurtov 1223, Ycur ozov 1236/39, ykerheeg 1249, Ikurwsn
1256/73, 1263, y&wku 1262, Ikerwejz 1284 | m i : intetvinec
HB. j isíew: isten HB. | &«: ki, kic, kinec HB. | kis: Kysíoluá
1229, Kysnegneá 1252, Kysíoln 1268, kyseiáew 1274, ü > f o l u d
1277, ífyssumlyod 1279, Kiskneá 1295, Ü > d u n a d 1297, C s ered 1297 | liget: ligoth [így] 1206, liget 1208, Z^eZ/c [így] 1261,
lyget 1275, Zigreí 1279, Ligeth 1292 | m i : mic HB. [ mise(messeznek Helt: Krón.: NySz.) < szl. misa \ pince: Pynche 1255/81 j
sziget (zeget Bécsi-k. 72; szeged, szeget, szögegyihe, szöget, szüget
Hont m., Esztergom, Dráva mell., Csongrád m., Háromszék m.
MTsz.): ziget 1055, Scigetfev 1109, Sciget 1186, Mogorsciget,
Besneusciget, N&ssciget 1225 stb. | tisztes: tistes GyulGl. j vidék:
Wydekwelge 1291 | vize, vizes: ~WesvYemwyze 1217, Wigne Wise
1225, GxünuGhuize 1291; IF^eshomorou 1247, Wyzesteluo 1258,
F^esberek 1280.
2. mélyhangú szavakban: bicsak < tör. *bycak (G. 45,
150) | Bihar: Bichar 1111, Bihor 1193, Byhor ANON. cap. 19.
20. stb. (NyK. XXXIV. 137) | bika: biquakut 1193 | cickány <
tör. *syckan (G. 66, 150) | Csicsó hn.: s^/sow 1172 (M,. 20) j
Csitór 1113 (Ma. 20) | dió: Gyofa 1264, Marcelney^aí/íi"l288 I
disznó (gesnov 1266/97, Gesnosei 1336; gyesznó Palóczság, d'észnu
Vas m., desznyu Baranya m., desztó Bereg m., désztu Vas m.
MTsz.): gisnav 1055 | Gizella: Gislam. HARTV. V. s. Steph. cap.
1 0 . < n é m . Gisila, Gisela (M„. 141) | -hida (Orrothlon/ieda 1272/
90): Barlabas%eZa 1246, Bokonhyda 1257, Zemdyhyda 1293,
Bud&hida 1294 | himnus <c lat. hymnus \ hitvány:
Hyduand,
Hytuand szn. 1211, Hithwand 1212, Bituand szn. 1171/1234 k. ;
hivatal: Hiuotol szn. 1211, 1218, Hyuotol szn. 1237 | i # a < s z l .
igo | ildomos<tör. *yldam (G. 87, 150) | imád: Wimagguc, vimagguc, uimagguc, uimaggonoc, uimagguc (kijavítva: omuc), uimadsaguc
HB. | Ipoly: Ypul ANON. cap. 33. 34. | iszap < szl. *isT>p (MELICH :
MNyv. VI. 401) | Iván, Ivánka: Jwan 1221, Jüan 1237, Iuan 1135/
XIII. sz. köz., Scent Jwan 1259, Iwan 1279, IMÍI/I 1290, Ittwi 1293
k., Jüan 1299; Iwem&a 1263, 1296, 1298 (vö. még Ma. 113) | király
( < kerály, keral, vö. HORGER: Nyr. XXXVI. 410; ASBÓTH : no. 467;
MELICH: MNyv. IV. 24; KeraZpotoka 1292, Kerallese 1322 stb.,
keralucnoc KT.): Kyi'alturky 1229, Kyralrevry 1242, Kyralmezey
1256 stb. | Krisztus < (lat.-)szlov. Kristus (M2. 185) | Zifc: ruuoz
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licu 1055 | Liptó : Lyptou 1230/83 (a falu czímszó alatt) | Mar
gitét hn.: Zenthmargita
1256, Margytha szn. 1285 | Mária:
mariat HB., Maria 1171/1234 k., Scenthraan'azygete 1234 | mid
(NySz. MTsz.): mia HB. | Mihály: Michal 1210, 1221,. Mihal
1211, 1229, Michal 1135/XIII. sz. köz., Myhal 1252, 1278 stb. |
Miklós: Miclous 1211, 1240 k., Zentmiklos 125G, Scent???iclos
1286 j Miké: Mico 1157, 1162, Micou 1171 (Ms. 119), Michou
1199, Micou 1221, ikftcftotí 1228, ikfycow 1252 stb. | Miskolc:
Miscoucy ANON. cap. 31. | Nyitra: Nitria 1111, Nitra 1138 (Ma.
121), Nitra ANON. cap. 33. 35. | piac < ol. piazza (MELICH:
MNyv. VI. 116) | Piros hn.: P#ros 1237 (Cs. II. 159) | sima <
tör. Hyrna (G. 117, 150) | Simon: Simon, Symon 1109, 1111,
1113, 1141—61, 1086/XIIL sz., 1135 XIII. sz. köz. (Ma. 205) |
sirat (XIV. sz.: syrotiatu[c] KT.) | szil: zilu 1055, scilcuz 1225,
Scyl 1251,55 stb. | szilva: Sciluasíee, Sciluas 1231, Scilovas,
Sciloas 1234 | szirony < tör. *syrym (G. 123, 150) | szirt < tör.
*syrt (G. 124, 150) [ szita <C8zl. sito \ Tihany: Tichon 1055 stb.
(Ma. 129) | tűé < tör. Hylyy (G. 129, 144) | tik, tilt-: tilutoa,
tiluvt HB. | tinó < tör. Hynay (G. 130, 144) | Tisza (Teza
BesztSzj.): Tiscia 1083—95 (M2. 29), Tyscia, Thiscia, Thysiam
ANON. cap. 9. 11. 16. | világ (velág, vélág, véíág, vélág[?], véíoág
Palóczság, Dunántúl, Szlavónia, Alföld, Moldva MTsz.): világ
HB., Vylagus ímons) 1275, Wylagusberuk 1289/91 | Vilmos •
Wilmos 1211 | virág {verág, verág, verág Palóczság, Csallóköz,
Baranya m., Moldva MTsz.): Vyragus 1237 j zsidó: Sydou 1244,
1280 | Zsitva: Sytua, Sytuua ANON. cap. 35. 37.
Ez korántsem valamennyi adat; van még több is. Teljes
ségre egyáltalában nem törekedtem, még a rendelkezésünkre
álló adattárakat sem aknáztam ki teljesen. Szükségtelen volt,
mert a fönnebb elsorolt adatok is elegendők annak a bizonyí
tására, hogy a nyiltabbá-válás nem volt általános. Hiábavaló is
lett volna, mert valamennyi adat azokban sincs meg, már pe
dig a nyiltabbá-válás megtörténtének és elmaradásának szám
arányát csak valamennyi adat ismerete alapján lehetne meg
állapítani. Valamennyit ismerni pedig teljes lehetetlenség; nem
csak azért, mert nincs mind följegyezve, hanem azért is, mert
nem mindenik adat néz reánk olyan nyilt arczczal, mint a fön
nebb fölsoroltak, hanem lappanganak közöttük álarczosak is.
De erről később. Most vegyük sorra a szóbanforgó hangokat.
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IL
Tudvalevő dolog, hogy a mai á hang előzőjét az Árpádok
korában (kevés kivétellel) kétféleképpen jelölték: részint a,
részint o betűvel. De nem össze-vissza. Vannak olyan mai (vagy
az Árpádok kora utáni) á-k, a melyeknek r e n d e s jele az
Árpádok korában az a betű volt, és vannak olyanok, a melyek
nek az előzőjét r e n d e s e n az o betűvel írták. Lássuk most
először amazt.
Ha én az a-betűs szavakat minden rend nélkül vagy betű
rendben sorolnám föl és aztán azt kérdezném, hogy vájjon
minő hangot jelölhetett bennük az a betű, aligha kapnék más
feleletet, mint azt, hogy az a hangot jelölte; hiszen századok
óta azt Írják az a betűvel. És meg kell vallanom, hogy nem
tudok olyan argumentumot, a melylyel ezt a véleményt tartha
tatlanná lehetne tenni.
De ha az adatokat jól szemügyre veszszük, azt látjuk, hogy
három csoportra oszlanuk. (Némelyik két csoportba is tartozik.) —
íme a példák:
1. A d t a : odutta HB. | A k a r a t t y a (puszta): terra Akaratia 1109 (Cs. III. 219) j - a l j a : ? Terem alia 1225, Folwalya
1284, SaturaZia 1291 | á r t a t l a n s á g a : artotlonsaga GyulGl. j
á r u l a t j a : arulatia GyulGl. | á r v a : Arua szn. 1152, Árva
szn. 1223, Arua szn. 1171/1234 k. | b a r á z d á j a : wvdugbarazdaya 1270 | b o c s á s s a : bulscassa, bulsassa HB. | f a : fa HB.,
Feketeu/a 1256, Holo/a 1256/73, machka/a 1286, scyp/a 1272,
Almafa 1225, agasalma/a 1237, apathalma/a 1237, Alma/a 1252,
alma/a 1256, Berekene/a 1252, berekne/a 1257, buz/a 1257,
Bigfa 1193, Bich fa 1243, Byk/a 1252, 1257, bik/a 1259, byk/a
1299, Cher/a 1275, Cheresna/a 1256, ceresna/a, cheresne/a 1257,
Gyo/a 1264, eb/a 1297, egur/a 1234, Egur/a, Egur fa 1252,
Egur/a 1268, eger/a 1293, Egur/a 1294, 1299, feneu/a 1251/81,
1269/90, fenew fa 1297, feneu/a 1298, 1299 (kétszer), fyz/a
1287, gertan/a 1236, Gurtan/a 1238, Gertan fa 1252, gertian/a
1256, gertan/a 1257, 1259, Gertan/a 1261, Gurtan/a 1263,
Gymulchyn/a 1275; crast/a 1228 k. (NyK. XXXV. 121), harast/a
1263, Harazth/a 1299, Haas/a 1296; Hindo/a 1211 (NyK.
XXXIV. 397), iwa/a 1266/74, Jawr/a 1299, Jegenie/a 1247,
ihor/a 1236, Ihor/a 1251, Yhor/a 1252, yar/a 1257, Ihor/a 1258,
kerezth/a 1275, Keurus/a 1269, kurtuel/a 1055, Curtel/a 1252,
Kurtuel/a 1256, Mogol/a 1252, Magyal/a 1276, Munurou/a 1256,
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monoro/ct 1267, Narpfca 1237, Nar/a 1256, Náár/a 1299, Nyr/a
1252, 1256, nir/a 1259, nyr/a 1269/70, nir/a 1272, 1298, rakatya/a 1249, Eacatya/a 1252, Eeketya/a 1255, zyl/ű 1110 k.,
sil/a 1211, scil/a 1225, Scyl/a 1251, Zü/a 1252 (kétszer), zyl/a
1252, 1257, Scyl/a 1284, Zyl/a 1291, 1299 (kétszer), Tulg/a
1251, tulg/a 1252, Tul /a 1252, tul/a 1259, Tulg/a 1263, tul/a
1267, tuulg/a 1268, tul/a 1299, Cuz/a (o: tuz/a) 1226 k., Tyz/a
1240, vgu/a, ugu/a 1193 | f á j a : Wuolcan/aya 1211, Pangrachfaya 1256 | f a l v a : forkos/oZwa 1222, Giegoifolua 1230 (két
szer); Scumur/ofoía 1251 (Cs. II. 528), appaccha/aZwa 1256,
Karachun/bZtta 1261, Wasar/bka 1274, Charachun/bZwa, Othrochkfolua 1275, Derspop/oka 1275, Johagfolua 1277, 1277/91, Dobokawar/oZwa 1279 (kétszer), Vodos/ofaa 1280, Howk/oZ«a 1286,
Sutk/otoa, Welchuk/ofaa 1287; Bork/oZaa 1289 (Cs. II. 471),
Pentek/oZita, Boyrmkfolua, Ba&nfolva 1289 91, Lodomyr/bk>a
1296 | f i a : Dedjia 1236/39 | f o g a d a t j a : fugadatia GyulGl. |
f o k a : Tulgus/oca, Tulus focca, Harangud/oca 1211, Buryas/wca
1231, Zorcos/o/ca 1278 | g a r á d j a : Pasa garagya \^11 | g á t a :
Seludgatha, M&rcusgatha 1224, Ch&b&guatha 1267, Geigurgata
1271, Samaraoata 1273; Chfíb&gatha 1296 (Cs. II. 478) | h a l l á
(*-ja): hadlaua HB. | h a l m a : Wrhalma 1293 | h a r a s z t a :
Celg horozta 1231, NarduncAora-zía 1231, Tybáharazta 1269,
Zechun/?arasí/ia 1296 j h a t á r a : Paztbur/wíara 1240 | h á z a :
Faeregia^a [Fejéregyháza] 1193 (Cs. II. 604), Bodugazun/mza
1256, Myhal/ia^atetey 1296 ? | h i d a : Barlabas/tt/da 1246, Bokonhyda 1257, OrrothlonMa 1272/90, Zemdyhyda 1293, Bndahida
1294 | h o m o k a : bábu humca 1055, Vsi-phomoka 1239 j i k t a t 
n i a : iochtotniaHB. j j u t v a : ivtua HB. j k i n a ('kínja'): quina
GyulGl. | k u t a : ohut cutaiea,, mortis uasara kuta rea 1055,
vicuta 1184, kenezkuta 1232/48, Wrcutha 1252, Alasun&uí/ía1269, Detiichkuta 1282, Ketelkuta 1288, vrkuta 1288 [ l a k a :
ketel lóca 1095/XII—XIII. sz.; Kethelaka 1270 (Cs. III. 238) |
l á t a t j a : latatia GyulGl. | l y u k a : M.yha>luka 1243 | m e g y é j e
( < m é g y á j a): megaia 1055 j M o g y o r ó k a : Munuroca szn.
1285 j m o l n a : Zereda molna 1247, Hench Molna 1293 |
m o n d a , m o n dá(*-j a): munda, mundoa HB. | m o n o s t o r a :
ParadanmemM.síwra 1256 | m o r o t v á j a: aaTonmortuaya 1266 [
m ú l h a t j a : mulchotia HB. | o l d a n i a , o l d j a : ovdonia, ovga
HB. | p a r 1 a g a : Geuden porloga 1265 | p a t a k a: Ketélpotaca
ANON. cap. 15., Jablampoíoca 1206, Yrmegpotoca 1249, almaspataka 1260/71, dolnapaía&ateu 1262, donkpotoka 1264, Corwlus
potoka, Solumus potoka 1265, Brekene potoka 1268, Hosthou
pathaka 1269, Medapataka 1279, Benegethopataka 1285, Keuruspotokatewyn 1285, Knkenespataka 1291, Gyartyanos pataka 1291,
Keralpoío/ca 1292, Machalaspaíafca 1295 | - r a : Ycia/wcara 1232,
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Lopuchusíawam 1285 | s a r a : gunusam 1055, orduksara 1075/
1217 | s z a b a d í t s a , s z a k a s z t j a : zoboducha, zocoztia HB. j
s z á r m a : koku zarma 1055, Choc zorma 1211, Dunazorma
1229, (jymgsorma 1233, yneuzorma, Z&durzorma 1251/81, Ineuzorma, Ti&durzorma 1252, Tiymzorma 1297 | s z é n á j a : petre
zenaia 1055, Kach scenaya 1299 | S z o m b a t k a : Zumbotca szn.
1198 (M,. 127), Sombotka 1210, Zumbotca 1221, Zumbotcha
1224, Ziímbotka 1231, 1232 | t a v a : Wensellev towa 1067/1267,
veyrmur thouua, To&untoua 1211, Foluíoa 1231, Apatíoa 1240
k., Chekeytova 1256, Keerchen toua 1268, vrtouua 1283, Tumpatowa 1299/1300 | t i l t á ( * - j a ) : tilutoa HB. | u n o k á j a : Apatunukaya 1263, Moh&runukaya 1283 | u t a : qupiswía 1095/KII—
XIII. sz., Varwí/m 1269, Besenev uta 1279, Joanvtha 1279,
Churda uta 1291, Churdauía 1292, Buhtevtha 1294, Hotlounogwfa 1295, Warwí/ia 1295 | v á d o l a t j a : vadulatia GyulGl. j
v a l a : vola HB. (háromszor)] v á r a : Felduara 1211 (NyK.
XXXIV. 396), Ghakwara 1282 k. | v á s á r a : mortis uasara 1055,
Mortunvasam 1270, ~Potuasara 1296, Heudtíasarct 1296.
2. Á b r a h á m : Ábrahám 1079—80 (M5). 152), abraam
HB., Abraam 1255 | A c s á d : Achad 1255, 1284, 1291 (Cs. II.
732; III. 315) | a g á r : Agár, agár 1193, Agár 1256; Agár 1275
(Cs. III. 315) | A g á r d : Agárd szn. 1211 (NyK. XXXIV. 401) |
a j á n d o k: Aianduc 1141—61 (kétszer), 1152, Ayanduc 1211,
Aianduc 1211 (háromszor), Hayanduc 1218, Ayanduk 1222,
Ayandukh 1237 | A l m á d : bírnád 1174, 1227, 1230 (kétszer) |
a l m á s : almás 1193, Almás 1200 k., 1093/XIII. sz. el.; 1213
(Cs. III. 492), 1233; 1235 k. (Cs. uo.), 1240 k., aZmaspataka
1260/71 | a p á c a : appacchaialua 1256, Apachammlo 1266/97,
Apacha Somlyó 1270 | a p á t : ^paífeereh 1211, Apát 1221,
apaí/talmafa 1237, Apát toa 1240 k., Apát uo., ^ a í u n u k a y a
1263, Apath rewy 1293 | a p á t i : apaty 1222, Apáti 1230,
Appati 1230, Apaty 1231, Apáti 1240 k.; Apaty 1258 (Cs. II.
587), apaty 1266/97, Apaty 1275 j A r á c s : Aarach, Arad 1211
(NyK. XXXIV. 3 9 4 ) | a r a t á s : Aratás 1211 | A t á d : Achad
1279 (Cs. II. 587) | b a r á t ( i ) : Barath 1211 (Cs. III. 545), 1252;
1261 (Cs. uo.), #ara£sucurov 1262; Barathy 1263 (Cs. II. 589)
(de: borát 1232, M2. 230*) | b a r á z d a : widugbarazdaya 1270,
Barázda 1300 | B a r n a b á s : Barlabashyda, 1246; Barnabás
1211 (NyK. XXXIV. 401), 1252 | c s a l á d : Chalad 1257, Keetchalad 1272—90, Chalad 1278, 1300 | C s a t á r : Chatar, Chathar 1233, 1244, 1285 (Cs. II. 7 4 1 ; III. 225, 322) j G a m á s :

*) Vö. barát Érsekújvár ~ borát Palóczság, Őrség MTsz.
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gamas, Gamas 1055 (NyK. XXV. 145); 1229, 1234—70, 1261
(Cs. II. 607) | g a r á d : Pasa garagya 1277 | h a g y m á s : Hagmastuh 1211 (NyK. XXXIV. 397), Hagimastuh, Hagymás 1211,
Hagmas 1262 j h a l á l (és szárm.): Halaldi 1152; Halaid, Halalud 1211 (NyK. XXXIV. 406), halalnec (kétszer), halalaal, halaíut HB., halalanoch GyulGl. | H a l á p : Halaph 1231; Halap
1243 (Cs. III. 58) | h a l á s z : halas 1193, Halazu[t] 1231; Ha
las 1235 k. (Cs. III. 501), 1240 k. (a halas ezímszó alatt), Há
lóz 1244/71, Halasz 1245, Halaz 1254, 1256, 1283, 1293, Halazteluk 1293, Halaz 1293, 1297 \ h a l á s z i : Halazy 1231; Ha
laséi 1291 (Cs. III. 330) | h a l l á : hadlaua HB. j H a r s á n y :
Harsan 1239, 12*9, 1250, 1289, 1296 (Cs. II. 489; III. 501) |
h a t á r ( o s ) : Beghatar 1240 (kétszer), PazthurAatora 1240, Leanhatar, Hatarus- 1265, Cherhatar 1291 (de: hotar 1095/XII.—
XIII. sz. [kétszer], 1239 [a megye-határ ezímszó alatt]*); a XIV.
század elejétől fogva mindig a-val írva) I K a j á r : Kayar 1135/
XIII. sz. köz. (Cs. III. 236) | k a l á s z ( i ) : Kalazy 1211 | k a 
n á s z : Kanaz 1141 — 61 | K o m á r o m (o < á, vö. Kamarán
1316, Kamarum 1343, Kamarun 1367, 1368, Kamaron, oppidum
Kamaroniense 1373—83, Cs. III. 489): Camarum ANON. cap. 15.,
1075 XIII. sz. (Cs. id. h.), Camarun 1267 (az aranyos ezímszó
alatt); 1268 (Cs. id. h.) [nb. Comarin 1037 (FEJÉÉ I. 328) hamisított
oklevélben, vö. KÁKÁCSONYT J. A hamis, hibáskeltű és keltezetlen
oklevelek jegyzéke 1400-ig, 6. 1.) | k a r á c s o n y : Karachun
1203/54; Karachyn, Karachon (kétszer), Karachun, Karachen
(kétszer), Carachon, Karasun 1211 (NyK. XXXIV. 408), Karason,
Karasun (háromszor), Karachun (kétszer) 1211, Karachan 1225,
Carachun 1229, Karachyn 1240 k. (kétszer), Karachun 1252,
Karachuníolua, 1261, Charachuníobio, 1275 | K a r á d ( i ) : Karadi
1131—41 (MNyv. VI. 153), Karad 1229 (Cs. II. 617) | K a s s á d :
Kassád 1294 (Cs. II. 494) | L a d á n y : Ladán 1256 (a palota
ezímszó alatt), 1283 (Cs. III. 337) | p o g á n y (o<á, vö. Pagan
1417, 1423): pagan 1181, Pagan 1211, paganser 1264 (kétszer),
Pagan 1299; — szárm.: pagandi 1095/XII—XIII. sz. j p a l á s t :
Palást 1265 | P o n g r á c z (o < á, vö. Pangracz, Pangoracz, Pangaracz 1480 k.): Pangrachf&ya. 1256 | s z a k á c s : Zakac 1240 k.,
Zakach 1286 | s z a k a d a t : zakadat 1055 (kétszer), Zacadat
1211, Scakadat 1268, Zakadath 1274, Zacadat 1275, Sakadath
1284, Zakadath 1293 | s z a k á l l ( a s ) : Zacal 1095/XII—XIII. sz.,
Zakalus 1252; Zalonch&zakalus 1267, Zolontha Zakalus (IV.
László kora), Zakalus 1268, Scakalus 1296 (Cs. III. 512), 1291 |
S z a n á c s (puszta): Sanas 1138 (Cs. III. 449) | T a m á s i : Tha-

*) Vö. hdtqr Palóczság (Nyr. XXL 172) ~ hotár Moldva MTsz.
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masy 1281 (Cs. III. 352) | t a n á c s : Tanalchu VKeg. | v a l á k
('valók'): ivalacnok, walaknok (kétszer) GyulGl. | Z a r á n d : Zarand ANON. cap. 52.
3. Á b r a h á m (< bibi. Ábrahám): Ábrahám, abraam, Abraam 1. 2. | A d o r j á n (< szl. Adrjan, vö. Mr 152): Adrián
1211 (NyK. XXXIV. 401) | a l m a (< tör. *alma, G. 36 stb.):
Almacuih 1236/39, Alma 1288, WeresaZiwa 1296 ?, Almafa 1225,
agasc/iwafa 1237, apathaZwafa uo., Almain, 1252, almafa 1256,
alma hymu 1296; 1. Almád, Almás 2. j a n g y a l ( < szl. and'el,
M2. 216): angelcut HB. i a p á c a (< szl. opatica. M3. 218): appaccha-, Apacha-, Apacha 1. 2. j a r k a n g y a l ( < szl. arkand'el,
vö. M2. 225): archangelt HB. | á r p a (árpa MTsz.) ( < t ö r . *arpa,
G. 38 stb.): Árpa 1268 (Cs. III. 493) | b á b a ( < szl. baba):
Baba ozou 1203/54, i?a&a 1229 1 b á n y a (<szl. bánja): Banya
patak 1258, Banaíexúd 1269, J5arm 1286 | b a r á z d a (< szl.
brazda): brazda 1095/XII—XIII. sz., Barázda 1300 j b á r k a
(< ol. harca): Barka 1288 ( B a r n a b á s (< szl. Barnabás, vö.
M3. 158): Barlabas-. Barnabás 1. 2. | b é k a ( < tör. *byka, G.
42 stb.): Béka, Bekaiolo 1295 | b e r k e n y e * ) ( < szl. brekinja):
brokinarea, 1055. vodberekina 1298, Berekyna 1299 | b i k a ( <
tör. *byka, G. 46 stb.): öiguacut 1193, Ui/ca szn. 1198, ? Bicca
szn. 1211 | c s e r e s n y e ( < szl. ceresnja): Cheresnafa 1256,
Cheresna 1268 | c s ó k a ( < szl. cavka): Choucha 1211, Covka
1240 k. | c s o r d a « szl créda): Churda uta 1291, C/mrrfauta
1292 j c s u k a (< szl. ftida): C/iam 1210, C/utfca 1240 k. I
d i n n y e « szl. dinja): dinna 1095/XII —XIII. sz., 1093/XIII.
sz. el., Dinna 1223, Digna 1240 k. | d o n g a ( < szl. d&ga):
Dunga 1233 | g á l y a (< lat. galaea v. ol. galea): Gálya 1242 |
g o d o l y a 'dolerus' (BesztSzj.), godola 'dolerum 5 (SchlSzj.) (<szl.
gdula c körte ; : Századok XXVII. 32 i): Gudulamtú 1275, Gudula
1287, Godola 1300 | h a r a n g (vö. mong. ^aranya, G. 83 stb.):
Harangud, Harangudíoca, 1211, Harangadihue 1256 I h a t á r
(hattaros Tih.-k. 49, hattári NySz. < ném. hattert, LÜMTZEEMELICH, Deutsche Ortsn. u. Lebnw. 129): -hatar(a) 1240 (há
romszor), 1265, 1291, Hatarus- 1265, 1. 2. | i m o l a MTsz. ( <
szl. imela): imola 1193 | iva**) ( < szl. iva, vö. LUMTZER-MELICH,

*) Azt hiszem, mindenki természetesnek fogja találni, hogy ebbe a
csoportba fölvettem néhány olyan szót is, a melynek véghangja ma illesz
kedés útján keletkezett e; ilyenek a berkenye szón kívül: cseresnye, dinnye,
Neszte, rekettye (de rakottya is, MTsz.).
**) Hangjelölése és eredete miatt fölvettem, noha a XIII. századon
túl nem fordul elő.
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id. m. 142): ad arborem Iwam 1257, Iua 1270, 1271, yua 1289,
iwafa 1266/74 J k a m a r a (< lat. camera): Camara 1262 | k á p o l n a ( < ol. capella, KÖRÖSI S.: Nyr. XV. 4 5 3 ; M8. 308):
Gapuina 1270 | K a t a l i n {Katerina MargL. 16, 17 stb.): Catrina
1181 < ol. Catrina (vö. M2. 181) I k o n y h a ( < szl. kuhnja):
Cuhna hn. 1231 (NyK. XXXIV. 133) | K o z m a ( < szl. Kozma):
Cosma, Cozma, 1. 2. | ? k u n a 'menyét' MTsz.: Cuna szn. II.
Béla oki., 1086/XIIL sz. < c s e h Kuna (M2. 117) | k u r t a ( < l a t .
curta, M2. 188): Qurta szn. 1171/1234 k. i L á s z l ó * ) : villám
Bcentladuzlo 1274< szl. Vladislav (M2. 117) j Luka(falu): Luca
hn. szn. < ol. Luca v. szl. Luka, 1. 6. 1. | M a r ez el (vö. lat.
Marcellus, ném. Marzell): Marcel 1211, Marcelneygysija, 1288 |
M a r g i t a ( < n é m . Margitta, vö. M2. 193): Zenthmargita 1256,
Margytha 1285 | M á r i a ( < bibi. Maria): Maria 1171/1234 k.,
Scenthmariazygete 1234 | Mi k ó l a (< szl. Mikola, Mikula, M0.
119): micula 1095/XII—XIII. sz.; Micula 1086/XIII. sz. (M2.
119), Michola 1211, Micula 1228, miculamezeu 1251 | M o r v a
( < szl. Morava): Moroa ANON. cap. 37. 57., Moroua cap. 35. |
m u n k a (<szl. mAka): Munca 1141—61, Munka 1198, Muncha
1211, Moncha 1211 (kétszer), Munka 1227, Moncha 1240 k. I
n á s f a (<szl. nauéhva, ASBÓTH : Izvj. VII. 4, 304; vö. SZARVAS :
Nyr. V. 208): duas nasvas meas 1235/70, nasuas 1250 k. J
N e s z t e 'Anastasia' (vö. bolg. Nasta, M3. 153): Nesta 1212 |
P a l o t a hn. (< szl. polata, palota, palota): Palata 1258 ( p a r a d i c s o m ( < szlov. *paradiéum, ma paradi£om, M3. 359):
paradisumut, paradisumben, paradisü HB. | p l é b á n i a ( < lat.
plébánia): Ecclesia beaté virginis Marié . . . voeata plébánia apud
uulgos 1269 | P o n g r á c (o < d, 1. 2., vö. vei. ol. Pangrazio,
M„. 203): Pangrachfaya, 1256 | P ó s a (<szl. Pausa, Pavsa, M2.
122): Pausa 1135, Paussa 1206 k. (id. h.) | r e k e t t y e (rakottya MTsz. < szl. rakita): raquatiaquerec 1193, Rakathia 1225,
Bakatya 1238, rakatyala, 1249, Requethya 1252, Racatyaia 1252,
Reketyaía 1255, jRe#w<2íi<zbukur 1258, re&etyakerev 1265, Rakathya bukur, Rakathya bukruk 1293, Rakatia 1297, Rakatyabokur 1299 | s u b a (< szl. áíí&a): Suba 1290 | S z á l a ( < ném.
Sala): Sala 1166, ZoZa III. Béla kora ( l í r 149), ZaZawar 1264
(Cs. III. 26) | S z á v a (< szl. Sava): Zoua ANON. cap. 41. 43.,
iJúwtt 1275 (a karácsony czímszó alatt) | s z e r d a ( < szl. sréda):
#cer<?ífo 1199, Zer«tfa 1211, Sereda 1218, £mvtfa 1227, Zmc/a
1231, Sereda 1240 k. (kétszer), Scereda 1240 k. (kétszer), Zyrida
1240 k., Zemfo 1247, Sceretfahel 1261, 1263, Zeredáhel 1283,

*) Hangjelölése és eredete miatt fölvettem, noha mai
nincsen a.

alakjában
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1297 | szolga ( < szl. sluga): Zulgageur 1217, .ZttZwí/ageurienses
1222, Zwittgageuriensibus 1223, Sculgageur 1223, Zulgageuű
1237, Sulgagemy 1247, Zulgaiew 1249, Zulgageurensis 1259,
Zw^aJauriensis 1268, Zulgageur 1270, -ZW^ageuriensis 1273,
Zw£#ageuriensi 1274, Zw'/^ageurienses 1292, Zulgagewr 1299
(kétszer) | t a n y a ( < szl. tonja): tana 1095/XII—XIII. sz., thona
1109, Tonya 1148/1291, 1222, thagna 1223, Tonya 1225, Tona
1237, thuna 1240, Tona 1240, 1254, Tana 1292, Thana 1293,
Ta/ia 1298 | T a p o l c a ( < szl. toplica): Topulucea ANON. cap.
31., Thapolcha 1255 (a borona czimszó alatt); Topulcha 1272,
Thaplicha 1290 (Cs. III. 25) | v a r s a ( < szl. vrsa): Varsa szn.
1211, Varsathxx 1252 | Z a k a r i á s « lat. Zacharias v. szl.
Zacharias, vö. M2. 209): Zacharias 1211 (NyK. XXXIV. 415) |
z s o l o z s m a (< szl. sluiba, ASBÓTH: NyK. XVIII. 364, Nyr. XXI.
374; M3. 414): zulusma 1267/1270, Zulusma 1275, sulusma 1289.
Az első csoportban eredeti tőszavak és különféle eredetű
szavaknak ragos és képzős alakjai vannak. Ezeknek végső a
betűje olyan hangot jelöl, a mely á-búl rövidült; ennek a rö
vidje pedig az illabiális d, és egészen kétségtelen dolog, hogy
ez volt a közvetítő az eredetibb á és a mai a között, pl. *fá
(vö. /d-t, fá-k stb.) > *fá > fa. E csoport szavaiban a mai szó
végi a hang Árpádok-korabeli előzőjének annyira rendes jele
volt az a betű, hogy a sok adat között mindössze kettőben
találtam helyette o betűt, azt is a korszak vége felé; t. i. egy
1260-i oklevélben: ( - h a t v a n a ) : Micuáhotuono és Cukenushotuono.*)
A második csoport szavainak a betűje olyan szótagban
van, a melyre á-hangzós szótag következik. Ebben a hangtani
helyzetben a közmagyar á helyett illabiális d-t találunk a Fölső
Őrvidéken (Vas m. északnyugati részében), Vág-Király ián (Nyitra
m.), Bajmokon (Bács m.), a marosszéki nyelvjárásban, az ú. n.
nyugati székelységhez tartozó keresztúri, sóvidéki és havasalji
nyelvjárásban, a halmágyi nyelvjárásszigeten és a moldvai csán
góknál (Nyr. XXXVII. 194 — 198).
A harmadik csoportot olyan jövevényszavak teszik, a me
lyekben az a betű az átadó nyelv illab. d hangjának magyar
megfelelőjét jelöli.
*) CSÁNKI DEZSŐ szíves értesítése szerint az oklevélben világosan
í g y vau írva a két szó.
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Ha mindezt tekintetbe veszszük és hozzá még azt, hogy apalócz nyelvjárások egy részében (1. Nyr. XXI. 171) a közmagyar
á helyett általában illab. a-t találunk (1. erre nézve GOMBOCZ
nézetét: NyK. XXXIX. 232—234), talán most is megállhat az
én régi föltevésem (Nyr. XXIV. 148—154), vagyis eleink hang
jelöléséből most is azt szabad következtetnem, hogy az illab. d,
a mely a nyelvtörténet előtti korban közmagyar hang volt, még
az Árpádok korában is sokkal általánosabban megvolt, mint mai
napság. (L. MELICH, GOMBOCZ és WICHMANN pártoló szavazatát:
NyK. XXXV. 113; XXXIX. 233; Nyr. XXXVII. 198). Ezt az
illab. a-t a nyelvterület legnagyobb részén kiszorította lassan
ként a lab. á. Az d >a hangfejlödés kezdete a nyelvtörténet
előtti korba esik, mert már 1055-ből van rá adatunk (1. 26. s
köv. 11.); befejeződését — a hangjelölésből következtetve —
körülbelül a XIV. század végére tehetjük.
III.
A mai d hang másik előzőjének r e n d e s jele az Árpádok
korában az o betű volt. Ez a hangjelölés jóval túlterjedt ezen
a korszakon; még a XIV. században is közönséges volt, s az o
betű erről a térről körülbelül a XIV. század alkonyán szorult
le. Szórványosan még később is találkozunk vele.
Az a betű, a mely idővel kiszorította, mindjárt kezdetben
fölbukkan mellette, de •— sajnos — fokozatos térfoglalását az
adatok gyér volta miatt (1. Nyr. XXIV. 155) a XI. és a XII.
században nem kísérhetjük figyelemmel.
Az o betű mellett előforduló a betűre íme egy csomó
példa:
X I . sz.— : a s z ó : a z a a, az ah 1055, -ozou 1095/XII—
XIII. sz., Ozou-, Ozo- 1211, -ózon 1229, -ozo 1231, -ozov 1236,
ozov 1236/39, -ozo 1240, ozou, osou 1203/59, -ozov, azov, -ozo-,
•ozou 1265, -ozo-, ozov 1271, -ozou 1276, -ozow 1282, -ozou
1236/83, -ozou, -osou 1295, Ozo- 1266/97, -azo 1304, Ozou
1314, -azou 1324, Ozow 1329, Ozou- 1333, Azow 1335, ozow
1336, Azow 1338 (kétszer), azou
1353, -ozou 1358,
Azou1358, -hozó 12C9/1364, -azow 1367, 1368, 1380 (háromszor),
-azou- 1383, Azo 1385, -azo 1386, -aszou
1389 (kétszer) |
h a l o m (és szárm.): holma 1055 (kétszer), holmodi, holmodia
uo., -holm, holm 1193 (háromszor), -holmit 1211, -holm 1211,
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1221, Holrnod 1231, -holma 1252, Holm 1252, -holm 1267,
1268, 1269, 1270/84, holm 1276, -holm 1282 k., -halma
1293,
Halum
1303, - M m 1313, 1317, í M m - 1323, 1324, -holm
1329, HOZTO 1332, holm 1333, Halum1334, -halma
1337,
- M m 1337, -Mwm 1337/42, -Mm. 1338, M m 1339, M Z m
1340, -holm 1341, M m 1342, Holm 1344, -Mmt/a 1344, iíoZm
1345, holm 1346, -halma
1346, - M m 1346, halm 1347, M/ra,
-Mm, M m - 1348, 1323/51, 1355/63, Holum 1358,
-halum
1366, halm, -halma
1368, -holm 1315/70, halm 1374, Halmay 1378, - M m 1315/78, - M Z m 1340/89, M m 1390 (kétszer),
-halma
1393, -halum
1396, - M m a 1303/1422, - M i m 1326/
1428, M m 1359/1429 I n a g y (WOÍ/Í/ Moldva MTSZ.): nogu 1055,
2Vo#í/ 1199, M>0, Nogh-, Nogy-," nog- stb. o-val 1221/1358,
Nagh1358, #ooe- 1223/1359, Noo- 1360, -nog- 1364, iSTo^1365, Nag- 1312/72, iVoo- 1366, iVoo/i- 1368, Nog- 1368,1375,
Nag- 1384, Nog-, -nog 1385, ATooa- 1390, Nog- 1391, 1400,
# a # - 1408, Nog- 1408, 2Vao> 1409, 1411, Nog- 1412, # a . 9 / i 1412, 2Va£- 1415, 1417, Nog- 1420, i ^ a ^ - , Nag-, nag- 1427,
1429, 1431, Nog- 1431, # a ö - stb. a-val 1436—76, Nogh 1476
(ezentúl a-val), ...nog,
nogh Tel.-k. 238 | s z a r m (vö. Szészarma, Zardny, MBLICH : NyK. XXXV. 118): zarma
1055,
zorma 1211, zormu 1222, -zorma 1229, -sorma 1233, -zorma
1252 (kétszer), 1251/81, 1297, -*orm 1318, 1347, 1208/1359
(kétszer), Zarm
1385 (kétszer), -zarm 1418.
XII. s z . — : a k o l (okoly Moldva MTsz.): ocoZ 1095/XII—
XIII. sz., -okol 1240 k., 1256, Okul- 1291, 1292, -okol 1307,
Ofcoí 1317, -a/caZ 1346, Akol1347, 4/raZ- 1367,
Akul1380, ...okol, okoly, oki- XVII. sz. NySz. J b a l o g (és szárm.):
bolug 1095/XII—XIII. sz., Bolug 1086/XIIL sz. (MNyv. VIII.
246), Bolugd 1230 (kétszer), 1234, Boloc 1250, Bolug 1254,
Bolugkeveke 1256, Bolug 1296, Balug
1297, Bolug 1327, 1335,
Bolugh 1338, 1341, Bolug 1343, BoZwfcpeturholmya 1344, Bolug
1347, BoiupA- 1347,. Bolugsegh 1230 k./1355, £ 0 % 1360 (kétszer), Balug
1362, S a Z o o 1381, Balogh
1391, 1395, 1400/
03, 1413, Bolugh 1415, £ a Z ö # 1423, Balogh
1434, £OZOÖ/Í
1436, . . . vö. bol Tel.-k. 275, kétszer j B i h a r :
Bichar,
Bichari
ensi s 1111, Bichoriensis 1135, Bichar
iensis
1186, Bichoriensi 1198, B i W 1193, Byhor ANON. cap. 19. 20.
50. 51. 52., Bicoriensy cap. 19., Faber Bichor 1086/XIIL sz.,
Bihor 1201, Bichor VEeg. (NyK. XXXIV. 137; M r 105), Byhoriensi 1283 (a lak czímszó alatt) ( f a r k a s (és szárm.): Forcas
1146; Forcos 1162 (M r 133), Farkasio
1177 k. (uo.), Farcas 1181, far casii
1193, Opa/orcos ANON. cap. 25;/or/cosig
1095/XII—XIII. sz. (kétszer), Forcos 1210, /orcos 1211 (kétszer);
Nyelvtudományi Közlemények. XLIl.
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Forcasius, Forcos (a fogalmazványban: Far c a s ius, Forcas)
1211 (NyK. XXXIV. 406), forcost, Farcost 1211, Forcos 1221,
1222, /orcosfolua 1222, Forcas 1225, Farcasio
1183/1226,
Forcos 1229, 1238, 1240, 1240 k., forcos 1240 k., forkosholm
1269, Forcos 1274, Forkosd 1274, farkas
1275, i^or/coslyuk
1283, i^1 avuasij,
Farkasius
1299, i^W&osmolna 1301,
Farcas1325, Farkas1329, forcos- 1335,
Farkas,
Farkas-,
farkas1326/35. 1337, 1358, 1364, 1368, 1381,
1383, 1399 | Forcudinus 1181, Farkadinus
1206 k. (M r 133) |
h a v a s (hovas Esztergom vid. MTsz.): Honos, Howos ANON.
cap. 9. 11. 12., houos 1258, Howos 1285, -hawasa
1294/1334,
-hauasa
1334, -hauas
1373, -hauasa
1383, 1393 (kétszer),
-hauas
1394, -choivosa 1231/1397, -haivasa
1399/1406 (vö.
Houodi 1152) | h a z u g : Chozug 1095/XII—XIII. sz., iJo£w#
1211 (kétszer), 1240 k., Hazug
1305, Hazugh
1376,
Hazug
1400 j l a k : viZafc 1193; Kethelíoca 1086/XIII. sz. (Cs. IIL
238), ketel lóca 1095/XII—XIII. sz., scecZoc 1231, Yyloch 1240
k., Sceplok 1255/61, Bsuumlok*) 1256, Wilok 1259, Zeplok 1261,
ScepZofc 1265, Lafc 1268; Kethelaka
1270 (Cs. III. 238), Wylak 1273, 1283, ZepZafc 1291, VyZacfc 1266/97, KekZofc 1299,
ScepZoá, noglok 1313, -iafca 1315, -lok 1321, - l a c a 1322 (háromszor), -lac uo., -Zofe 1326, Lok- 1328, - Í Ű Í A 1329 (két
szer), Lok- 1333, -ZaA-a 1337, -lak 1338, 1341, Lo/c 1343,
•loc 1346, -ZoA; 1228/1357, -laka
1358 stb. a-val | m a g (mog
Bánffy-Hunyad, Moldva MTsz.) és szárm.: Mogd 1135, Mogud
1199. Magudi
1141—61, Mog 1199, Mogdi, magudi
1095/
XII—XIII. sz., Mog, mog 1211, Mogd 1211 (többször). Mogud
uo., ilfo#d 1244 k., 1252, Mogh 1299, . . . anusmo/e, ienywmok
XV. sz. vége v. XVI. sz. eleje: Nyr. II. 68, vö. MNyv. I. 35 |
m a g a s ( m a g o s ) : mogos 1095/XII—XIII. sz. (kétszer), -mogos
1093/XIIL sz. el., Moqus 1211 (háromszor), -mogos 1222, 1223,
mogos 1171/1234 k., ' -mogos 1238, 1240 k., Mogus 1240 k.,
1245, -mogos 1245?, 1256, 1272, Mogos- 1278, 1293, -mogos
1296, Mogos- 1331, 1332, 1336, magas1366,
-magasa
1348/69, -magas
1370 (kétszer), Magas1377, 1385, magos
1391, Mogos- 1231/1397, Magas1422 | m a g y a l ( o s ) : Mogolos 1193, Mogol 1240, Mogolk 1252, Mo#oZ 1265, M a ^ a Z f a
1276, M o n t u l 1277, Mogol 1249/91, mag el 1291, Mogolfa
1288/1302, Mogyolmal 1318/20, Mogiol 1233/1345, magal
1346,
Magyal
1347, -magala
1363, Magyal1367, Í372 (két
szer), Magyal
1372, magyal
1344/88, Mo^'aZ 1284/1394,
Magyal
1408 | m a r a d ó k : M a r a d e c 1141 — 61, 1181, Mo-

*)

ZOLNAI GYULA

szíves értesítése szerint sajtóhiba Borumlok helyett.
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rodec 1211; M ar adic,
Morodech (háromszor), Morodehc (a
fogalmazványban: Morodic, Mórodig) 1211 (NyK. XXXIV. 409,
410), Morodeku 1225 (VEeg.: MNyv. VI. 151), Maradék
1255,
Morodyk 1265, Morodek 1273, Maradék
1292,
Maradyk
1358, Maradék
1417 | M a r ó t : Maraut
1138 (NyH.2 75),
Menumorout ANON. cap. 11. 19. 20. 22. 28., Morout 1265 (NyH.4
71) | p a t a k : Ketelpotaca ANON. cap. 15., Jablampotoca 1206,
potoc, pótok, -potoc, -potok(a) 1212, 1216/30, 1222, 1225, 1227,
1230, 1230 ?/83, 1231/57, 1234/43, 1249, 1252, 1256, 1257,
patak
1258 (kétszer), -pataka
1260/7í, -pótok 1261, -patak a- 1262, -pótok 1263, -potoka 1264, pótok, -pótok 1264 (kétszer), 1265, potoka 1265, 1268, pathaka
1269, -pótok, pótok
1270 (hatszor), 1271, 1272, 1278, 1279, -pataka
1279, Pótok
1280, pótok, -pótok 1282, 1284, 1285, -potoka- 1284, poto/e,
-pótok 1288 (háromszor), -pataka
1291 (kétszer), patak
uo.,
-^oío/c 1291, -potoka 1292, -pataka
1295, -_poíoc- 1295, -_poío/c
1295, 1299, -patak
1300, -jooíok, -_poíoA;- 1300,
pathaka
1301, -pataka
1302, -JSOÍO/Í; 1306, 1311, -pathaka
1312,
pothoka 1314, -pathaka
1315, -pothoc 1318, -pótok 1319,
-potak, -pótok 1323, -pótok 1323/30, -pothak-, pothok,
-patak
1326, -patak
1327 (kétszer),-potak,-pótok
1327, -patak
1328,
1329, -pataka
1329 (háromszor), -patak
1329/35,
-pathak
1331, -pathaka,
-pataka
(négyszer), -potak 1332 (kétszer),
-potaka 1332, -patak
1333 (háromszor), -potak 1333, - y a íafe(a) 1333/34, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1341, 1345,
1347, 1347/58, -poíafc 1349, -paíafc(a) 1353, 1355, 1356, 1357,
1358, -p átok a, -patok,
-pótok, -potoka 1358,
-patak(a)
1358/64, 1359, 1363, -poíafc 1364/67 (kétszer uo.), -patak 1365,
stb. a-val, kivéve néhány átírt oklevélbeli adatot: -pótok, -potoka 1231/1397, -pothak 1327/1436, -potak 1330/1449 | KisT a v a puszta: Tohu, Tahu
1138 (Cs. III. 453), Thoh 1357
(uo.) | t a n y a (tonya Székelyfd. MTsz.): thona 1109,
tana
1095/XII—XIII. sz., Tonya 1222, thagna
1223, Tonya 1225,
Tona 1237, 1240, 1254, Tonya 1148/1291, Tana
1292,Thana
1293, T a n a 1298, Tona 1318, T a w i a 1335,
Tanya
1337, tona 1365, Tonya 1367, -tonya (háromszor) 1400,
tanya
no., ...thonat
1584; — v ö . í/mwa 1240 I T a p o l c a : Topulucea
ANON. cap. 31., Thapolcha
1255 (a borona czímszó alatt);
Topulcha 1272, Thaplicha
1290, Thapolcha
1328, 1370,
Tapolcha
1378 (Cs. III. 25) | u d v a r és szárm.: udwory
1174, -vduor 1193, -uduor ANON. cap. 17., tídon 1211, Vduory
1214, 1222, TFdtton 1223, Odwon/ 1226, F ö W o s 1230, TFaW1204/31, 1231, Vduorus 1240 k., Vduory 1240 k., -tídaor 1203/
54, uduord 1264, Wduornuk 1270, FÖMon/ 1277, Oduornok 1295,
Vdworus, Vduornuk, Vdiuornuk 1319, Oduoros 1324, Vdwomuk
2*
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1326, Wduor- 1330, -udvar
1332, -oduor 1328/34,
-vduar1263/1347, 0duarnok
1351, -wduar
1353, Vduary
1358,
vduard
1359, Oduornuk 1367, Oduor- 1373, -uduar1376,
Wduarnuk
1388, Wduar1397, Oduor, Oáiíord 1405 j
V á r a d ( i ) : waradi
1095/XII—XIII. sz., Uarod, Warod ANON.
cap. 34. 35., JFaradiensi(s) 1211, 1217, 1222, Varad
1240
k., Warod 1248, 1252, 1251/81, Warad1337, -waradiensis
1346, Warad1377 ] v a s (vos Aranyosszék MTsz.) és szárm.:
Vosod, Vosos 1152, Vosud 1199, uuosos 1201, Vosud, Wosud,
Vosod, Vosos, Vossos, Wosos, Wuosos 1211, JFossos 1213, JFos1214, 1221, Wosos 1229, TFosod 1230, Wosos 1231, JFos- 1233,
Vosos 1240 k., JFosod 1244, Wos- 1256, IFosos 1271, JFos
1251/81, Wosos 1292, TFosas, Wasas
1138/1329, Wos- 1329,
I F a s - 1354, Wos- 1355, Fos- 1357, IFos- 1358, Was- 1370,
IFos 1372, Wasas
1380, F a s a s 1381, Fas- 1389, 1398.
X I I I . sz.—: a d és szárm.: odutta, odút, oggun HB.,
Adou 1210, Odou 1221, Marcadow 1240 k., Marchodov 1268,
Hodov (a. m. cadó'?) 1270, -adou, -adow, -ado 1353, 1356,
1368, 1374, 1329/78 | a g y a g ( o s ) : OÍ/OÖWS 1227, Agogus
1252,
Ogyogus 1269, Agagus
1272, ^ o a a w s u t h 1273. Ogyogos
1279, Oaoateluk 1288/90, Agogus
1252/1326, Oaí/aolyuk 1330,
J. a a oasadek 1334, J. a y a g u swth 1338, A g y a g u spatak 1353,
A g y a g u spotoka 1358, Ogoguerum 1294/1367, Hogagas (a. m.
'agyagos'?) 1390, agyaauapa
1263/1393, agag 1398, Agyagwsberch
1227/1400, stb. a-val | a k a s z t ó : Okozthov 1291,
a A; a * t h o whegy 1291, Akaztoía
1291, Akazto
1238/92, stb.
a-val | a l - (ol Göcsej MTsz.), a l a t t , a l s ó , - a l j a : Ol- 1249,
1256, 1269/75, 1290, 1297, 1298/1305, 1299, 1304, 1313, 1315/
23, 1317, 1318, 1327, 1333, 1339/58, 1356, Al- 1412, Ol- 1337/
1414, Al- 1436, stb. a-val; -alath
1367; Olsou- 1307, Olso1311, Alsou1320, Okow- 1335, Olsou- 1353, 1355, OZso1356, 1363, Olsow- 1364, OZso- 1394, Alsou1400, stb. a-val;
-aZia, -aZi/a 1225, 1284, 1291, 1304, 1320, 1325/32 (kétszer),
1332, 1333, stb. a-val (1. 30. 1. jegyzet) | A l á s o n y (Nagy-A.
helység és Kis-A. puszta): Olosun, Olasun 1240 (Cs. III. 219),
Alasun
1253 (uo.), Alasunkutha,
1269 (az alacsony czímszó
alatt), Olasun 1340 (kétszer uo.) | a r a n y (os): Arán-,
Oronos
1267; Oronos 1268 (háromszor: Cs. III. 493), arán- 1324, stb.
a-val | a s z a l ó : Ozolo 1288, Azalou
1347, 1369 | a s z ú : Oze1222, Ozscyu- 1264 (kétszer), Osyu- 1265, Ozy- 1268, Ozev-,
Ozyu- 1270; Asce- 1276, 1286 (Cs. II. 633), Ozyu, Oziu- 1288,
Ozzyw- 1300, Ozyw- 1323, . á s y w - 1320/25, O^w- 1323/30,
Ozyw- 1334, .ásyw- 1338, Azyo1356, ^ ^ Í / M - 1377, ^ 2 t o 1390, Azyo1398 [ a s z t a l (osztal Maros-Torda m. MTsz.),
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a s z t a l n o k : oztol 1293, -aztal
1354, Aztalnak
1382
•avas (vö. ovad. ovul, ovított MTsz. az ar-kezdetű czímszók
alatt): Owas 1275, Owos- 1337, -ouasa, auosa
1346, Ouas
1379/81, A uas 1406 | b a j n o k : Boynoc 1231, Boynuk- 1289/
91, Boynuk 1315, 1331/47, 1365, Baynok
1370,
Baynuk
1377, 1380, Baynok
1381, Baynuk1385, Baynak
1391 |
b a r l a n g : ? Borlogv 1248, Barlag
1310, B o » % 1313, BorZo^f-, porloga 1357, Bariaga
1463 | c s a p ó : Chopov, Chopou,
Copou, Chopo 1213—1288, C s a p o t t 1351, 1374,
Chapo
1397 | c s i n t a l a n : Chyntolon 1273, Ghynthalan
1348,
1357, Chintalan
1400 | f a l u ( / o k Moldva MTsz.) és szárm.:
-/oZw« 1222, -folwd, -fölad 1229, -/oka 1230 (kétszer), -folu
1230, F o k - 1231, fölad 1232, -/ok 1240 k., -folua 1240 k.;
1251 (Cs. II. 528), -falua
1256, -/aZwd 1256, folua 1261,
-/oZw 1268, folu- 1269, -/oka 1274, -/ok 1274, -folua 1275
(háromszor), -/ok 1275, -folua 1277, -/oZitá 1277, -folua 1279
•(kétszer), 1280, -/ok 1255/81, Folu- 1282, -/ok 1283. Folw1284, -/oka 1286, -/oZw 1286, -folua 1287 (háromszor); 1289
(Ck II. 471), 1289/91, -folud, -folua 1277/91, -folu 1295, - / o k a
1296, -folu 1297, 1299, -falna
1307, -/oka 1312/15 (kétszer),
1315, 1321/23, Folu- 1322-24, -fohca 1323, -folu 1325, -/oka
1330, -falua
1334, -folud- 1335, -folua 1336, 1337,
-falua
1337, -/oka 1338, 1342, 1343, - / o k a 1346 (kétszer),' -folua
1347, -/aÍM 1347, -/oZwa 1348, folua 1350 (háromszor), 1351,
-falua
1353, -/ok 1353, -folua 1353, 1355, -falu 1355, 1356,
-folua 1358, -falua
1347/58, 1359, -folua (kétszer),
-falu
1359 (ua. oki.), -/aZu 1363, - / a i w 1366, -falua
1367, 1368
(háromszor), -falu
1368 (háromszor), -folua 1368, -falu a
1369, 1373, -/oka 1373 (kétszer), -/aZw 1374, - / a í w 1375,
-folua 1376, 1379, -falua
1379, -falu 1381 (kétszer),
-falou
1384, - / a Z i / a 1385 (háromszor), -/aZw 1388, - / a Zita 1390,
1392, F a Z u - 1393, - / f t b - a 1396, -falwa
1397, -/aZw- 1399,
-falu a 1400/03, . . . (a-val), -folua 1411, . . . (a val), -folwa
1428, . . . (a-val), -folwa 1476, . . . (a-val); . . ./oZnagy PPB. |
g a l a m b és szárm.: Golombus 1210, 1210 k., Golombuk 1265,
Golomb 1275, 1280, Golombos 1280 k., Golomb 1298, G a Zomb
1316, G a l a m b - 1321/24, Galambos
1382, Golomb- 1224/'
1389, Galambos,
Galambas
1400 | g y a k o r : Go/cor- 1269,
gyakur
1339, Gyakar
1364 | h a m i s : homus HB., Homus
\ 2 2 5 , iforaas- 1231/57, / i « a s 1269, Hornos 1326, ÍZomws1224/1389, Hamus
1391 | h a r a g o s : Horoqus 1211, Haragus 1274, 1337 j h a t t y a s : Hathias
1282, Hothyas 1282/
1365 (többször), hattyas
1379, Hathyas
1326/1428 i j u h a r ,
i h a r : í/kor 1233, Iftor 1242, t W 1242, I/iorfa 1251, F/iorfa
1252, 2/arfa 1257, 7 / í a r 1257, IhorisL 1258, / W 1269, 1272,
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ihor 1275, Ihorfa 1308, 1310, 1327, Johor 1330,
jwharfa,
johárfa
1337, Jhorfa 1339, jhar
1342, 7/ior, Iharfa 1347,
Juharfa
1366, Juhar
1372, Jhar
1380 | k a k a s (kokas,
nagy nyelvterületen MTsz.): <7o/cos 1218, Kócos 1275, 1279,
#O/ÍOS 1302, 1308, 1313, 1314, Kokos, Kakas1323, fcoca*
1325 k., Kakas 1329, 1341, 1353, 1363, Kakas1370, Kokasr
Kakas
1371, Kakas
1374, tfofars 1385, i f a k a s 1391, 1394 |
k a l a n d o s : Colondus 1211, 1240 k., 1244 k.,
kalandus
1348, kalandas
1380 | l a p u ( s ) : Lopuchus- 1285, Lopuhtu
1324, Lap uhus 1325/32, L á p w M u 1332, Lapuhus
1333 j
l a t o r : Lotar 1276, Lator
1345, . . . Lothor- 1453 | m a d a r a s : Modoros 1211 (háromszor), 1236/39. 1240 k., Madár
as1337 | m a l o m : -molna, Molun-, -molun, -molum stb. o-val
1247—1352, Malum1353, -molun, -molna, Molum- stb. o-val
1354—1369, -malun
1370, -maion
1376, Mólon-, -molna stb.
o-val 1377 — 1405, Malom1409, . . . ?uo/noth 1597 | p a p (popMoldva MTsz.): P a p - 1239, Pop- 1269, -pop- 1275, Po?>- 1290,
1266/97, 1304, 1316, Pop 1335, 1335/42, Pop- 1338, pop, pop1338, 1344, Pop- 1349, Pop 1370, Pap
1381, Pop- 1386,
Pap 1389, p a p - 1390, - p a p 1405, stb. a-val, kivéve egy átírt
oklevélbeli adatot: pop- 1303/1422 j p a r a s z t (poroszt Moldva
MTsz.): Parozth, Parazth
1291, Parazth1324 J p a r l a g :
parlac,
a l t a l p a r l a c 1258, porloga 1265, -porog 1268, Porlog1271, -parlak
1318, parlag
1320, -porloq 1323,
-parlag
1324, PorZo^f/i 1332, Parlagi
1332, Pari agy 1335, poWoa*
1339, Parlag-,
Porlog- 1320/55 (ua. oki.), parlag
a 1363,
1383, parlag
1389 (vö. purlog 1238; nb. uo. hurozt 'haraszt') J
s z a b a d és szárm.: Szobodi 1 ^10 (kétszer), zoboducha HB.; Sarzabady
1249 (Cs. III. 344), Zobodozow 1282, Zo&octy 1282,
Zabadi
1314, 1318, Zoood# 1318/i'0, 1326, Z a o o d l o k 1326,
Zab a di 1329, stb. a-val | s z a b ó : Zooov 1271, Zo6o?t 1292,
Zabou
1349, Z a ö o 1383 | s z á r a z : Záros- 1227, 122 , 2 a r a z - 1256, Zaroz- 1265, Z arr az-, Zarroz- 1295,
Zaras1266/97, Se aráz- 1299, stb. a-val | s z a r v ( a s ) : Zoruos- 1277,
Zorwos- 1291, -zanv 1356, Scaruas1357, Zorw- 1347/64,
Zarw1365, Zarivas1367, Zonv- 1376, Zaruas1387,
Zaru1389 (kétszer), Zarw a 8- 1390 (kétszer) | t a g a d ó :
Thogodou 1211, Tagodo
1288, Tagadó1309, Thogodou
1323, Tagadó
1326, Thagadou
1341 | t a k a r ó : Thocoroa
1211, Takaró
1369 | - t a v a : thouna, Posuníowa 1211 (a fogalmazványban : Posoníawa NyK. XXXIV. 399), -íoa 1231, 1240
k., -íova 1256, -íowwa 1283, - í a w a r a 1285, -íowa 1299/1300,
-fowa, -íowa 1322/24, -íowa, -íoa 1325/32, -íowa, -íAoa 1333,
•thoua 1344, -taua
1367, -tawa,
-taua1371, -íowa 1381,
1382, - í a w d 1386, -í/ioíí;a 1338/95, -thaiva
1406, stb. a-val |
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v a r j ú : Worre- 1265, woryou- 1341, Worreiv- 1342, Voryu
1346, Waryu
1347, Varyu
1355, Woryu 1356,
Varyw
1358, Varyu1398 j v a r s a (vorsd Szlavónia MTsz.):
Varsa
1211, Varsa1252, i^orsa 1356 | z a b : Zob- 1271, Z a &
1304, 1386.
XIV. sz.: a p r ó ( d ) : Oprod 1300, Apród
1319, Oprod
1323, 1324, Aproivd
1333, ^ p r o d 1338, Aproud
1339,
Aprowd
1342, , 4 p r o - 1281/1347, Apród
1348, , 4 p r o - 1354,
Aproud
1358, ^ p r o d 1360, 1367, 1371, 1378, 1394, ...Opro1304/1464 | b a b o s : Babus
1335, .Boöos 1387 | b a r k ó c a :
borchowcha 1343, Borcolcha 1372, Barkolcha
1378 (vö. .B^rco/c/ia 1257) J b a r n a : J3orrca 1349, barna
1359, 1391 | d a 
r a b (o s) (dórób Szlavónia MTsz.): dorobus 1305, D ar abus
1335, 1369, 1378, 1385, Darab
1270/1387, D arabus
1390 |
d a r v a s : doruos- 1367, Daruas1368, Daruas
1382 | fia
t a l : /3/oíoZ, -/yoíoZ 1302, fyatal
1361 | f o g a s : /Í>#O« 1301,
Fo#os 1325, Fogas
1327, 1357, 1379, 1380, 1388, 1397, 1400 |
g y a l o g : -gyalug1320, golug- 1338, 1340, Gy altig 1371,
Gyalug1340,85 | k a 11 ó {holló Bereg m. MTsz.): fcorZow 1340,
fcorZo 1342, b í l ü 1345, -kalló u 1349. Cortow 1367 | k o 
p a s z : Kopoz 1312, 1324, 1318/26, 1327,1333, Kupaz
1358,
K o p a * 1359, 1370, 1371, 1398 | o l d a l ( a s ) : oldol- 1347,
Oldol- 1347/66, -odalya
1376, Oldalas
1398 | o r d a s (ordos
Udvarhely m , Moldva MTsz.): Ordos 1334, O r d a s 1338, 1347,
ordas
1350, Ordas
1356, 1373, 1381, *. . ordos 1667 | p a 
g o n y : Pogun 1338, Pag un 1359 | p a t k ó ( s ) : Pothkoiv 1342,
Pat'hko
1355, Pathkos
1388.

Első értekezésemben azt mondtam: «A rövid hangot jelölő
a betű a latinban és, mint láttuk, a magyarban is, általában
az illabiális á hang jelölésére szolgált; ha tehát az o betűt
ezzel az a-val váltogatták, valószínű, hogy az o betű nem a
mai zárt o hangot jelölte, legalább nem mindig, hanem olyan
hangot kellett jelölnie, a mely az ei-hoz közelebb állott» (Nyr.
XXIV. 193).
Akkor még nem ismertem annyi adatot, mint most, és
nem láthattam a váltakozásnak sem az arányát, sem az idő
rendjét. A fönnebb elősorolt váltakozások nem erősítik meg
akkori következtetésemet, s most az a meggyőződésem, hogy
e z e k b ő l az o betű hangértékére nézve semmit sem lehet
következtetni. Semmi sem mutat bennük arra, hogy az o meg
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az a betű ugyanannak a hangnak a jele lett volna. Azokról az
o ™ a betűváltakozásokról, a melyeket nagyobb időköz választ el
egymástól, nem is szólok, mert azok legkevésbbé sem alkalma
sak az én régibb föltevésem támogatására. Az egykorú vagy
majdnem egykorú váltakozások is csak látszólag érnek többet,
mert nyelvjárási változatok jelei lehetnek. Azok a gyér o ~ a-k,
a melyek egyazon oklevélben fordulnak elő, szintén nem nyom
nak a latban semmit, mert hiszen ma is megesik, hogy ugyanaz
az író egyszer nyugot-ot, másszor nyugat-ot ír.
Nem az o, hanem az a betű hangértékét lehet azokból a
váltakozásokból kikövetkeztetni. Kétségtelen dolog, hogy ha a
mai o hang előzőjét a XI.—XIV. században o betűvel találjuk
írva (1. fönnebb a 3—5. lapon levő példákat), az az o betű —
legalább az esetek legnagyobb részében •— o hangot jelölt. Azt
sem vonhatjuk kétségbe, hogy történt o > a hangfejlődés, csak
az a kérdés, hogy milyen mértékben. Ennélfogva ha mai á
hanggal szemben a XI.—XIV. században o betűt találunk, meg
kell engednünk, hogy ez legalább kisebb-nagyobb részében az
eseteknek o hangot jelölt. Ilyen hangértékű lehetett az o betű
részben azokban a szavakban is, a melyekben a betűt is talá
lunk helyette. Minthogy pedig az o hangnak közvetlen követője
az a volt, kétségkívül ezt jelölte az o betű mellett előforduló a
betű, kivéve talán az a-hangzós szótag előttit. Ez volt tehát az
a betűnek másik hangértéke.

IV.
Menjünk tovább. A Halotti Beszéd után következő két
összefüggő nyelvemlékünkben ezei:et a z o ~ a betűváltakozásokat
találjuk :
GyulGl.: halalanoch, walacnok, walaknok (kétszer) ~ ascunnac,fianach, varasanac, tonohtuananac \ koorsagbon ~ tonosagában.
KT.: ivala, uagu[n], wagun ~ volo ('való'), uog \ maradhassun, mulhas . . . <-«* tudhotiue \ leannac ~ wylagnoc, angol[u]cnoc,
leannoc, keralucnoc (kétszer), [ü.jngolttcnoc (kétszer), ozuoc, fugadotianoc, asscu[n]noc, 2mkul\ri]oc | tamadatia, aradatia ~ fugadotianoc,mogzotbele\y\] | [ma]lostval«-°scovol |
allata^sirotiatu[c).
Mikor első értekezésemet írtam, a GyulGl. még nem vol
tak fölfödözve. A KT.-ben szemet szúrt nekem a -vei és a -nek
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rag mélyhangú párjának -vol és -noc írása, s a ragok és a kép
zők magánhangzóinak ismeretes szabályos megfeleléséből azt
következtettem, hogy a -vol és a -noc ragot így kell olvasnunk:
-vál és -nák, tehát ezek kétségtelen bizonyságai annak, hogy az
o betűt az a hang jelölésére is használták (Nyr. XXIV.
196—197)*)
Akkori következtetésem helyességéről most is teljesen meg
vagyok győződve. A magánhangzó-illeszkedésben mindenütt, a
hol megvan, szabályosságot látunk. Az illeszkedő hang helyébe
mindig a megfelelő (t. i. a függőleges nyelvállás, az ajakállás
és az időmérték tekintetében megfelelő) hang lép, ha megvan;
ha pedig nincsen meg, akkor a hozzája legközelebb álló. Ez a
lényegéhez tartozik az illeszkedésnek. A -vei és a -nek rag ma
gánhangzója nyilt e; nyíltnak van jelölve a Bécsi- és a Mün
cheni-kódexben is, és hogy annakelőtte valamikor zárt e lett
volna, annak a föltevésére éppenséggel semmi ok sincsen. A -vel-t
már az Árpádok korában illeszkedve találjuk (halalaal HB.), a
-nek-et a XIV. század elején (GyulGL, 1. fönt), tehát ezt is
abban a korban, mikor a nyilt ^-nek pontos megfelelője, az
illab. á valószínűleg még sokkal általánosabban megvolt, mint
mai napság. E szerint első illeszkedett alakjuk nyilván -vál és
•nák volt, s ebből lett a későbbi -vál és -nák. Talán nem csa
lódom, ha a KT. -vol ~ -val és -noc ~ -nac írásában ennek az
átmenetnek a nyomait látom. Az a-betűs alakok a régibbek, az
o-betűsek az újabbak; minthogy pedig a -vol és a -noc minden
bizonynyal -vál- és -nák-n&k hangzott, a -val-í és a -nac-ot
valószínűleg -vál- és -waTc-nak ejtették. (Természetesen korántsem

*) Értekezésem fölolvasása után SIMONYI közölte velem, hogy a
NyK.-nek m á r kinyomtatott és legközelebb megjelenendő füzetében a KT.
-vol és -noc írása alapján ő is azt a nézetét fejezi ki, hogy az Árpádok
korában az o betűvel a hangot is jelöltek (1. Nyr. XXIV. 196, jegyzet).
A NyK. XXV. k. 48. lapján azt mondja: «A -nek és -vei ragok m é l y h a n g ú
párja itt -noc és -vol. Vájjon lehet-e ezeket o val olvasni"? akkor a m a g a s h .
alakokat így kellene képzelni: -nek, -vei, holott tudjuk, hogy eredetileg
í g y ejtették: nékem, vélem. Úgy látszik, a -noc és -vol írás -nak és -val
ejtést jelölt, tehát az Árpádok korában az o betű nemcsak o, h a n e m a
.hangot i s jelölt, s ezen kétértelműség elhárítására alkalmazták az a h a n g r a
az a betűt*.
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vonom kétségbe annak a lehetőségét, hogy az a-betűs alakok
hangzása -vdl és -nak is lehetett.)
A bizonyítékok közül nem kell kirekesztenünk a KT.-nek
azokat a szavait sem, a melyekben a -noc ragot a-hangzós szó
tag előzi meg (ivylagnoc, leannoc, fugadotianoc). Dunán túl s
részben a Csallóközben és a Mátyusföldén is az a-hangzós után
következő szótagban d helyett o-t vagy a-t (BALASSA J. A m.
nyelvjár. oszt. és jeli. 122), továbbá Szilváson és vidékén (Nyitra
m.) és Fogarasban o-t (Nyr. XXL 171; XLII. 108) ejtenek, pl.
Pápo, sárgo, fanok, házba v. Pápá stb. De a fönnebb idézett
szavakban aligha szabad ezt a jelenséget keresnünk, mert 1. a
KT.-ben az o-betűs ragok nemcsak a-hangzós szótag után álla
nak; 2. viszont uo. á-hangzós szótag után is következik a-betüs
rag (leannac); 3. az a-hangzós szótag utáni d > o hangváltozás
nak régi volta nincs kimutatva, s hogy a XI.—XIV. században
meglett volna akár csak valamely részén is a magyar nyelv
területnek, annak nincsen semmi nyoma. E szerint mármost az
o betű á-hangértékének a KT.-ben levő bizonyítékaihoz hozzá
csatolhatjuk a GyulGl.-nak -noch, -nok és -bon ragját is, noha
«-hangzós szótag van előttük. A -bon magánhangzójára nézve
mindaz áll, a mit fönnebb a másik kettőéről mondtam.
Az eredmény tehát az a kétségbevonhatatlan tény, hogy
két egymástól teljesen független XIV. századbeli nyelvemlékünk
ben vannak o betűk, a melyekkel d hangot jelöltek. Hogy pedig
ez a hangjelölés nemcsak az imént említett esetekre szorítko
zott, azt a következő adatok bizonyítják:
1. o betű vagy o <-> a betű váltakozás az átadó .nyelv illab.
a-jával szemben :
A l a p (ma Alsó-A., Eét-A. helységek, Felső-, Közép-,
Püspök-A. puszták) < tör. alp, alip c hekT: oZwjohelrea 1055,
OZt^tulma ANON. cap. 8. 10. 14. 15.; Olup 1235 k„ Olop 1352,
Alaph 1360, ZentpeteroZ^ 1361, Alap 1364, 1376, 1395 (Cs. III.
316, 544) (MELICH: NyK. XXXV. 123) | A l b e r t < ném. Albert:
Olbert XIII. sz.-i oklevelekben (MELICH: NyK. XXXV. 123) |
A m a d é u s , vö. lat. amare: Amadeus 1163 (MELICH: NyK. XXXV.
122); Omodaeus 1292, Omodaei 1295, Omodei 1307, Omodeus 1310
(FEANKL V. A nádori és országbírói hivatal 80, 81), Omodey 1318/
20 | A m b r u s , vö. szlov. cseh Ambroz, lat. Ambrosius (M2. 153):
? Ombreus 1211, Ombruus 1240 k. | a s sz o n y < oszét a/sin
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(MUNKÁCSI, ÁKE. I. 146): ahchyít 1150, achscin HB., Asscun,
Ohzyn-, Ohsun- 1240 k., asctmnac GyulGL, asscu[n]noc, asun[a]huz, asscu[n) KT., Azun- 1307, Azzun 1309, stb. (a-val), Oxun1268/1347 | B a l a t o n < s z l . Hlathn (MELICH: MNyv. VI. 443):
bolatin, balatin 1055, Bolatin 1157 (Nyr. XXIV. 154), bolotun
ANON. cap. 49., Bolotin, Bolotun 1211 (NyK. XXXIV. 395),
Balatyn 1135/XIII. sz. köz. (Nyr. XXIV. 154), Bolotum 1282 k.
(KÉZAI) I B a r a n y a < szl. brana: boronam, borona ANON. cap.
37. 47., Barona 1221 (VBeg.), Brana 1227, Borona 1257
(GOMBOCZ-MELICH : MNyv. VIII. 292), Barana 1264 | b a r o m <
tör. *barym (G. 41): Borumlok 1256, bormnc KT., Borunúak
1338, Borom- 1386 | F a n c s a l , vö. ol. fanciullo, ráto-rom.
Fancello: Fancel 1055, Fanzal 1137, 1138, Fonsol 1086/XIII.
sz., Fonsol (II. Béla bakonybéli ítéletlevelében) (MELICH : NyK.
XXXV. 116; M0. 168) | h a r a s z t (és szárm.)<szl. hrast, chrast:
Horosth 1225, horost 1227; chrast, crastfa 1228 k. (NyK. XXXV.
121), horozta, -charasta 1231, Hurozt 1238, Harazty 12 0 k.,
horost 1257, harast 1258, harastfa 1263, horozth 1267; Horozt
1268 (Cs. III. 501), Harasty 1268, -harazta 1269, Aorosí 1269,
íforosí 1270, harozt 1271, W a s í 1280; Harazti 1284 (MNyv.
IX. 132), Harazthy 1294, -harastha 1296, Harazthíz, 1299,
•horozth 128-V1334 | h a t á r (és szárm.) < ném. hattert (LUMTZERMELICH, Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 129): -határ 1240, -határa
1240, -/irt/ar, Hatarus- 1265, -/lafar 1291, stb. a-val, d e : hotar
1095/XII—XIII. sz. (kétszer), 1239 (a megye-határ czímszó alatt) |
k a p u < tör. *kapur (G. 90): Cvcopu 1216/30, Copou 1288,
kopu 1319/22, Kapurew 1344, kapu 1347 j L a d o m é r < szl.
Wladimir (HFK. 406): Lodomer, Lodommensis, Lodomer'mm és
Ladomerienais ANON. cap. 11.; Ladamér 1235 k. (Cs. III. 506);
Lodomyrfolwa 1296 (a fala czímszó alatt) | L a p i n c s folyó,
neve 865-ben Labenza és ma németül Lafnitz (HFK. 449):
loponsu ANON. cap. 48. 49., Loponch 1257, Ü 6 3 (MELICH: NyK.
XXXV. 122) | m a j o r < ném. meier (vö. osztr.-bajor maid\
szepess. maeer) v. szl. majer, major, majur (LUMTZER-MELICH,
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 172): moynr 1332, Moyorhele 1359,
Mayor 1364 | M a j t é n y < n é m . Machtin szn.: Mochtin 1332—
37, Mahtyn 1387 (MELICH: MNyv. II. 57—58) j M a r t o n , vö.
szl. Martin, lat. Martinus (MELICH: NyK. XXXV. 123; M.. 194):
Mortun 1211, 1240 k. (háromszor), 1247, mortun 1135/XIII. sz.
köz., Mortun- 1270, Mortun 1299, -marton 1339, Morthun 1342,
-martun 1347, Marton-} Morton 1358, -marton 1376, Morton1377 | o l a s z (és szárm.) < szl. *ulasi, *ulasi (MELICH: MNyv.
V. 4 3 3 ; VI. 16): uloz 1181, Oloz 1257, Ölozy 1258, Olazy 1349/
51 | R a d v á n y < s z l . Radovan (dalmát oki.-ben 1070: Radauanus): Rodowan 1137 (nem ered. oki.), Rodoan (II. Béla ba-
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konybéli ítéletlevelében), 1086/XIIL sz. (M r 125; Nyr. XXXII.
412); Rodoan 1211 (NyK. XXXIV. 412); Rodoan, Roduan 1252,
Rodvan 1260, Radowan 1267, Rodouan 1268, Roduan 1300,
Radwan 1341 (Cs. III. 511, 556) | S a l a m o n , vö. cseh Sülö
mön, lat. Salomon: Salomoni rex (Salamon király pénzein),
Salomon 1141 — 61, Solomun 1186 (Ma. 204) | s a r l ó (és szárm.)
< tör. *a-hangzós alakból (G. 114, 140): Sorlous 1109, Sorlow
1295, Kyussarlou 1347, Sarlou 1353, Sarlow 1355 j S z á l a <
ném. Sala: Zala 1141 — 61, Sala 1166, Zola (III. Béla kora)
(MELICH: NyK. XXXV. 123; M2. 149) | t a n ú < tör. *tanur (G.
140): tartóságában GyulGl. | t a r < tör. *tar (G. 140): Thorku,
Thorkueley 1315, Tharkw 1347 | t a r l ó < tör. *tarlay (G. 127,
140): Beseneuthorlou 1234, Yrm&ndtorloa 1233/1345, Kendertorlou 1294,1367, NadtarZa 1381, TaWowfalua 1385.
Ezek közt vannak régibb és vannak újabb átvételek. A ré
gibbekről egész határozottsággal s a fönnebbiek (9—16. 1) szerint
az újabbakról is legalább nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy
illab. d-val kerültek át a magyar nyelvbe. Mai d hangjuk ennek
az illab. d-nak az utódja. Az a kérdés mármost, hogy közvetlen
utódja-e. Az egykori illab. d és a mai a közé eső időnek egy
részében o betűvel találjuk a hangot jelölve. Ha ezt a betűt az
o hang jelének veszszük, akkor vagy á>o>á,
vagy
d>d>o>d
hangfejlődést kell föltennünk. Egyik sem valószínű, mégpedig
azért nem, mert a fönnebb (9—15. 1.) idézett illab. a-hangzós
szavak története azt mutatja, hogy ennek a hangnak közvetlen
utódja nem az o, hanem az d hang volt, és ez a hang élt tovább
és él mind e mai napig. Hozzátehetem még azt is, hogy a mely
esetekben (későbbi időben) a > o hangváltozás történt, azokban
ez az o meg is maradt és nem változott vissza á-vá (vö. po
gány, Magdolna, Borbála, Ágota, Pongrácz, rovás, portéka, orgona,
Olt stb.*) Ennélfogva az átadó nyelv illab. d hangjával szem
ben álló o betűt az á hang jelének kell tartanunk. Nem mon
dom, hogy okvetlenül egytől-egyig valamennyi példában; mert
elvégre nem lehetetlen, hogy a hangfejlődés egyes esetekben
itt-ott már az Árpádok korában tovább haladt, vagyis az á-ból
o lett, és ezt jelölheti az o betű. Megengedem, hogy igaza lehet
*) A későbbi korban történt a > o liangfejlődésre nézve 1. NyK.
XXXV. 126 (MELICH).
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annak, a ki pl. az Olbert-et, Ombruus-t Olbert-nek, Ombrus-nak
olvassa; de reméllem, ő is megengedi, hogy ezt a hangváltozást
minden egyes esetben mégsem lehet föltenni. (Abban az esetben
is, ha egyik-másik szónak csakugyan volt ilyen o-hangzós vál
tozata, azt tartom, hogy a mai á-hangzós nem ennek az utódja;
vagyis ha pl. az egykori Albert-bő\, Ambrus-ból lett Albert,
Ambrus mellett volt is nyelvjárási Olbert, Ombrus változat, a
o

o

nyelvterület legnagyobb részén az Albert, Ambrus élt tovább és
él ma is.)
2. o betű vagy o ~ a betüváltakozás a görögbetűs írás
a-jával szemben:
T a k s o n y és T a s : KONSTANTINOS PoRPH.-nál Tá£is és
TaaTjc; (HFK. 128): Tocsun, Thocsun ANON. cap. 55. 57.; terra
Toxun 1281 (Cs. I. 35), Tocsun KÉZAI (HFK. 481) és Tosu,
Thosu ANON. cap. 6. 21. stb. (vö. Nyr. XXIV. 195; NyK. XXV.

273; XXXV. 120) | ? m a g y a r : KONSTANTINOS PoRPH.-nál MaCápouc (HFK. 115; a. m. 'magyar 5 ?): mogerii, hetumoger, Dentumoger ANON. bevez., cap. 1. 3. 5. 7. stb.; Mo<?orsciget 1225,
Mogorreun 1288/1357, Mogioríolu 1230/83, Magyarmezev 1275,
Mogyoríolu. 1283, Magorioln 1286, Maghor 1323, Magár 1329,
Magyar 1333, stb. a-val (vö. NyK. XXV. 2 7 3 ; XXXV. 117;
DARKÓ J. A magyarokra vonatk. népnevek a bizánczi íróknál
55.*) | H a r á m (vár és vármegye): görög íróknál ypa.\L: castrum
horom ANON. cap. 44., Horom 1239, Harám XIV. száz. (TÚRÓCZInál: harám); ez a szó az előbbi pontba is tartozik, mert ere
detije — mint már SZABÓ KÁROLY megjegyezte — a szl. chram
(MELICH: NyK. XXXV. 117) | F a d d : awcaSl 1109. oki. (MNyv.
VI. 152): fotudi 1055 (NyK. XXV. 145), Fotud 1211 (a hazug
czímszó alatt és NyK. XXXIV. 397).
Az a-val mint az illab. a jelével szemben álló o betűt az
előbb elmondottak szerint szintén az a hang jelének kell tar
tanunk.
3. o betű mint eredetibb a-ból rövidült hang utódjának
a jele: Micudhotuono, Cukenmhotuono 1260 (1. fönt 15. 1.). —
Ezeknek végső o betűjét szintén nem tarthatjuk egyébnek, mint
az á hang jelének.
*) Az arab írók madzyarijje szavára (HFK. 145) azért nem hivat
kozom, mert az első és a második szótag magánhangzója nincs meg
jelölve.
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Mindez azt bizonyítja, hogy az a hangnak o betűvel írása
nemcsak a GyulGl. és a KT. írójának egyéni sajátsága volt,
hanem írták így mások is, mégpedig nemcsak a XIV., hanem
már a megelőző századokban is.
Ezek után talán nem fog nagy merészségnek tetszeni, ha
némely o betű hangértékére nézve következtetést vonok az ilyen
váltakozásokból is :
( s z a k a d a t ) zakadat 1055 (kétszer), Zacadat 1211, Scakadat 12ü8, Zakadath 1274, Zacadat 1275, Sakadath 1284,
Zakadath 1293 ~ ( s z a k a s z t j a ) zocoztia HB. | ( h a l á s z ) halaz
1193, Halazu[t] 1231; Halas 1235 k. (Cs. III. 501), 1240 k. (a
halas czímszó alatt), Halaz 1244/71, Halasz 1245, Halaz 1254,
1256, 1283, 1293, HalaztoluV 1293, Halaz 1293, 1297; (halászi)
Halazy 1231; Halaséi 1291 (Cs. III. 330) — ( h a l a s ) Holostou
1269, Holosthow 1283 | ( h a l á l és szárm.) Halaldi 1152; Halaid,
Halalud 1211 (NyK. XXXV. 406); halalnec (kétszer), halalaal,
halalut HB., halalanoch GyulGl. ~ ( h a l o t t ) HoZwíuuag 1214,
floZwíWag 1223, Holuthwng 1251/81, Holuth 1299 (Holuth
1422) (a holt czímszó alatt) | ( v a l á k ) walacnok, walaknok (két
szer) GyulGl. <-»•» ( v a l a , v a l ó ) vola (kétszer), uola, uolov HB.
Ha áll az, hogy az Árpádok korában az á—á helyetti
á—á ejtés a mainál sokkal általánosabb volt, akkor föl lehet
tenni, hogy a zocozt-, mind a két hol- és a vol-, uol- szavakban
az o betű az a hangnak a jele volt, mert kétségtelen dolog,
hogy az a-hangzós szótag előtti nem eredeti illab. d-nak köz
vetlen előzője csakis a lehetett.*)
Száz szónak is egy a vége: a XI.—XIV. században az o
betűt nemcsak az o, hanem az a hang jelölésére is használták.
Ennek az a magyarázata, hogy a latinbetűs írás első alkalmazói
nak latin kiejtése, vagyis a római katholikus egyházi kiejtés az
olaszországi vulgáris latin kiejtésben gyökerezett, a vulgáris
latinságnak pedig kétféle rövid o-ja volt: zárt és nyilt (vö.
MEYER-LÜBKE, Gramm, der rom. Spr. I. 52, 53), s a nyilt o és
az á nagyon közel áll egymáshoz.**)
*) Talán a fönnebbi esetek közé tartozik: (-alja) -alia, -alya 1225—
(mindig a-val) ~ (al-) Ol- 1249—1356, Oho- (utoljára) 1394, t. i. ha -alia,
-alya azért van mindig a-val írva, mert az -alján, -diját, -áljárá-féle ala
kokból való elvonás következtében -álja-nak hangzott.
**) Vö. NyK. XXVII. 252. — Tanúja voltam egyszer annak, hogy
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V.
Az előbbi fejezetben elmondottakból az a tanulság, hogy
nem szabad vakon bízni az o betűben, vagyis nem szabad min
dig o-nak olvasni. Ki tudja, hány a hang rejtőzködik az o betű.
mögött! De viszont a másik szélsőségtől is óvakodni kell, t. i.
pusztán a XV.—XX. századbeli közmagyar a hangra támasz
kodva nem szabad a XI.—XIV. századbeli o betűnek á hang
értéket tulajdonítani.
Melyik o betűt olvassuk hát o-nak, melyiket á-nak ?
Azt lehetne talán általános szabályul fölállítani, hogy ha
az o-val írás a XV. században is vagy még későbben is előfordul,
vagy ha a közmagyar á helyén itt-ott ma is o-t ejtenek, akkor
a XI.—XIV. századbeli o betűt o-nak lehet olvasni, hacsak nin
csen valami nyomós ellenbizonyíték. Arra az ellenvetésre, hogy
a későbbi szórványos o-ból — ha ugyan nem újabb keletű -—
a korábbi századokra nézve is csak szórványos vagy legföllebb
részleges előfordulást szabad következtetni, az lehetne a feleiét,
hogy itt bizonyosságról úgysem lehet szó, hanem csak való
színűségről.
A másik fogantyú a szavak eredete lehetne.
Az e r e d e t i magyar szavak a hangjainak GOMBOCZ meg
állapítása szerint (NyK. XXXIX. 229—274) négyféle finnugor
alapnyelvi előzőjük volt. A XI.—XIV. században előforduló
(o-val vagy o ~ a-val írt) szavak részint az a-, részint az o-,
részint az w-hangsorba tartoznak.
1. Az á-hangsorba tartozik: ad, al-, gyalog, hal (in.), vad,
varjú. Mind a hatot o-val is, a-val is találjuk irva. Ha a rokon
nyelvek tanúskodása a kérdés eldöntésénél latba eshetik, akkor
ezeknek o-val írt alakjait a-val lehet olvasni.
2. Az o-hangsorba tartozik: az, tava-, hal- (ige), val-. Az
első csak o-val írva fordul elő (HB., GyulGl., KT.) | tava- a
XIV. század második feléig o-val; az első a-betűs alak 1367-ből
egy finn ember magyarok előtt több ízben kimondta az uhko (nyilt o!)
szót, s azok így mondták utána: ukh&. MUNKÁCSÍ és KANNISTO vogul hang
jelölésének egybevetéséből kiviláglik, hogy az előbbi a nyilt o hangot
"a-nuk hallotta.
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való, de o-s alak még PPB.-ban is található | hal- és mZ-ra
nézve 1. a fönnebb (30.1.) mondottakat; hozzá: o-val írt alakok
a XVI. században és o hang bizonyos helyzetben még ma is
(volt, volna, holt-). Tehát az első kettőnek régibb írása meg
felelne az eredetüknek; de a két utóbbinál ellenmondó adatok
is vannak.
3. Az M-hangsorba tartozik: had, hat, a melyek csak o-val
írva fordulnak elő (így még a Vitk.-k.-ben is); továbbá kall-, a
melyet o-val is, a-val is találunk írva. De ugyanebbe a cso
portba tartozik két olyan szó is, a mely csak a-val írva fordul
elő: fa és hall. Az első háromnak az eredete az o betűnek o
hangértéke mellett szól, de a két utóbbinak az írása és az ere
dete között ellentét van.
Tehát —• ha ugyan egyáltalában szabad a finnugor alap
nyelvi hangállapotból a XI.—XIV. századbeli magyar hangálla
potra következtetni — az eredmény az, hogy az o betűnek a
hangértéke hat szóban a, öt szóban o lehet, kettőben pedig
kétséges.
A t ö r ö k jövevényszavak közül az Alap, barom, kapu,
sarló, tar és tarló régi írott alakjának o betűjéről már fönnebb
(28. 1.) valószínűvé iparkodtam tenni, hogy a hangértéke a volt.
Az apró(d) szó á-ja eredetibb o-ból fejlődött (*opray G. 37, 148),
ennélfogva a következő adatokban: Oprosir 1304/1464, Oprod
1300, 1323, 1324 stb. a szókezdő o betűt o-nak lehet olvasni.
N é m e t jövevényszó — olyan, a melyben az eredeti o-nak
megfelelő hang o-val van írva — csak kettő fordul elő, t. i. bak
és lator ( < kfn. boc, loter, LUMTZEB-MELICH, Deutsche Ortsn. u.
Lehnw. 63, 167): Boch [a. m. cbak5?] 1240 k., Bokfy& 1312/15,
Bok 1321, 1335, 1337, 1343, Bokbiz 1329, Bokhel 1357 (később
is: Bok 1422) | Lotur 1276 (később is: L o í W w a r 1453). Ezeket
is o-val lehet olvasni.
A l a t i n és az o l a s z jövevényszavakkal nincsen dolgunk,
mert azoknak az o-ja*) ma is o.
A s z l á v jövevényszavak o-jával szemben a mai köznyelv
ben részint d-t, részint o-t találunk. E kétféleségnek az okait
*) A szókezdőt és a szóközépit értem; a szóvégire nézve 1. a 34.
lapon levő jegyzetet.
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még homály borítja. A szóbanforgó korszakban a szláv o-nak
megfelelő hang legtöbbnyire o betűvel van írva, és e mellett a
XIII. század végéig csak nagyon gyéren akad a betű; de fontos
az, hogy mégis akad (1. fönnebb az o «•*»» a betűváltakozás példái
között a következőket: Bihar, tanya, pap, szabad, patak, Ta
polca, paraszt, parlag). Van azonban olyan szó is, a melyben a
szláv o-nak megfelelő hang a XII. és a XIII. században több
ször van a-val, mint o-val írva, s a XlV.-ben már csakis a-val,
t. i. szl. somár> Zamard 1171, Somardy 1211 (kétszer), Somard
uo. (a fogalmazványban : Somardi, Somard, Zamad NyK. XXXIV.
399), Zamard 1229, Samard 1233, 1240 k., ZamarYÍh 1269,
Zawarwar 1292 (kétszer), Zamard 1292, 1295 (kétszer), Zamarkuth 1336, Zamartelek 1357, Zamarku 1368. Sőt olyan szavak
is vannak, a melyek legrégibb előfordulásuktól kezdve*) mindig
a betűvel vannak írva. Ilyenek:
szl. bogát (bolg. bogát, horv. Bogát, M3. 105; NyK. XXXIX.
35) > bagat 1055 («igen gyakori személynév*), mondja SZAMOTA
NyK. XXV. 145), Bagath

KÉZAI (M2. 105) | ? szl. Komárno

>

Camarum 1075 XIII. sz., ANON. cap."l5., Camarun 1267, 1268,
Kamaron 1316, Kamarum 1343, Kamarun 1367, 1368, oppidum
Kamaroniense, Kamaron 1373—83 (1. fönnebb 12. 1.) | szl.
ponjava > panauuadi (Ponyvád) 1095/XII.—XIII. sz. (1. fönnebb
—. 1.) | szl. opat>Apat-,
Apát, Apath, Apath-, apath- 1211,
1221, 1237, 1240 k., 1263, 1293, 1318/20, 1323 stb.; apaty,
Apáti, Appati, Apaty, Apathy 1222, 1230, 1231, 1240 k., 1258,
1266/97, 1275, 1306, 1327 stb. (1. fönnebb 11. 1.) | szl. opatica
> appaccha- 1256, Apacha- 1266/97, Apacha- 1270, Apacha1347 stb. | szl. sokac>Zakac
1240 k., Zakach 1286, 1354 stb. |
szl. okov > acones 1226 k., 1233, 1325/34, akonem 1335 stb.
Mindez azt bizonyítja, hogy az o > á hangváltozás már az
Árpádok korában folyamatban volt, és minthogy első nyomát
(bagat) már 1055-ben találjuk, megindulását a nyelvtörténet
előtti korba kell helyeznünk. Azon ugyanis lehet vitatkozni,
hogy a legutóbbi példákban (kivéve az akó-t) az a betű az a
vagy az á hangot (tehát az o > á > á hangfejlődésnek második
vagy harmadik állomását) jelölte-e, de hogy az a betű akár

*) Egy van köztük, a mely csak egyszer fordul elő.
Nyelvtudományi Közlemények. XLII.
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ezekben, akár egyebütt az o hang jele lehessen, azt bizonyára
senki sem fogja állítani.*)
Más nyelvek (pl. az angol, a franczia, a görög) hangfejlő
désének és helyesírásának története arra tanít bennünket, hogy
a hangváltozással korántsem jár mindig együtt a betűcsere, ha
nem a régi írás nagyon sokáig, még évszázadokon át is meg
maradhat azután, hogy a régi hangból más lett. De azt mond
hatom GoETHÉvel: «Warum in die Férne schweifen!» Hiszen
mi nálunk is vannak példák arra, hogy az írás a kiejtéstől el
marad. A -ból, -bői, -tói, -tői, -ról, -ró'l ragokat a magyarságnak
igen nagy vagy talán legnagyobb része u ü vagy ú íí magán
hangzóval (Z-vel vagy l nélkül) mondja, de írni a régi kiejtés
szerint ó o betűvel írja. A legtöbb magyar azt mondja: kézit,
eszibe, —• kiráj, hej, s ezeket mégis az egykori kiejtés szerint
így írja: kezét, eszébe, — király, hely. Stb.
Mármost vonjuk le a következtetést. Az o > á hangfejlő
désnek már 1055-ben van nyoma; másrészt láttuk, hogy az o
betűt a XI.—XIV. században az á hang jelölésére is használták.
Ha ehhez hozzáveszszük azt, hogy a toll emberei a hagyományos
helyesíráshoz mindenütt és mindenkor szívósan ragaszkodtak,
bízvást föltehetjük, hogy a mi eleink helyesírása is részben ha
gyományos, vagyis az élőbeszédtől elmaradott volt. Nevezetesen
föltehetjük azt, hogy az eredeti o hanggal szemben álló o betűk
egy része nem az o, hanem a belőle fejlődött á hangnak a jele
volt. (Erre gondoltam én, midőn fönnebb több ízben a «lehet
olvasni» kifejezéssel éltem.)
És most vissza kell térnünk az a betűre. Láttuk, hogy
jelöltek vele á hangot és minden valószínűség szerint illab. á-t
is. Az á>á hangfejlődésre már 1055-ből van adatunk (1. 26. s
köv. 11.). Ebből az a tanulság, hogy a következetesen alkalma*) Szó végén mindjárt az átvételkor hanghelyettesítés történt, mert
akkor a magyarban rövid o-ra végződő szavak már nem voltak. Szláv
eredetű szavak végén nem is találunk o betűt írva; vö. Chuda 1198, 1228,
Ákana 1222, Acna 1197/1337, -okna 1390 (kétszer), Muchula 1229, 1258,
Machala- 1252, machala 1277, Borda- 1269, Scena 1323, vö. zenaia 1055
( < szl. őíido, okno, mocilo, brdo, séno). — Az olasz stallo-ból mindjárt az
átvételkor stálló lett; így kell olvasnunk az 1291-ben előforduló Stallo-t
(vö. Stallou 1352).
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zott a b e t ű t (9—15. 1.) sem szabad kivétel nélkül az illab. d
h a n g jelének t a r t a n i .
Hogy melyik o betűt olvassuk o-nak, melyiket á-nak, és
melyik a b e t ű t a-nak, melyiket a-nak, azon a legtöbb esetben
el lehet vitatkozni, m í g a világ világ lesz; véglegesen eldönteni
n e m lehet a kérdést soha. Az esetek legnagyobb részében két
féle olvasást kell megengednünk, s legföllebb a n n y i t m o n d h a 
t u n k , hogy az egyik vagy a másik olvasás ezért m e g ezért
valószínűbb.
SziNNYEI JÓZSEF.
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A magyar nyelv régi torok jövevényszavai.
[ZOLTÁN GOMBOÖZ : Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in der ungarischen
sprache. Helsinki 1912 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Socióté Finno-Ougrienne) XXX.]

Az ismertetendő munka részben átdolgozott s egyszersmind
lényegesen bővített kiadása ugyanazon szerző magyar nyelvű
munkájának, a mely 1908-ban «Honfoglaláselőtti török jövevény
szavaink)) czímmel mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság
kiadványainak 7. száma (különnyomat a Magyar Nyelv III. kö
tetéből) jelent meg. Hogy az új német átdolgozás mennyivel
gazdagabb tartalmú, kiviláglik abból is, ha a két kiadvány lap
számát összehasonlítjuk: a magyar kiadvány 108 lapjával szem
ben a német 251 lapra terjed. A Szójegyzék nagyjában azonos
tartalmú — az Előszóban a szerző meg is jegyzi, hogy ez a
rész voltaképpen a magyar kiadás Szójegyzékének második ki
adása —, de már a hangtani összeállítás a német munkában
sokkal terjedelmesebb és részletesebb (a német kiadásban 47
lap, a magyarban csak 8). Egészen új és szívesen látott fejezet
a kérdést tárgyaló vagy érintő régibb munkák részletes és kri
tikai áttekintése («Frühere arbeiten», 1—34). Sok újat nyújt
végre a «Kückblick. Folgerungen» ez. fejezet is (186—208. 1.);
míg a magyar kiadás csak egészen röviden, két lapon csoporto
sítja a tárgyalt jövevényszavakat nyelvtani és jelentéstani kate
góriák szerint, s éppoly röviden utal a legfontosabb hangtani
kritériumokra, a melyek csuvas nyelvalakra vallanak, az új ki
adásban a szerző nemcsak hogy e kérdéseket pontosabban és
részletesebben tárgyalja, hanem azonkívül egy összefoglaló rész
ben kimutatja azt is, hogy a kérdéses jövevényszavak mennyi
ben világítják meg egyfelől a magyar, másfelől a csuvas hang-
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történetet, s végezetül a megállapított nyelvi és műveltségtörténeti tényekre támaszkodva érdekesen világítja meg a régi török
magyar érintkezések történeti hátterét.
Mivel legalább az előbb említett magyar nyelvű tanulmány
kétségkívül ismeretes e folyóirat olvasói előtt, s azonkívül már
a német kiadásról is jelent meg magyar nyelvű részletes ismer
tetés,*) azt hiszem, felesleges volna az ismertetendő munka
tartalmát bővebben tárgyalnom, hanem arra szorítkozhatom,
hogy a következőkben, a munka saját beosztását tartván szemem
előtt, sorra ideiktassam pótlékaimat s előadjam azon észrevéte
leket, a melyekre e munka nékem alkalmat ád.
I. (Korábbi dolgozatok.)
A munka első fejezete, a mely a kérdés régibb irodalmá
nak biráló áttekintése, szemmelláthatólag pontos ós gondos
munka eredménye; arra, hogy minden részletében a források
felhasználásával átvizsgáljam, persze nem volt alkalmam.**)
E rész végén a szerző alaposan tárgyalja azt a kérdést, hogy
Tannak-e a magyarban mongol eredetű jövevényszavak, mint
a hogy ujabban több magyar kutató állította; a szerző é fel
tevést még a MuNKÁcsi-formulázta alakban («Hunnische Sprachdenkmáler im Ungarischen», KSz. II.) sem fogadja el, hogy
t. i. a mongol 111- hunn eredetű szavak nem közvetlenül, hanem
a bolgár-török v. csuvas, MUNKÁCSI terminológiája szerint az
ugur v. ugor-török nyelv közvetítésével kerültek át a magyarba.
Megengedi, hogy magában véve nem volna ugyan lehetetlen,
hogy a régi bolgárok érintkeztek a mongolokkal (hunnokkal), s
ez utóbbiak nyelve is hatott amazokéra, de másrészt kiemeli,
hogy e feltevés kényszerítő voltát eddig nem sikerült igazolni.
*) NÉMETH GYULA, Nyelvünk régi török jövevényszavai,
Nyr. XLI, 398—401, 452—5; HORGER ANTAL, Bolgár-török jö
vevényszavaink, MNy. VIII, 446—58.
**) Kis figyelmetlenség van a 23. lapon, a hol a szerző
VÁMBÉRYnak a NyK. VIII. kötetében megjelent «Magyar és török
szóegyezések» ez. értekezését bírálva, a benne található helyes
egyeztetések között a kar szót is felemlíti, a mely azonban
nincsen meg a szerző saját egybevetései között.
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A szerző részletes bírálat alá veszi a hölgy, hiúz és hagyma
szavakat, a melyek véleménye szerint egyedül érdemelnek figyel
met a MUNKÁCSI feltevése mellett felhozott bizonyítékok közül,
s erős hangtani érvekkel bebizonyítja, hogy azokat a mongol
nyelv segítségével sem lehet megfejteni. A szerző nyilvánvalólag
már nem vehette figyelembe WicHMANNnak a hölgy s alulírott
nak a hagyma szóról írt czikkét, a melyek a Nyelvőr 1912-iki
évfolyamában jelentek meg, s a melyeknek eredményei után
már teljesen kizártnak tarthatjuk a szóbanforgó szavak mongol
eredetének lehetőségét. Mindamellett lehetséges, hogy a mongol
jövevényszavak kérdése még nem érett meg arra, hogy levegyék
a napirendről. Két szóval, a homok és harang szavakkal szemben
pl. talán még lehetnének kétségeink; a magyarban csupán e
két szó kezdődik h-val, s így átadó nyelvi /-kezdetű alakokra
utal, holott az őstörök *k nak (GOMBOCZ szerint összesen 17 eset
ben) a magyarban is k- felel meg, a miből G. a 47. §-ban azt
következteti, hogy a *£- > X~ változás a csuvasban a magyar-török
érintkezések után ment végbe. Figyelembe veendő az is (bár
magában véve nem sokat nyom a latban), hogy az előbbi szó a
mai csuvasban ismeretlen; 'homok' csu vasul yjjdr. A harang
esetében meg a magyar szó jelentése az, a mely csak a mongol
szóéval egyezik (mong. Kow. -/aranya 'une grandé cymbale
d'airain'), míg ellenben e jelentés a csuvasban és a többi törökségben tudvalevőleg ismeretlen, habár a szó széltére el van ter
jedve (csuv. -(oran, /urán; oszm. ad. csag. krim. kaz. mis. kirg.
bar. alt. tel. uor. leb. szag. kojb. kacs. tar. EADL. kazán 'késsel5,,
kún chaxan 'caldarium'). A mi a hangmegfeleléseket illeti, a.
mai csuvas n lehet ugyan korábbi n képviselője, s ez a hang a
keleti fgr. nyelvek régi csuvas jövevényszavainak tanúsága sze
rint az ócsuvasban még megvolt (vö. WICHMANN, Die tschuw.
Lehnwörter in den perm. Sprachen = SUS. Tóim. XXI, p. 22—3);
csakhogy az ilyen esetekben, úgy látszik, az eredeti 2?-hang a
többi török nyelvekben is (vagy legalább egyikében-másikában)
előkerül, míg ellenben a szóbanforgó esetben az egész török
nyelvterületen csak n-t találunk.*) Nem túlságosan valószínű.
*) Vö. cDer Name der Stadt Kasán» ez. czikkemet, F U K
VT. 1 1 1 - 4 .
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tehát egy ócsuv. *%aray alak megvolta, a melyből a magyar
harang alakot esetleg megmagyarázhatnék, feltévén, hogy a ma
gyarban az akkor már idegenszerű ^-hangot yg-ve\ helyette
sítették.**) Ocsuvas -ng-\égü. alak felvétele viszont egyértelmű
volna azzal, hogy az illető szó mongol nyelvalakból került a
csuvas nyelvbe. — Külömben talán a kérdéses török és mongol
szavak egyáltalában nem is tartoznak össze!
II. (Szójegyzék.)
Az a fejezet, a mely a jövevényszavak jegyzékét tartal
mazza, az új átdolgozásban már külsőleg is külömbözik némileg
magyar elődjétől. A szerző az újabb kutatóktól származó, de
véleménye szerint elfogadhatatlan egyeztetéseket, a melyek
a magyar kiadásban, zárójelbe téve, a többiek közé voltak
besorozva, külön jegyzékbe állítja össze, s ezt az eljárását
csak helyeselhetjük. Újítás az is, hogy a szerző az általa he
lyeseknek tartott magyar-török egybevetéseknél első helyre
rendszerint a kikövetkeztetett ocsuvas alakot teszi. Ez az el
járásmód kétségkívül tanulságos és hasznos az olvasóra, külö
nösen azokra, a kiknek nem volt alkalmuk közelebbről meg
ismerkedni a török nyelvek hangtörténetével; mindamellett, noha
kétségtelen, hogy a szerző kikövetkeztetett alakjai általában
szerencsések, az efféle rekonstruálásnak tudvalevőleg vannak
gyenge oldalai is. Tagadhatatlan, hogy az az «ocsuvas» gyakran
nagyon is dogmatikus benyomást tesz. A tárgyalt egybevetések
közt sok olyan szó is van, a melyeken nincsen semmiféle
ocsuvas nyelvalakra utaló hangtani kritérium, a melyek tehát
magukban véve épen úgy származhattak volna más török nyelv
ből is. A szerző maga sem tagadja (197. 1.) annak a ((történeti
lehetőségét)), hogy a kazár nyelv is hatott a magyarra, s a VI.
lapon is megjegyzi, hogy a kún-bessenyő jövevényszavak kér*) Ha mindezek ellenére megengedhetőnek tartanok egy
ocsuvas -y végű alak feltevését, a kérdéses szó kronológiai támasztópont volna a magyar hangtörténetre nézve, mert azt bizo
nyítaná, hogy a magyar-csuvas érintkezések korában az eredeti
?7-hang már nem volt meg a magyarban, mivel az átvett ocsuvas
szó szóvégi -??-jét - ^ - v e l helyettesítették.
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dése még több tekintetben tisztázatlan. Hiszen a magyaroknak
mai hazájukba való beköltözésük előtt annyi bajuk volt a bol
gárokon kívül más török népekkel is, hogy szinte csoda volna,
hogy más török forrásból is nem merítettek volna.*) Talán legtanácsosabb lett volna az ócsuvas alak rekonstruálásában csupán
azon esetekre szorítkozni, midőn az illető szónak kétségtelen
csuvasos hangjellege van. s egyébként megelégedni a tényleg
meglévő török nyelvalakok felsorolásával; egyébként a szerző
több esetben maga is csak ezt teszi. Egyúttal azt a kérdést is
felvethetnők, hogy ebből a szempontból volt-e ok arra, hogy a
szerző a tanulmány régi czímét («Honfoglaláselőtti török jöve
vényszavaink))) megváltoztassa («Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in den ungarischen sprache»).
Egyébként a magyar kiadás szójegyzéke lényegesen nem
változott. Néhány czikk elől elmaradt a kérdőjel, vagy (ritkáb
ban) kérdőjel került eléje; néhány szó az elfogadhatatlan egyez
tetések közül az elfogadhatók közé került: 17. sz. (béke), 20.
(bér), 109. (kanyaró) ül. kérdőjellel: 157. (özön), 45. (csákány),
01. (czégé), vagy ellenkezőleg az előbb helyeselt vagy legalább
figyelmet érdemlő egybevetések táborából átköltözött az elfogad hatatlanokéba, mint pl. a következők: acsari, botorkál, csérla,
egyéb, int, ír, mogyoró, tömlő; csibe; ez utóbbi csak a Nachtragban, a hol másrészről a magyar kiadásban a helyes egyeztetések
közé sorolt busz, kantár és teknő is újra kegyelmet nyertek.
Mindebből csak az látszik, hogy a szerző milyen gonddal vizs
gálta át újra meg újra anyagát. A bölcs, csök (?), csökik, gyűr (?),
igér (?), kor, köldök, szemölcs, szesz, szongor, üdül (üdít) szavakat
a magyar kiadás egyáltalában nem tárgyalta; — a szirony szó
ról most új magyarázatot találunk.
Hadd jegyezzem meg egyúttal, hogy az új munka magyar
elődjétől gyakran lényegesen eltér, a mi az egyes szavak iro
dalmának idézésmódját illeti. Mindenekelőtt a szerző az egyes

*) A szerző később, a hangtani részben, mintha maga is
kételkednék a szójegyzékbe felvett szavak csuvas eredetében;
pl. a 173. lapon megemlíti, hogy a bicsak, csabak, csök, csék,
kobak és köpenyeg talán későbbi kún jövevényszavak. Miért éppen
kún, s miért nem kazár?
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czikkek végén rendszerint, bár nem mindig következetesen, meg
elégszik azzal, hogy felemlíti azt a kutatót, a kitől az illető
egybevetés származik, s mellőzi a későbbi írókat, a kiknél ugyanaz
az egybevetés szintén előfordul — tehát eltér a magyar kiadás
berendezésétől.*) Igaz, hogy ez utóbbiaknál gyakran semmi
sincs, a mi a kérdést új megvilágításba helyezné, de talán még
sem ártott volna a teljesség kedvéért ez egyébként olyan gondos
tanulmányban következetesen utalni minden kutatóra, a kiknél
a kérdéses egybevetés előkerül, annál is inkább, mert hiszen
az idézetek már legnagyobb részben készen voltak a magyar
kiadásban is, s a munka ezzel nem lett volna lényegesen ter
jedelmesebb. Több czikk végén a szerző egyáltalában nem említi
a korábbi (a magyar kiadásban felsorolt) kutatókat, a kiknél
ugyanazon egyeztetés szintén megvan, pl. a német átdolgozás
5, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 33, 44, 87, 96, 165, 210. sz. czikkeiben. Igaz, hogy a szerző arra utalhat, hogy az első részben
(«Frühere arbeiten») mindig meg van említve legalább is az, a
kitől az illető egybevetés származik (bár véleményem szerint
nem mindig teljes pontossággal), csakhogy gyakran ott sincs
közelebbről megvilágítva.**)
A szóegyeztetések közül nékem a következők adnak meg
jegyzésekre alkalmat.
2. Az agár szóról a szerző kétségtelennek tartja, hogy egy
ócsuvas *agar alak átvétele, s felsorolja az egyes török nyelvek-bői ismert alakokat: csuv. aGar, tel. árjár, bar. igár stb. A szerző
sem itt, sem a «Vertretung der laute» ez. fejezetben nem
tulajdonít fontosságot annak, hogy a régi csuvas jövevényszavak
között ez volna az egyetlen eset, hogy az ostorok *a-nek a
magyarban a felelne meg. Mint a 151—6. lapon kitűnik, az
*> A német kiadásból kitűnik, hogy egy-egy szóegyeztetés
az irodalomban már korábban felmerül, mintsem a magyar ki
adás idézeteiből gondolni lehetne; ez a tény is mutatja, hogy
a szerző a második kiadás előkészítésére minden tekintetben
milyen rendkívül nagy gondot fordított.
**) Túlzott pontosságnak tetszik e mellett, ha a szerző he
lyenként kötelességének tartja idézni a DoNNERtől és BiJDENztől
származó nyilván elavult egyeztetéseket — sőt olyanokat is, a
melyeket szerzőjük később maga visszavont, pl. 71. 1. (68. sz.),
76. 1. (81. sz.), 94. 1. (118. sz.).
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első szótagbeli tör. tí-nek a magyarban számos esetben palatális
magánhangzó felel meg, a kéttagú szavakban rendszerint e (=e),
s a szerző ebből le is vonja a 154. lapon azt a határozott kö
vetkeztetést, hogy «kétségtelen, hogy az *d > a hangváltozás a
csuvasban a magyar-török érintkezések után ment végbe». H a
még ehhez hozzáveszszük, hogy a magyarban g van a várható k
helyett (vö. az 50. §.), a szó csuvas eredetét több mint kétséges
nek kell mondanunk.
9. ártdny (artan OklSz., NySz.), vö. sor. EADL. arlan
'castrirt', a. at c Wallach\ ebből: arla- c castriren' = alt. RADL.
arla- 'reinigen, sáubern, rein machen', vö. szag. kojb. RADL.
arda- <'? sor., szag., oszm., ujg. RADL. ary- fsich reinigen, rein
werden, sich rein haltén'.
Az egybevetés, mint a szerző maga is megjegyzi, MUNKÁCSItól (NyK. XXXII, 275) származik, a ki a feltett -rl- ~ -rt- hang
csere példájaképen az alt. RADL. drtd- <-«•» tuba RADL. arld'satteln' szóra hivatkozik. A szerző maga sem kisérti meg a
feltett csuvas alak -rí-jét máskép magyarázni meg; pedig abból,
hogy egyes keleti török nyelvekben és a jakutban az eredeti
török -rl-, úgy látszik, -rd- ill. -rt-xé változott (vö. RADLOFF,
Phon. 412., 421., 423. §.), éppen nem következik, hogy ez a
hangcsere megvolt a csuvasban is, a melyben éppen ellenkező
leg, a mint RADLOFF (422. §.) is megjegyzi, az eredeti -rl- hang.csoport változatlanul megmaradt.*) De a csuvasban, úgy lát
szik, másféle származékigét lehet feltenni, a melyre a magyar
szó csakugyan visszavezethető, ti.: *art- < *artt- < *ar-l-t- (vö.
oszm. aryl- cgesund werden'), vö. csuv. ihr? 'élő, élénk', íhvdl'fölelevenedni', tfort- < ihrtl- < íhr-l-t- megeleveníteni' ~ kún
c
RADL. tiri (ujg. tar. tirik) lebendig, lebend, belebt'; kirg., kún,
ujg. stb. tiril- 'lében; wiederaufleben', kirg. tirilt- (sor. tirit-)
'beleben'.**) Ilyen korábbi csuvas *artt- alakra utal a mordvin
(mdM.) ar't§- c castriren' alak is (saját gyűjtéseimből), a mely két
ségtelenül csuvas jövevényszó : mdM. -r't- < *-rí v - (-*ríí-), nem
pedig < * - r í - , vö. md. kardo, karda Viehhürde' < csuv. karDa<
*karta u. a. vö. zürj. karta.
*) Vö. gyarló (78. sz.), tarló (199. sz.).
**) Vö. még ASMAEIN, MaTepiajiH ^JIH H3CJI. Í V B . H3., 303—4.1.
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21. bertü "globulus aureus, goldkorn' stb. < ? *bürtüy,
vö. kaz. BÁL. bőrtok 'krümmchen, körnchen' stb. A felsorolt
török alakokhoz tartozik még a megfelelő csuvas szó i s : csuv.
pdrfih, p'érfií'é; pdrfiídk, p'érfií'ék 'magszem, gabonaszem5 (vö.
ASMARIN, BojtrapH H ^yBamn 40 és MaTepiajiu 99—100).
A 31. czikkben a szerző sok magyar szót sorol egy szó
családba: borít c decken', borid 'niederfallen; versinken; (von
wolken) überzogen werden', borong 'überzogen werden5 stb. stb.,
a melyek véleménye szerint mind a feltett ócsuvas *bur- igére
mennek vissza, vö. oszm. ZENK. bur-, buru-, bür-, bürü- cenvelopper, couvrir, obscurcir'; csag. KÚN. borka- "einhüllen 5 ;
kaz. OSTR. börká-, kirg. tob. bürkei-; alt. pürká-; jak. bürüi"verdecken5.*) Mindenesetre feltűnő volna, hogy a magyarban
egy török jövevényszónak ennyi s egymástól jelentésre is ennyire
eltérő származéka volna, azonkívül, mint a szerző a 193. lapon
határozottan kijelenti, az átvett igéknél a magyar igető, a mely
egyszersmind az egyesszám 3. személy, megegyezik a török ige
tővel. A nélkül, hogy valamennyi idesorolt magyar szó etymonját
közelebbről vizsgálnám, csak azt szeretném megjegyezni, hogy
a magy. borul- 'niederfallen, versinken5 stb., a mely kétségtelenül
elválasztandó a 'betakar, betakaródzik5 jelentésűektől, az én
véleményem szerint is, a mint már régebben BUDENZ ( M U S Z .
495. sz.) tette, a zürj. pör- "falién, umfallen5 igével vetendő
egybe, valamint a hasonló jelentésű mordvin pra- < *para- (1.
Mord. Lautlehre 52 kk.) igével is; nem lehetetlen, hogy meg
felelőjük megvan a balti-finn nyelvekben is, vö. különösen észt
•pörmna "schüttern, erschüttert werden', ara pörund 'erschüttert
(mit nachteiligen folgen), verstaucht 5 ; ara pőrund laps czu früh
geborenes kind, abort'; pörutama 'erschüttern 5 , moha pörutama
"niederschmettern 5 .
32. borjú < ócsuv. *burayu. A hangalakok viszonyát, a
mely pedig magyarázatra szorulna, a szerző sem itt, sem a
hangtani részben nem tisztázza, sőt nem is utal, mint az ilyen
esetekben rendszerint tenni szokta, a hangtani nehézségekre.
A szerző, úgy látszik, a borjú tövet tartja eredetibbnek («akk.
*) Pótolható még: csuv. pdrGd-, p'érGd- "borítani, betakarni
(tatár kölcsön szó)'.
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neben borjút auch háufig borját, plur. borjúk und borjak, poss.
borjas, wahrscheinlich unter der analogisehen einwirkung der
M-stámme, wie faggyú <^> faggyat, faggyas, hosszú «•* hosszan,
fattyú «*«» fattyak stb., 1. TMNy. 347—9.») s így a m. j - t a török
?- megfelelőjének. Hogy magyarázzuk akkor a magyar szó szó
végi hosszú sí-ját ? Hiszen a szerző megállapítása szerint a
magyar zárt tővégi magánhangzók (vö. ócsuv. *burayu) már a
magyar-török érintkezések után vesztek el (38—41. §. és 187.
1.). — Ugyané megjegyzések vonatkoznak a 77. czikkre i s :
gyapjú < ócsuv. *3apa?y.
49. magy. csecs 'blattern, pocke' < ócsuv. *cac, vö. oszm.
ZENK. cicek c blume, blüte, blattern, pocke'; kaz. BÁL. cdcák id.;
csuv. tSs(ó£ek, t'sst't'se id. stb. •— Megjegyzem, hogy megvan a
mordvinban is, nyilván mint csuvas jövevényszó: mdB. íseísa
f
blume\
52. csihol [alakv. czihel, csehel SzD., czihol, csahol, csohol
MTsz.] ffeuer schlagen' < ócsuv. *cak-. A szerző egybevetését
megkérdőjelezi, de nem magyarázza meg, miért. Az egyeztetés
csakugyan több okból is nagyon valószínűtlen: figyelembe veendő
a magy. ige -l képzője, pedig (a 193. 1. szerint) a török igető
a magyarban változatlanul jelentkezik; hozzá még kivételesen
a magy. hangzóközi -h- török -k-nak felelne meg, a melynek
pedig szabályos megfelelője k, 1. 167. 1., 50. §.
56. cs íka 'dohle 5 . A szerző szerint < ócsuv. ¥cauka. A szó,
a mint a szerző idézeteiből kitűnik, a többi török nyelvben
magashangú: kaz. BÁL. cáüka [VOSZKR. id., ra;iKa a.], bar. BADL.
cdüká, bask. PRŐHLE saüká, tob. BADL. cüká. Mivel az á > a
változás a csuvasban a magyar-csuvas érintkezések után történt
(1. 154—5. 1.; 23—5. §.)•, a magyar szó ócsuvas eredete nem
valószínű; a csuv. An. t'savGa alak nyilván tatár jövevényszó,
az eredeti csuvas alakot a mai csuv. Virj. ASM. (361, 368) isayoa,
kurm. ASM. i'sana képviselik, vö. a szó votják és cseremisz alak
ját (a hová kétségtelenül a csuvasból került): votj. tsana, tsana,
saya; cser. tsayga, cápa (WICHMANN, SUS. Tóim. XXI, 112). —
Később a 182. lapon a szerző — igaz, hogy bővebb megokolás
nélkül — lehetségesnek tartja a magyar csóka szláv eredetét is.
68. A felsorolt magyar igék aligha tartoznak valamennyien
össze.
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75. gyaláz, vö. kun jala: jala iabadir f calumniat'; kaz.
5
5
BÁL. jala 'verleumdung , jala jabmak 'verleumden ; kirg. EADL.
gála fdas fehlerhafte, das unrechte; der ungerechte verdacht;
die verleumdung'; alt. VERB. jala cstrafgeld, busse 5 ; -— mong.
Kow. jala cfaute, crime, peine, amende, punition'. — Ez az
egybevetés, a mely MuNKÁcsitól (KSz. VI, 379) származik, két
ségkívül helyes. Csak azt jegyzem meg, hogy a felsorolt török
szavakon kívül még ide tartozik a csuv. silfy cbűn, sünde 3 is,
a melynek etymonjára eddig tudtommal nem mutattak rá. Ez
esetben tehát a magyarban a felelne meg az őstörök *a-ból ke
letkezett csuvas j-nak, éppúgy, mint a 78. czikkben i s : gyarló
«*»•> csuv. sirlay- (1. alább),*) nem pedig i ( < **), mint több más
esetben: ír **•* csuv. sir- stb. (1. 1, 6. §.). Ebből az következik,
hogy vagy nem olyan régi a csuvasban az a > i változás, mint
a szerző az i. h. felteszi, hanem csak a magyar-török érintke
zések ideje alatt ment végbe, vagy hogy a felsorolt szavak nem
csuvas nyelvalakból való átvételek.
66. disznó. A szerző a felsorolt Árpád-kori adatok alapján
megállapítja, hogy a magyar szó eredetileg gy-kezdetű volt, s
hogy később a nyelvterület egy részén depalatalizáczió történt,
tehát gyisznó > disznó, nem pedig megfordítva, mint régebben
gondolták, s a magyar szót ő is, habár kétkedve, a hasonló je
lentésű csuv. sisna szóval veti egybe. Mivel néhány esetben
(habár ritkán) a csuv. s- valószínűleg eredeti ű-re megy vissza
(pl. csuv. sSl 'fog' r*> kaz. t9i, ujg. alt. stb. tis), a szerző szerint
nem volna lehetetlen, hogy a csuv. sisna is ócsuvas *tisnay alak
képviselője volna, de egyúttal egészen helyesen megjegyzi, hogy
az ómagyar gyisznau ( > disznó) palatális szókezdő mássalhang
zója így is magyarázatlan maradna. A magyar és a csuvas szó
hangalaki viszonyát tehát a szerző nem magyarázza meg. Ez
bátorít arra, hogy én kísértsem meg megvilágítani.
A régi magyar alakok alapján a mai csuvasban ilyen ala
kot várnánk: sisna ( < *jisna). Figyelembe vévén mármost, hogy
a külömböző nyelvekben a mássalhangzók a jésítés tekintetében
könnyen engednek asszimilácziós vagy disszimilácziós hatásoknak,
elvileg nem volna lehetetlen az a feltevés, hogy a mai csuvas
*) Vö. még m. dara ~ esuv. tir§ (64. sz.).
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sisna korábbi *sisna alakból keletkezett, s a szókezdő */- a
szótagzáró s hasonító hatása következtében vesztette el jésítését,
vagy más szóval, változott s-szé. Ilyenforma eset csuv. süzs
'fransen', a mely az oszm. csag. sacak id. szónak felel meg
(PAAS. CSUV. szójegyzék 144); itt tehát megfordítva a következő
palatális hang hatása alatt vált a szókezdő s- hang s'-szé.
E feltevést megerősíti a cseremisz is. A kérdéses szó
t. i. megvan ebben a nyelvben is, vö.: cserH. sasna; cserE.
sösna (POBKKA, BEGULY), sdsna (TROICZKIJ), cwcHa (o: sSsna),
sösna (VASZ.), sisna, sösna (Ucsebnik); cserK. sösna, sisna (Ucsebnik), sösna (ufai korm., saját följegyzéseim); sösna, sösna (permi
korm., GENETZ szerint, 1. SUS. Aik. VII, 48, 66).*) A cser. szó
tudvalevőleg jövevényszó a csuvasból,**) s elterjedéséből követ
keztetve nagyon régi átvétel. Ha mármost figyelembe veszszük,
hogy a csuvas jövevényszavak s'-ének általában s felel meg, a
keleti nyelvjárásokban helyenként s is, mint a hogy a szóban
forgó esetben is (1. PAAS. S-laute 119), míg ellenben a csuvas
s-nek rendes megfelelője s (az s > s változás a cseremiszben a
csuvas hatás után ment végbe), úgy e szó alakváltozataiban
kétségtelen bizonyítékát láthatjuk annak, hogy a csuvas szó
kezdő mássalhangzója akkor, mikor a cseremiszbe átkerült, s volt.
A mi a szóbelsei s-hangot illeti, a cser. s természetesen itt is
eredetibb s'-re mutatna, mindamellett nehéz eldönteni, hogy
vájjon az átvett csuvas alak *éisna volt-e, vagy hogy talán a
*) SziLASinál (204 1.) hibásan sösna, sösna.
**) Hogy az átvétel nem megfordítva történt — a mi
már magában véve is nagyon valószínűtlen volna —, bizonyítja
az -sn- hangcsoport a cseremiszben. Mint már BUDENZ, Ueber
die Verzweigung der ugrischen sprachen, 36. 1. megjegyzi, a
cseremiszben az eredeti n sziszegő (s, s) után í-vé változott,
pl. cser. (íiste, ftiéte, fíiste f 'tönköly' «-«•» f. vehna; cser. siste,
sist9 'harkály' ~ f. háhna, fE. cihn, IpK. cáiéne stb.; cser. piste,
pistd 'hársfa' «v fE. (déli nyj.) pdhn 'alté linde, rüster'. E vál
tozás a litv. jövevényszavak átvétele után történt (mert egy
ide tartozó szóban még tükröződik: cser. süstö, hstd 'szij, öv5
< litv. szikszna ledér, riemen'), de mint a fentebb tárgyalt
csuvas jövevényszóból kitűnik, a c s u v a s - c s e r e m i s z érint
kezések előtt, tehát valószínűleg időszámításunk első száza
daiban.
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cseremiszben a szókezdő s- asszimilálta a következő s-hangot.*)
Ily módon tehát világos a magyar és a csuvas szó hangviszo
nya : gyisznau (> disznó) < csuv. *§imay ill. *<%isnay.
78. gyarló < ócsuv. *$arlyy, vö. kún jarle stb. 'pauper,
niiser' ; csag. jarly, jarlyg 'arm, bettler'; kaz. BÁL. jarly 'arm,
armselig'; csuv. jy/rl§ 'arm'; kirg. $aryl- 'verarmen' stb.
A csuv. jurl§ a szókezdő j miatt persze tatár jövevény
szónak tekintendő. De van a csuvasban egy ige, a mely úgy
látszik a felsorolt török szócsaládba tartozik: csuv. sirla/- 'irgal
mazni, könyörülni, sich erbarmen' (ZOL. MMOBaTb, ma^HTb),
vö. kaz. BÁL. jarlyka- 'sich erbarmen, gnádig sein 5 ; RADL.
jarlyka- 'amnestiren, verzeihen'; ótör. RADL. ujarlyka- vagy ?
jarylka-)) 'gnádig sein', oszm. RADL. jarlyya- 'verzeihen, die
sünden vergeben (von Gott)', («R.») jarylya- 'vergeben (von
Gott)'. RADLOFF (S. v. jarlyka-) a török igét a tör. jarlyk cverkündigung, befehl' [vö. ujg. jarlyya- 'einen befehl erteilen,
ein dekret erlassen, gnádig sein, zu reden geruhen (von einem
höheren gesagt)'] névszóból akarja származtatni, de ez legfeljebb
az ujg. jarlyya- igére illik (jelentése: 'einen befehl erteilen';
figyelembe veendő, hogy a jarlyk 'befehl' RADLOFF szerint csak
a keleti nyelvekből: alt. leb. tel. kumd. ujg.-ból ismeretes). —
A jelentós szempontjából a latin miser 'elend, arm' <^> 'misereri
'sich erbarmen, bemitleiden' szavakra hivatkozhatunk. — A magy.
a ~ csuv. % megfelelésre 1. fentebb a 75. czikk birálatában.
83. sz. gyenge < ócsuv. *3ápga, vö. csag. jayi, jáygi 'neu,
jung', etc. — Nem akarnám ez egybevetést, bár nem tartom
teljesen meggyőzőnek, elvetni, mert nem tudnék helyette jobbat
ajánlani. Csak azt akarom megjegyezni, hogy a szerzőnek a 78.
lapon (s már régebben a NyK. XXXIII, 197. lapján) kifejtett
vélekedése, hogy a vog. námdk 'weich', osztj. namdk stb. 'mild
(vom wetter); weich, zottig (z. b. von den haaren)', a melylyel
BÜDENZ, Verzweig. 68. 1. és MUNKÁCSI NyK. XXV, 264 a magyar
szót egybevetették, szamojéd jövevényszó, nem egészen bizonyos,
tekintetbe véve, hogy megfelelője, mint FUF. III, 113 megjegyez
tem, megvan a lappban i s : IpS. nemok 'mollis'.
*) A magyar -szn- természetesen ócsuvas -sn- és -én- hang
csoportnak egyként megfelelhet.
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92. gyürií. A szerző feltevése, hogy a cseremisz sárgás,
sirgas 'fingerring' szónak is valami köze van a csuvas sere, édrd
szóhoz, nagyon erőszakolt; hisz a csuvas s-t a cseremiszben
rendszerint s diai. s képviseli (vö. föntebb 46. 1.), egyébről nem
is beszélve.
95. harang, vö. föntebb 38—39. 1.
96. hír «>J csuv. ximr 8^°' — Az egyeztetetés helyességében
még a szerzőnél is jobban kételkedem.
117. kép <. ócsuv. *káp. A szerző a török nyelvekből egész
sereg megfelelőt idéz, de figyelmen kívül hagyja a csuvast, nem
tudom, tévedésből-e vagy azért, mert az illető egybevetést nem
tartja elfogadhatónak. Mint ASMARIN MaTepiajiH 209. 1. meg
jegyezte, a magyar szót már SCHOTT (De lingua tschuwaschorum
egybevetette egyebek közt a csuvas psk, pak r -ként, mint, als,
wie, gleich, áhnlich' (1. PAAS. CSUV. szójegyz. 95 ; ASMARIN 209—10,

348) enklitikus partikulával, a csuvas szó alakját hangátvetéssel
magyarázván.*) Hogy e szó az ócsuvasban mint névszó, eredeti
(nem hangátvetéses) alakjában volt meg, azt bizonyítják a keleti
fgr. nyelvek is, a melyek szintén régi időben vették át, cserH.
kap 'körper', cserE. kap 'körper, statur' (TROICZK. pocTt, TyjiOBHme;
"VASZILYEV TÍJIO) ; cserK. kap 'körper'; permi (EOGOV) kab 'bocskorkaptafa'; votj. kab 'kaptafa'; kut-k 'bocskor-kapta' stb. (vö.
WICHMANN, FUF. XII, 130—1, a hol a zürj.-votj. szó csuvas
jövevénynek van magyarázva).**)
*) SCHOTT, p. 1 5 : «Manifesta litterarum transpositionis
exempla vides i n . . . particula Tschuwaschica bek 'sicut, instar',
quae est Turc. kip (kipi, gibi). Huic Particulse primis initiis
forsan i m a g i n i s significatio inerat; certe vim istam etiamnunc
habét Substantivum Hungaricum kép, si sonum spectemus,
Particulae Turcicae simillimum».
**) Ugyané szó megvan az óbolgár nyelvben is, a hol nyilvánvalólag maradvány a protobulgárok nyelvéből: óbolg. kaph
'sl'ScoXov, síxwv (bálványkép)'; az óbolgár alak, épen úgy mint a
magyar kép is, szemmelláthatólag magashangú török *kap alakra
megy vissza (vö. L, nem pedig %!). — MIKLOSICH, Etym. Wbuch
p. 111 az óbolgár szó eredetéről nem tud felvilágosítást adni;
BERNEKER EtWb. p. 486—7 két nemsikerült indogermán etymologiát is ajánl, a melyekben azonban, úgy látszik, maga is
kissé kételkedik.
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123. kobak (kabak, kobag MTsz.) 'kürbisflasche, lagena
cucurbitina 5 SL; (metonym.) c schádel\ — A szerző ócsuv. *kabak
alakot tesz fel, s a kún cabuc (o: kabak) 'cucurbita5, oszm.
krim. csag. kaz. kabak ckürbis5 szavakra utal. Később — s nem
ok nélkül — maga is kételkedni kezd a magyar szó csuvas vol
tában (1. 167, 173 1.), azt vélvén, hogy talán későbbi jövevény
a kunok nyelvéből. Vájjon nem lehetne-e még fiatalabb jövevény
szó? Megjegyzem, hogy a kérdéses szó megvan az oroszban és
a kisoroszban is (kabak, DALJ, ZEL.), S 'kürbis' jelentésón kívül
ugyanolyan metonimikus jelentése is van, mint a m. kobak-nsík,
t. i. 'fej5 (vö. VASMER, Eocznik slawistyczny T. IV, 183; szerinte
az orosz szó az oszmán törökből).
132. köd 'nebel5. A szerző hajlandó azt hinni, hogy régi
török jövevényszó, s a mongol Kow. küdey 'brume, brouillard
épais5 szóra utal, bárha e szó a török nyelvek közül csak a
jakutban van meg, a hol mongol jövevényszó: jak. BÖHTL.
küddn 'leichter nebel, zittern der luft, nebel, staub 5 . MUNKÁCSI
ÁKE. 417*) egyeztetetése ellen: köd ~ votj. -k§d: é§p- k§d, egy
ket (cen crauch5) a szerző megjegyzi, hogy mivel a votják szó
csak az emiitett összetételben fordul elő, jelentését nem lehet
teljes bizonyossággal meghatározni. Szerintem ez túlzott pon
tosság jelentéstani tekintetben; nyilvánvaló, hogy az említett
összetételben — az efféle kapcsolatok rendkívül közönségesek a
fgr. nyelvekben, vö. BEKÉ, Übereinstimmende zusammensetzungen in den finnisch-ugrischen Sprachen, KSz. XIII, 99. kk. — az
utótag eredeti jelentése vagy ugyanaz, mint a magyar köd szóé,
vagy annyira közel áll hozzá, hogy a miatt nem kell az egybe
vetés helyességében kételkedni. Megjegyzem még, hogy a sza
mojédban is van egy olyan szó, a melyet a votják és a magyar
szóval egybe lehet vetni: Tavgy kinta crauch5.
136. köldök 'nabel 5 < ócsuv. *kindik, vö. kún, oszm. alt.
stb. kindik id. — A szerző szerint köldök megelőző *köndök
helyett való, s magyarázata támogatására egy német jövevény
szóra utal, a melyben ellenkezőleg n van az eredeti l helyett:
zománcz < zomálcz < kfn. smalz; ez az utalás azonban aligha
*) Vö.
hagyva.
Nyelvtudományi

SZINNYEI,

NyH. 3 145; a 4. kiadásból a szó ki van

Közlemények.

XLI1.

*
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alkalmas a magyar köldök l-jenek magyarázatára, mert a német
jövevényszóban az l > n változás a megelőző orrhang (m)
hatása alatt történt.
142. kőro (Baranya m.) c mürbe, zerbrechlich' < ócsuv.
*kaiüráy, vö. oszm. gevrek 'fragile', sor. kábrák stb. — Hogy
a szó valaha csakugyan megvolt a csuvasban is, arról tanús
kodik a megfelelő cseremisz szó alakja: cserK. kaura (ufai korm.)
c
spröde, zerbrechlich5, cserH. EAMST. kard 'sich splitternd, spröde'
(nem tudom eldönteni, hogy vájjon a cserE. (PORKKA) karura
'törékeny, spröd5 esetleg ugyanaz a szó-e; aligha, vö. cserH.
c
EAMSTEDT kar§rras hart werden (vom Felde)'; ndriiygd kar§rra
'das Féld wird mager und trocken5).
178. szapu < ócsuv. *sapar, vö. kaz. saba lederschlauch'
stb. — A szerző idevonja még az abak. VERB. sapcak reimer5
szót, a mely azonban különválasztandó, mert eredetileg c kez
detű, s azonos a tel. alt. krm. kaz. EADL. capcak ceimer, fass,
zuber5 szóval, s megfelelője megvan a csuvasban is: süpse "nagy
kivájt, fedéllel ellátott bocska v. kád, melyben fehérneműt tar
tanak (hajdan vajat is)5, vö. PAAS. CSUV. szójegyzék, 144.
183. szemölcs stb. Verruca, tuberculus, warze'. A szerző
szerint a szó forrása ócsuv. *simis, vö. gyümölcs (90. sz.) < ócsuv.
*$imis, vö. csuv. éimds cspeise5, j§v§s-éim9s fobst, frucht'. Meg
jegyzendő azonban, hogy e szó az egész török nyelvterületen,
úgy látszik, csak kollektív értelemben használatos (tehát nem
jelent egy darab gyümölcsöt): kaz. gimU 'frucht, obst5, kara
3. cgetrocknete pflaum e n 5 ; kirg. gemis 'frucht5, baksa Remist
c
g a r t e n f r ü c h t e 5 , kSr gemísí cfeldfrüchte5 stb. (1. EADL.), —
éppen úgy, mint a régibb magyar nyelvben is a gyümölcs szó
(NySz.); ily módon a > Verruca 5 jelentésváltozás nem látszik
éppen valószínűnek. A nyelvjárási alakváltozatok szőcseny, szőcsin
(Sopron, Vas, Győr m., Székelyföld, MTsz.) szintén nem nagyon
illenek össze a szerző magyarázatával, hogy a szemölcs török
jövevény; e változatok, úgy látszik, az eredeti gyönge alakot
képviselik ( < *8Zgvsc8-)f azt pedig alig-van okunk feltenni, hogy
az m ~ v váltakozás a magyarban a legrégibb török hatás ko
rában még élő váltakozás lett volna.
185. szérű c tenne\ Mint az előbb tárgyalt czikkben, a szerző
itt is felteszi, hogy ugyanaz az ócsuvas szó két alakban is át-
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terült a magyarba: szérű< ócsuv. *sürüf ~ gyürű<.óc8uv. ^gürü?;
vö. csuv. éörd, sere, sírd 'ring', oszm. jtizük id. stb. Azt hiszi,
hogy a szó eredeti jelentése a magyarban valószínűleg 'ring'
Tolt, s bizonyítékul PÁZMÁNY (Préd. 749) következő mondatára
u t a l : «az állóvízbe ha egy kovetskét vetünk, elsőben kisded
kerekded szűrűt indít.» Nem értem, hogy az idézett mondatnak
mennyiben volna bizonyító ereje; ha a szüríí szót itt PÁZMÁNY
'gyűrű, karika5 értelemben használná, akkor mire való a kerekded
jelző; — a gyűrű csak nem lehet szögletes!
200. teker r drehen, winden' < ócsuv. *tdkár-, vö. oszm.
kirg. PIADL. dávir- 'drehen, wenden, umkehren, zurückkehren';
•csuv. tav§r-, tar- 'wenden, umkehren, aufrollen5 stb.; mong.
Kow. teyere- 'tourner, retourner, revenir sur ses pas5. — A szerző
egyáltalában nem veszi figyelembe, hogy ez egybevetést meny
nyire megnehezíti a magy. -k-, a mely itt egészen kivételesen
az őstörök *-g- képviselője volna, vö. a könyv 54. §.-t. Az
ócsuv. Hdkdr- erőszakosan szerkesztett alak.
211. tőr 'schlinge, fallstrick5 < ócsuv. Höyür, vö. csag.
VÁMB. ujg. tar. oszm., KADL., kkirg. KSz. III, 117 tor 'netz
zum vogelfangen'; kirg. tora id.; mong. Kow. toyur, tor 'filét,
grille, treillis'. — Megjegyzem, hogy a szó megvan a mordvin
ban is, nyilván mint csuvas jövevényszó, s így a mellett bizo
nyít, hogy a csuvasban a szó valamikor csakugyan megvolt:
mdM. tuvSr, mdE. tuvor, tuvur fogó, kelepcze rókák, nyulak stb.
fogására' (a szó megvan már EEGULY moksa-mordvin gyűjtései
ben is, 1. BÜDENZ, Moksa- és erza-mordvin szótár, NyK. V, 197 :
'néminemű nyulfogó5). A mordvin alak is, habár mélyhangú,
igen szépen megmagyarázódik egy olyanféle ócsuvas alakból,
mint a milyent GOMBOCZ feltesz, vö. PAASONEN, Die türk. lehnw.
im mord. ( = SUS. Aik. XV, 2) 16, 17.
III. (A. liangok megfelelése.)
Úgy látom, hogy a szerzőnek hibás fogalma van egyes
-csuvas és tatár magánhangzókról,*) s így egyes őstörök magán*) E megjegyzés részben WICHMANN munkájára is áll: «Die
ischuw. lehnw. in den perm. sprachen ( = SUS. Tóim. XXI), vö.
kül. a 28. 1. (30. §.) és 33. 1. (38. §.).
4*
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hangzóknak csuvas megfelelőiről vallott nézete is téves vagy
pontatlan. A szerző védelmére mindenesetre tekintetbe kell
venni, hogy az általa használt források részben zavarosak és
hibásak (ASMARIN, EADL.), de MUNKÁCSI értekezéséből (Csuvas
nyelvészeti jegyzetek, NyK. XXI, 3—8), valamint az én Csuvas
szójegyzékemből és annak előszavából legalább fővonásaiban
pontosabb képet alkothatott volna magának a csuvas nyelv
vokalizmusáról és az ostorokhoz való viszonyáról.
A 138. lapon a szerző, EADLOFFra (Phon. 116. §.) és ASMARiNra (MaTepiajiu, 38. §.) hivatkozva ezt írja: «A köztör. tőszótagbeli d-nak csuv. An. u, S, Virj. § felel meg.» A valóságban,
úgy látszik, a kérdéses hangviszonyok a két főnyelvjárásban
általában véve a következők:
1) An. y,, Virj. o1) (< közcsuv. o), pl. kaz. alma " a l m a ' ~
An. ylma, Virj. ólma; kaz. árpa ^ An. y,rBa, Virj. orBa.
2) An. u, Virj. u, pl. kaz. at 'ló' ~ An. ut, Virj. ut; kaz.
jaktS 'fény, világ' <--> An. SUD§, Virj. sut.
3) An. 5, diai. o, Virj. o (ZOL. y2) ( < közcsuv. o) pl. kaz.
kamSs 'nád' ~ An. /3m§s, /orrids, Virj. ZOL. xyMym (o: %omos);
kaz. kam§l 'tarló' ~ An. /ömöl, /om§l, Virj. ZOL. xyMyji (o: yomol)
'gabonaszár'.
4) An. §, Virj. § (ZOL. H 8 ) , pl. kaz. kajmak 'tejsűrü5 ~
An. %§jma, Virj. ZOL. xHÉMa (D : ^ j n w ) ; kaz. bak- 'nézni' «^>
An. p§/-, Virj. ZOL. EHX (O : p$%-).
Ezenkívül, a mint a szerző a 139. lapon helyesen meg
jegyzi, a köztörök a-nak egyes esetekben mindkét csuvas nyelv
járásban i felel meg, pl. kaz. bar- 'menni' ~ csuv. pir-.
Az őstörök *o és *u hangokat tárgyaló fejezet elején (145.
1., 8. §.) a szerző ezt mondja: «Az őstörök *o és +u a tőszó
tagban a legtöbb török dialektusban megmarad; csak a Wolgadialektusokban és a baskírban lett az eredeti *o-hang w-vá
(o: p), míg az eredeti *u meg o-vá változott (1. EADL. Phon.
112. §., BÁLINT, Kaz. tat. nytan, 11. 1.): oszm. ormán 'erdő' ~
kaz. bask. urman; oszm. orta 'közép' ~ kaz. urta, bask. urta
*) Vö.

EADLOFF, Phon.
) Vö. ASMARIN 9,. 1.
3
) Vö. ASMARIN, i. h.
2

89 1.,

ASMARIN

69—70 1.
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id. Ellenben: oszm. unut- ~ kaz. onot-, bask. önót-; oszm.
kulák ~ kaz. kolak, bask. kólák».
Figyelmen kivül hagyva a baskirt, a melyet saját fülem
mel nem hallottam, megjegyzem, hogy a kazán-tatár u, a mely
a köztörök o-nak felel meg, pl. urman és urta, tiszta u hang,
nem pedig zárt p-féle hang, a mint a szerző állítja, míg ellen
ben a köztörök u-t képviselő tatár o (pl. enet-, kólák) csak
ugyan zártabb o-hang, illetőleg, mint már Csuvas szójegyzékem
előszavában (IV. 1.) megjegyeztem, nagyon rövid (redukált) zárt,
hanyag ajakműködéssel képzett o-hang. a melyet BÁLINT csak
o-val, de EADLOFF pontosabban e-val jelez; én magam, mint a
megfelelő csuvas hang jelölésére is, az © jelt használom.*)
Mikor az ismertetett munka idézett helyét először olvas
tam, hajlandó voltam sajtó- ül. tollhibára gondolni, de teljesen
párhuzamos, tehát szintén téves a szerző megjegyzése a meg
felelő palatális magánhangzókról is a 156. lapon (28. §.): «A vol
gai dialektusokban és a baskírban az eredeti *ö hang ü (o: p)-vé,
míg az eredeti *ü hang o-vé változott (1. EADLOFF, Phon. 112 §.,
BÁLINT, Kaz. tat. nyelvtan, s. 11—2).» A mi a volgai dialek
tusokat v. pontosabban a kazáni tatárt illeti, mert egy misári
területeken a hangviszonyok másfélék, így kellene lenni: «az
eredeti *ö hang ii-yé, míg az eredeti *ü hang ö-vé (<?) változott.»
A mi az említett török labiális magánhangzók csuvas meg*) Mint az idézett helyen már megjegyeztem, ASMARIN
magyarázata (Materialy, 8, 12), hogy az ül. tatár-csuvas o-hang
«rövid, n y i l t o», valamint a megfelelő ó-hang is «rövid nyilt
•ö» volna, nem helyes; ellenkezőleg, nagyon is zárt. Innen ért
hető, hogy ZOLOTNICZKIJ e csuvas és kazáni tatár hangokat csu
vas szótárában #-val és ij-vel jelzi. EADLOFF szerint is (Phon.
XII—XIII.) a szóban forgó (kaz.) o-hang: ö ós palatális párja
e «sind Vokale, die mit schlaffen lippenarticulation und unvollkommener zungenstellung gesprochen werdenw ; a 116. §.-ból
következtetve, úgy látszik, szerinte a kazáni tatár e és ö-féle
hang a csuvasban csak az első szótagon túl fordul elő, a mi
persze tévedés. — Vö. még MUNKÁCSI, NyK. XXI, 4 ; szerinte a
kérdéses csuvas o-hang (jelölése szerint p) «hangszín tekinteté
ben a magyar o és u közt álló hang, kbl. a hosszú o-nak meg
felelő rövidje; az 5. lapon: «EEGULYnál is találunk egy nem
tiszta o-nak hangzó w-jegyet.

54

PAASONEN HENRIK.

felelőit illeti, az őstörök *u esetében a csuvas megfelelők álta
lában azok, a melyeket a szerző a 146. lapon felemlít: «az őstörök *M-t a csuvasban $, ö képviseli, pl. oszm. karúm «-o csuv.
yJrSm, %ór§m 'korom5*) stb. [pontosabban így mondhatnók: Virj.
o, An. 5, diai. Ö ( < közcsuv. <?)]. S midőn alább a szerző meg
jegyzi, hogy: «az eredeti *o ellenben a csuvasban ^-vá lett (s
ily módon összeesett az őstör. *a = csuv. ^-val)», nem ártott
volna hozzátenni, hogy az u ez esetben is csak az anatri-dialektusban jelentkezik, mert a virjalban ellenkezőleg o van, s ez
nyilván az eredetibb (közcsuvas) hang; pl. oszm. dol ~ csuv.
An. tul-, Virj. tol- 'megtelni5 stb., vö. EADL. Phon. 89, ASMARIN
70—1. — A 146. lapon az őstörök szókezdő *o hangról szóló
fejtegetéseit ugyanígy kellene kiegészíteni.
Hasonlóképpen ki lehetne egészíteni azt, a mit a szerző az
őstörök palato-labiális magánhangzók csuvas megfelelőről mond :
«A csuvasban az őstör. *ü hangot rendszerint &, e, az őstörök
*o-t u, § képviseli*), ilyenformán: az őstörök *ü csuvas kép
viselője 9, diai. e (An.), e (Virj.) [ < közcsuv. é]; az őstörök fő
képviselője 1.) u, (diai. bizonyos mássalhangzók előtt) u (An.), o
(Virj.) [ < közcsuv. o], ül. 2.) (a szavak másik csoportjában) §,
diai. & (An.), & (Virj.) [ = közcsuv. e]. Pl.:
*ü: orkh. ujg. kümiis ~ An. kdmdl, kernel, Virj. ZOL. KyMyjib.
o: kernel 'ezüst 3 ; oszm. jüz ~ An. hr, ser, Virj. ZOL. ctypt
o: ser 'száz5.
*Ö: J. oszm. gör- ~ An. kur~, Virj. kor- (ZOL. Kop) 'látni 5 ;
oszm. göc- ~ An. kus-, diai. kus-, Virj. kos- (ZOL. KOCB) köl
tözni5.
2. oszm. gönül- ~ An. k§m§l, diai. kem§l, Virj. ZOL. KVMy;i
o: kom&l 'kedv 5 ; oszm. kö'pük ~ An. k§B§k, diai. kőBők, Virj.
ZOL. KyőyK, KyÖtiK o: koBok, koB§lt 'hab 5 .
*) Miért használja a szerző a zárt redukált o-hang jelölé
sére (a melyet én a © jellel jelöltem), hol a p, hol pedig a ö
jelt (ugyanazon szóban is, vö. a 100. 1.: ygrSm)? S miért hasz
nálja, következetlenül, a megfelelő csuvas palatális magánhangzó
jelölésére (1. 156. 1.) az általam is használt e jelet ö helyett?
Ezen eljárásával csak megnehezíti különösen az olyan olva
sónak a munkáját, a kinek előzetesen nem volt alkalma a.
különféle átírásmódokkal alaposan megismerkedni.
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Szerencsére valamennyi előbb tárgyalt hangváltozás a csuvasban (és a tatárban is) a magyar-csuvas érintkezés után ment
végbe, úgyhogy a fentebbi helyreigazitások és pótlások nem
érintik a szerző tulajdonképpeni vizsgálata tárgyát.
Már közelebbi kapcsolatban van vele a szerzőnek véle
ményem szerint hibás felfogása az őstörök *y hangértékéről.
A szerző előadásából (150—1. 1.) ugyanis az derül ki, hogy sze
rinte az őstörök *y veláris i hang; ezt a pontosabb átírásbeli
jelt használja is a 187. lapon, valamint a 151.-en is (20. §.),
a hol az őstörök második szótagbeli *y magyar megfelelőiről
beszél (vö. még 160. L, 38. §.)•*) így azután a szerző a 17. és
18. szakaszban természetesnek is találja, hogy ezt az őstörök
( = ócsuvas) hangot a magyarban helyettesítették az akkor még
meglevő s később palatális i-vé vált H hanggal, s felsorol hat
szóegyeztetést, a hol az őstörök ( = ócsuv.) ¥y hanggal szemben
a mai magyarban i-t találunk: ((bicsak < ¥bycak vö. oszm. id.»
stb., utalván egyúttal a 6. §.-ban (144. 1.) tárgyalt esetekre, a
melyekben a magyar i az eredetibb *a-ból keletkezett csuvas
i-nak felel meg. Ezzel kapcsolatban a szerző (19. §.), követke
zetes maradva önmagához, nem tartja kétségtelennek azon há
rom szó török eredetét, a melyekben a török y hangnak a
magyarban a (o: á) felel meg (gyalom < ¥$ylym, vö. kirg. id.;
kanyaró < ¥kyramyy,
vö. oszm. kyzamyk ; sajt < ¥cyyyt, vö.
karaim ua.), jóllehet a Szójegyzékben még nem fejezte ki kételyét, 3Őt e szavak ócsuvas eredetét is kétségtelennek tartotta.
Hogy a szerző mire alapítja e véleményét az őstörök ( =
ócsuvas) ¥y hangértékéről, azt bővebben nem fejti ki (vagy talán
véleményét éppen arra a körülményre alapítja, hogy a 150. la
pon tárgyalt hat szóban [bicsak stb.) a török y-nek magyar i
felel meg).
Ha arra a kérdésre akarunk megfelelni, hogy milyen volt
az őstörök ill. ócsuvas első szótagbeli *y, mindenesetre fontos
tudnunk, hogy milyen a szóbanforgó hang a mai nyelvekben.**)
*) Vö. a 188. lapot, a hol a szerző viszont, felsorolván a
jövevényszavak sajátos csuvas ismertetőjeleit, rendes jelölés
módjától (i) eltérvén, az őstörök *a-ból lett csuv. i hangot is y
jellel jelöli.
**) A szerző egyébként, úgy látszik, nem akar őstörök *y~
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E tekintetben természetesen első sorban PiADLOFFban kell megbíz
nunk, a ki e hangot saját hallomásából ismeri majdnem minden
török nyelvből. Az ő Phon. der nördl. Türksprachen ez. müvé
ből (XII. 1.) megtudjuk, hogy igazi veláris i, az orosz jery-nek
(ti) megfelelő hang nincs a török nyelvekben,*) hanem csak
annak egy árnyalata. Mellőzöm azt a zavaros és nehezen ért
hető leírást, a melyet e hangról ugyanazon a lapon ad, s csak
az ő később megjelent nagy szótárának előszavában (XI. 1.)
adott, nyilvánvalólag lényegesen javított meghatározást idézem :
«H ( = y) ist nicht das russische u, welches bei lippenstellung
des i und bei zungenstellung des y ausgesprochen wird, sondern es liegt auf der vokalreihe zwischen u und a mehr nach
a zu und entspricht dem i-laute in dem deutschen worte Myrthe,
Wirth)) ; — sokkal találóbb és felvilágosítóbb a megfelelő orosz
szöveg hasonlata, a mely szerint a kérdéses török hang olyan
formán hangzik, mint az orosz o a hangsúlyos előtti harmadik
szótagban, pl. a roflOBÓíi szó első tagjában. Tehát a török y
ugyancsak messze van az j-től! ASMARIN Materialy ez. művében
a 2. lapon ugyancsak azt mondja, hogy a szóbanforgó hang a
csuvasban és a kazáni tatárban azonos az orosz o-val a KopaÖJiH
szóban. Az a körülmény, hogy a csuvas irodalmi nyelv meg
alapítói a hang jeléül az a-t választották, szintén a mellett
bizonyít, hogy nem áll közel az orosz bi-hez ill. az i-hez.
Magam is megfigyeltem e hangot a kazáni-tatárban, a misári
ben, tobolszki tatárban és a csuvasban**) s veláris glidejének más hangértéket tulajdonítani, mint a milyen hangértéke
van általában a megfelelő hangnak a mai élő török nyelvekben,
oszmanliban, tatárban stb.
*) A 90. lapon E. mindamellett egészen helyesen meg
jegyzi, hogy a csuvasban van az orosz bi-hez igen közelálló
hang,. t. i. az eredeti *a-ból keletkezett i, pl. iltSn 'arany 5 = tör.
altyn.
**) Majdnem ugyanez a hang megvan a mordvinban (moksamordvinban), cseremiszben és az osztjákban is (e nyelvekben e
magánhangzó hangszíne nagyobb mértékben függ a környező
hangoktól, sőt a szomszédos szótag magánhangzójától is, mint
a török nyelvekben); az említett nyelvek újabb kutatói mind
veláris redukált (glide-) magánhangzónak határozták meg; vö.
RAMSTEDT, SÜS. Tóim. XVII, p. VIII; KARJALAINEN, SÜS. Tóim.
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magánhangzónak határoztam meg (vö. SUS. Aik. XV, 24; XIX,
2 : VI; FUF. II, 92) s 3-vel írtam át; még hozzátehetem, hogy
EADLOFF és ASMARIN összehasonlítását a megfelelő orosz hang
gal sikerültnek tartom.
Mi jogosít már most fel bennünket arra a feltevésre, hogy
a szóbanforgó hang (*y) az őstörökben és ócsuvasban i volt?
És e feltevés mellett hogy lehetne megérteni, hogy az őstörök
*?/-nek a mai csuvasban § felel meg, de az őstörök *a-nak az
ilyen szavakban, mint sir- ~ oszm. jaz-, tina ~ kaz. tana stb.
a mai csuvasban, s a magyar nyelv csuvas elemeiből következ
tetve, már az ócsuvasban is, i ?
Az én nézetem szerint sem a vokalizmus, sem más körül
mény nem akadálya annak, hogy a gyalom, kanyaró és sajt
szavakat ócsuvas eredetüeknek tartsuk. Egészen természetes,
hogy a török, ócsuvas *y (§) hangot a magyarban a-val (=.á)
helyettesítették, a mely hangszín tekintetében valamennyi ma
gyar magánhangzó közül legközelebb áll az ül. török vokális
hoz. Vegyük még figyelembe azt is, hogy, a mint «Uber die
türkischen lehnwörter im ostjakischenw FUF. II, 92, ez. érteke
zésemben kimutattam, ugyanezt a török hangot az osztjákban
az első szótagban a-val (KARJALAINEN jelelése szerint a) helyet
tesítették, mert az osztjákban a megfelelő § hang az első szó
tagban nem fordul elő.
Több okunk volna abban kételkedni, hogy a 150. lapon
felsorolt szavak, a melyek tör. y ~ magy. i megfelelést mutat
nak (bicsak, cziczkány, ildomos, sima, szirony, szirt), csakugyan
ócsuvas eredetűek-e, — tekintve, hogy a mai csuvasban egyikük
sem fordul elő megfelelő alakban (a csuvas s§ti, sSrzi alak sok
tekintetben homályos viszonylását a többi török nyelvek f egér'
szavával: oszm. ZENK. sycan, kaz. BÁL. tyekan stb. a szerző
a 66. lapon nem magyarázza meg), nem volna lehetetlen, hogy
mint a szerző a Szójegyzék megfelelő helyein maga is meg
jegyzi, egyikük-másikuk talán újabb török jövevényszó, vagy
XXIII, p. X. Nevezetesen EAMSTEDT az idézett hetyen megjegyzi,
hogy a szóbanforgó hegyi-cseremisz hang nagyon eltér a votják
i-tö\, de közel áll a csuvas (irodalmi nyelvi) a-hez, ha ugyan
nem teljesen azonos vele.
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esetleg a török eredet felvétele nélkül is megmagyarázható,
A nélkül, hogy e szavak részletes vizsgálatába bocsátkoznám,
csak annyit akarok megjegyezni, hogy azok, a melyek végezetül
mégis török eredetűeknek bizonyulnának, akár a csuvasból, akár
más török nyelvből kerültek is, magyarázatra szorulnak, hogy
miért felel meg bennük a török p-nek magy. i; talán részben
a szomszédos palatális hang palatalizáló hatására lehetne gon
dolni már az átadó nyelvben: vö. a vokálist követő c ( = c)
hangot a *bycak és *syckan szavakban. Ez irányban tanulságos
összehasonlításul kínálkozik a tatár jövevényszavak sorsa a mord
vinban : a tat. első szótagbeli y-nek (o : §) a moksa-mordvinban
3 felel meg: mdM. sSnardS- fauf die probe stellen, versuchen',
vö. tat. syna-; de ha előtte az átadó nyelvben (a misári-tatár
ban) jésitett *é volt, akkor a mordvinban i-t találunk: mdM.
sib'l'dk' 'bettvorhang', vö. mis. cybyldyk (o : cSbSldSk) < *cybyldyky
kaz. cybyldyk; mdB. cidardo- "aushalten5, vö. mis. cyda- (c§da-)
< Hyda-, kaz. *cyda- (1. SüS. Aik. XV, 2 : 1 3 ) .
Nyilván tévedésből történt, hogy a szerző, a zárhangok
tárgyalása közben nem említi, hogy az olló ( < ócsuv. *oylay,
vö. ujg. oszm. oylak stb.) szó esetleg fontos lehet a magyar
hangtörténet szempontjából (tör. jl «-o magy. II).
Az őstörök *k hang magyar képviselőit vizsgálván, a szerző
a 173. lapon az árok, túzok stb. szavak alapján egészen helye
sen megjegyzi, hogy legalább ezekben az esetekben a zöngétlen
szóvégi explozíva az ócsuvasban még megvolt. Ehhez még talán
annyit lehetne hozzátenni, hogy egyes esetekben még a mai
csuvasban is megvan, pl. piz§k 'magas', vö. ujg. badiik f nagy',
kojb. bozik stb.; hogy e feltűnő tényt, hogy kell magyarázni,
az persze más kérdés. A szerző kijelentése (57. §.), hogy a szó?
végi *-k (valamint *-g) a mai csuvasban a többtagú szavak vé
géről minden magánhangzó után lekopott, nagyon is mereven
van fogalmazva. ASMARIN, kire a szerző hivatkozik, csak annyit
mond (MaTepiajihi, 45. §.), hogy a hangok l e k o p h a t n a k s a
következő 4(>. §.-ban olyan példákat is hoz fel, a hol ellenke
zőleg a csuvasban van szóvégi -k (-/), bár a többi török nyelv
ben hiányzik, pl. csuv. tSld/ 'özvegy' ~ oszm. tul, kaz. tol, csuv.
pildk f öt' ~ oszm. bes, kaz. bis etc.
A 71. §.-ban a szerző az őstörök *c kettős magyar reflexét

A MAGYAK NYELV EÉGI TÖKÖK JÖVEVÉNYSZAVAI.

59

tárgyalja (1. cs, pl. csat, vö. oszm. ZENK. caty 'zusammenfügung 5 ;
kölcsön, vö. csuv. kivzen; 2. s (o : s), pl. ser^, vö. ujg. carik,
csuv. s a r ; kis, vö. kaz. foca, csuv. kdidn) s érdekes magyarázatát
adja: a U>i hangváltozás *s közvetítő fokon keresztül történt,
úgy, hogy a magyar s-es szavak olyan csuvas alakokra vezetendök vissza, a melyekben * / volt az eredeti c helyén: sereg <
ócsuvas *sarik stb.*) Ezzel szemben a szerző meg sem kísérti
megmagyarázni azt a sajátságos, a 65. §.-ban megállapított tényt,
hogy az őstör. szóvégi és szóbelsei s-nek a magyarban cs ül.
les felel meg. Véleményem szerint e megfelelés megérdemelné,
hogy vele bővebben foglalkozzunk: valamennyi idetartozó szó
ban : bocsát {búcsú), bölcső, gyümölcs (az első esetben a legrégibb
magyar adatokban) van l, és miért éppen v a l a m e n n y i ide
tartozó esetben került a cs elé az az «anorganikus járulékhang»,
a hogy az l-t MUNKÁCSI után a szerző is magyarázza. A nélkül,
hogy e nehéz kérdés részletes megvitatásába akarnék bocsát
kozni, csak a török cisák 'szamár' ~ mong. elciyen szavak
hangviszonyára utalok. Nem lehetne-e figyelembe venni azt a
lehetőséget, hogy az idetartozó szavakban már abban a nyelv
alakban, a honnan a magyarba kerültek, le s nem s volt?
A 66—68. §.-ban a már régebbről ismert rhotacismus- és
lambdacismus-elméletről van szó, melyek közül az utóbbit, mint
a szerző i. h. megjegyzi, egy fgr. hangtörténeti kérdésben is
megkísérlették alkalmazni (vö. SETALA, FUF. II, 273): a csuvasmongol r eredetibb *z-t, l eredeti *i-t képviselne. A KSz. utolsó
(XIII.) kötetében megjelent czikkében: «Zur lautgeschichte der
altaischen sprachen», a mely voltaképen a NyK. XXXV. köteté
ben megjelent «Az altáji nyelvek hangtörténetéhez)) ez. érteke
zésének javított és bővített kiadása, a szerző ez elméletekkel
szemben már óvatosabb álláspontot foglal e l : itt már nincs szó
z ö n g é s H ről (*i-ről), mint az l előzőjéről, sőt az r-re vonat
kozólag is megengedi a szerző, hogy «magában véve az ellen
kező feltevés, hogy t. i. az altáji *r egy része 2-vé lett, szintén
nem volna lehetetlen*). Hadd említsem meg evvel kapcsolatban,
hogy EAMSTEDT a Finnugor Társaság egy ülésén már régeb*) Talán külön is figyelmet érdemelt volna az s ~ cs vál
takozás a magyarban egy tőn belül i s : kis ~ kicsiny.
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ben előadta röviden, s egy magánbeszélgetésben bővebben is
kifejtette indokait, a melyek alapján arra a biztos következte
tésre jutott, hogy éppen ellenkezőleg, mint a hogy eddig hitték,
éppen az L és az r az eredetibb hangok, s a megfelelő csuvas
és mongol sziszegők később keletkeztek.1)
A 70. §. szerint az őstörök szókezdő *j-nek a magyarban
három megfelelője van: 1. 0, 2. gy~, 3. sz-.
Az első megfelelés jelentkezik az ír (írok), vö. oszm. stb.
iaz-y csuv. sir-; író 'buttermilch', vö. bask. jád-, kaz. jáz~
^buttern3 esetekben. A szerző véleménye szerint kétségtelenül
magánhangzós kezdetű ócsuvas *yr- és ¥yray alakokra mennek
vissza, s véleménye támogatására idézi EADL. 244. és 247. §.-t,
a hol több eset van felsorolva, midőn a szókezdő j - lekopik
vagy magánhangzóval kezdődő szó elé j járni a legkülömbözőbb
török nyelvekben különféle magánhangzók előtt, egyebek közt
y előtt is. A csuvasból azonban egy példa sincs felemlítve, s
ezért pótlásul hadd említsem meg, hogy a mai csuvas nyelvben
csakugyan van egy eset, a hol a j - az eredeti a-ból keletkezett
i előtt lekopott: csuv. iran 'holnap' valószínűleg = oszm. ujg.
krim. kaz. EADL. jaryn r morgen; (kaz.) zukünftig'; 2 ) e példá
nak azért is több bizonyító erőt tulajdonhatunk, mint a szerző
által felhozottaknak, mert itt — éppúgy mint a szóbanforgó
jövevényszavakban — csakugyan őstör. ¥ja- > csuv. ¥ji- megfeleléssel van dolgunk, míg ellenben a EADLOFF felhozta többi
török nyelvi példában őstör. *jy-vél (vagyis, a mint előbb pró
báltam bizonyítani, ¥j§-Yel).
Mind ezek ellenére a magam részéről nem vagyok teljesen
meggyőződve a szerző magyarázatának helyességéről,8) különösen
azért, mert a felhozott esetekben a j - eltűnése i előtt egészen
kivételesnek látszik. Nem lehetne-e talán arra gondolni, hogy
*) Természetesen ezek az altáji hangok bizonyos fokig
külömböztek azoktól az l és r hangoktól, a melyek az egész
nyelvterületen megmaradtak liquidáknak.
2
) Már ASMABIN MaTepiaJibi 99. 1. megemlíti ez esetet.
3
) Mintha a szerző maga is ingadozott volna, hogy a szó
banforgó esetekben milyen ócsuvas alakokat tegyen fel. Itt,
valamint a Szójegyzékben (87—8 1.) ócsuv. *yr- és *yray ala
kokat találunk, de 144. 1. szerint: m. ír < *jyr-, író < ¥jyray.
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az ócsuvas nyelvalakban egyáltalában nem volt j - , a hogy a
szerző felteszi, hanem d vagy éppen erősen spirantikus j - az
őstörök *j- helyén (erről bővebben alább), és hogy a *gyi- ül.
*ji" > i (s ebből i) a magyarban ment végbe, vagy még inkább,
hogy a magyarban talán idegenszerű *d'i-, *ji hangcsoportot rögtön
*i-vel helyettesítették? — A mi egyébként az író szót illeti, a
szerző által a Szójegyzékben (88. 1.) felhozott cseremisz szó a
magyar író etimológiájának helyessége iránt is kétséget támaszt.
A cserK. (GENETZ) j§ra 'buttermilch 5 az ott kifejtett nézet sze
rint valószínűleg ócsuvas jövevény: csuv. *j$ra = tör. *jazau,
*jazak, vö. bask. máj-jádü cdas buttern', jádma 'buttermilch 5 .
A szerző nem veszi figyelembe azt a nevezetes körülményt, hogy
ily módon e szóban a szóközépi r, tehát határozottan csuvasos
hangsajátság mellett, a szókezdeten az őstörök */-t képviselő j volna, pedig, mint ismeretes, a cseremisz nyelv csuvas jövevény
szavaiban az őstör. */*- = csuvas s-t szabályosan s- képviseli (a
keleti nyelvjárásokban részben é), vö. PAASONEN, S-laute, 119;
WICHMANN, FUF.

VI,

22.

A mi az őstörök szókezdő *j- két másik magyar meg
felelőjét illeti: gy-, pl. gyúr, vö. ujg. oszm. joyur-, csuv. s§r-;
szél, vö. ujg. oszm. jal, csuv. sil, a szerző a 180. lapon (vö. p.
188, 208) felteszi, hogy e kettősség ócsuvas nyelvjárási eltéré
seket tükröztet vissza. E feltevés ellen persze elvileg nem tehe
tünk kifogást; csak azt jegyzem meg, hogy egy tatár dialektus
ban, a mint már régebben («Zur tatarischen dialektenkunde»
KSz. III, 48) kimutattam, ma is kétféle megfelelést találunk,
j-t és z-t, szavak szerint váltakozva, pl. juk 'nem5, de: zul cut5
stb. ;*) — tehát nem volna talán teljesen lehetetlen feltevés az
sem, hogy ilyenféle hangviszonyok voltak abban a csuvas nyelv
alakban is, a mely a magyarra hatott.
Ugyanígy ítéli meg a szerző (vö. a 183, 188 1.) a török c
kettős magyar megfelelését is: c és s (1. föntebb az 59. 1.),
utalván egyúttal arra a lehetőségre is, hogy a c bizonyos fone
tikai helyzetekben megmaradhatott affrikátának akkor is, mikor
*) Mint az említett példából kitűnik, ugyanazon magán
hangzó előtt i s ; eredetileg e megfelelések talán a fonetikai hely
zet szerint váltakoztak, vö. RADL. Phon. 161. §.
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más helyzetekben már */-sé változott (a mit a magyarban s-sel
helyettesítettek).
Hogy a szerző miért nem hajlandó számba venni azt a
lehetőséget is, a melyre a török j - hang kettős magyar meg
felelésével kapcsolatban már utaltak (vö. pl. TMNy. 166), hogy
t. i. a sz-e8 magyar alakok fiatalabb jövevényszórétegbe tartoz
nának, annak oka talán az, hogy az ő véleménye szerint a
magyar-csuvas érintkezések aránylag rövid ideig, legfeljebb 200
esztendeig tartottak. Erről külömben alább bővebben.
A 185. lapon (77. §.) a szerző megállapítja, hogy a török
l a magyarban megmaradt. Evvel kapcsolatban nem ártott
volna figyelembe venni a bojtorján szót (Szójegyzék, 29. sz.), a
melyben sajátságos módon jt (a régi nyelvben ht, 1240, OklSz.)
van a török *Zű-vel szemben: a feltett ócsuv. alak ^baltyrjan,
vö. oszm. ZENK. baldyryan, csuv. pulD§ran stb.; vö. a 81. la
pot, a hol a szerző a gyűl szóval kapcsolatban megjegyzi, hogy
It > J í változást nem tudunk kimutatni, a gyűjt <^>gyűl, fojt ~ / ú i féle kauzatív alakokat kivéve, a melyeknek a fejlődése azonban
a szerző véleménye szerint nem világos.
A szerző azon véleményben van, hogy a magy. gy- •*»» os
tor. *j- megfelelés eseteiben az átadó ócsuvas nyelvalakban g
hang volt, így tehát a magyarban a $>gy változás a magyarcsuvas érintkezések után ment volna végbe (vö. a 70. §. és a
186, 207 1.). Ezt a teóriát bővebben ki kellett volna fejteni;
fontos volna tudni, hogy a szerző véleménye szerint milyen fgr.
hangból keletkezett az a feltett magyar szókezdő $-. Én azt
hiszem, hogy a szóbanforgó hangviszonyokat máskép is meg
lehet magyarázni. Mindenekelőtt nem állíthatjuk egész bizonyos
sággal, hogy abban az ócsuvas nyelvalakban éppen *£- képviselte
az őstör. szókezdő *j- hangot; miért ne lehetett volna az ere
deti j - képviselője d is, tehát kb. = magy. gy, a melylyel he
lyettesítették volna (tf van egy-két mai tatár nyelvjárásban, vö.
EADL. Phon. 159—61. §.). De tegyük fel a szerzővel, hogy abban
az ócsuvas nyelvalakban csakugyan j - (t. i. jésitett / - ) volt, a
magy. gy- = ócsuv. *§- (pl. gyúr < ócsuv. ^goyur-) megfelelésből
még akkor sem következik feltétlenül, hogy a magyarban akkor
még volt g-: hiszen világos, hogy a magyar, ha nyelvében nem
volt j-féle hang, a jövevényszavakban saját hangjai közül azzal
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helyettesítette, a mely az idegen hanghoz legközelebb állt, t. i.
gy-yel (d-vel). Hogy egy hasonló esetet említsek, a déli osztják
a c hangot nem ismeri, s a tatár és orosz jövevényszavakban a
palatális c-t (c) í- (Zc-)-vel helyettesíti, pl. osztj. tidprák (hprak)
' r o n g y ' < tat. cüprak; osztj. kermiti, PATK. kérmei c tégla'< or.
KHpinrat stb. Kétségkívül helytelen volna az effajta jövevény
szavak alapján azt következtetni, hogy átvételükkor az osztjákban még megvolt az eredeti (fgr.) *c-hang s hogy így a *c"> t', ti
hangváltozás az osztjákban csak a tatár és orosz hatás után
ment végbe (vö. «Über die türk. lehnw. im ostj.» ez. czikkem
jegyzetét, FUF. II, 96). — Éppen ilyen kevés bizonyító ereje
van, a mi a magyar * j > gy változás kronológiáját illeti, a
gyöngy ( < ócsuv. *3ingü, vö. ujg. VÁMB. jingü stb.) szónak is, a
hol östörök, s kétségkívül az ócsuvasban is megőrződött s z ó k ö z é p i * j hangról van szó.
IV. (Visszapillantás. Következtetések.)
A megelőző részben már tárgyaltam azokat a magyar és
a török (csuvas) nyelvtörténetre vonatkozó fontos és legnagyobb
részt helyes következtetéseket, a melyeket a szerző a befejező
részben röviden összefoglal, úgy, hogy most az itt tárgyalt tör
téneti és művelődéstörténeti eredmények megbeszélésére szorítkozhatom.
Ez utóbbiakra csak néhány jelentéktelen megjegyzésem van.
A mi engem illet, én bizonyos tekintetben tartózkodóbb
vagyok, mint a szerző e művében, ha nyelvi alapon való műve
lődéstörténeti következtetésekről van szó.
A 189. lapon azt mondja a szerző : «Kétségtelen ugyan,
hogy tej és fejni eredeti szavak, mégis a török eredetű köpü, író,
sajt, túró szavakból csak azt következtethetjük, hogy a s a j t - és
vaj-készítés török hatás alatt terjedt el. Nem lehet ez állítás
czáfolatára a magy. vaj szót ( = vog. wöi, osztj. uoi, votj. v§i,
md. vaj, finn voi, lp. vuöúúa) felhozni, mert ez eredetileg egy
szerűen zsiradékot is jelenthetett (1. SETALA, SUS. Aik. XVII,
4 : 14).»*)
*) Az utóbbi megjegyzés egyébként már AHLQviSTnál (Kulturwörter 5, 6) megvan.
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Talán mégsem annyira bizonyos, hogy a «tej további fel
használása » a lótenyésztő magyarok előtt ismeretlen volt mind
addig, a míg a csuvasok hatása alá nem jutottak. Hiszen két
ségtelen, hogy már azelőtt is, régibb idő óta valamelyes kulturérintkezésben voltak a dél- vagy délkeleti Oroszország steppe-in
tartózkodó scythákkal, a kik előtt pedig az említett eljárás
már régóta ismeretes volt. Érdekesen írja le már HERODOTOS
történeti munkájában (IV, 2), hogy a scythák hogyan készítenek
valami vaj-félét a kancza tejéből: «Miután megfejtek, mindig
faedényekbe öntik a tejet, vak rabszolgákat állítanak sorba
melléjük s velük kavartatják a tejet. Azt, a mi fölszáll, lefölözik
s ezt értékesebbnek tartják, míg az, a mi a fenéken marad,
silányabb... Ok t. i. nem szántanak, hanem nomádok.))*) A szó
banforgó jövevényszavak alapján alig lehet többet állítani, mint
hogy a magyarok valószínűleg régi csuvas szomszédaiktól tanul
ták el a tej felhasználásának fejlettebb módjait; arra, hogy a
kezdetlegesebb eljárásmódnak és eredményének neve az ilyen
esetekben a technika megváltozásával könnyen kivész, a fgr.
nyelvekből is számos példát idézhetnénk. —Véleményem szerint
a nyelvi tények azt sem teszik olyan kétségtelenné (189. 1.),
hogy a régi magyarok előtt, mint «nomadizáló lovas nép» előtt
a földmívelés teljesen ismeretlen lett volna, különösen mikor
van egy gabonanév, a köles, a melyről, bármilyen homályos is
az eredete, alig lehetne csak némi valószínűséggel is feltenni,
hogy meg ne lett volna a magyarban már a csuvas közösség
kora előtt is, s midőn másrészről egy más gabonafajnak, a
búzának közös neve van a balti-finn, mordvin, cseremisz és
votják nyelvekben.**)
A 191. lapon a szerző elfogadja SziNNYEinek az «Arpád
és Arpádok» ez. munkában (38—9 1.) kifejtett nézetét, a mely
szerint a török eredetű rokonságnevek hiányát csak úgy lehet
*) Vö. SCHRADER, Eeallex. 121. 1. — SETALA, a finnugor
népek állattenyésztésének és vajkészítésének történetét tárgyal
ván (SU8. Aik. XVII, 4:13—4), úgy vélekedik, hogy «a vaj
készítés a csekély zsírtartalmú kanczatejből nem fordul elő a
lovas népeknél.)) Mint a fentebbiekből is kitűnik, e nézet nem
tartható fenn.
**) L. szómagyarázatomat FUF. II. 186—9.
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megmagyarázni, ha felteszszük, hogy a magyarok és a régi csu
vasok között összeházasodás vagy éppen nem, vagy csak ritkán
fordult elő. Az okot azonban mindkét kutató másutt keresi.
SZINNYEI valószínűnek tartja, hogy a magyarok leigázták a tö
rököket s rabszolgáikká tették őket, úgyhogy a közöttük fenn
álló társadalmi rangkülömbség volt az összeházasodás akadálya,
GOMBOCZ meg azt hiszi, hogy a két nép között a kapcsolatjobbára kulturális természetű volt mélyebbre ható népkeveredés
nélkül. Történeti adatok hiányában nehéz volna e kérdésben
határozott véleményt alkotni; véleményem szerint a sz. magyará
zata idéztem merev formájában talán nagyon is nagy jámborságot
tulajdonít annak a nomadizáló lovasnépnek, a hogy ő az akkori
magyarokat nevezi, különösen ha figyelembe veszszük azt, a mit
az Ő utódaikról tudunk a közvetlenül következő századokban.
Hogy miért kellene a borsót (valamint az almát és a kör
tét) a megfelelő vad fajok nevének tartani, a mint a sz. a 190.
lapon egészen határozottan állítja, nem tudom megérteni. Abban
lehet hogy igaza van a szerzőnek, hogy mai értelemben vett
kertészetre és gyümölcstermesztésre nem gondolhatunk, de váj
jon borsót akkoriban miért is ne termeszthettek volna ugyan
azokon a földeken, a hol a gabonát is — ha csak nem gon
dolunk a czukorborsóra!
A házieszközök kategóriájából valószínűleg tévedésből ki
maradt az orsó (190. 1.).
A 192. 1. szerint a gyertya szó is a halászati műszók közé
tartoznék. Habár e szónak leuchte (zum fische fangen)' jelentése
csakugyan előkerül több keleti-török nyelvben (1. a Szójegyzék
ben), azért nem kell feltennünk, hogy a magyar szót ebben a
jelentésben vették át, mikor sem a magyar szónak nem volt,
sem a mai csuv. syrna szónak nincs ilyenféle jelentése.
A 194—208. lapokon arról van szó, hogy milyen török
nép nyelvéből valók a magyar nyelv e jövevényszavai, hogy hol
és mikor történt az átvétel.
Úgyis hosszúra nyúlt ismertetésemben csak az utóbbi kér
désre akarok még röviden kitérni.
Mivel a magyarok már a VIII. század végén vagy a IX.
század elején elköltöztek a Volga-bolgárok szomszédságából új
lakhelyükre a Fekete-tenger partjára, a hatalmas Kazár-birodalom
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLII.
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szomszédságába, a szerző szerint Kr. u. 800 a magyar-csuvas
érintkezés végső terminusának tekinthető. Másrészről valószínű
nek tartja, hogy Kr. u. 600 a magyar nyelv bolgár jövevény
szavainak ex-quo terminusa, azért, mert minden valószínűség
szerint a bolgárok nem értek a VII. sz. kezdete előtt későbbi
hazájukba a középső Volga vidékére. A magyar-bolgár érintke
zések ilyetén módon legalább egy, legföllebb két évszázadig tar
tottak (1. 205—6. 1.)
Úgy látom ebből, hogy a szerző — valamint WICHMANN is
SUS. Tóim. XXI, 142 — meggyőzőnek tartja KUNIK bizonyítását
(H3B1JCTÍH ÁJi-BeKpn p. 155—6), hogy a bolgárok a VI. század
ban még nem érkeztek el a középső Volga vidékére. Ennek a
bizonyításnak azonban szerintem olyan gyenge az alapja, hogy
szinte csodálkozom, hogy mindeddig nem hívta ki az ellen
mondást, sőt ellenkezőleg, úgy látom, általános helyesléssel
találkozott a keleti Oroszország korabeli történetét tárgyaló
munkákban.
Alapja JORDANES («De origine actibusque Getarum, cap.
XXIII) egy passzusa, a melyben el van mondva, hogy HERMANARIK
a IV. század közepetáján leigázott több népet, a melyek között
kétségtelenül meg vannak említve a fgr. merják és mordvinok.*)
A bolgárokról és csuvasokról, mondja KUNIK, JORDANES, a ki 550
táján írt, egész egyszerűen azért nem emlékezik meg, mert akkor
még nem érkeztek meg későbbi lakóhelyükre (a hová, KUNIK
okoskodása szerint, valószínűleg csak akkor értek, mikor a bol
gárok az avarok fennhatósága alá kerültek, vagy pedig a mikor
a kazárok hatalma az előbbiekre nézve veszélyessé kezdett válni,
ez pedig elég későn a VII. században történt). De hiszen JOR
DANES az idézett helyen nem a saját századáról, hanem a. IV.
*) «Hermanaricus . . . multas et bellicosissimas arctoi gentes perdomuit suisque parere legibus fecit . . . Merens Mordens
Imniscaris (imnascaris, ymnascaris, ymniscans) . . . » (MOMMSEN
kiadása, Monum. Germ. Hist. V, 1, Berlin, 1882). Hogy az utol
jára felemlített népnév csakugyan a cseremiszekre értendő-e,
mint általában felteszik, éppen nem bizonyos (MOMMSEN szerint
a helyes olvasat nem S r e m n i s c a n s , a mely változatot KUNIK
azzal a névvel vetett egybe, a hogy a mai csuvasok nevezik a
cseremiszeket: sarm§s).
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századról beszél! Ha tehát azt a tényt, hogy JORDANES meg
említi ugyan a mordvinokat stb., de nem a bolgárokat (csuvasokat), lehetne is úgy értelmezni, mint KUNIK, akkor is csak
arra az eredményre juthatnánk, hogy a csuvasok HERMANARIK
korában, tehát a n e g y e d i k században még nem érkeztek meg
a középső Volga vidékére. De világos, hogy a csuvasok meg
nem említésének egyáltalában nincs bizonyító ereje abban a
kérdésben, hogy mikor érkezett e nép erre a vidékre. JORDANES
•csak a HERMANARIK által leigázott népeket sorolja fel, s nincs
kényszerítő okunk arra a valószínűnek sem mondható feltevésre,
hogy a keleti gót hatalmát ilyen messze keletre kiterjesztette
volna.
Egyelőre tehát, véleményem szerint, nincsen megbízható
történeti támaszpontunk a magyar nyelvbe (valamint a többi
rokon nyelvbe) került csuvas elemek ex-quo terminusának meg
állapítására, s így a magyar-bolgár érintkezés tartama esetleg
jóval hosszabb is lehetett, mint a hogy a szerző megállapítja.

A munka javítása olyan gondosan történt, hogy a végén
lévő rövid jegyzékben felsoroltakon kívül alig találunk benne
sajtóhibát [74. 1. 12. sor a.: az osztj. iat§m szó második voká
lisa furcsa alakú; 105. 1. 8. s. a.: kepe h. o. k'épd (tőalak)
vagy kep3 (így KARJALAINEN, 1. c.; nominativusi alak); 125. 1.
7. s. f.: cwerfeln' h. o. Svorfeln'; 106. lapon a körte szó jelen
tése elmaradt].
Említést érdemel még talán, hogy a szerző két helyen
(97. 1. 4. s. a. és 112. 1. 15. s. f.) a «Sarap.» rövidítéssel jelöl
egy általam tanulmányozott csuvas nyelvjárást; a 64. 1. helye
sebben «Spas.», •— t. i. kazáni kormányzóság szpasszki kerüle
tének déli részében fekvő Jerápkino nevű csuvas falú (anatri)
nyelvjárásáról van szó, vö. PAASONEN, CSUV. szójegyzék, Előszó,
I. 1. (ott a «Szp.» rövidítést használom).
*

*

*

Tanúskodjanak e megjegyzések azon buzgó érdeklődésről,
a melylyel én, valamint a többi finnugor nyelvkutatók s remél
hetőleg a turkológusok is GOMBOCZ müvét fogadták. Ismerteté5*
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semben itt-ott a legapróbb részletekig mentem, abban a remény
ben, hogy a szerző talál megjegyzéseim között olyanokat is, a
melyeket a megjelenendő magyar kiadásban felhasználhat; •—
meg vagyok ugyanis róla győződve, hogy a történetelőtti ma
gyar-török érintkezésekre vonatkozó kutatásainak olyan nagy
jelentőségük van a magyar nemzeti tudományra, hogy egy
ilyen bővebb magyar kiadás megjelenésére nem kell sokáig
várakoznunk.
A magyar-török egyezések számát a szerző kutatásai lénye
gesebben nem gyarapították, s ha figyelembe veszszük, hogy a
magyaron kívül a szerző mennyire járatos a török nyelvekben
is, a melyeknek szókészlete már bő forrásokból ismeretes, s hogy
mennyi munkát fordított tárgyára, nem tarthatjuk valószínűnek,,
hogy a jövő kutatások által is nagyobb mértékben gyarapodnék,
legalább is nem annyira, hogy ezáltal a főeredmények lénye
gesebb változást szenvednének. Hanem a szerző, elmélyedve
tárgyába, lelkiismeretes gondossággal, mintaszerű módszerrel és
kiváló tudományos tehetségre és érettségre valló módon oldotta,
meg nehéz feladatát, a mely, mint müvének előszavában meg
határozza, elsősorban az volt, hogy az eddigi gazdag, de nem
egyforma értékű anyagot gondosan átvizsgálja, a valószínűtlen
vagy helytelen egybevetéseket kiküszöbölje, s e vizsgálatok ered
ményeit a magyar és a török hangtörténet számára értékesítse.
PAASONEN HENRIK.

Egy állítólagos török-mongol hangtörvény.
Mivel a mongol nyelv és a török nyelvek közötti hang
történeti és nyelvtani viszonyok még nagyon hiányosan vannak
felkutatva, a priori valószínű, hogy a közöttük való kölcsönös
megfelelésnek több olyan törvénye van, a melyet még nem vet
tek észre vagy legalább is nem foglaltak írásba. NÉMETH GYULA
a NyK. XLI. kötetében egy török-mongol hangtörvényt állapított
meg s igyekezett bizonyítani. Mivel azonban azt hiszem, hogy
tévedett, legyen szabad kimutatnom, hogy hangtörvénye nem
állhat meg.
Kiindulópontul ugyanazt veszem, a mi neki is kiinduló
pontul szolgált s őt arra a nevezetes «hangtörvény»-re vezette,
t. i. a szókezdő í- és d-nek az oszmanli dialektusban való válta
kozását. Mint ismeretes, szókezdő török í-nek az oszmanliban
egyszer d, másszor t felel meg. Ez a sajátság — vagy akárhogy
nevezzük is — a mely az azerbajdzsániban, krímiben, gagauzban és más déli török dialektusokban is előfordul, könnyebben
érthető volna, ha valamelyes szabályosságot mutatna, ha például
egy d-vel kezdődő szó ugyanabban a dialektusban mindig d-vel
fordulna elő, vagy hogyha a í-nek és a d-nek állandó csoporto
sítása volna található a különféle dialektusokban. Akkor lehetne,
mint ezt NÉMETH tette, eredetileg külömböző hangokra gondolni.
De mi van ezzel a szabályossággal ? A szótárakban pl. ilyeneket
találunk: taq- és daq- felfűzni', tavuq és davuq (elavult) c tyúk',
tayar és dayar 'zsák3, tayuq (1. NÉMETH czikkét) és day 'csuda',
tanys- és dany- 'megismerni', tayyl • (krími, boszniai) és dayyl'szétszóródni', taryl- 'megharagudni' és dar 'szűk', tal- (boszniai)
és dal- 'elmerülni', tála- és dala- 'rabolni, fosztogatni', oszm.
taslaq, krími taz 'kopasz' és oszm. daz id., oszm. tas és oszm.
krími das 'külső', tas- és das- 'kiönteni, kiáradni', tasla- és
dasla- 'elűzni, eldobni', tausan és dausan 'nyúl', tamar és damar
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'ér', tamil és damu 'pokol5, tap- és dáp- 'rálépni, taposni3, tün
és dün 'éjtszaka', tilki és dilki 'róka', tari és dári cbőr5, tat-,
dat- és dad- 'ízlelni' stb., stb. Ezt tetszés szerint lehetne tovább
folytatni, ha pl. a EADLOFF szótárát ebből a szempontból átnéznők, s még tovább, ha más műveket is felhasználnánk. A gagauzban (a keresztyén oszmánok dialektusában) ilyen szókban
az egyik faluban (pl. Etuliában) d-t, a másikban í-t találunk
(pl. Bes-alma, 1. RADL. Proben X. p. XXX). Bár az oszmanliban
gyakrabban előfordul a d, mégis találunk perzsa jövevényszók
ban í-t a perzsa d helyett, pl. oszm. tásti < p. dasti.
A d-nek ezt a régebbi t mellett vagy helyett való előfor
dulását (mely utóbbi a legtöbb török dialektusban megtalálható)
NÉMETH véleménye szerint eddig még nem vették eléggé figye
lembe. 0 azt hiszi, hogy itt eredetileg külömböző hangoknak
ősrégi, a többi török dialektusokban rég eltűnt szabályos meg
feleléséről van szó, s az oszm. t H-xe (miért ü és nem pl. #)
megy vissza, melynek a mongolban c felel meg, s az oszm. d
*d-re (mért éppen 3?) mutat, melynek a mongolban s felel meg.
Hogy e föltevés mellett a mongol szókezdő í-t és d-i hogyan
magyarázza (talán az összes idetartozó szók átvételek?), az a
czikkéből nem tűnik ki. Mivel módszertanilag mindenesetre
helytelen dolog valamely hangtörvényt felállítani vagy elfogadni,
a nélkül hogy arra bennünket biztos etimológiák k é n y s z e r í 
t e n é n e k , helyénvaló lesz megvizsgálni azokat az egyeztetése
ket, a melyek ezt a hangtörvényt látszólag támogatják.
Az oszm. t (~ köztör. í) ~ mong. c-re felhozza a követ
kező bizonyítékokat, melyekre néhány megjegyzést óhajtok tenni:
1. oszm. tas 'kő', krími das id.; a mong. cilagun > kh.
ts'ulűy, kaim. tsolün (mong. >mandzsu colion 'szikla') egyeztetés
helyes, de a szó Hilagun alakra megy vissza.
2. oszm. tála- és dala- 'rabolni' ~ mong. tála- id.; gold
cola- 'lopni' nem tartozik ide.
3. oszm. tavuq, a régi nyelvben daquq is 'tyúk' = ótör.
taqiyu, mong. tahija ( < takiya) id. > kh. t'áfö, kaim. taka,
taka. Hogy miért volna a mongol szó ú j a b b átvétel a török
ből,*) azt nem látom át. Mindkét nyelv (mong., tör.) valamely
*) így magyarázza GOMBOCZ Z. is: Keleti Szemle XIII. 17.
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régi kultúrnyelvből vette a szót, mert az ázsiai nomádok tyúk
tenyésztéssel nem foglalkoznak (vö. pl. arab degaga, degagat
'coq, poule' (HALÉVY, Bevue de l'bistoire des religions, XXII. k.,
1890, 289—301. 1.), vagy < kínai, vö. zuc. (GRUBE) tH-huő,
mandzsu coko (< Hi-kő). A mongolból való az alt. taqa 'tyúk5,
s a második szótag vokalizmusa miatt a kojb. kaz. (CASTRÉN)
takiak, tokák, tagak id.
4. oszm. topraq 'föld3 ~ mong. Howusun > kaim. tösn, kh.
fős 'por' es mong. *towuram > kaim. tförm 'por'. Mong. sibar,
kh. burj. saivvr, burj. diai. sabvr, kaim. sawr tulajdonképpen
'lehm als matériái zum bestreichen, stuck' < siba-, kh. kaim.
saw-, burj. diai. sah- 'agyaggal bekenni' = tör. *syba-, csag. suaid. Ez a szó a mongolban sehol sem kezdődik c-vel.
5. oszm. táp 'egyensúly', düy, dán id. = mong. tey 'a teve
egyik oldalán levő teher' s ebből 'köteg, csomó'. A mong. cey,
kh. tsey, kaim. tsey 'ár' kínai jövevényszó.
6. oszm. tayaq, rendesen day 'csoda'; ide tartozik a mong.
taysug (<ujg. taysuq) 'csodálatraméltó, rendkívül finom'; mong.
ciyna- (< titfla) 'hallgatózni, hallani' = ótör. tiyla- 'hallani', tör.
(hangutánzó) tyy 'halk hang' (így KATÁNov) vagy kínai tiy 'hal
lani' (1. KAMSTEDT, Verbstammbildungslehre, Helsingfors, 1912,
80), mong. ciygina- 'csörögni' hangutánzó (1. Verbstammbild.
67); egyik sem tartozik a tay 'csuda' szóhoz.
7. oszm. támiz 'tiszta' a többi törökségben nem ismeretes;
a mong. tör. ceber egészen más szó.
8. oszm. törd, ótör. ujg. törü, mong. törü, mong. négyszög
írás tö-rö 'kormányhatalom' nem tartozik a mong. sigü-büri, kh.
svlwar, kaim. süivr, mong. sigü-lte, kh. émrfa, kaim. sültü 'meg
szűrés, megvizsgálás' szóhoz, mert a mong. sigü-, kh. burj. svi-,
kaim. sü- ( > tel., sor sü-) és a másodlagos sigü-r-, kh. burj.
s w - , kaim. sur- jelentése 'szűrni, rostálni; fésűvel, körömmel,
gereblye vei vagy hálóval végighúzni, gereblyélni, seperni' stb.,
mint jogi műszó 'jogi ügyet bírálva tárgyalni, vizsgálni', a mely
ben mong. *siivür- — tör. *sipür- ( > sipir-, süpür-) 'seperni'
azonosak. A *cübári alak lehetetlen.
Egyetlen példát sem fogadhatok tehát el s éppoly kevéssé
azt a nézetet, hogy mindezekben az oszmanli szókban t és nem
d volna a helyesebb vagy gyakoribb. így tehát az oszm. t ~

Ti

KAMSTEDT G.

J.

mong. c megfelelést el kell vetnem, ha NÉMETHnek nincsenek
rá jobb bizonyítékai, a mit lehetetlennek tartok.
A másik hangtörvény: oszm. d ( ~ köztör. t) ~ mong. s;
a bizonyítékok a következők :
1. oszm. dün 'éjtszaka', köztör. tün id. = mong. tilne 'sűrű
ség, sötétség'; a mong. söni (nem süni), kh. síunr, kaim. so
'éjtszaka' hangtanilag nem világos (talán *söni) s a mong. sönü= tör. són- 'kialudni 5 szóhoz tartozik.
2. az oszm. dilki, tilki 'róka', *tilkii (> tilki, tülhi, tülkü
stb.) szót — bár kételkedve — egy ¥til- 'felfalni', mong. cilgeid. igéhez kapcsolom. Mindenesetre elfogadhatatlanok mind a
NÉMETH, mind a GOMBOCZ etimológiái.
3. oszm. dári 'bőr', köztör. ídri és tára (alt.), ter (kojb.)
vö. krími tarlik 'papucs', mong. tériig 'nyári kaftán' (ha eredeti
leg vékony szőrtelen bőrből készült). Mong. sagari (> mandzsu
sárin), kh. sdn, sderi, kaim. sar} 'seiten- od. spiegelhaut (auf
dem pferdeschenkel), davon bereitetes ledér, c h a g r i n ' = oszm.
sayry, kirg. saury, kkirg. sauru, tel. süry id. és mong. sari'sun
'puha, nyújtható szőrtelen bőr' (kh. sáris gyakran a fülről
mondva) vö. mong. sarmai 'ruha szőrtelen bőrből' elválasztandók s a Her-hez semmi közük.
4..oszm. dal- (de bosny. tal-) 'alámerülni' nem tartozik
össze a mong. sula ( > man.) 'gyenge, laza stb.' szóval, és sem
itt, sem az előbbi szónál nem illik össze a vokalizmus.
5. oszm. dal, köztör. tal ( > orosz TajrbHHKi) eredetileg
egy fűzfa-faj neve; a mong. salu-ga, kh. kaim. sala jelentése:
'elágazás (folyóról, hegyről, ujjakról, ágról stb.)', mong. sal-buri
id. < salu- 'elválni, elkülönülni', caus. salga- 'elválasztani'.
6. Az oszm. *dozyaq, csag. (csak VÁMBÉRYnél) tozyaq 'schilfblume' és burj. surga ( < ? curga) egyeztetés oly gyenge, hogy
nem is kell megdönteni.
7. oszm. dany-s-, tany- 'ismerni, megismerni' == mong. tani'
id. Valószínű, hogy itt átvétellel van dolgunk; a második szó
tag magánhangzójának megőrzése azt bizonyítja, hogy a szó
inkább a mongolban eredeti, mint a törökben. A mong. sana'gondolni, vélni, emlékezni, szándékozni' = tör. sana-, csuv.
suna-, a mint én látom, egészen más szó.
8. oszm. dat, dad és tat- 'ízleni', Hatyy 'íz', ujg. tatyylyj-
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'édes' = mong. taci-ja- ( < tati-ga-) 'élvezni', mong. taci-jaygui
'kéj, élvezet'. Nem egyeztethető tehát a kaim. sed- 'gondolni,
szándékozni', másodlagos mong. sed-ki-, kaim. setki- id., sedkil
kaim. setkl 'hajlam, kedv, szeretet, érzés' szókkal.
9. oszm. diri 'eleven' < *tiri-g, ótör. tiril- 'élni'; a szót
talán a mong. cirdeji- 'buzgón, szorgalmasan dolgozni, állandóan
mozgásban lenni' szóval lehetne egyeztetni. A mong. seri-, sere'ebren lenni' = tör. sáz-, sar- (1. Verbstammbildungslehre 16).
10. oszm. dös 'mell', köztör. tői id., talán mong. dől, kh.
Dijlla 'ebener absatz auf dem bergabhange', kh. DÜllar- '(beim
bersten oder biegen) einen absatz bilden', mong. dölügen, kh.
Döl» 'hegyoldal'. A mong. segü'gi 'keresztcsont', segü'l 'farkcsont,
vég', kaim. sudzi, sül és mong. cege^i 'mell' (? < ^ciye'gi vö..
tung. tiyán 'mell', mandzsu tuygen id., jak. tyya 'tüdő'), kh
ts'eDÉi, kaim. tsédÉ} és mong. cegedeg, ts'egdDdG 'kurzer, warmer
wams' nem egyeztethető a tör. íós-sel.
É szerint a d ~ s megfelelés mindé bizonyítékai elfogad
hatatlanok. Később még a következő két egyeztetést közölte
NÉMETH a Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft LXVI. k. 4. füzetében: 1. tör. tary- (= mong. tari-)
'vetni', mong. sar-niru 'szétszóródni' (bizonyára a nomen futuri
sami-qu akar lenni), ehhez még kh. saralügi 'hosszúhajú, hosszú
ágú, stb.', sarbaji- (1. a mong. és tör. szótárakat) és 2. tör.
talqy- 'tilolni' ( = mong. talki- id., talki 'tiló'), mong. sigal-qu
(kh. föl-, satsf-, vö. mong. siga-, kh. burj. kaim. sá- 'be
nyomni, beleszorítani', mong. sigu-, kh. sugv 'bemenni' = oszm.
syr-, kaz. syi- 'beleilleni'). Tehát ezek a bizonyítékok sem job
bak. Ha még ezenkívül is volnának NÉMETHnek egyeztetései,
mégsem fog neki soha sikerülni — a mennyire a töröknek és
a mongolnak a hangtanát én ismerem — az oszm. t ~ mong.
c és oszm. d ~ mong. s megfelelést bebizonyítani.
A köztörök t, oszm. d, t problémája azért nem megfejt
hetetlen. Régi sandhi-jelenséggel van itt részben dolgunk, mert
((kezdetben volt a mondat, nem a szó». Csaknem az összes
török dialektusokban megtaláljuk ugyanezt az átmenetet vagy
váltakozást k ~ y (k ~ g)f t ~ d, az északi dialektusokban:
p ~>b (w), s «»•» z is, stb. Vö. kumük ber maya oq, oq per maya,
ber og maya 'add ide a nyilat', immas 'váll' < in-bas, in <
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tjin<*egen 'váll3 ( n e m < w? 'szélesség', mint NÉMETH a ZDMG.ban). A kirgiz qol-t mond, ha a szót magában mondja ki, de
a 'jobb kéz': oy-gol, a 'bal': sol-yol. Ez a törvény, a melyről —
bár meglehetősen röviden — BADLOFF is írt a Phonetik 459.
szakaszában, oly régi, hogy az oszmánlik, helyesebben az ő
elődeik, mielőtt még a perzsa, arab és egyéb nyelveket beszélő
népekkel érintkeztek és tőlük talán a szókezdő d (vagy g) ki
mondását jobban megtanulták, az eredeti török szókezdeteket
egyszer zöngésen, máskor zöngétlenül mondották, ha a szót
k ü l ö n kellett kimondani. Ezért térnek itt el egymástól anynyira a dialektusok és ezért van az egyik szótárban egy szó a
t, a másikban ugyanaz a szó a d alatt. Mivel a t t i s z t a (azaz
nem aspirált), a í és d közt levő külömbség nem nagy (olyan,
mint pl. a kh.-ban a szókezdő G- ~ g-). Éppígy állott elő az
oszm. g- (g) szó elején Zc-ból, s bizonyára hiábavaló fáradság
volna ezt az egyes nyelvekben előforduló, bár részben már régi
fejlődést mongol és mandzsu jelenségekkel hozni összefüggésbe.
Valóban kár, hogy annyi fáradság pazarlódik megfelelések
kutatására, a míg a mongol hangtörvények nem eléggé ismere
tesek és a míg nem lesznek tökéletesebb szótáraink e nyelvek
hez. Az etimologizálás sikertelensége elkerülhetetlen. Nekem is
nagy bűnök nyomják a lelkemet; mily gyakran csináltam hely
telen egyeztetéseket (habár nem közöltem is őket), a melyeket
később a pontos török megfelelő előkerültével fel kellett adnom.
A mongol szókincs roppant nagy. (A POZDNEJEV kalmük szótárá
ban kb. 6000 szó van; én kb. 17000-et jegyeztem fel.) Ezért
bármennyire szorít is bennünket az idő a török-mongol hipo
tézis felderítésére, teljesen korai és kétes vállalkozás egyik vagy
másik szónak szótárainkból való hiányzásából általános, messze
menő következtetéseket vonni. Ilyen körülmények közt jól ért
hető, hogy NÉMETH vagy máskor valaki más, jóakarata ellenére
téves irányban indult s oly lehetetlen hangtörvényeket állított
fel, mint itt az oszm. í ^ mong. cy oszm. d «>-> mong. s, vagy
(a ZDMG.-ben írott czikkében) tör. a «-»•> mong. ü, tör. j ~ mong.
s, vagy olyan váltakozásokat a mongolban, mint *s > *i > l,
*z > r (így GOMBOCZ és NÉMETH); de erről a «lambdacizmus»és «rotacizmus»-ról majd egy más alkalommal.
EAMSTEDT G.
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A török-mongol a-féle hangok fejlődése a csuvasban.
Nincsen olyan tagja a török-mongol nyelvcsoportnak, mely
mai állapotában a kezdődő nyelvtörténeti kutatásoknak oly sokat
igérne, mint a csuvas. Látták ezt már régen a kutatók; SCHOTT,*)
de különösen a török nyelvtudomány első igazi művelője, BÖHTLINGK, a körülményekhez képest mindig igyekeznek felhasználni
a csuvas nyújtotta tanulságokat.
A múlt század utolsó évtizedeiben, a török hangtörtóneti
kutatások sajnálatos hátramaradásával, nem volt semmi érdek
lődés a csuvas iránt. 1898-ban jelent meg AsMAEiNnak — saj
nos, nagyon gyenge (mondhatnánk semmi) nyelvtudományi isko
lázottsággal készült müve a MaTepiaaM .ipa H3CJit^0BaHÍa qyBaniCKaro asbiKa, 1902-ben GEÖNBECH műve (Forstudier til tyrkisk lydhistorie) s 1905-ben GOMBOCZ Z. értekezése a rotacizmusról és lambdacizmusról az altáji nyelvekben (NyK. 35). Fon
tos kiegészítésül meg kell említenem GOMBOCZ ZOLTÁN legújabb
munkáját (Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache, Helsingfors, 1912), mely többek közt a csuvas
hangtörténet eddigi eredményeinek tökéletes összefoglalását is
tartalmazza. Ez eredmények jó része GOMBOCZ ZoLTÁNtól szár
mazik, ki nagy sikerrel alkalmazta a magyar nyelv bolgár-török
jövevényszavainak tanúságait a török (főleg a csuvas) hang
történetre.
Mindezek a munkák — legalább is a mai kutatás szerény
körülményeihez képest — igyekeztek előtérbe állítani a csuvas
nyelvet, s ma már valóban nagyon valószínűnek látszik, hogy
*) De lingua Tschuwaschorum. Dissertatio. Berlin. Franczia nyel
ven: La langue des Tschouwaches, Paris, 1876.
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török-mongol nyelvtörténeti kérdéseknél, a mi a törökséget illeti,
annyi fontosság illeti meg a csuvast és jakutot*) külön-külön,
mint a többi köztörök nyelveket összevéve. Nyelvtörténeti tekin
tetben a köktörök feliratok jelentősége a csuvas mellett alig
valami.
A csuvas hangtörténet egyik legérdekesebb fejezete az aféle hangok fejlődése, első sorban (csaknem kizárólag) a két fő
csoporté : köztör. a ~ csuv. u és köztör. a ~ csuv. i. Van még
egy nagy csoport, a köztör. a ^ csuv. a, mely azonban nem
érdemel semmi figyelmet.
Már EADLOFFnak nagy fejtörést okoztak ezek a hangok.
Azt hiszem, éppen ezek voltak azok, a melyek őt a következő —
egyébként nem túlságosan világos — kijelentésre bírták (Phonetik, 88. 1.): «Die Vocalübergánge sind in dieser Sprache (d. i.
im Tschuwaschischen) so schwankend, dass ich nicht im Standé
war, die tschuwaschischen Vocale der Stammsilbe mit den entsprechenden türkischen tabellarisch zusammenzustellen.»
Ha azonban a táblázatos összeállítás nem sikerült is, a
magyarázattal mégsem marad adós RADLOFF. Ilyenképpen fejti
meg a jelenséget (megjegyzem, hogy lehetőleg híven követem a
BADLOFF terminológiáját):
«A csuvasban a tatár a helyett fellépő i, u, a vokálisok
világosan mutatják, hogy a csuvas a tatár szavakat külömböző
korszakokban vette magába. I. korszak: i mutatkozik az a he
lyett; a szók nagyon megcsonkított formában kerülnek át. II.
korszak: u az a helyett. Ebben a korszakban már oly sok török
szót átvettek a csuvasok, hogy a tatár hangok helyes felfogását
mindinkább begyakorolták (ipsissima verba), ezért a szavakat
kevésbbé csonkítják meg. III. korszak: csuv. a = tat. a. A csu
vasok már annyira eltörökösödtek, hogy egész könnyen fogják
fel a török hangokat; így aztán a török szavakat éppen úgy
veszik át, mint a hogyan azt a tatárok kimondják.))
Ezt, a nyelvtörténet elveinek teljes ismeretlenségével ké
szült magyarázat-kísérletet nem kell czáfolni. Mint hisztorikum
azonban becses tanulság arra nézve, hogy milyen irányban ha
ladt eddig a török nyelvtörténeti kutatás.
ASMARIN éppen hogy megemlíti a jelenséget. Módszerére
*) A jakutról még kevesebbet tudunk, mint a csuvasról.
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jellemző, hogy míg először azt keresi, hogy a köztörök a-nak
milyen hangok felelnek meg a csuvasban (MaTepiajiM 61. 1.),
mindjárt utána az következik, hogy a csuvas a-nak milyen han
gok felelnek meg «a tatár és török nyelvekben és a finn dia
lektusokban.))
Bár siker nélkül, de ügyes feltevéssel próbálta megoldani
a kérdést GRÖNBECH a Forstudier 29. szakaszában (vö. KSz. IV.
118), a mely szerint az a > i változást egy következő u okozta
volna. Válasszunk ki a csuvas szótárból tíz alkalmas példát,
hogy sikerül rajtuk a feltevést bebizonyítani (PAASONEN 18, 19. L):
1. ijt- 'kérdezni, kérni5. kazB. ajt- 'aussagen, aussprechen 5 [
alt. kirg. etc. K. ait- 'sagen, sprechen 5 | jak. yjyt- 'fragen5.
2. i%ra 'vad foghagyma5.
3. ilyan 'megátkozni 5 | tel. altE. alka- 'segnen5 | kojb. etc.
K. olya- id. | jak. olya- id.
4. ilttdn 'arany 5 | kaz. alt§n id. | köztör. altun id.
5. ira 'horony, fáncz' (na3:b) | kazV. §r- na3HTL5, §réau
5
'na3B | kazO. Srma- 'rojiőiiTb nast 5 , 9rmau 'na3b Bt CTOJIŐH5
tel. barB. §r- 'in fugen arbeiten 5 .
6. iran 'holnap 5 | ? vö. ir 'reggel, korán 5 ; inkább: oszm.
jar§n 'holnap 5 .
7. iras 'rozs5 | kaz. arSs id. | PAASONEN felhozza az orosz
poofcb-t is. Azt hiszem azonban, hogy nem a csuvas magyará
zatául.
8. ir§ 'jó' | köztör. arü 'rein, gut, heilig5.
9. ir%an 'sovány5 | kaz. ar§k 'mager 5 .
10. irza 'hársfakéregből összevarrt kerek vagy négyszögle
tes kosár 5 ; vö. arfiza 'láda, szekrény5 | kaz. árja.
Látjuk, hogy a példákban alig van olyan, a melyben sok
kétségünk lehetne az iránt, hogy az i eredeti a-nak felel meg.
A 4. és 8. példát meg lehet a GRÖNBECH föltevésével magya
rázni, a többi példákban azonban, ha sikerülne is mindegyikbe
egy második szótagbeli u-t belemagyarázni (a mit semmiképpen
sem hiszek), akkor sem volna valószínű a megfejtés. Teljesen
jogosult, talán enyhe is GOMBOCZ ZOLTÁN ítélete GRÖNBECH fel
tevéséről (BTürkL. 139): «az összes idetartozó esetek semmi
esetre sem oldhatók meg ezzel a feltevéssel)).
Tüzetesen átvizsgálva az idetartozó eseteket, arra az ered-
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menyre jutottam, hogy a kérdésre a török nyelvek (sem a köz
török, sem a jakut) nem tudnak feleletet adni. Maradt tehát
még egy egyszerű és természetes megoldás: a mongol-mandzsu
nyelvekhez fordulni segítségért. Egyik előbbi dolgozatomban*)
sikerült az oszmánlinak egy jelenségét a mongol-mandzsu nyel
vek segítségével megfejtenem. Mennyivel inkább sikerülhet ez
a csuvasnál, a mely a konzonantizmus terén oly bámulatos
egyezéseket mutat a mongol-mandzsu nyelvcsoporttal. Éppen
séggel nem lehetetlen, sőt nagyon valószínű a gondolat, hogy a
vokalizmusban is fogunk találni ilyenféle párhuzamokat és tör
vényszerűségeket.
A magyar nyelv bolgár-török ( = ócsuvas) jövevényszavai
kétségtelen bizonyossággal mutatják, hogy abban az időben,
mikor a magyarok a csuvasok őseivel érintkeztek, az *a > i
változás már végbe ment a csuvasban, az *a > u változás pedig
még nem. Vö. GOMB. BTürkL. 138. kk. Az előbbi változásra
tehát tetszés szerint válogathatjuk a példákat a csuvas szótár
ból, az utóbbinál azonban vigyáznunk kell, mert a csuvasban
tudvalevőleg töméntelen köztörök jövevényszó van, a melyek
már az *a > y, változáson éppúgy átmentek, mint a csuvas nyelv
eredeti elemei. A régiséget jelölő kritériumul bízvást elfogad
hatjuk a rotacizmust és lambdacizmust.
Mindezt meggondolva három szó ötlött először a szemembe:
1. csuv. t'sy,l c kő' | köztör. tas id. | mong. cilagun id.
2. csuv. üttdii 'arany' | köztör. altun id. | mong. altan id.
3. csuv. ir§ cjó' | köztör. arü cjó, szép, szent' | mong. arigun 'tiszta, szent'.
Tehát: I. csuv. j ~ mong. a ( ~ köztör. a); II. csuv. u ~
mong. i ( ~ köztör. a).
Ez még nagyon kevés, de az kétségtelen, hogy a törvény
az idézett három példán belül abszolút biztos; annyira, hogy
ezen a nyomon bátran kutathatunk tovább.
Vegyük sorra tehát az eseteket.
*) Egy török-mongol hangtörvény. NyK. 41 : 401.
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1. К ö z t ö r. a ~ e s u v. i ~ m o n g. а.
1. köztör. аЫэп I köktör. aititw 'arany' | ujgBADL. aiíwn
id. H jakBöHTL. űZtaw 'Kupfer5; aZían oí '(Kupfergras) besondere
Art Gras; geibe Blumen' < mong.
~ CSUVPAAS. ilWn 'arany'
•~ mongScHM. (13a) altan 'das Gold' | burjPoDG. altan id. ||
tungCASTE. altan id. || mandzsuZACH. (162) ulden 'утренняя заря,
CBBTT. предъ разсв'Ьтомъ, прежде очерташя горизонта горъ';
(79) elden 'свътъ, лучь солнца, ciame, блескъ, глянецъ, свт>тило'; (80) elde-mbi 'свЬтитъ, ыяетъ, блеститъ, блистаетъ,
лоснится'; (80) elde-mbumbi 'освтлцаю, озаряю свътомъ, npociяваю, проявляюсь, прославляю (свой родъ>, бываю освт.щенъ,
озаренъ свътомъ, прославленъ и пр. нисходитъ свить съ вы
соты, призираю съ высоты'.
A mandzsu alakok idevonása sem alaktani, sem jelentés
tani tekintetben nem lehetetlenség. Különösen figyelembe veendő
a jakut 'réz' jelentés és a mandzsu ulden alak.
2. köztör. artl | ujgBADL. arik 'rein, schön, ehrlich, tugend
haft, genau' | sor, szag. oszm. csag. ujgBADL. ari- 'sich reini
gen, rein werden, sich rein halten, sauber sein, gesund werden,
genesen' | alt. tel. kaz. krm. kúnBADL. arü 'rein, gut, heilig,
leer, gesund' || ? jakBöHTL. iräs 'rein, sauber; Beinheit, Sauber
keit'; irästä, irästibin 'reinigen'; irästik 'rein'.
«-o CSUVPAAS. ir§

'jó\

~ mongKow. (I. 144) arigun 'pur, net, propre, clair, se
rein, chaste, integre, innocent, vertueux, pudique, véridique,
honnéte, saint, immatériel, impérissable 5 ; SCHM. (14, с) arigun
'rein, heilig, immateriel' | burjPoDG. arün id. |j tungCAsxit. ariivun, arun 'rein'.
3. köztör. jah- | köktörTHOMS. jarak 'ргёз' J ujgB. jak'nahe kommen'; jaru- id.; jarin 'nah'; javuk id. j kirn KUUN yaok
'prope' | tarBADL. d'ak 'nahe kommen' [ kojbÜASTR. iagan, d'agan j
urjKAT. сок 'близко, близкш' | tar. alt. leb. kún, bar. kaz. ujg.
csag. kturBADL. jak- 'nahe kommen, sich an etwas machen, gefallen, ähneln, angenehm sein, angreifen, beschuldigen, e i n r e i b e n , a n s c h m i e r e n (kaz.), d i e H a u t a u f d i e S c h a -
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m a n e n t r o m m e l s p a n n e n (alt. leb.) | bar. tob. kaz. csag.
kturRADL. jak 'die Seite, etc.5 | tar. krm. kaz. csag. OSZIURADL.
jak- 'anzünden 5 : oszm. mum jakinak 'ein Lidit anzünden'.
~ csuvAnMuNK. éiw§% j csuvVirjMuNK. suyr 'közel3 | CSUVZOL.
CblBHX, CHBHXpM, CbyX, Cbyxptl 'ŐJIH3K0, 6.IH3KÍÜ'; CblBHXJiaH'npHÖJHaíaTbCfl'; PAAS. éiv§% 'közel'.
~ mongKow. dayan 'prés, á5; dayu 'nebeneinander, in
gleicher Eichtung, parallel'; Kow. (II. 603) nayan fde ce cötéci'; nayayor 'de ce cőté, etc.'; nayagu 'coller, joindre en col
lant'; SCHM. (80, b) nayagu 'kiében, K.ienTb5; nayamdagu zusammenkleben, aneinanderkleben'.
Az alakok egy részét összeállította GOMBOCZ ZOLTÁN (NyK.
35:268). Új az n-es mongol alakok eg3Teztetése, a melyek jelen
téstani tekintetben tökéletesen megfelelnek s mint dublettek (a
melyekkel a mongol nyelvtörténet sajátos alakulása folytán első
sorban számolnunk kell — erről máskor), azt hiszem, hangtani
tekintetben sem esnek kifogás alá (vö. GOMBOCZ, NyK. 3 5 :
280, 281).
Merészebb a köztör. jak- 'gyújtani' idevonása. Nekem talán
sohasem jutott volna eszembe ez az egyeztetés, ha az indoger
mán nyelvtudomány teljesen azono3 esete fel nem hívja rá a
figyelmemet. Vö. PEELLWITZ : Etymologisches Wörterbuch der
griechischen Sprache. II. Aufl. Göttingen, 1905: «ajrra> rknüpfe
an, fasse an, stecke an, entzünde', ajrtpa 'Docht5, áittpíov c Docht
in der Lampe', ácpirj 'Berührung', ácpáco 'berühren', acpáaaco
'streicheln': lat. apio 'knüpfe an', apiscor, adipiscor 'erreiche 5 ,
ai. ap, ab. ap 'erreichen'? Ist OLTIZOÍ 'zünde an' ein besonderes
Wort?»> PASSOW : Handwörterbuch d. griech. Sprache. V. Aufl.
Leipzig, 1841 : «a^Tw 1. heften, 2. anzünden, anstecken, insofern dies durch Berührung des Feuers geschieht. arctsiv Xíyyov
'eine Leuchte anzünden 5 *.
A török és mongol jelentésbeli eltérést illetőleg vö. éppen
a görög obrico 'anknüpfen, anfassen, anstecken', oovájiTsiv, npoaáittetv kiében'. Ebben a tekintetben külömben a kiemelt ka
záni és szibériai török jelentések minden kétséget eloszlatnak.
Végül az w-es mongol alakokra vonatkozólag szükségesnek
tartom megjegyezni, hogy mindazon hangok közül, melyek a
mongol-mandzsu nyelvekben a szókezdő köztörök j ( > j')-nek
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megfelelnek (vö. GOMBOCZ, NyK. 35 : 280), valószínűleg csak az
n- és d-t tarthatjuk eredeti mongol-mandzsu fejlődésnek*) s a
dubletteket külömböző dialektusokból való alakok elterjedésével
magyarázhatjuk. Hogy esetleg a két hangnak nem ugyanazon,
hanem két külömböző «alapnyelvi» hang felelt-e meg, azt egy
előre nem igen tudnám megmondani. A j-s, 5-s és g-s
mongol-mandzsu alakokat legvalószínűbben a törökségből való
későbbi átvételeknek magyarázhatjuk (akár külömböző korokból,
akár külömböző dialektusokból). Szókezdő 5-je miatt nem ve
hettem figyelembe például a köztörök jaz-, csuvas sir- 'írni*
megfelelőjét, a mongol gira-t ('tirer une ligne, peindre, dessiner; calculer5), mely megállapításomnak világosan ellentmond.
Vö. ezzel szemben mandzsu niru- c malen', tunguz nem- 'írni 5
(ne zavarjon bennünket a tunguz-mandzsu alakok vokalizmusa,
a melyben egyelőre lehetetlen észrevenni valamelyes törvény
szerűséget).
4. köztör. ajyir | köktörTHOMS. adyir 'hengst' J ujg. oszm.
kaz. kirg. telRADL. aiyir id. | kojbCASTR. sorRADL. askir id. \
karCASTR. áskar, asker id. j sagRADL. aksir id. || jakBÖHTL. atir
c
hengst'; in Verbindung mit anderen Tiernamen: uncastrirtes
Mánnchen.
~ csuvAnMuNK. gjer; csuvVirjMüNK. ir§ 'csődör'.
~» mongKow. agirya 'etalon; le málé de plusieurs animaux' ] burjCASTR. azerga, agarga id. || mandzsuGAB. a$iryan,
agirgan 'hengst, mánnliches Tier' | tungSolIw. adirya morín
'atepeőeiTB' | tungAmGEBST. adürga.
Összevetette GOMBOCZ Z. NyK. 35 : 272—3.
5. köztör. tai 'ein junges pferd, das füllen, das einjáhrige
Pferd, d. h. im zweiten frühlinge' || jakBÖHTL. tii cein füllen im
zweiten jahre'.
~ CSUVVERCH. t'iya; An. tiya; ZOLOTN. tigá, {iga 'acepeőeHOKI.'; PAAS. tiya id. (vö. magy. csikó).
*) E dolgozatom megírásakor még n e m volt ismeretes előttem a
tör. ;' r-o mong. s, s megfelelés, melyet «Die türkisch-mongolische Hypothese» ez. czikkemben (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 66 :
549 — 576) p á r szóval érintettem (553. 1.) s a melyet legközelebb bővebben
ki fogok fejteni.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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~ mongKow. daya cun poulain de deux á cinq ans5
kalmPALL. daagan c equus caballus biennis' || mandzsuZACH. dayan
f
Híepe6eHOK,L — no^pocTOKt OTI> 2 p 5 .TETT>'.
A kalmük alaknak alakra is, jelentésre is pontos meg
felelője volna a török jabayan. Gyanúsnak látszik ez az egyezés
a végzet hasonlósága miatt; tudvalevő, hogy a mongol főnévi
végzetek a törökben nem fordulnak elő. Van egy másik nehézség
is. Az t. i. hogy a kalmük daagan-b&n nem b esett ki a két
vokális közül, hanem g. Ezt bizonyítja a KowALEwsKuből idé
zett mongol alak, de még jobban a csuvas alakok, melyeknek
összetartozása a rövidebb mongol alakokkal kétségtelen.
Vö.

ZOLOTNICKIJ 81, GOMBOCZ Z. NyK.

35 : 278.

6. köztör. talki- I kaz. alt. tel. sorKADL. talki cdas Ledér
weich reiben, gerben, Hanf brechen' | kir. kazEADL. talki c ínstrument zum Gerben des Leders, das Gerben5.
~ CSUVPAAS. til§ c tiló'; tilla- tilolni'.
<~ mongScHM. (356, b) siyalgu cHanf oder Flachs brechen
oder von den holzigen Teilen ablösen5 (iya > a > a).*)
7. köztör. ka%- | tar. csag. oszm. kirg. azerbEADL. kaz- \
tel. alt. sor, leb. szőj. szag. kacs. kas- j kaz. oszm. kazi- fgraben, ausgraben, aushöhlen, ausmeisseln, behauen, abkratzen,
abschaben, glatt feilen' | jakBÖHTL. %as- c graben, hervorgraben'.
~ CSUVPAAS. yir- 'vakarni, kaparni, CKOŐJIHTB, rpecTH JIOnaToio; ZOL. 100. CKOÖJIHTL; cTpnm>, 6pHTb\
~ mongScHM. yaru- Veggraben, wegkratzen, schaben,
ebnen' | burjCASTR. yarul 'Schabeiseninstrument'.
A köztörök és mongol alakokat összevetette GOMBOCZ Z.
NyK. 35:254. PAASONEN a csuvas alakot a kaz. k§r- c abschaben,
abkratzen'-nel veti össze, a mely a kazániban mindenesetre
csuvas jövevényszó. A szó r-es alakja megvan a jakutban is:
yarii-, yorui- 'aufwühlen, pflügen, wegschaufeln', mely szintén
jövevényszó (1. GOMBOCZ id. h.).
8. ótör. *jarlik
'bogyó'.
~ CSUVPAAS. éirla 'bogyó; beere, gartenerdbeere';
*) Vö. RAMST. : Das

iga > *«, a.

Schriftmong.

u.

d. Urga Mundart.

sirlu
22. o.:
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'kipréselt és aztán megszárított bogyókásából készített papiros
vékonyságú nyalánkság'.
? ~ mongScHM. (83, a) narsu cdie Blaubeere, Heidelbeere';
Kow. (II. 625) narsu 'airelle veinée (vaccinium uliginosum),
airelle anguleuse (vaccinium myrtillus) 5 .
A mongol és csuvas alakok összetartozása valószínű, ezek
ből feltehetjük a fenti ótörök alakot. Hogy az ócsuvas ^éidlay,
továbbá kazBÁL. jilák 'bogyó', baskKATAR. jeleik id., UIÍSPAAS.
$iláh, alt. tel. kún jilák, leb. jiglak, kondVERB. jestek, abakVERB.
jistek, koibKATAN. cestak hogyan függenek össze a kikövetkezte
tett ótörök alakkal, azt egyelőre nem tudom megmondani. Mind
ezen alakok szabályos megfelelője a mongolban -d-vel volna
{vö. GOMBOOZ NyK. 35 : 272. kk., BTürkL. 167. k.).

2. K ö z tÖr. a ~ c s u v . u, m o n g. i, ü, e.
9. köztör. tas ckő' | kirg. szag. kojbíUüL. tas cder stein'
jak. tas id.
~ CSUVPAAS. isul c kő'.
~ mongScHM. cilayun ckő, köves' | mongKhRAMST. tfulqjy,
tsulü id. | kalmJü. cilön id. j burjPoDG. culün id. | mandzsulw.
<íoló*)
Már itt szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy különösen
a mandzsu-tunguz nyelvjárások vokalizmusát egyelőre teljes ho
mály fedi. Ehhez a kérdéshez majd csak a tunguz nyelvjárások
felkutatása s a mandzsu köznyelv bővebb ismerete után szólha
tunk hozzá. Ezt egyelőre kénytelenek vagyunk teljesen figyelmen
kívül hagyni.
10. köztör. jas j tar. alt. tel. leb. küer. kún, krimi, kök
kor, ujg. oszm. azerb. csag. RADL. jas cdie Tráne (die in's Auge
íretende Feuchtigkeit) 5 kaz. BÁL. jas id.
~ CSUVPAAS. sul: kus-suh, kus-sul e könny'.
~ mongScHM. (88, c) nilbusun cdie Tránen' | khalPoDG.
nülmüsü id. | burjSPoDG. nölbösö id. | burjNUPoDG. riölmögyön \
burjTPoDG. nilmügyiin id.
*) A tunguz alakokat 1. NyK. 41 : 404; különösen kiemelendők az
e-s, és i-s alakok (Mo, disóllo).
6*
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11. köztör. sári J kún sári, sare, sarou cflavus, bilosum
mutum' | OSZIUZENK. sári cgelb, blond, bleich3 | csagKÚNOs sariy j
kazBÁL. sar§.
~ CSUVPAAS. sur- cweiss werden, erbleichen3, iy/r§ cweiss\.
~ mongScHM. sira cgelb, die Magensáure, gastrische Unreinigkeit 3 ; Kow. sira, sara c jaune, la bile, acreté d'estomac 3 ;
sirayan cun peu jaune'; sira- c jaunir; sirya 'isabelle, de couleur
isabelle3 | burjCASTR. sara | kalmJÜLG sara J mandzsuGAB. sarac
weiss werden, bleichen 3 .
Yö. GOMBOCZ BTürkL. 114. 1.

12. köztör. san- | oszm. krimi, kirg. BADL. san- 'denken,.
glauben, überlegen, voraussetzen' | oszm. csag. kún. kaz. kirg.
alt. tel. leb. sor BADL. sana- 'denken, gedenken, sich erinnern,
beabsichtigen, ehren3 | baskKATAB. hana- 'c^HTaTb, noqnTaTb3 [
jakBöHTL. sana- 'denken, meinen, fúr etwas haltén'.
~ CSUVPAAS. sun- Vünschen, gönnen, wollen'.
~ mongKow. (II, 1459) sinul cdésir, désir ardent, passión;
cupidité, avidité 3 ; (II, 1458) sinuyu 'désirer ardemment, s'emporter pour, solliciter, exiger, se passioner pour, se livrer á^
aimer, convoiter3.
A jelentésekből világosan kitűnik, hogy a mong. sana'penser, songer, réfléchir, déliberer, fairé une idée, se souvenir
d e . . .3 burjCASTR. sana-, hana- id., melyet GOMBOCZ Z. (BTürkL.
120) a török alakokkal egybevet, újabb jövevényszó, s a szó
eredeti mongol megfelelője i-vel van.
13. köztör. bar | csag. kturk. khívai, turkom. tar. kkir.
kir. kún, kaz. kar. BADL. bar calle3 | ujg. tel. alt. leb. szag. kojb.
kacs. küer. sor BADL. par cdas Ganzé, Alles3 |j jak. bar id.
<-> CSUVPAAS. pur: nidn pyr 'mindössze 3 .
~ mongScHM. büri 'alles, das Ganzé3.
14. köztör. jal9n
| csagBADL. jalin 'die Flamme 3 j alt.
küer. ujg. oszm. kar. jaUn id. | szőj.*) BADL. jal id.
~ CSUVPAAS. sul§m 'Flamme 3 .
~ mongScHM. (96, a) niile cdie Flamme 3 , nüledekü cnammen, lodern3.
*) BADLOFFnál (III. 153): Sojb. soj. Az első bizonyára sajtóhiba a.
kojb. helyett.
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A csuvas szó eredetiségére kétségtelen bizonyíték a szó
végi m (vö. magy. szám, gyom; GOMBOCZ BTürkL. 184. 1.).
15. köztör. tat | OSZUIBADL. dat- 'schmecken, kosten, mit
Vergnügen geniessen, an efcwas Gescbmack finden; proben, versuchen; wohin geraten' j tarBADL. tat rdas Gefühl, die Empfindung5.*)
~ CSUVPAAS. tuD§ e íz\
~ burjTPoDa. set/il 'qyBCTBo'.
16. köztör. sctfö j kún saz l u t u m ' | kazBÁL. csag. tar. kirg.
kkirgBADL. saz cder Sumpf, der Lehm auf der Salzsteppe'
baskPKÖHLE had "mocsár, nádas' j alt. tel. leb. sor, szag. kojb.
kacs. küerBADL. sas cder Sumpf.
~ CSUVPAAS. sur 'Morast, Sumpf.
~ mongScHM. (354, a) siger**) cder Koth, kothige Erde,
der Morast5.
Vö. még magyar sár. GOMBOCZ, BTürkL. 113. a mongKow.
saruk f marc ou He, résidu' szót egyezteti a török alakokkal.
Lehet, hogy a szó ide tartozik. Bizonyos azonban, hogy ebben
az esetben későbbi jövevény, s a régebbi, eredetibb megfelelő
az idéztem siger alak. Egész világosan e mellett szólnak mind
az alaktani, mind a jelentéstani bizonyítékok.
Eredményünk tehát a következő:
1. török-mongol *at
köztör.

csuvas

mongol

a

i

a

2. török-mongol *a%
köztör.

csuvas

mongol

a

a > u

i, ü, e

A török-mongol a-féle hangok egyéb csuvas képviselőiről,
tekintettel az esetek csekély számára, csak a csuvas szótári
anyag lehető teljes ismerete után lesz érdemes beszélni.
NÉMETH GYULA.
*) A többi köztör. alakokat 1. NyK. 41 : 411.
**) A g eltűnéséről 1. RAMSTEDT : Das Schriftmong. u. die Urgam u n d a r t . 21. 1.

Zűrjén népköltészeti mutatványok.
(Harmadik közlemény.)

3. dis

dane.

kor-ke olis krést'dnin. s'ilgn kujim pi em: ivan,
vasilei,
dane. dang vgli zev dis. baí suug: «me aski séssa kula: séssa
pg mórt §ii voj§n vol§ pg űzni gu vile.» dang zev l'ubite gerdkgvja keti. ivan suue: nvetli-pg űzni me pid'di gu vilg; ggrdkgvja keti pg neba.o sijg munis űzni. voi-sgr-kad loii bat'-gu vilin,
baí i siudsas: uivan pe te?» dane suug: «ivan pid'di p§ me
lokti.» — «te — suug — kaztiv : s i v k o-b u r k o, mests
anskgi
v oronko.y> sijg kaétilis i loktg sivko-burko,
me sts
anskgi
voronko,
ggrais gerae íséUsg. dang gt'i pel'as pivsis, med pel'as
pdstdsis. dang gortsdnis na kivlgma, sar-nivlgn t'sun-kits vosgma. dane vev vilas puksas da t'sun-kits korsni munas. séssa
sili t'sun-kits i surg. séssa munas gu vilad da vglgs bgr-letdzas.
med lunnas sijg musa sar suug: «kod-pg kgni em, bidsgn
med volas, t'sun-kits pg surgma nin kodli-kg.» jgz sar ordg t'sukert't'sasni. set'tsg munasni i vasil'e ijas. sar t'sun-kits úe-kodlis
oz adrd"zi. séssa sar juualis : «kod-kg tiian gortg kol'i, ezh> v asil'eijas
suugni: «miian-pg vok em jgi-kod', sije gortg koti.D —
vsejsgmse pg i koli vaini.»
munisni pára vglgn dang la. dane paiíégr vilas kuilg.
dang patísgr vilié oz ledzsi. séssa sijgs ledzsgdasni. l'ok dukgs
dang pástalas da i petas, da vgv vilg puksas. vifágdg, bazár
vivti nuugni. sijg suug: «suvtlg; üééüt'sila.v t'sét't'sas da sir-vuzalisjas ding kotgrtlas da sir-bgt'skag piralas. bgr dod'd'g kajas sirgs
pds-kgmnas. séssa vifízedg, ggn-lavka tidalg. jamsikjasgs suvtgdas.
jamsikjas suvtasni. sijg ledízsilas da ggn vivti tupil't'tsas. séssa
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dod'dr§ bgr-puksas. séssa sar din§ nwuasni. sar silis juualg: «t'sunkits p§ ted suri, ezh) dane suue: «suri pg.)) sar suug: «vot pg
m« te sajg nilgs séta.))
kor-ke munalisni j§z. danelis
sirgs vaé pdé-kem siblalisni,
viliié pdstgdisni i nilgs setisni si saje.
danees sar-zát'gs kutisni süni, jgi sar-zdtgn. sar kutis sijgs
mustgmtini. torjen kutis vidzni, omgta kutis verdni. séssa verdni
kutis pomgijasnas. d a ú g Igsgdis, setHgm éojan puktini, ijdzid
bgiéka. bgtskae kutis Igdni sojan, ajsis se^sgm sojan ez kut soini.
séssa kor-k§ sarlen gestjas tsukgrttsgni. loktisni sar orde kik
ozir sar-zdt. jgi sar-zdtgs ggstitni ez komi. ozir sar-zdtjas osjisni
kutisni: «mi pe vermam tattsg vaini zev ijlzid, zev bur vgv,
kuttsemes ti ne-kod na eng adrdzilg.» sar suue: avaje.)) aski sar
kik ozir zdtes mgdgdis vgvla. jgi sar-zdt suug babaisli: avevla pg
petav, va-kiskalan kgbilatg vaui.)) dan g-getir petas sar orde da
suug: «mu£ik pg tai kitUg-kg mgdg da va-kiskalan kgbilatg tsgktis
korlini.)) sar setas. séssa dane sirgs pdé-kgm pdétalas da munas.
kajas mujas vilg. vglgs potsgs dorg domalas. séssa kaztilas:
«sivko-burko,
mestsanskgi
voronko.i>
s
ivko-burko
loktas. gt'i petas dang pivsas, mgd petas pdstdsas zev mijsaa.
séssa vgvlis kutas juuavni:
«tead pg tgvaris em, abu?» vgv
suuas : «em pg, da sijg pg ne-kodli oz sed. vot — suuas —•, menam
pétin em svinets prut. sijg prutsg bőst da niras sijg vgv kutéki.»
dang sidz i vejsas. bostas svinets prut, sijg vglgs ad'd'zas da
niras kutskas. séssa suiis: «vaé d'edli pg kidé sluéitlin, meni
sidz-z'g sluzit.» dang vgv vile puksas, gortldn mgdgdísas.
ozir sar-zdtjas mungni tui vivti, add'zasni da suugni: uvgvtg
pe on vuzavh) dang suug: «tajg pg abu vuzgs. misku-kujéiknitg-kg kutannid, taje vgv pg éeta.» nija dumaitasni da suuasni:
ukutam.)) mgda mgdislis i kutasni versgk-pdéta. dangli
zeptas
setasni vgv vilg. dang vgv setas, aföis munas va-kiskalan kgbila
berdg. kgbila vek-na po(tsgs berdin sulalgma, danegs vid'tsisgma.
séssa dang gortg voas. kor-kg ozir sar-zdtjas i vgv vajasni.
askinas una ggét íéukgrtisasni. ozir zdtjas bidsgnli vglgs petkgdlasni.
ééssa bar a kutasni osjisni. «mi pg vermam zarniia-sura gs
vaini.)> sar suuas: «kgsjannid-kg, i vajg.)) aski nijg mgdisni. na
bgrin i dang mgdgd'téis kgbila vilin, zarniia-sura gs bar a vajis
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éiv ko-bur ko. dan§ lökni kutis gortldn. kik ozir sar-zdt'pánid
loiisni. naje suu§?ii: uvuzav pe est§.» dane suue: «taje p§ abu
vuzes. kiknannid-ke p§ pel'tg vundannid, si vile séta.)) kik zdt
vundasni, zaníiia-éura §s vile példás éetasni.
kor-ke gortas voasni stavnis. sarlgn bara una pest t'éukert'iéasni. ozir sar-édtjas suuasni: ami pe vermam zarníia sté§ta
poré vaini.n nije kor-k§ ozir zdijas meded'iéasni porsla.
dan§
sidz-£e munas porsla. siv k o-b urko bara vajas d a n §li zarúiiag§na porées. ozir zdijas pánid loiini. bara suueni: «te p§ vuzav.ti — «taje p§ abu vuzes. i(dzid kok-iéunnit§-k§ vundannid,
seki poré séta.)) naje dumaitasni da vundasni. zarniia-g§na poré
vile kok-iéunjas éetasni.
kor-ke i gorte voasni. geX sar-zdt' petas sar orde. sar suuas:
«te pe pivéan lomti.)) pivéan lomtasni da kor-ke i vaimas. sar
zdijas §s m§dede pivéan§. ozir zdijas oz led'ééini. kor-k§ kiz-mirden
sar ledzéedas. led'ééasni da pgriiéiéni kutasni. dane ts§ts led'zéas.
j§i sar-zdt kutas süni: «tiian p§ kgn misku-hij'éiknid ? to p§
meiam zeptin misku-kuj'éiknid.)) ozir zdijas povzasni. «kié pe
taje (tája) boétis misku-kuit'éiks§?)) jei sar-zdt stavs§ nali puktalas mestae.
askinas j§i sar-zdt geétjas§s iéukertas. pizan saje pukéedis
g§étjases. zev i/lzid tdétig l§dis bgiékaié pomei, pizan vil§ puktis.
ajéis §tdzes doras suvtis, iéer kiias boétis. «kodi pe oz kut éoini
da b§r kutas éoiteg munni, silié pe i jur s§ta.» ééééa kor-ke éoiéas. pizan sajié petasni, gort§ mgdediéasni. pos vilas petasni, §ti
vose, m§d vose.
j§i sar-zdt §ni olgni, medéa bur§é bidsenié.
Lusta Dani.
Élt egyszer egy parasztember. Neki három fia van: Iván,
Vaszilyij, Dani. Dani nagyon lusta volt. Az atya mondja: «Én
aztán holnap meghalok; jöjjetek azután egy-egy éjjelre az én
síromra hálni». Dani nagyon szereti a piros-zsinóros czipőt.
Iván mondja: «Menj ki helyettem a sírra hálni; piros-zsinóros
czipőt veszek». Az elment meghálni. Éjfél ideje lett az atya
sírján. Az atya megszólal: «Iván, te (vagy)?» Dani mondja:
«Iván helyett én jöttem». —- «Te — mondja — idézz (említsd):
sivko-burko, mestsanskei voronko fsötétszürke-sötétpej, polgári
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fekete ló5)». 0 idézte és jön sivko-bwko, mestianskgi voronko,
hegyről-hegyre ugrik. Dani az egyik fülében megfürdött, a másik
fülében felöltözött. Dani még hazulról hallotta, hogy a czár
leányának a gyűrűje elveszett. Dani lóra ül és megy, a gyűrűt
keresni. Azután meg is találja a gyűrűt (tkp. a gyűrű meg is
kerül neki). Azután a sírra megy és a lovat visszaereszti.
Másnap annak a földnek a czárja mondja: «A ki a hol
van, mindenki hadd jöjjön, már valaki megtalálta a gyűrűt».
A nép összegyülekezik a czárnál (tkp. a czárhoz). Vaszilyij és
Iván is odamegy (tkp. odamennek Vaszilyijok, Vaszilyijék is).
A czár nem találta meg a gyűrűt senkinél se. Ekkor kérdezte
a czár: «Maradt-e valaki nálatok otthon, vagy nem?» Vaszi
lyijék mondják: «Van nekünk egy bolond testvérünk, az otthon
maradta. — «Az olyat is el kellett (volna) hozni».
Két lóval mentek Daniért. Dani a kemenczén fekszik.
Dani nem megy le a kemenczéről. Akkor lehozzák őt. Eossz
kabátot ölt Dani magára és kimegy és lóra ül. Nézi, vásár
mellett (tkp. vásáron) viszik el. Ő mondja: «Álljatok meg; le
szállok)). Leszáll (tkp. föláll) és a szurokkereskedőkhöz fut és
beleugrik (tkp. bemegy) a szurok-hordóba. Megint fölszáll a
szánra szurkos ruhájával. Azután körülnéz, tollas bódé látszik.
Megállítja a kocsisokat. A kocsisok megállnak. 0 leszáll és
meghengeredik a tollban (a tollon). Azután visszaül a szánba.
Azután elviszik a czárhoz. A czár kérdezi tőle: «Megtaláltad-e
a gyűrűt, vagy nem?» Dani mondja: «Megtaláltam». A czár
mondja: «Lám, hozzád adom a leányomat*).
Valamikor elment a nép. Daninak a szurkos régi ruháját
eldobták, újból öltöztették és hozzá adták a leányt.
Danit czár-vejének kezdték mondani, bolond czár-vejónek.
A czár gyűlölni kezdte őt. Elkülönítve kezdte őt tartani, rosszul
kezdte táplálni. Azután moslékkal kezdte táplálni. Dani elő
készített egy nagy hordót, hogy abba beletegye az afféle ételt.
A hordóba kezdte rakni az ételt, ő maga nem ette meg az
olyan ételt.
Azután egyszer a czárnak vendégei gyűltek össze. Jött a
czárhoz két gazdag czár-vő. A bolond czár-vejét nem hittak
meg vendégeskedni (vendégnek). A gazdag czár-vők elkezdtek
dicsekedni: «Mi nagyon nagy, nagyon jó lovat tudunk ide hozni,
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a milyet még senki közületek nem látott". A czár mondja:
«Hozzatok». Másnap a czár a két gazdag vöt elküldte a lóért.
A bolond czár-vő mondja a feleségének: «Menj ki lóért, hozd
ide a vizet hordó kanczát». Dani felesége kimegy a czárhoz és
mondja: «Férjem valahová készül és megparancsolta, hogy el
kérjem a vizet hordó kanczádat». A czár odaadja. Azután Dani
felölti szurkos ruháját és elmegy. Megy a mezökre. A lovát
odaköti egy kerítéshez. Azután idéz: n sivko-burko, mestsanskgi
voronkor>. A sivko-burko jön. Egyik fülében Dani megfürdik,
másik fülében nagyon szépen felöltözik. Azután kezdi a lótól
kérdezni: «Van-e társad, vagy nincs?» A ló mondja: «Van,
de azt senki se tudja megkapni (senkinek nem jut). Nézd —
mondja —, az én fülemben van egy ólomvessző. Fogd azt a
vesszőt és üsd (vele) azt a lovat orron (tkp. orrára)». Dani így
is tesz. Fogja az ólomvesszőt, megtalálja azt a lovat és orrára
üt. Azután mondotta: «A mint dédatyámnak szolgáltál,*) épúgy szolgálj nekem is». Dani felül a lóra, haza felé indul.
A gazdag czár-vők mennek az úton, meglátják és mond
ják: «Nem adod el a lovadat?* Dani mondja: «Ez nem eladó.
Ha hátatok bőrét lehúzzátok, odaadom ezt a lovat». Azok gon
dolkoznak és szólnak: «Lehúzzuk». Egyik a másikáról lehúzott
versok-szélességű (bőrt). Daninak a zsebébe adják a lóért (tkp.
a lóra). Dani odaadja a lovat, ő maga elmegy a vizet hordó
kanczához. A kancza még mindig a kerítés mellett állott, Danit
várta. Azután Dani haza jön. Valamikor a gazdag czár-vők
hozzák a lovat. Másnapra sok vendég gyűl össze. A gazdag vők
mindnek megmutatják a lovat.
Azután megint elkezdenek dicsekedni: «Mi tudunk aranyszarvú ökröt hozni». A czár mondja: «Ha Ígéritek, hát hoz
zatok is». Másnap elindultak. Utánuk Dani is elindult a kanczán. Megint aranyszarvú ökröt hozott sivko-burko. Dani haza
felé kezdett jönni. A két gazdag czár-vő találkozott (tkp. talál
koztak) vele. Ok mondják: «Add el az ökrödet)). Dani szól:
«Ez nem eladó. Ha mindketten fületeket levágjátok, azért oda*) Ez a részlet mutatja, hogy a mese eredetileg hosszabb
volt; az elején szó lehetett Dani dédatyjáról és a sivko-burko-xól
vagy ennek társáról.
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adom». A két vö levágja, a füleket odaadják az aranyszarvú
ökörért.
Valamikor haza jönnek mindnyájan. A czárnak megint
sok vendége gyűl egybe. A gazdag czár-vök mondják: «Mi
tudunk aranysörtéjü disznót hozni». A gazdag vök, ök egyszer
elindulnak a disznóért. Dani szintén megy disznóért. Sivko-burko
megint hoz Daninak aranyszőrű disznót. A gazdag vök talál
koztak vele. Megint mondják: «Add el». — «Ez nem eladó.
Ha a lábatok nagy ujját (tkp. nagy láb-új játokat) levágjátok,
akkor odaadom a disznót». Ok gondolkoznak és levágják. Az
aranysörtéjü disznóért odaadják a láb-újjakat.
Valamikor haza jönnek. A szegény czár-vő kimegy a czárhoz. A czár mondja: «Fűtsd be a fürdőkamrát». A fürdőkamrát
befűtik és valamikor fűtve is van (forró a fürdőkamra). A czár
a fürdőkamrába küldi a vöket. A gazdag vők nem mennek le.
Egyszer erőszakkal viszi (őket) a czár. Oda mennek és kezdenek
levetkőzni. Dani együtt megy (velük). A bolond czár-vő kezd
szólni: «Hol van a hát-bőrötök? íme az én zsebemben van a
hátbŐrötök». A gazdag vők megijednek: «Honnan vette ez a
hátbőrüket?» A bolond czár-vő mindent a helyére tesz (nekik).
Másnap a bolond czár-vő összegyűjti a vendégeket. Asztal
hoz ültette a vendégeket. Egy nagyon nagy tálba rakta a hordó
ból a moslékot, az asztalra helyezte. 0 maga az ajtó mellé állt,
fejszét vett a kezébe. «A ki — mondja — nem fog enni és
vissza fog menni úgy, hogy nem evett, annak leütöm a fejét».
Azután valamikor vége van az ebédnek. Felállnak (kimennek)
az asztal mellől (tkp. mögŐl), haza indulnak. Kimennek a lép
csőre, egyik hány, a másik hány.
A bolond czár-vő most él, mindenkinél jobban.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét is egy Malaca falvából való
ember előadása alapján írta le és közölte velem A. A. CZEMBBE,
a ki a mesének azt a czímet adta, hogy «dis daá§ jilis» («Lusta
Daniról »).*) Ilyen czímmel ( ^ a m ,U,aHe HHJIHCB) közölte is
CZEMBER ezt a mesét, éppúgy mint az itt közölt 7. sz. mesénket
is, néhány más mesével együtt a minap megjelent KOMÍ MOH;a;aH KBIBBHC. "íyKÖprbic A. A. IJeMÖep (azaz: komi mojdan*) Találóbb czím lenne:

sivko-burko.
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kivjas. íéakertis A. A. CZEMBER 'Zűrjén mesék. Gyűjtötte . . . .'
(ycTBCHCOJibCK, 1913) cz. 4 0 lapos kis füzetében, orosz átírás
sal, fordítás nélkül. Átírása, h a n e m is p o n t o s és megbízható
és sokszor n e m is következetes, mégis eléggé érthető. A m e s é n
külömben ú. 1. n é h á n y kisebb változtatást is tett.
mórt

§ű vojen

'no

O^HOIÍ

HO^H, nooqepcuHO,

O^HHB

ie-

JIOBBKB Ha o^Hy H O W («egy-egy éjjelre, felváltva, egy e m b e r
egy éjjelre»); éppígy mórt §t'i t'éeren úebim 'egy-egy fejszét vet
t ü n k ' (mindegyik egyet). | gerd-kevja
keti 'KOTBI CB KpacHLiMH
3aBa3ifaMH5 | si(u)déas '3aroBopHTB' | kaétiv 'BCiiOMHHaíi; e m l í t s d ' ;
az összefüggés mutatja, hogy itt az a jelentése, hogy 'idézz 5
(1. KSz. X I I . 254) | éivko < orosz cHBKa; burko < orosz őypKa
(öypHíi sötétpej'); mestsanskei < orosz MBmaiiCKÍü; voronko <
orosz BopoHKO (BopoHoíi 'fekete, hollófekete') | ggravé g§ra§ CCB
ropbi Ha r o p y ' | gu vilad 'a sírra' második személyű determinatio | ber-le(dzas 'oŐpaTHO nycTHJiB, p a e n p a r B H oTnycTHJiB5.
sar ord§ t'sukert'tsasni 'KB uapio coöpajicu' | vaéil'eijas 'V.-ék,
V. és Iván'; más példák a többesszám ilyen használatára: me
ba(§jask§d (vagy baijasked) muna 'a CB OTHOMB, CT> po,a;HTejraMH
H^y; atyámékkal, szüleimmel megyek'; mamjasked 'szüleimmel'
vagy 'anyámmal és valamelyik családtaggal': 'anyámékkal' (de
n e m : atyámmal [v. anyámmal] és valamilyen idegennel) | j§ikod' 'rjiynoBaTLiíí (KaKB ^MKÍH)' j sejsgmse pe i koli vaini rTaKoro
H Ha^o (ŐBIJIO) npHBecTii'.
pára v§len Ha n a p i JioHJa^eíi' |' tok dukes 'xy^oii 3HiryHB' (
bazár vivti nuueni 'no őasapy BesyTB' | t'éét't'éila 'BCTaHy; fölállok'; me t'éétt'éila dod'd'ié 'kiszállok a szánból'; me ledzéila v§v
vilié 'leszállok a lóról' | sir 'cMOJia' ] bet'éka < orosz őo^Ka | lavka
< orosz jiaBKa [ jamsik < orosz AMIUHKB | g§n vivti tupiMUas ' n o
n y x y noKaTajica\
munalisni
j§z 'ymeJiB n a p o l t , pa30Hi.nHCb' | siblalisni ' n o Öpoca.iH' | vilié 'cHOBa'.
sar-zdt' 'íjapcKiíi 33TB' | mustemtini
'HeHaBH^BTB, He^ojnoŐüHBaTf.' | torjen 'oT^;BJII>HO, | pomei<L orosz HOMOÍI | ledni 'KJiacTB5.
ggéütni ez komi 'BT. TOCTH He npnrjiacHJiH' j kutts§m§s ti
ne-kod na ene ad'd'éile 'KaKoro B H HHKTO e m e n e BH,n;ajiH | k§bila
< orosz KOÖHJia | kaztilas 'npoM3HOCHTB CTajrb'; 1. fönt | t§varis
em, abu 'TOBapHHTB ecTL (HJIH) HBTB' j ne-kodli
oz sed 'HHKOMy
He ^ a e T c a B B pyKH, HHKTO He MOJKCTB noÖMaTB' («senkinek n e m

adódik a kezébe, n e m tudja senki elfogni») | évineté prut 'CBHHH,OBBIÍÍ npyTB' | vaz dedli kidé sluiitlin
'cTapoMy flB.a.y KaKB
CJiyaíHJiB' (vaz ded 'cTapBiü ^ B ^ B ; npe^OKí.') | sidz-ze 'TaKate'.
taj§ abu vuzgs 'BTO He npo^ajKHBiií (KOHB)' |
misku-kuj.éiknit§-k§ kuliannid 'co cnHH&i KOSKy ecjin CHBMeTe' | versek-pdsta
'CB BepmoKB nrapHHBr | éetasni vev vil§ 'oT^ajin 3a KOHA'; v ö .
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u^dzalemié séta, utd£algm vil§ éeta ra munkáért adok' | petkgdlasni fnoKa3ajin5.
k§sjannid-ke i vajé oÖBmaeTe TaKt H npuse^aTe' | nije:
Uszt'szíszoíszkban naje \ étjei (egyéb följegyzéseim szerint: U§i*)
< orosz m,eTb, meTHHa | a CzBMBERtöl mondott loiini helyett Cz.
szerint az ö közlője louini-i mondott. (Az említett füzetben is
.IOBÍHBI

van.)

vaimas HCTonmiaeB3 | kiz mirden rcH.TOif («vastag erővel») [
pert'iéiéni pa3^,t.BaTbca'.
éoiteg 'He nOBBum' | jur séta 'rojOBy OTpyöjiio" | éoiéas
'CLBJIOCB, B,a;a OKOH^HTCA' | pizan sajié petasni H3B 3a CTOjia
BBini;iH5 | pos vilas cHa jrECTHHuy'.
medéa bureé bids§nié 'no.iyqme BCÍXB, Jiymiie BCBXB5 (tkp.
'a legjobban mindnél, mindből5).
4. k e t's daru

ié.

olisni-vilisni k§ié da rut'é. keié vetiéis p§v-iéom a rut'é veföis
ji-t'som. vois goieni i ruiélen ji-tsomis sili. kutis rut'é vezjisni
keiéli: uke(iéei, iéojeiJ ledé-te men§ pait'éer vilad».—
«og, og!
ajsim^es v§tlan, pianes éojan». ukgj'éei, i'éojei! ledé-te mene geb§ié
vilad.n — «og, og f ajéimes vetlan, pianes éojanit. «kett!s§i,
iéoj§i! ledé-te men§ porog doradi). dezmis keié i le^'zis ruj'ées
porog dőre.
rut'é kutis ovni-vivni i tedis, mii k§t'élen em pos vojdéas vii
i zev kutis kovni sili. so §iiéid kutis jirkidni.
k§ié sue: «kodi
jirked'iée ?» rúté su§ : «mene pirit'éini kor§ni». petis i pos-vo (déié
vii éojis vilisse. ééééa piris. k§íé juale: «mii-£e nimis veíapiidlen?» — nvel-dor, ketiée, iéoje, vel-dorr>.
olisni-vilisni. bara ruU bgínas kotfediég. k§U sue: «kodi-k§
bar a jirkedt'ée.» ruíé su§: «bara men§, iéoj§i, korgni piriiéini.»
rúté petas, vii pos-votdéié sojas déik s§rs§. ééééa piras. k§té
juale: «mii-£§ nimis ve&a piidlgnhi —- «s§r-l§s, t'éoje, ser-les.»
bara olisni-vilisni. rúté b§2en zimgistas. k§té sue: «kodi,
t'éoje, zimediéeh) ruié sue: «bara nin mene pirit'éini koreni.»
rúté petas pos-votdz§ i stav viis§ ponalas k§iélié. piras. keié
jual§: «mii veza piidlen nimis ?» — nkuras-karas, iéojgi, kuraskaras».
*) Az említett füzetben

CZEMBEE

is TmÖTa (== ts§la)-i ír.
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séssa olasni-vilasni. keféli vii kovmas. petas pos-voflée,
vidlas i vii rigtik abu. piras, berdni kutas. «miila-zg te sojin,
rufóei, tsojgi, mentéim, vijgs? ningmgn menim pianes verdni.)>
rut's sossg : «me eg soi, afóid kgn-kg sojin. vai-íe, sildéi tedam,
kodi sojis : lomtam pat's i patsldn sitangn suvtam. kodnimlgn vii
voitistas, sinim i mizags loam.» pats lomtisni, a mud'er ruts
kolema ijsgtik vii-tor, ketslis bgZ-uvsg gusgnik mavtistas. pats
lomtisni, bilán sitangn suvtisni i kgtslgn kutis sitansis vii voitavni. ruts i sue: üa^sid tai viitg sojgmid.» kets i miza loi. séssa
mud'er ruts k§ttses i kerkasis vetlis piannas, kongrgs. ajsis si
kerkag ovmgd't'sis i gni olg-vile.
A n y ú l és a r ó k a .
Éltek-voltak egy nyúl és egy róka. A nyúl deszkakunyhót
csinált, a róka meg jégkunyhót csinált. Jött a nyár és a róká
nak a jégkunyhója elolvadt. A róka kezdett a nyúlnak könyö
rögni: «Nyulam, húgom! eressz engem a kemenczédre.»> —
(•Nem én, nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed.))
«Nyulam, húgom! eressz engem a padlóaljadra.» — «Nem én,
nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed!» «Nyulam,
húgom, eressz engem a küszöbödhöz (küszöböd mellé).» Meg
unta (megharagudott) a nyúl és a küszöbhöz eresztette a rókát.
A róka kezdett élni-lenni és megtudta, hogy a nyúlnak a
pitvarban vaja van és nagyon megkívánta (tkp. és nagyon kez
dett neki kelleni). Nos egyszer elkezdett kopogni. A nyúl mondja:
«Ki kopog ?» A róka mondja: «Engem keresztelni hínak.» Ki
ment és megette a pitvarbeli vajat, a felső részét. Azután be
ment. A nyúl kérdezi: «Mi a keresztfiad neve?» «Felső-rész,
nyulam, húgom, felső-rész.»
Eltek-voltak. Megint kopog a róka a farkával. A nyúl
mondja: «Megint zörget valaki.» A róka mondja: «Húgom,
megint keresztelőbe hívnak engem.» A róka kimegy, a pitvarból
megeszi a vajat, éppen a közepét. Azután bemegy. A nyúl kér
dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Közép, húgom, közép.»
Megint éltek-voltak. A róka kopogtat farkával. A nyúl
mondja: «Ki kopog, húgom?» A róka mondja: «Már megint
keresztelni hínak engem.» A róka kimegy a pitvarba és a nyúl
nak az egész vaját megeszi (tkp. befejezi). Bemegy. A nyúl kér-
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dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Összekapart maradék, hú
gom, összekapart maradék.»
Ezután élnek-vannak. A nyúlnak vaj kell. Kimegy a pit
varba, körülnéz, és nincs ott semmi vaj. Bemegy, sírni kezd.
«Miért etted meg, rókám, testvérem, az én vajamat? Nincs mivel
fiaimat tápláljam.)) A róka tagadja: «En nem ettem meg, bizo
nyára magad etted meg. Nos. úgy tudjuk meg, (hogy) ki ette
meg: fűtsük be a kemenczét és álljunk farral a kemencze felé.
A melyikünknél vaj fog csöpögni, az (tkp. ázunk, értsd : közü
lünk az) lesz a bűnös.» Befűtötték a kemenczét, a ravasz róka
azonban meghagyott egy kicsike darab vajat (és) a nyúl farka
alját titokban bekeni (vele). A kemenczét befűtötték, farral áll
tak a tűz felé és a nyúl farából kezdett a vaj csöpögni. A róka
mondja: «Magad etted meg hát a vajadat)). A nyúl lett a bű
nös. Ezután a ravasz róka a nyulat a házából is kiűzte fiaival
együtt, szegényt. 0 maga megtelepedett abban a házban és
most él-van.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét F r o l o v n é közölte velem.
A vel-dor kifejezés Z-jével a külömben vicsegdai nyelvjárást fel
tüntető mesének sziszolai eredetére enged következtetni.
pev-Uom cH36ymKa H3T> ^OCOKT.' ; t'éom f erdei kunyhó 5 | v§zc
néni npocnTLca5 J ísojei 'cecTpnua5 j porog < orosz noport | d§zmis cHa;i;o:fejio, cep^MJica'.
ponalas 'oKoiríMJia' j kuras-karas cocTaTOKi>, crpeóairaoe'.
vii kovmas cMac:io noHa^oőbLiocb' | vidlas ciiocMOTptTT.5 |
?íin§men menim pianes verdni rHe*rfeMT> MHÍ> ^liTeii KopMHTt' |
ken-ke cno,a,H | vai-ée < orosz .naBaü-Hje | sitanen ^a^mmeit' j
bei-uvse mavtistas ' n o ^ t XBOCTOMT. noMa3ajia' | si kerkae ovmed't'sis CBT. ero Hsöyumy noMiiCTHJiaci/.
5. ruié,

éokir.

da bele

rum.

vaz§n olisni-vilisni ruié, éokir da belgrum.
clisrti-vilisni,
nalen nánis biri. pudjdsisni, kodli pad vse, sijegs nafskini i
éoini. sokirli pud usi, sijees nat'skini i somi. bele-rum mgdedis
rujées Uade orde purtla. ruié kotertis da kotertis t'sade orde.
«t'sadei, t'sadei, vai-te purtte, sokires nat'skini, bel'e-rumked
£§rj§n soini.» — «menam purtid nié, mun-^e, vetli jen ord§
zudla.v
kotertas jen orde.
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ujenmei, jenmgi, vai-tg zudtg, tsadgpurt keslini, sokirgs
nalskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — nmenam ved zudjid zev
égkid. a mun-tg, vetli telis ordg gsla.n
munis telis orde.
vtglisgi, telisei, vai-te este, jen-zud kiskini, Uadg-purt kes
lini, sokirgs natskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — umenam ved
eskid nugdistgg oz mun. vetli sondi orde zonla.»
kotertis, kotgrtis sondi orde.
«sondigi, sondiei, vai-te zonte, telié-§s nugdni, jen-zud kis
kini, t'sadg-purt keslini, sokirgs nafskini, belg-rumkgd sgrjgn
soini.v — «zonmid menam tsig. vetli kgt's ordg jevla.n
munis, kotertis ket'é ordg.
ukgj'sgi, kgj'sgi, vai-tg jgvtg, sondi-zon verdni, telis-gs nu
gdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs nat'skini, belgrumkgd sgrjgn somi.» — «menam gd jglid listitgm. vetli-zg pi-pu
ordg pedgnUala.»
kotgrtas, kotgrtas.
npi-pugi, pi-pugi, vai-te pgdgnUatg, kgU-jgv listini, sondi-zon
verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs
naUkini, belg-rumkgd serjen soini.» — «menam gd pgdenUaid
perjitgm. mun-te, vetli kuénet's ordg t'serla.»
kotgrtas, kotgrtas.
akuiúejégi, kuéne(tsgi, vai-te ísertg, pi-pu pgdent'sa perjini,
kgts-jgv listini, sondi-zon verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini,
Uadg-purt keslini, sokirgs naUkini, belg-rumkgd sgrjgn éoini.r> —
«menam gd Uerid dortgm, mun-tg pglat' dőre, vodli, me sek kosti
dorista.»
rut's kajas i vodas pglat'as. kivsg dzo^dzgfáis nuzgdas,
se(tsema mu(d'éas. kuénet's pgs klessign topgdas rut'slis kivsg. kuznetsli kuis i kolas.
A r ó k a , h e r é l t ló és a

belg-rum.

Eógen éltek egy róka, herélt ló és belg-rum. Éltek-voltak,
a kenyerük elfogyott. Sorsot húztak, a kire a sors esik, azt
(kell) levágni és megenni. A herélt lóra esett a sors, azt (kell)
levágni és megenni. A belg-rum elküldte a rókát a Uadg-hoz
késért. A róka futott és futott a t'sadg-hoz.
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— dtsadei, tsadgi, add ide a késedet, a lovat levágni, a
bele-rummal együtt felezve megenni*). — «Az én késem tompa,
eredj, menj az istenhez köszörükőért».
Fut az istenhez.
«Istenem, istenem, add ide a köszörükövedet, a tsade
kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve
megenni». — «Az én köszörükövem azonban nagyon nehéz. De
eredj csak, menj a holdhoz ökörért».
Ment a holdhoz.
«Holdam, holdam, add ide az ökrödet, az isten köszörű
kövét húzni, a Uod§ kését köszörülni, a lovat levágni, a bel§ntmmal együtt felezve megenni)). — «Az én ökröm azonban
nem megy vezető nélkül. Menj a naphoz legényért)).
Futott, futott a naphoz.
«Napom, napom, add ide a legényedet, a hold ökrét haj
tani, az isten köszörűkövét húzni, a t'sade kését köszörülni, a
lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve megenni». — «Az
én legényem éhes. Menj a nyúlhoz tejért*.
Ment, futott a nyúlhoz.
«Nyulam, nyulam, add ide a tejedet, a nap legényét táp
lálni, a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§
kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve
megenni». — «Az én tejem azonban nincs megfejve. Menj a
nyárfához fejő-dézsáért».
Fut, fut.
«Nyárfám, nyárfám, add ide a fejő-dézsádat, a nyúl tejét
megfejni, a nap legényét táplálni, a hold ökrét hajtani, az isten
köszörükövét húzni, a Uade kését köszörülni, a lovat levágni, a
belg-rumvaol együtt felezve megenni)). — «Az én fejő-dézsám
azonban nincs kivágva. Eredj, menj a kovácshoz fejszéért)).
Fut, fut.
«Kovácsom, kovácsom, add ide a fejszédet, a nyárfa fejő
dézsáját kivágni, a nyúl tejét megfejni, a nap legényét táplálni,
a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§ kését
köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve meg
enni)). — «Az én fejszém nincs megkovácsolva, menj az ágypolcz szélére, feküdjél le, én azalatt megkovácsolom».
A róka fölmászik és lefekszik az ágypolczra. Nyelvét egéNyelvtudományi Közlemények. XLII.
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szen a padlóig lógatja le (tkp. nyújtja ki), úgy elfáradt. A ko
vács az izzó harapófogóval becsípi a róka nyelvét. A kovácsnak
a bőre (a róka bőre) is marad.
J e g y z e t e k . Egészen hasonló mesét közöl részben SZAVnyelvtana alapján LYTKIN. A SZAVVAITOV meséje az Ugor
Füzetekben is megjelent (II. 43—46). Ez a mese, melyet egy
usztsziszolszki asszony közlése alapján F r o l o v n é mondott el
nekem, különösen abban külömbözik a SzAW.-félétŐl, hogy 1.
ott csak róka és ló szerepel, itt pedig még bele-rum; 2. ott
másképen végződik a mese: «Azután a kovács fogót kovácsol,
a h ó d f o g á t k i h ú z z á k , a fejő-dézsát megcsinálják,
».
Egy másik változatát CZEMBER közli most (KOMÍ Moi^aH KBIBT>HC ez. füzetében) Pyq ^a CbÖKtip czímmel és megjegyzi, hogy:
«CbÖKNp» poieH Mepm (azaz: sekir roj'sen MepHHT>).
sokir jelentését Uszt'sz.-ban nem tudták megmondani. Egy
öreg vadász is csak annyit tudott mondani, hogy a «sokir vagy
t'éokir» valami állat; vö. SZAVV. sokir (cTap. CTOBO) rMepnHT>,
cantherius'; WIBD. éökyr, sökor (U.) 'Wallach'; LYTK. sokir cMepHHTb', Ud. s§kor; WICHM. sokir, é§kij 'Wallach' FUF. III. 125
(és KAEJ. OL. 144). | bel'e-rumiól csak annyit tudtam megállapí
tani, hogy «valamilyen állatnak a neve». | pudjásisni caípe6iii
6pocHJin' | nat'skini '3apt3aTb ! | t'sad§, LYTKiNnál pan (§kxi, tun,
tsade) 'BO.IXBT.', 'varázsló'. A fönt említett öreg vadász a tsad§
szót úgy magyarázta, hogy ez tulajdonképpen a. m. üard 'MOJIHÍH ; villám', Uardei 'villámom' j vai-íe purtte r ^aü Ka, ^aBaíi,
^aíi' | sgrjgn nonojiaMi'; pl. sgrjen ngbam 'nono.iaMi. KyiiHMT.'
nu§disteg cőe3i> BOHíaKa' I §d, ved < orosz Bis^b | pedentsaid perjitem 'no^oüHHKi. He cpy&ieHi.5 | kuznets < orosz KysHeiri J p§lai
< orosz nojiaTH | nuzedas cBbiTHHyjia' j sejsgma mufáas
TaKi.
ycTajia' j pes kíessien topedas 'ropaiHMH KJiemaMH npHTHCHyjrb'.
VAITOV

G. d u r i v a n.
olasni-vilasni gozja. nalgn kujim pi t'suze. bidmasni da kutasni kiini-viini. i(dzid vokis munas kiini-viini. iféetis saraiplakasg sijalas. mamis petas soed'Uini da i sede. ivan pelat'as
mamse sibitas. itdzid vok loktas da juualas: «mii-i§ te ta-lun,
ivan,
kijinh) — nme p§ zev i(dzid t'éukt'si kiji.)> — uno-ko
petk§dli.» ivan mams§ pelat'sis sibitas. itdéid vok suuas: «j§i
ivan, mamte pe tai kij§mid-vijemid/»
bara itdzid vok munas kiini-viini. jei ivan
karta-§(dz§s
doras sijalas. bat'is m§s juktavni petas da i sed§. bat'sg mams§
1
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moz-ze pglai-seregas sibitas. i^zid vok luktas. jgi ivan
pelaísis
batsg dzodz seras grimgas da suuas: ttbara pe me zev itd£%d
UukUi kiji.f> — «taj§ pg vgd abu UukUi — suuas i^lzid vok —
mamte da i baítg vijin!»
i^zid vok bara munas kiini-viini. ifóet vok kolíüas sur
puni. sur puuas da izjalas. zev jona kutas puni. amii-ne taje
smekaitísini kutis !» sije skgrmas da putkiltas tsante, a Jsis vorjas
puksas da telgbnas sinni kutas. itdzid vok loktas da i add'éas
pi£§n vetlises. «mii-ne te jgi duren keranh) — vad'd'éan ved p§,
tedan, mii kera. smekaitísini ísné-vaid kutis da me putkilti.v
séssa itdzid vok suuas: Hagla vetli pgfög orde.» petU§ ord§
munas ivan.
pgfégis suuas: «miila loktin, ivanh)
— «tagla
lokti.)) tag setas pgfég. jgi kutas munni gortas. tag pondas kisakasa kivni. jei d§zmas da stav tags§ t§v vile kistas. gortas loktas.
«kgn-ng tagjidh) — «smekaitísini, kiéa-kasa kivni kutis, da me
tgv vilg le fái.*
bara itdíid vok ivanes medgdni kutas. «mun-zg, vetli pgfög
ordg sovla.)) sovla munas, pina isun-ki^salas, pivsan slapaalas.
pg/sg orde voas. pejse juualis : «mii nin kol§, jgi duren?)) —•
«sovla lokti.» «gn tai n§ mi ja en nuh) — «vunedi.» sov kutas
nuni gortldn. vglgs add'éas. vglgs jukmes dorg nuuas da pondas
juktavni. vgv pgttgd'é juuas da i dugdas. «mu ng tajg e(tsa juug?
t'éas ég solala.)) jukmgsg sov kistas da vglgs bara kutas juktavni.
vgv bara oz ju. vglgs enovtas, da gortas munas. vok kutas ju•uásni: ^kgn-ne solidh) — utgdan vgd kgni. vglid ez kut juni da
me jukmgssg solali.n jgjgs vidasni da suuasni: uvglid pg ved
pgtis da sijgen ez kut juni.))
bara jgi durengs istasni pgjsg ordg párlla. «mija ng pg
loktin h) — npdnla.n «§n tai ne pg mija en nuh) — «sek ez
komi.)) pánjas pefág setas. jgi munas gortlán. pánjas kotskgdUsini
kutasni. jgi dgzmas, pdnjases találás da vokjasli vistalas.
séssa jgjgs gestajas koravni istasni. jgi suuas: «muéikjas
loktg, babajas eng loktg.)) mu&ikjas voasni. o-kgn-ng babajasidh) —
aivan durenid pg ez kor. sijg pg suiis babajasidli: Hi pg eng
loktg pop ding isjavni-surttavni.))
jgjgs mgdgdasni babajasla. jei suuas: nbabajas loktg, kagajastg eng vajg sitavni-kufáavni.)) babajas loktasni. «kgn-ng kagajasydh) — 9j§jid> pg ez kor.)) jgi séssa vetlas kagajasla. kiltég
7*
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jur-jivsdnis siblalas kagajasgs dod'd'g. et'ilgn juris pot§, mgdlgri
kokis Uege, kodlen sojis Uege, kodlen éili-d'zirjis Ueg§. séssa
kagajases kiskas gortas. babajas ad'd'éasni assinis kagajas da jona
kutasni bgrdni. Hdé-pe munam, kitísed'é asnimgs oz nat'skav
j§jid /»
séssa bidsen vokjasisked ts§ts povzasni da munasni. j§Í
duren kerka-g^'égsse bostas da kutas na bersa veUsini. vetísas,
vgtíéas da b§r berged'tsas gortas, da §ni ol§-vile.
Bolond

Iván.

El-van egy házaspár. Nekik három fiuk születik. Felnőnek
és kezdenek vadászni (fogni-Ölni). A legnagyobb (tkp. nagy)
testvér megy vadászni. A legkisebbik (tkp. kicsiny) a csűr
deszkájára tesz hurkot. Az anyja kimegy etetni és beleakad.
Iván az ágypolczra dobja az anyját. A legidősebb testvér jön
és kérdezi: «Hát mit fogtál te ma, Iván?» — «En egy nagyon
nagy fajdkakast fogtam.» «Nos hát mutasd.» Iván ledobja az
anyját az ágypolczról. A legidősebb testvér mondja: «Bolond
Iván, hiszen az anyádat fogtad meg — ölted meg!»
Megint elmegy a legidősebb testvér vadászni. Bolond Iván
az istálló ajtaja mellé tesz hurkot. Az atyja kimegy a tehenet
itatni és beleakad (a hurokba). Az atyját éppúgy mint az anyját
az ágypolcz sarkába dobja. Jön a legidősebb testvér. Bolond
Iván a polczról a padló közepére dobja az atyját és mondja:
«Megint nagyon nagy fajdkakast fogtam.» — «Hiszen ez nem
fajdkakas — mondja a legidősebb testvér — anyádat és atyádat
is megölted!»
A legidősebb testvér megint elmegy vadászni. A legkisebb
testvér (otthon) marad sört főzni. Sört főz és (izzó) köveket
dob (a kádba). Nagyon erősen kezdi főzni. «Mit kezdett ez gú
nyolódni!)) Megharagszik és feldönti a kádat, ő maga a teknőbe
ül és a lapátocskával (kavarófával) elkezd evezni. A legidősebb
testvér hazajön és meglátja, a mint az csónakázik (tkp. a csó
nakon menőt). «Hát mit csinálsz te esztelen bolond ?» —
«Hiszen látod, tudod, hogy mit csinálok. A sörmust elkezdett
gúnyolódni és én földöntöttem.»
Ezután a legidősebb testvér mondja: «Menj a nagyanyá
hoz komlóért.» Iván megy a nagyanyához. A nagyanya mondja:
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« Miért jöttél, Iván ?» — «Komlóért jöttem.» A nagyanya komlót
ad (neki). A bolond kezd hazamenni. A komló elkezd zizegni.
A bolond megharagszik és az egész komlót szélnek ereszti (szélre
szórja). Haza jön. «Hát hol van a komló?» — «Gúnyolódni,
zörögni kezdett, és én szélnek eresztettem.))
Megint elküldi a legidősebb testvér Ivánt. «Eredj, menj a
nagyanyához sóért.» Sóért megy, a boronát ujjára húzza (gyűrű
helyett), a fürdőkamrát fejére teszi (kalap helyett). A nagyanyá
hoz jön. A nagyanya kérdezi: «Mi kell már, esztelen bolond ?»
— «Sóért jöttem.w «Hát az imént mért nem vittél (sót)?» —
•«Elfelejtettem.» A sót kezdi hazafelé vinni. Meglát egy lovat.
A lovat a kúthoz viszi és kezdi itatni. A ló jóllakásig iszik és
abbahagyja. «Mit iszik ez keveset? Eögtön megsózom.» A kútba
önti a sót és megint kezdi a lovat itatni. A ló megint nem
iszik. A lovat ott hagyja és haza megy. A bátyja kezdi kér
dezni: «Hol van. a só?»> — «Hiszen tudod, hogy hol van. A ló
nem akart inni és én megsóztam a kutat.» A bolondot meg
szidják és mondják: «A ló jóllakott és azért nem akart inni.»
Megint elküldik a bolond esztelent a nagyanyához kanál
árt. «Hát miért jöttél?» — «Kanálért.» «Hát az imént miért
nem vittél ?» — «Akkor nem kértek.» A nagyanya kanalakat
ad neki. A bolond megy hazafelé. A kanalak elkezdenek csö
pögni. A bolond megharagszik, a kanalakat összetapossa és el
mondja (ezt) bátyjainak.
Ezután küldik a bolondot vendégeket meghívni. A bolond
mondja: «Emberek jöjjetek, asszonyok ne jöjjetek.» A férfiak
jönnek. «Hát hol vannak az asszonyok?)) — «Bolond Iván nem
hítta őket. 0 azt mondotta az asszonyoknak: cTi ne jöjjetek a
paphoz ereszteni, durrantani'.*)
A bolondot elküldik az asszonyokért. A bolond mondja:
«Asszonyok jöjjetek, a gyerekeiteket ne hozzátok szarni- h úgy ózni.»
Az asszonyok jönnek. «Hát hol vannak a gyerekek?» «A bolond
nem hítta őket.n A bolond ezután elmegy a gyerekekért. A lép
cső tetejéről dobálja a gyerekeket a szánba. Az egyiknek a feje
hasad meg, a másiknak a lába törik el, kinek a karja törik el,
kinek a nyakszirtje törik el. Azután hazaviszi a gyerekeket. Az
asszonyok meglátják a gyerekeiket és nagyon elkezdenek sírni.
« Menjünk innen, a míg minket magunkat meg nem öl a bolond!»
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E r r e m i n d a testvérekkel együtt megfélemednek és elmen
nek. Az esztelen bolond fogja a ház ajtaját és u t á n u k kezd
futni. Üldözi, üldözi és visszafordul haza, és most él-van.
J e g y z e t e k . E z t a mesét IIe3Morb falvában (a Vicsegdam e l l e t t ; 52 versztnyire Uszt'sziszolszktól észak-keletre) hallotta
C z e m b e r . A mesét C z e m b e rrel és F r o 1 o vval néztem á t .
kiini-viini
'jioBUTb-yönBaTb = oxoTHimaTb 5 ; vini c y6iiTb', a
p e r m i nyelvjárásban (EOGOV) vijni c yóüTb\ vijni mortes fyŐHTb.
qejroBtKa', a v o t j á k b a n is vij-, Sar. vi-, vij- (MUNKÁCSI), vilin,
G. viini, vini J., viiini MU. (WICHMANN). Lehetséges tehát, hogy
itt az eredetibb i őrződött meg, de n e m lehetetlen, hogy csak
a kiini h a t á s a alatt lett ebben az ikerszóban vini-ból viini. \
f
sarai-plaka
n.iaxa BB c a p a t ' ; plaka ' m i a x a ; TOJiCTaa ^ocKa' j
C
sijalas CHJIOKB iiocTaBHJiB5 | sogd'téini CCBHO ^ a x b ; szénát a d n i '
peleit-serggas
'BT. yroJiB noji. 5 | grimgas 'rpoxHyjrb, öpocn;rb cr>.
niyMOM'b'.

izjalas c ropfraie KaMnn onycnLiB BT, ^aHi.' | smekait'tsini<:
orosz Ha-CMixaTbifl | putkil'tas 'onpoKHHy.i'b' ] £&m<qaHT. \ vorjas
* B I Kopbiro' | telgb rjionaTKa ^Jia npHroTOBJieHia nnBa 5 ( duren
< orosz ^ypeHb | Uué-va c cycjio; árpáié, sörlé, sörmust 5 .
kiéa-kasa kivni 'niypmaTb, myMBTb5 | dgzmas reMy n e n o HpaBHJiocb, Ha^;orBjio' j tev vile kiutas cHa BBTepB nycTHJiB'.
r
piiía t'suú-kitsalas
fíopOHy Ha najieuB Ha^'B;ii> (BMBCTO!
KOJibn;a) | pivsan sl'apaalas 'őaHio BMBCTO mjiaiibi Ha^íui.' | pgttgd'z ^ocbiTa' j t'sas < orosz ceíi-tiacB | sijggn cnoTOMy' | ez kut
juni 'nepecTajia niiTb'.
kotskgd'tsini 'nocTyKHBaTb, myMBTb' | találás f pacTonTajrb\
isjavni c63;j,BTb őe3B niyMOMi/ [ surttavni 'nep^íiTb (rpoMKo)' j
sitavni
cpaTb' | kufáavni
'MO^HTbca' | kil'űe jur-jivsánis CCB.
BepxHeíi njioma^Kii Kpujibua, r e p e s i , Kpbi.ibn,o' | pote pacKoaoJiacb'; potni cJionHyTb, cjioMaTbca' | t'sege rnepejiOMajiacb' ! kittsed'z c noKa\

7. mamtem

niv

da mama

niv.

oleni-vileni gozja. nalen niv vgli. mamis kulg. bat'is ietka,,
vajas, táéti-pán miskem va§n verdni kutasni niles. gt'isid t'etka
istas sgrt-tgb poéjavni nilgs. sgrt-tgb poéjalas da sgrt-tgb i veje.
sgrt-tgb vgjg, karnannas krukalas da krukalas, úe-kid'z oz sur.
kajas da t'gtkaisli vistalas. t'gtka suuas : «me tenUid lovtg bosta,
mun kidé gazid, sert-teb lepti.» niv led'ééas da vaad sungisas.
sungisas da zev mitt'sa ul'ijsa voas. munas da munas da ma-sor
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voas. mate oz uunist, oz krukist, vofáe munas da ngk-sor voas.
n§kt§ oz Uunist, oz krukist, vofize munas, da ad'd'éas, tev jilin
ifégük kerka bergalg. vkerka, kerka, suvtlih
kerka suvtas da
pervoi jem vile tuvíísas da vgl'is pos vilas voas. séssa kerkae
piras. kerkain t'gtka pukale. ut'etka, ietka ! menam sgrt-tgbjei veji.v
t'gtka suuas : «ment'sim-kg ekmis ki(tsi-pi pivsgdan, me tenid bur
veföa da i sert-tgb ad'd'éa »
niv kiféi-pi bostas, pivéane ledésas, da zev lesida da nebida pivsgdas. séssa kajas. vas a-íetka sili ifseük jassik setas
da suuas: «taje jassik górt d'inad vei lug vilg nu da vosti, séssa
sert-tebjid sure.»
niv munas da bara ngk-sorid volas, ma-sorid volas. séssa
górt vestas voas da gortas kajái, vei lug vile munas, jassik voétas. jassikis zev itdzid, zev mi fsa kerka petas. kerka § piras, ker
kain sgrt-tgb da zev una dobra.
üetkajas loktasni vidlini da med lun aésis nivsg mgdgdasni
sgrt-tgb poijavni. niv led'zsas, sert-teb narosne vgitas. mamii kajas
vistavni. mam suuas: «mun, bur niv, sgrt-tgbjidla, sunistli.»
niv led'zsas da sunistas. uHifóa vile voas, í'éssa ma-sor voas. ma
krukalas da isunalas. séssa ngk-sor voas. nek krukalas da t'sunalas. séssa kerka voas. kerkag pirni kutas da oz list jem vile
suvtlini. kid'z-kg diren piras da vasa-ígtkali
vistalas : «menam
sgrt-tgb veji.)) — «ekmis kiféi-pi k§ pivéanin pivsedan, sert-tgb
ad'd'zam.»
niv kiféi-pi serding puktas da serdjig tirji pivsang ledzégdas. pivéanin korgé-dinnas gkmisnansg svaUkgdas. igtka sili setas
bura ijdzid jassik da gortas tsgktas nuni da voétini.
gortlán niv munas da ma-sor dinin da ngk-sor dinin bara
isunalas da krukalas. gorte voas, jassik vostas. jassikis bi petas
da vai kerkais soüéas.
A mostohalány

é s a z é d e s l á n y (tkp. az anyátlan lány
és az anyás lány).

El-van egy házaspár. Nekik volt egy leányuk. Az anya
meghal. Az atya mostohát hoz. Moslékkal (tálat-kanalat mosott
vízzel) kezdik a leányt táplálni. Egyszer a mostoha elküldi a
leányt fonalmatringot kimosni. A fonalmatringot mossa és a
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fonalmatring alámerül. A fonalmatring alámerül, vederhordó
rúdjával halászsza és halászsza, semmiképpen nem kerül meg.
Hazamegy (tkp. fölmegy) és elmondja a mostohájának. A mos
toha mondja: «En lelkedet veszem (megöllek), menj, a hogy
kedved (tartja), a fonalmatringot hozd fel». A leány lement (a
partra) és a vízbe veti magát. Beleveti magát és egy nagyon
szép utcza jön. Megy és megy, és mézes patak jön. A mézből
nem nyal ujjával, nem nyúl bele ujjával, előre megy és tejfölös
patak jön. A tejfölből nem nyal, nem nyúl bele ujjával, előre
megy és látja, a szélen egy kicsike ház forog. «Ház, ház, állj
meg!» A ház megáll és először tűre lép és éppen a lépcsőre
jut. Azután bemegy a házba. A házban egy asszony ül. «Néni,
néni, az én fonalmatringom alámerült.» Az asszony mondja:
«Ha az én kilencz kutyakölykömet megfürösztöd (gőzölteted a
fürdőkamrában), én jót teszek veled (tkp. neked) és megtalálom
a fonalmatringot.*)
A leány fogja a kutyakölyköket, lemegy a fürdőkamrába
és nagyon jól és gyöngéden megfüröszti. Azután fölmegy (a
házba). A vízi asszony egy kicsike ládát ad neki és mondja:
«Ezt a ládát vidd házadhoz a zöld rétre és nyisd ki, azután
megkerül a fonalmatringod.»
A leány megy és megint jön a tejfölös patak, jön a mézes
patak. Azután a ház elé jön és haza megy. A zöld rétre megy,
kinyitja a ládát. A ládából egy nagyon nagy, nagyon szép ház
jön ki. Bemegy a házba, a házban (ott van) a fonalmatring és
nagyon sok jó.
A mostoháék jönnek nézni és másnap a saját leányukat
küldik fonalmatringot mosni. A leány lemegy, a fonalmatringot
szándékosan (a vízbe) alámeríti. Hazamegy az anyjának elmon
dani Az anya mondja: «Menj, jó leányom, a fonalmatringodért,
merülj alá.» A leány lemegy és alámerül. Egy utczára jön, az
után mézes patak jön. A mézbe belenyúl az ujjával és nyal
belőle. Azután tejfölös patak jön. A tejfölbe belenyúl az ujjával
és nyal belőle. Azután egy ház jön. Kezd bemenni a házba, de
nem mer a tűre lépni. Valahogyan idővel (hosszú idő múlva)
bemegy és a vízi asszonynak elmondja: »Az én fonalmatringom
alámerült.» «Ha a kilencz kutyakölyköt a fürdőkamrában gőzöl
teted, megtaláljuk a fonalmatringot.))
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A leány kosárba teszi a kutyakölyköket és rázva (fel
dobálva) viszi le a fürdőkamrába. A gőzfürdőben mind a kilenczüket a fürdősöprű nyelével csapkodja. Az asszony egy elég
(tkp. jól) nagy ládát ad neki és megparancsolja, hogy vigye
haza és (ott) nyissa ki.
A leány hazafelé megy és a mézes pataknál és a tejfölös
pataknál megint nyal és belenyúl az ujjával. Haza jön, kinyitja
a ládát. A ládából tűz jön ki és a régi ház odaég.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét is C z e m b e r közölte velem,
a ki egy Vícsegda-menti faluban hallotta egy leánytól. L. még
a 3. mese jegyzeteit.
ietka <z orosz TeTKa; jelentése 'TeTKa; Maiiixa' | sert-t§b
c
'MOTOKT. HHTOKT,' | krukalas JOBHJia, ^oCTaBajia' | sungisni 'HtipHyTB B'b BO,ny, öpociiTLCH BT. BO,ny, oKyHyThca' | uU/éa < orosz
yjiHD;a | oz tíunist 'He OTBt^ajia, KOBHpHyjia'; oz krukist 'He
KOJiynHyja'; t'sunistni cegyenesen tarcva az ujját nyúl bele', krukistni pedig 'meghajlított újjal nyúl bele, turkál benne' (vö.
orosz KpwKz 'horog') j pervoi < orosz nepBHÍi | kijéi-pi (vagy
kiféipianes v. kifáan-pianes) 'kutyakölyköket'.
jaiiik <. orosz HUJÍHKT. | vasa-t'etka cBO^;aHaa TeTKa' (1. FUCHS,
KSz. XII. 234) j górt vestas 'KT> ^oiny'; véste 'elé, szembe', pl.
me véste puktisni samevar 'npoTHBT. MeHa, nepe,no MHOÍI noCTaBHüH caMOBapi.; elém, velem szembe tették a szamovárt' j
dobra < orosz ,xo6pa. A KOMÍ MOÍinaH KHBT»ac-ban CZEMBEE a
dobra szót a zűrjén SMÖyp ( = em-bur) szóval helyettesíti.
t'etkajas 'MaHMxa CT> OTIIOMI>'; a többesszám ilyen haszná
latára nézve vö. a 3. mese jegyzeteit. | narosne< orosz Hapo^HO [
sunistas 'HtipHyjia' | kores-dinnas 'py^iKoft BT>HHKa'.
8. pipiristi

sekel.

gozja oleni-vileni. nalen kujim niv vijim. bat'is bazarg
munas da i,déid nivlii juualas: «tenid kutU§m sarapan kole?» —
nmem kole agl'itskei sarapan.» ser-kost nivlis juualas:
aten
kuj-sem kole?» — «mem kole lez sarapan.» d'éol'a nivlis juualas:
aten kujsgm kole?)) — v-mem kole pipiristi sekel.»
bat'is bazare munas. iclzid nivli nebas aglitskei sarapan.
ééssa ser-kost nivli iiebas lez sarapan. ifóet nivli kor sas da kor
dás ; pipiristi sekel oz jugdi. ber gortas loktas. i^zid nivli setas
agtiiskei sarapan. ser-kosli setas lezes. d'éol'a nivli nem-tor oz lo.
baíis med bazare med§d'fsas. i^iid 'nivlis juualas. i^lSid
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niv koras garusngi sarapan. ser-kos niv koras rud sarapan. dzola
niv koras bara pipiristi sgkgl. baí nebas i^léid nivli garusnei
sarapan, ser-kosli rudes. dzola nivli korsas da korsas, da oz
jugdi. bara bai bazarié loktas. i(díid nivli éetas garusngi sara
pan, sgr-kostli rudes. med ijégtli ningm ez sed.
i/égt niv askinas koétas nán. sija ééééa • nopjdéas da munas.
munas da munas, da prgskurna ordg voas. uprgskurna matuska,
pipiristi sgkglgs on-e tgdh> •—• «tgda eékgn, da tenid ved oz sed.)>
ééssa prgskurna velgdas. «te munan da munan, da vez lug voas.
te set't'ég éavknit kos sukartg. séííég uékgd'íéasni da te seki i bőst.
ééssa te lok. lökni pondan da vgííéini kg pondasni, te vilié éavknit.»
niv sikdzi keras, kidé Ugktas prgskurna. bgr voas prgskurna
ordg űzni. prgskurna ordin uzas-soilléas. askinas munas gortas.
gortas voas. askinas viíékog petasni. dzola niv pipiristi sgkgl
pdétalas da viíékog tsgts petas. viíékog petas, viíéko seras suvtas.
bidtgn si vile pop i d'ak ilalgni. ée'ééa sijg éivéitgflzis ber petas,
med iie-kod oz addziv. íéoijas éivégm bgras viíékoié voasni, kutasni viétavni: nattg d'ivg! te vek gtarg gort-olan, vilíkoad on
petav, a kujsgm jugid-pdékgma niv volis ! aski petav da vifágdli.*
askinas bara viíékog zvgniiasni. bara stavnis viíékog pe
tasni, baíis, íéoijasis i mamis. dzol'a niv bara pdétalas da viíéko§
petas. viíéko-sgrg suvtas. bara pop i d'ak ilalgni: sejigm sij§
jugid. sije ééééa ber loktas éivéiteflzid. petas da silen íéojid vgííéas : kiííég taje munas ? dzola niv kulas da puktas paíé-kolastg.
sije íéoi vitdzgdas, mamjasli viétalas: «mi ordg piris jugidpdékgmaid.» mamjas loktasni, kutasni juuavni: «mi ordg ne-kod
ez voli ?»
askinas bara viíékog mamisjas munasni. dzola niv kvaíiííéas, pdé-kgm abu! ééééa bgrdas da bgrdas.
ééééa sija bara ndú koétas da mgdgdíéas pipiristi sgkgl
koréni. bara munas prgskurna ordg. prgskurnali viétalas. prgs
kurna suuas : «et-pirte kg en ku£ vidéni, mgdiétg oz nin sed. te
bara seííég mun da bara kos ndiitg éavknit.)) munas da éavknitas.
pipiristi sgkgl boétas da munas. munni pondas, si-bgréa stavnis
veííéasni. kos ndntg bara kojiétas, ééééa kos ndú vilad uékgd'íéasni. sije bara kutas munni. kos ndnid silgn bire. bara stavis
kutas vgííéini, matg voas, pdé-kgm bidsen koéavlasni, pipiristi
sgkgl mirddasni.
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sije munas b§r preskurna orde. preskurnaked berdasni da
berdasni. gortas munas preskurna ordis. bai i main gortanis.
gortas bara bgrdas da bgrdas. séssa zev soga pondas óvni. séssa
mamis kule. vit'skoe nuuasni da siledasni da d'éebasni. séssa ber
voasni gortas da eni oleni-vileni.
pipiristi

s§kel.

Egy házaspár él-van. Nekik három leányuk van. Az atya
vásárra megy és a legidősebb leánytól kérdezi: «Milyen ruha
kell neked?» — «Nekem angol ruha kell.» A középső leánytól
kérdezi: «Neked milyen keH?» — «Nekem kék ruha kell.»
A legkisebb leánytól kérdezi: «Neked milyen kell?» — «Nekem
pipiristi s§kel kell.»
Az atya elmegy a vásárra. A legidősebb leánynak angol
ruhát vesz. Azután a középső leánynak kék ruhát vesz. A leg
kisebb leány számára keres meg keres; pipiristi sekel nem
található. Visszajön haza. A legidősebb leánynak odaadja az
angol ruhát. A középsőnek odaadja a kéket. A legkisebb leány
nak semmi se jut.
Az atya másik vásárba készül. A legidősebb leányt meg
kérdezi. A legidősebb leány teveszőr-ruhát kér. A középső leány
szürke ruhát kér. A legkisebb leány megint pipiristi sekel-t kér.
Az atya vesz a legidősebb leánynak teveszőr-ruhát, a középső
nek szürkét. A legkisebb leány számára keres meg keres, de
nem akad (nem található). Megint jön az atya a vásárból.
A legidősebb leánynak odaadja a teveszőr-ruhát, a középsőnek
a szürkét. A legkisebbnek semmi se jutott.
A legkisebb leány másnap kenyeret szárít. Azután hátára
veszi a zsákot és elmegy. Megy, megy, és elérkezik az ostyasütő
asszonyhoz. «Ostyasütő anyuskám, nem ismered-e a pipiristi
s§kel-t?» «Ismerném, de neked nem jut (te nem tudod meg
szerezni))). Azután az ostyasütő asszony tanítja: «Te mész, mész,
és zöld rét jön. Te szórd oda (szórd el ott) a száraz kétszer
sültedet. Oda (arra) rávetik magukat és te akkor vedd. Azután
gyere (vissza). Jönni fogsz és ha üldözni kezdenek, újból szórj
(nekik).»
A leány úgy tett, a hogy az ostyasütő asszony megparan-
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csolta. Visszajön az ostyasütő asszonyhoz meghálni. Az ostya
sütő asszonynál meghál-megpihen. Másnap haza megy. Haza
jön. Másnap templomba mennek. A legkisebb leány felölti a
pipiristi 8§k§l-i és szintén elmegy a templomba. A templomba
megy, a templom közepére áll. Mind rábámulnak a pap és a
kántor. Azután az istentisztelet végére (az éneklés végére) vissza
megy, hogy senki se lássa. A nénjei az éneklés (istentisztelet)
után jönnek a templomból, kezdik mesélni: «Csodák csodája!
Te egyre csak otthon ülsz, nem mész a templomba, pedig milyen
fényes-ruhájú leány jött! Holnap menj ki és nézd meg.»
Másnap megint templomba harangoznak. Megint mind
nyájan templomba mennek, az atyja, nénjei és az anyja. A leg
kisebb leány megint felöltözik és elmegy a templomba. A temp
lom közepére áll. Megint (rá) bámulnak a pap és a kántor:
olyan fényes ő. Azután visszamegy az istentisztelet végére. Ki
megy és az ő nénje utána megy: hová megy ez ? A legkisebb
leány leveti (a ruháját) és a kemencze és a fal közé (tkp. a
kemenczeközbe) dugja. Ezt látja a nénje, elmondja az anyjáéknak: «Mi hozzánk ment be a fényes-ruhájú.» Az anyjáék jön
nek, kezdik kérdezni: «Mi hozzánk nem jött senki sem?»
Másnap megint templomba mennek az anyjáék. A leg
kisebb leány odanyúl — nincs ruha! Ezután sír meg sír.
Azután megint kenyeret szárít és elindul a pipiristi sek§l-t
keresni. Megint az ostyasütő asszonyhoz megy. Az ostyasütő
asszonynak elmeséli. Az ostyasütő asszony mondja: «Ha egy
szer nem tudtad megőrizni, már másodszor nem tudod meg
kapni (nem kerül kezedbe). Menj megint oda és szórd el megint
a száraz kenyeredet". Megy és elszórja. A pipiristi s§kel t fogja
és megy. Kezd menni, mind utána rohannak. Megint elszórja
a kétszersült (tkp. száraz) kenyeret, erre rávetik magukat a
kétszersült kenyérre. 0 megint kezd menni. A száraz kenyere
kifogy. Megint mind kezdi őt üldözni, szükségbe jut (azaz.nem
tehetett semmit se), a ruhát egészen széttépik, a pipiristi sek§l-t
elragadják.
0 visszamegy az ostyasütő asszonyhoz. Az ostyasütő aszszonynyal együtt sírnak meg sírnak. Hazamegy az ostyasütő
asszonytól. Atyja és anyja otthon (vannak). Otthon megint sír
meg sír. Azután nagyon szomorkodva kezd élni. Azután meg-
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hal az anyja. A templomba viszik és elkántálják és eltemetik.
Azután megint hazajönnek és most élnek-vannak.
J e g y z e t e k . Ezt a mesét IlajieBiiULi faluban hallotta
A. A. C z e m b e r (több mint 50 versztnyire Uszt'sziszol'szktól
nyugatra a jarenszki kerületben a Vicsegda mellett). A s§kel
orosz szó < COKOJITB 'sólyom'. A pipiristi vagy pipiriski vagy
pipilisti sekel (? tüzes sólyom, tűzsólyom)-ról úgy látszik többféle
mese járja. Ebben az itt közölt mesében valami szép ruhát
jelent (esetleg valami ruhadíszt, tollat, a mely fényessé teszi az
ember alakját). Egy öreg asszony szerint a pipiriski s§k§l ma
dárnak a neve {sekgl 'sólyom'). Egy usztszíszol'szki öreg ember
pedig azt felelte kérdésemre, hogy pipiriski sek§l egy embernek
a neve, a ki a mese szerint másodszor nősült meg ós akkor
eljön az első felesége, a kivel pipiriski sgk§l azután elmegy.
Mikor az első felesége megtalálja, ezt énekli az ablaka alatt:
pipiriski sek§l§i, s§kel§i,
vaí babáid me voi, me voi
kujim-§kmis va saje, va saj§,
kujim-gkmis mu sajg, mu saje.
«pipiriski s§k§l-om, s§kel-om,
régi feleséged én eljöttem, eljöttem
három-kilencz folyón át, folyón át (tkp. mögé),
három-kilencz országon át, országon át. »*)
Itt megint embernek a neve vagy talán csak beczézö neve,
kedveskedő megszólítás. A sek§l kod' («mint a sólyom») mifóa
(«szép») értelemben is használatos; pl. s§k§l-kod'deiina 'szép fiú'.
vijim, Uszt'sziszolszkban em 'van' | sarapan < orosz capa*aHT> | agUtsk§i<i orosz aHrjiÍHCKÍíi | ser-kost niv vagy s§r-kos niv
'középső leány' | ten, Uszfsziszolszkban tenid, ted c neked' j oz
jugdi cHe Haxo^HTca'.
garusnei < orosz rapycHLin 'teveszőrfonalból való' [ nopjáéni
'nojioaíHTB KOTOMKy Ha nJie^H' (vászonból való zacskónak, kisebb
zsáknak négy csücskére zsinórt erősítenek ós úgy viszik mint a
katona a bornyúját) | prgskurna < orosz npoca>opHfl, az az aszszony, a ki a szent ostyát süti, rendesen a legokosabb asszony
a faluban | éavknit c 6poct, pa3ÖpocL' | sukar < orosz cyxapt
'kétszersült'; ezt jelenti a kos ndn is 'száraz, szárított kenyér',
*) Vö. a következő mesét, a hol az asszony szintén utána
megy a férjének, a ki §kmis mu 8aj§, gkmis va saj§ 'kilencz
országon túlra, kilencz folyón túlra ment'.
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kisebb kenyérdarabok, a melyeket másodszor tesznek a kémen -

czébe szárítani.
nzas-soiiUas 'nocniiTB-OT^oxHeTB' | UeU rendesen 'együtt',
itt 'szintén' | d'ak < orosz ,a,baKB, .Hbaqeiíb j ilalgni f3a3BBaiOTca' |
sivsitg^'zis f^,o OKOHqama eaysKŐH'; sivég 'KOH^aeTea diyjKóV
attg d'ive caxB ,H;HBO !' (1. KALIMA. Die russischen Lehnwörter im
Syrjánischen; SUS. Tóim. XXIX. 37) | etarg 'BB o^Hy CTopoHy,
O^,HO H Toate'; pl. me etarg vek gíik tor vgféa 'a ITBJIBIÍÍ ^eHb
O^HO H Toace Bee ^BJiaH)' J gort-ovni '^oMOBHinaTB'; me gort-ola
C
H ,H0M0BHHTiai0, JKHBy flOMa'.
zvenitasni fno3BOHaTi.' | kutas 'cHHMeTB5 j patí-kolastg cMea:^y
ne^Koü H CTBHOÍÍ BB meüb'.
kojistas cBbi6pocHTB5 [ mate voni 'nonacTb BB ÖB^y, BB
Hyayjy'; matg voas inmero He MOJKeTB ^BJiaTB' | koéavlasni
f
pa3opByTB' | mird'dasni 'oTHHMyTB'.
siledasni 'OTÜOIOTB3.

9.
olisni-vilisni kor-k§ zev nin vaéen mu-ujlzalié gozja. nalen
véli pi. lunnas sije véli pon, voinas zev mijéa tom mórt. etíéid
pinis ensg istis kordéni sar ordg. en vetlis, gortas voiis, sue :
«'seta nilgs, med pon sajg-kg. kus med gük vojen vg(t'éas menam
kerkaéán, olan-insán gortg(dzis kert-pos\ — suiis sar.)) — «eng,
en sogsif)) suiis pi. stav jgzsg íéukgrtis, gük voj§n vgj'éis kgrtpos. sar senzg.
en bar a munis sar ord§. nk^dzi-tig pon sajg niv éetah) sue
sar pon-enli. ^med nin, séta, vgféas-kg gük vojen menam gsin
ulg pu-t'éukgr, med stavis kaijasis éilgni pu-t'éukgr as' •— suiis pg
sar)) loktgm-miét vistale en pili, zev soga. «en§, en sogéi)) sug pi.
bidsgn vodisni, uzgni. pon jezes t'sukertis, stavsg vejéis.
enis bara munis sar ordg kordéni. ugni loe nin setni nivtg
pi sajg)) *sug. «og ted, kidz-ng pon saj§ séta niv/)) sug sar. «éeta
ing, gük vojen kg vgféas mem vit'éko éiliéjasgn, stav kglujgn))
suiis sar. en vivti soga loktis gortg, viétalis pili. «en sogéi, engi!»
vodisni űzni. asiv keílas sar-gsin ulin viíéko, éilgni, bid-tor em,
zev gaza, mi(t'éa.
en bara munis kordéni. sar sug: (imiikeran? log ing setni.))
sar-niv pon sajg munis vergs sajg. vodtedisni űzni. sar-getir berdas, kerka-berdas rozgdis roz, vi(dzgdg: niv uzg zev mi(t'sa tom
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mortkgd. asivnas íééiiéeni. sar-ggtir nivlié jualg: «kcdked uzin?)) —
«ponkgd.)> med voi bara sidz, ééééa koimed. sar-getir pir kijgdg,
nivlié efi-pgles juale, niv pir sue: «uzi ponkgd.))
enis, sar-getir, legdéis, ponjes vgtlis. sije pisjis ekmis mu
sajg, gkmis va sajg, joma-en
orde. ponlen ggtiris, sar-niv, pondis'
sijes koréni. med vödé (med voidgr) vetlis tedis orde juavni, kid'z
vereses koréni. tedié suiis: «voas kus-in, stavis oskgn tirema, nali
bőét jái. munan, munan, voas kus-in, stavis sen ka^sa, nali bőét
ankits. kajsaa kusgd'z volas jem§é kus-in, — bőét kert-torjas.
voas kor-ke kus, stavis lomdzg-soiíég, — bőét va.))
sar-niv, pon-ggtir munis, munis, dir munis. «voas
jomalen kerka. sen-pe tenad vergsidn viétalis tgdié.
oska kus-inin siblalis jdi-torjas, katsagé kus-inin ankété,
jemes kus-inin kgrt-torjas, kod kuza tuvtt'éalis; biia, Iomdzana
kus-inti kiékalis va.
j o m a gsin doras nebid sabdi pet'ékg, bur sinangn sinale,
rektalg. pon-ggtir űzni vezjiéis. joma lejdzis, vodtgdis vergsiskgd,
vajis kurid-tor juni. tom gozja juisni, onmovéisni. et'íéid, medié.
koimedéis kidz-kg vergs kurid tor kiétis volisedis. joma
ledzéis
vtala. vergs t'éuksalis getirsg, pondisni pisjini. ggtir sidz-ng vgj'éis,
kid'z gtaras. joma
vgtgdni, addig: dbugé. ez su. ité-mon gozja
ng gni olgni-vilgni zev bura, lesida.
Élt egyszer már nagyon régen egy földműves és a felesége
(tkp. földműves-házaspár). Nekik volt egy fiuk. Az nappal kutya
volt, éjjel nagyon szép fiatal ember. Egyszer a fiuk a czárhoz
küldte az anyját a (czár) leányát megkérni. Az anya elment,
hazajött, mondja: «cHozzá adom a leányomat, akár kutyához is.
Csak egy éjtszaka alatt csináljon az én házamtól, lakásomtól
az ő házáig vashidat 3 — mondotta a czár.» — «Anyám, ne
bánkódjál!)) mondotta a fiú. Egész népét összegyűjtötte, egy
éjtszaka alatt vashidat csinált. A czár elcsodálkozik.
Az anya megint elment a czárhoz. «Hogyan adjam a leá
nyomat kutyához?)) mondja a czár a kutya anyjának. «cNos,
hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én ablakom alá kertet (fa
csoportot) csinál, az összes madarak hadd énekeljenek a kert
ben' — mondotta a czár», jelenti visszaérkezése után az anya
a fiának, nagyon szomorúan. «Anyám, ne szomorkodjál)) mondja
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a fiú. Mind lefeküdtek, alszanak. A kutya összegyűjtötte a népet,
mindent megcsinált (az egészet megcsinálta).
Az anya megint elment a czárhoz a leányát megkérni.
«Most már hozzá kell adnod a leányodat a fiamhoz*) mondja.
' «Nem tudom, hogy adjam a leányomat kutyához!» mondja a
czár. «Odaadom, ha egy éjjel alatt templomot csinál nekem
énekesekkel, minden edénynyel (fölszereléssel))) mondotta a czár.
Az anya nagyon búsan jött haza, elmondotta a fiának. «Ne
búsulj, anyám!» Lefeküdtek aludni. Eeggelre a czár ablaka alatt
templom van, énekelnek, minden megvan, nagyon vígan, szépen.
Az anya megint elment a (czár) leányát megkérni. A czár
mondja: «Mit lehet csinálni (tkp. mit csinálsz)? Oda kell már
adni.D A czár leánya a kutyához ment feleségül. Lefektették
aludni. A czár felesége a falba, a ház falába lyukat fúrt, nézi:
a leány nagyon szép fiatal emberrel hál. Eeggel felkelnek.
A czár felesége kérdezi a leánytól: «Kivel háltál?» — ((Kutyá
val.)) Másik éjjel megint úgy (volt), azután harmadik (éjjel).
A czár felesége mindig meglesi, a leánytól egy és ugyanazt kér
dezi, a leány egyre mondja: «Kutyával háltam».
Az anyja, a czár felesége, megharagudott, elkergette a
kutyát. Az elfutott kilencz országon túlra (tkp. mögé), kilencz
folyón túlra, a joma-asszonyhoz (azaz a boszorkányhoz). A ku
tyának a felesége, a czár leánya, keresni kezdte őt. Legelőször
elment a varázslóhoz megkérdezni, hogyan keresse a férjét.
A varázsló mondotta: «Jön majd egy puszta hely (rét, tisztás),
az egész tele van medvével, ezeknek vigy húst. Mész, mész, jön
majd egy rét, csupa szarka van ott, ezeknek vigy borsót.
A szarkás rétig (rét előtt) jön majd egy tűs rét, — vigy vas
darabokat. Jön majd egyszer egy rét, az egész ég-lobog, — vigy
vizet.»
A czár leánya, a kutya felesége ment, ment, sokáig ment.
«Jön majd a joma háza. Ott van a te férjed» mondotta a
varázsló.
A medvés réten húsdarabokat szórt el, a szarkás réten
borsót, a tűs réten vasdarabokat, a melyekre lépett (a min
végiglépett); a tüzes, égő rét hosszában vizet öntött ki.
A joma az ablak mellett puha lent fon, jó gerebennel
meggerebenezi, fölgombolyítja. A kutya felesége éjjeli szállást

113

ZŰRJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK.

kért (hálni kéredzkedett). A joma beeresztette, lefektette férjével
együtt, hozott pálinkát inni. A fiatal h á z a s p á r ivott, elaludt.
Egyszer, másodszor. H a r m a d s z o r a férj valahogyan (inge) gallér
j á n öntötte be a pálinkát. A joma l e m e n t (a folyóhoz) vízért.
A férj fölkeltette a feleségét, elkezdtek futni. A felesége úgy csi
nált, m i n t először. A joma üldözőbe veszi, látja : nincsenek (ott).
Nem érte utói. A menyecske és férje pedig nagyon jól, kelle
mesen élnek most.
J e g y z e t e k : E mese közlője, a vil'-gort falvából való
C s e u s z o v , lehetőleg kerülte az orosz s z a v a k a t ; ezért v a n a
mesében a rendes krést'ánin helyett mu-u^zalié,
a rendes sad
helyett pu-iéuk§r, a rendes éten helyett berd.
med pon saje-ke c nycTb XOTA H 3a coöaity' | senz§ cy,n;HBJraeTCfl'.

med nin nycTb yarb5 | §ni lo§ nin éetni nivtg pi saj§
Tenepb npn^eTca JJKB oT^aTt ^o^b 3a cbraa' | kglui 'yraapB,
yőpaHCTBO, Bemn; dísz, edény, dolgok, kellékek' | asiv kezlas
C
KB yTpy.
mii keran CIITO noABJiaeinb', második személyű általános
alanynyal: r mit tehet az ember' | rozgdni 'átlyukaszt, átfúr (npo,a,bipaBHTb, npocBepjiiiTb)5 j kijgdg 'no^CMaTpnBaeTB' | gü-pelgs
jual§ fBce o,nno H Toase cnpauraBaeTB'.
med vodz, med voider 'cHa^ajia, cnepBa' j tgdis c 3naxapb'
(1. KSz. XII. 245) | kus in rnycToe MBCTO, iiojiaHa' | kusedz '/jó
nycToro MBCTa' j lomdze-sotíég cnbijiaeT,b-ropHTrb'.
kod kuza tuvtísalis fno KOTopHMb cTynaJia' | lomd'zana in
c

c

nbijiaioHi;ee, ropanjee MBCTO'.

sabdi cjieHrb' | sinan crpe6eHb' | sinavni StecaTb, pactiecbiBaTb | rektavni cHaMaTHBaTb HBTKH, npaaiy' | űzni vezjisis c nonpocHJiacb HO^eBaTb' | volis ca nyak köré tett szíj v. kötél, a
melylyel valamit visznek v. húznak, hordókötél (jiHMKa); gallér,
ingnyílás (Boporb)'; WIED. 'Hosentráger, Tragband (bei Lasten)';
volisgdis cno BopoTy' | Uuksalis cpa36y,3,H.iib' | gtaras v. gtarg CBB
o^,Hy CTopoHy; egyik oldalra' (úgy tett most is, mint mikor
odament, mint a hogyan először tett) | joma vetgdni rj. rHaTBca' |
5

abues CHXB HBTB'.

10.
vaégn olis-vilis pop. silgn v§li gük pi. pi silgn veledt'éis
zev suéa. tomen sijg voiis popé. ai silgn véli perié nin. vajgdis
sijg pise as piddíis as inas. pi pondis popavni. zev loii musa
perié pop-gozjali, kus régid najg t'éet'éenitísisni pinas. pinisg
Nyelvtudományi

Közlemények.
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bostis visgm, sijg kulis. pgris pop ne bara vit-pgv pondig popavni.
pop bostis aslis ottsdsisgs-u^zalisgs. susisni najg so gggillié sett'sgdz, kitíéed'z pop-ggtir oz velav nemets kiig.
pop-ggtir ding n§ pondis volivni d'akis. ottsdsis-u^zalis ne
d'akgs melpale sugdni, tal'avni. ottsdsis giisid volsalis kartase
itdzasgn, piris, zev soga pukale. pop sili sug: «mii sejsgma
sogsan?» — «kidz-ne on sogsi — sue u(dzalis — sutg vartgmags
kus dzinse, kolg vartni vil'-pgv.» popli zev musa, mii suris sili
zev bur ufdzalis.
utd£alis pirtis ijdzas paiísgrg kostini. güsid-ng pop kitísg-kg
munis, d'ak-ng loktis pop ordg, pop-ggtir ding. ujd&alis ad'déis,
kijgd'ésg. pondis golgdísini. pop-ggtir povéis. «kitísg-ng déebsan ?»
d'akgs istis patísgr vilas, ifáas piig, sijgs sebralis, tgbis. utdíaU4
piris pop-ggtir ordg. sue: ukolg itdéassg vartni.)) pop-ggtir sug:
nez-na kosmij) — «kidz ez kosmi!)) suiis utdzalis. séssa i(d'éast'suker bostis, ivlag kiskis, pondis vartni.
d'ak pondis gorzini: «oi, en vart, kii kud séta.)) utdzalis
sug: akié kud vartem doris, vai ing letdéa.)) d'ak gortas kotgrgn
munis, udzalié nopjasgn bgrsais vgíUis, d'ak bgrsa. d'ak ujzalisli
dás vartgm hah kié kud setis.
«so gd, ajangi. gt'ik paíisgrsis usi kié kud, mukgdsg ng d'zik
sidz karta vilanid vol'salinnid, koli eskg stavsg vil'-pgv vartni.))
pop senzg, mii udzalié zev bur suri: vattg senzana, kujsgm bur
udzalié mem surih)
gitsid pop kiiísg-kg bara munis. d'ak addéilis, kotgrgn popggtir ding loktis. u(dzalis ng sijgs bara kijgdg. ujizalis bara
pondis pimi. pop-getir bara povéis : «kitt'sg-ng log teng d'zebni ?»
ivlain itdzid pel'sa. pel'saos va sotísgm ponis. pop-ggtir dakgs
pelsag sujas, pgdlalas, tupkas. «gi£an-torjis matg vogmagé)), u(dzalis
sug. sais pelsaas u^zalis pondis vgt'sni gizan-tor. gizan-tor gudralis, vgv-doddg puktis, nuiis setísg, keni vgli dona.
pánid loii das-kik dodd'a vuzáéis-nebáéis. «ke2g, omgl'gs
nua/» vuzdsis-úebáéis sug: npetkedli, kujsgm sijg. surs gggit sgta.»
«as vilad vermemgn, as-dor vi^dégmen)) ujdíaliá sug. vostis,
omgl verg pisjg.
vuzdéis-nebdéié povéis, med-bgrja dod sajas munis. «ku£ku(, kuí-kut)) utdzalié sug. «<?n nin miiangs vergd, stav das-kik
dodsg iiin seta» sug vuzáéis-ngbdsis.
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utdzalis gortas lokti*. osjise: «vaji das-kik dod'. dona
kadin-ke setisni kié-kik dod'.o
d'ak gortas pivéis, missis.
pop bara munis. d'ak bara kotgrtis, goled't'ée. utdzalis popgetir pid'd'i nebid sien pos-vofáas sornitg: «og ted, og t§d, vostila
og, u(dzalisid jona nin pesl§dlis, vostila, og ?un?» pos-vo(d'zas
iföet roz. utdzalis su§ (pop-getir pid'd'i): «vaüi kuzte kiskiv,
malista kus.» d'ak mit't'sis, nazális purten évűid s§íis.
dak kotergn gortas. visni pondis. pop-getir kitlis, vidlg
dakes, juale, kor§ torjed't'sini: «torjed'űam.» dak sue: «torjedt'sam.
kivte vome sui.» pop-g§tir kiv vomas sujis. d'ak kurUsis, torjis
vomas kol'i.
pop-getir pondis sornitni nemets-nog§n. pop sai-pai muni,
ninem oz g§ger-vo. nazális sue: «so ed eg-ke iiemets-nognad vel§d
getirt§ tenisid sornitni.* nazális éo g§gil poplis bostis, gortas
munis. pop-gozja kolini semestem, sornitni abu kodkgd. §ni-na
oleni-vileni.
Régen élt egy pap. Neki egy fia volt. A fia nagyon értel
mesen tanult. Fiatalon lett pappá. Az ö atyja már öreg volt.
A fiát maga helyett a saját helyére hozta. A fia kezdett paposkodni. Nagyon jól érezte magát az öreg pap-házaspár (tkp.
nagyon kedves lett az öreg pap-házaspárnak), csakhogy nem
sokáig örvendhettek fiuknak. Fiuk megbetegedett (tkp. fiukat
betegség fogta el), meghalt. Az öreg pap megint újból kezdett
paposkodni. A pap vett maga mellé (tkp. magának) segítőt
bérest. Megállapodtak száz rubelben addig, a meddig a pap
felesége nem tanul meg németül.
A pap feleségéhez kezdett a kántor járni. A segítő-béres
a kántort meg akarja lepni, rajta akarja csípni (tkp. gondolja
elérni, rátaposni). A segítő egyszer szalmával hintette be az
istállót, bement (a házba), nagyon szomorúan ül. A pap
mondja neki: «Mit bánkódol úgy?» — «Hogyne bánkódnék az
ember — mondja a munkás — a te rozsodat csak félig (tkp.
felét) csépelték ki, újra kell csépelni.)) A papnak nagyon ked
ves (nagyon örült), hogy nagyon jó munkásra akadt (tkp. mun
kás akadt neki).
A munkás bevitte a szalmát a kemenczére szárítani.
8*
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Egyszer a pap elment valahová, a kántor meg eljött a paphoz,
a pap feleségéhez. A munkás meglátta, leskelődik. Elkezdett
kopogtatni. A pap felesége megijedt. «Hová bújsz el?» A kán
tort felküldte a kemenczére, a szalma közé (a szalmába), be
takarta, lefödte őt. A munkás bement a papnéhoz. Mondja;
«A szalmát ki kell csépelni.)) A papné mondja: «Még nem szá
radt meg.» — «Hogyne száradt (volna) megl» mondotta a
munkás. Ezután fogta a szalmacsomót, kihúzta az utczára,
elkezdte csépelni.
A kántor elkezdett ordítani: «Jaj, ne üss, húsz kosár (ga
bonát) adok (neked).» A munkás mondja: «Húsz kosarat csép
lés helyett, add ide, eleresztlek.» A kántor futva (tkp. futással)
ment haza, a munkás zsákokkal futott utána, a kántor után.
A kántor a munkásnak kész kicsépelt gabonát busz kosarat
adott.
•Itt van hát, atyám. Egy kemenczére való rakásból (tkp.
egy kemenczéből, egy kemenczényiből) húsz kosár jutott, a töb
bit meg egészen így hintettétek el az istállótokban, mind újból
kellett volna kicsépelni.)) A pap csodálkozik, hogy nagyon jó
munkása akadt: «Ejnye, csodálatos, milyen jó munkásom
akadt!»
Egyszer a pap megint elment valahová. A kántor meg
látta ezt, futva jött a papnéhoz. A munkás meg megint meg
lesi őt. A munkás megint kezdett bemenni. A papné megint
megijedt: «Hová rejtselek téged?» Az udvaron nagy kád van.
A kádban víz van tűz ellen. A papné a kántort a kádba dugja,
letakarja, lefödi. «Ténta miatt szorultságba jutottak», mondja a
munkás. Koromból kezdett a munkás a kádban téntát csinálni.
A téntát megkavarta, szánra tette, elvitte oda, a hol drága volt.
Találkozott vele egy 12-szánú kereskedő (tkp. eladó-vevő).
«Térjetek ki, ördögöt viszek!» A kereskedő mondja: «Mutasd
meg, milyen az. Ezer rubelt adok.»
«Ha bízol magadban, ha védeni tudod magadat*) (azaz:
ha bízol magadban, hogy védekezni tudsz az ördög ellen),
mondja a munkás. Kinyitotta, az ördög az erdőbe fut.
A kereskedő megijedt, a legutolsó szánja mögé ment.
nkid-kut, kut'-kut'», mondja a munkás. «Ne bánts minket, mind
a tizenkét szánt odaadom», mondja a kereskedő.
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A munkás haza jött. Dicsekszik: «Tizenkét fuvart (szánt)
hoztam. Drágaság idején (tkp. drága időben) huszonkét szánt
adtak volna!»
A kántor otthon megfürdött, megmosakodott.
A pap megint elment. A kántor megint odafutott, ko
pogtat. A munkás a papné helyett lágy hangon a pitvarban
beszél: «Nem tudom, nem tudom, kinyissak-e vagy n e ; a mun
kás már erősen megkínzott, kinyissak-e vagy ne?» A pitvarban
kis lyuk van. A munkás mondja (a papné helyett): «
*),
csak megsimogatom)). A kántor odadugta, a munkás késsel egy
szerre levágta.
A kántor haza futott. Beteg lett. A papné meghallotta.
Meglátogatja a kántort, kérdezi, kéri, hogy váljanak el egymás
t ó l : «Váljunk el egymástól.)) A kántor mondja: ((Váljunk el.
Dugd a nyelvedet a számba.» A papné a szájába dugta a nyel
vét. A kántor beleharapott, egy darabja a szájában maradt.
A papné elkezdett németül (azaz érthetetlenül) beszélni.
A pap elcsodálkozott, semmit sem ért. A munkás mondja:
«Lám hát, nem tanítottam-e meg a feleségedet németül be
szélni!)) A munkás száz rubelt kapott a paptól, hazament.
A pap és a felesége megzavarodottan maradtak, nincs a kivel
beszélgethetnének. Még most is élnek-vannak.
J e g y z e t e k : zev loii musa p§rié pop-gozjali coieHB CTajio
npiaTHO CTapHKaMT., nony ci> ateHOfi5 | régid naje Ueföenitíéisni
pinas cHe^,ojiro OHM jiioőoBaJiHCB, JIIOÖHJIH, jiacKajiH CBma5
pinise bostis visem cCBma B3ajia 6OJTE3HB' \ ottsásis 'HOMOIHHHKT.5,
u^zalis <pa6oTHHKT>5 | susisni naje so gegilié 'yroBopmracb OHH
s a 100 pyŐJieö5 | kiüt's§dz pop-ggtir oz velav nemets kil§ cnoKyji,a
nona^Ba He Hay^HTca HT>MeHKOMy a3BiKy' olyan értelemben,
hogy örökre, halálukig fogadja föl a munkást. | m§lpale 1. a 12.
sz. mese jegyzeteit. | su§dni ^oraaTB, 3acTaTB5, tal'avni CHCTOD>
TaTB5 j vol'salis kartas§ ifáasgn cycTJiajrB XJTEBTI COJIOMOH'.
kijed'Hs§ 'no^KapayjiHBaeTii' [ sebralis cyKyTajia', t§bis f3aKpBLia5 | i(dzas-Hsuk§r 'nyKb COJIOMBI, oxamta, n y m a ' .
kié kud vartem dórié, vai in§ lefíza c20 KOpoőoBT, IÍMT.
MOJIOTHTB (BMÍJCTO MOJIOTBÖBI), ^aBafi, OTnymy' | kot§ren munis
"ötroMT. nomejiB'.
*) Extrahe membrum (penem).
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so gd 'BOTE. B t ^ b ' | gtik paiiégréis

CB O^HOÍÍ KJia^n, CKOJILKO

f

Bxoflmio Ha ne^Ky' | senzana y,a;HBHTeJibHO, ^HBO !'.
pel'sa cKa,HKa' | soiisgm ponis COTT> noacapa 5 | pgdlalas c 3ac
KpHjia', tupkas c3aTBopnjia (rátette a fedelét)' | giéan-tor
qep5
c
HHJia | gudralis
HaMBuiajii.'.
keíe 'cTopoHHTecb' | omgl'gs nua 'qepTa Be3y' | as-vilad
vermgmen, as-dor vijdzgmen
Ha ceőa H a ^ i a c b , ceöa (CBOIO CTOpoHy) oőeperaa 5 ; é r t e l m e : én m e g m u t a t o m az ördögöt, h a bízol
m a g a d b a n , hogy védekezni tudsz ellene, hogy n e ártson neked. |
kui-kui CTIO, TK>' (így hívogatják a m a d a r a t . A kereskedő a z t
hiszi, hogy a m u n k á s ezzel [és fütyüléssel] visszahívja az ördö
göt). ] veredni f TporaTb' j das-kik dod'se c 12 B030BB5.
peslgdlis 'HaMajib5 | kuz 'penis' | malista 'uorjrajKy' | miiiéis
BHflBHHy.iIB, nO^CyHyjIB 5 | SVüíé

Sgtis

C

«*raKl>» OTpyÖHJIB'.

kurüéis
oTKycHJib; leharapta 3 | sai-pai muni 'HSVMHJICH,
y^HBHjrca' | boétis 'BBAJIB, nojiy*rajiT>' | semgstgm 'oinejiOMJieHHbM,
y^HBjieHHbru'.

11. kujim

girniié.

va&en olisni-vilisni zev pgrié gozja. nal§n niv-pi ez vgv; kus
véli kujim zev itdzid girniié. kor-ke olisni, olisni naje dir, kidé
dzadzéis égd ijdzid girniié (girnifléis) uéis d&o^dzas. ééééa sug
girniié: «musa mortgi, mzng vitdzisei, ledé mene ozirmgd'iéini,
iéukgrtni.» girnijégs vicéié sug: <deidza, mem zev musa, vetli,
mun, jen tekgd.» girniié medis tupil'iiéini, bigitiiéini. gegitiiéis-ke
gggitiiéis girniié, sor dorg suvtis. addig: sorin kik niv pozjáéeni.
girniié vi(dzgdis, pottses dor§ suvtis, lantis. kivzg nalié sornise
girniié, mii éorniteni nivjas. kik niv po&jáéisni, pozjáéisni. eiik
pozjáéijis sug: nkiiiég bara kgluijastg puktam, kiiiég bara kgluite
puktinih) mgdis sug: «ío tai girniié pojégs doras kutté§m-k§ em,
mun vetli, vai taiiég. ééééa seiiég lgdam.» vajisni girniié, pondisni seiiég Igdni nopjalgm kgluisg. Igdisni, Igdisni kglui. med
bgrja vilas pondisni girnijégs nopjavni. giriiiié jumiriiéis, mgdis
girniié bigitiiéini, tupiliiéini. pozjdéiéjas veüéini. vgiiéisni, vgi
iéisni, ez süni, girnitiées sidz loi enovtni.
gortg girniié vois. «meng vi(dziégi, voéti, ledé)), girniié jona
pondis gorzini. girni(isgs vi(dzié petis, voétis, girniié piris, suis :
uso tianli vaji me em-bur.» em-bur perié gozjali vivti églgm vilanis vois. kelui girniféié najg perjalisni, paiiégrg kglujgs kostini
gsgdalisni. kor-kg kglui koémis, kudjg Igdisni.
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olisni, olisni pgrié gozja. égd girniU uéi sgr-kostéis bara
dzotdzg dzad&éánis. ééssa bara sug ser-kostsa girniU: «meng
vi^ziégi, musa mortei, mortangi, mene tsets ledz ozirmedtéini,
Uukgrtni. so tai ijdzid t'sojei menam vetlis, una em-bur tianli
vajis. sidz-ng me vetla ozirmgd'Uini, Uukgrtni.» girnijées
vicéié
suis: «vetli, vetli, ozj/rmgd'Ui, Uukgrt.n girnits-vicéié
girnijlées
le(d'éis kerka-g^d'zgsgd, pos-vojdzgd, ivlag. girnit'é mgdgdt'éis, mgdis
bigiVtféini, tupil'tí'éini. girniU bigdtíéis, bigilltíéis, ééssa kg addig:
kik vuzáéié-ngbdéié vgrin égm (dénga) jukgni. gt'ikis kg sug :
avosalg kusad, kufigm-kg eékg doz kolg.v mgdis kg sug: «űo tai
girnits pu dinas, vetli, mun, tatísg sijggs kiski, vai, seíUg pondam lgdni.r> vetlisni, vajisni girnij!égs, girnij'ée égm (dénga)
pondisni Igdni. Igdisni, Igdisni, girniU pondis tirni. girniU kg
ngéjgnika jumiríUis-kg jumirdéis.
ééééa tai mgdis bigil'tíéini.
ngbdéiéjas-vuzáéiéjas vgfíéisni, vgííéisni, ez süni. sidz girnijíées
enovtisni. girniU gorte vois. «voétg», pondis jirkgdUini. voétisni,
girniU piris kerkae. «so vaji égm (dénga) miidgmf* suis. pgrié
gozja ozirmisni.
olisni-kg olisni. koimgd girniU uéis dzadzjasié. «Uas me
vetla ozirmgdUini, Uukgrtni*, sug med itUgt girniU. perié ai
sug: «vetli bara, mii-kg koré, Uukgrt.» girnitUgs le(dzisni ivlag
gjdzesgd, pos-votdzgd. girniU bara mgdis bigil'tíéini. bigiXtíéis-kg
bigiXíUis, vois, addzg: kik tom mórt, mitUa tom jez, mungni tui
kuza. giikis sug: amenam kudz petg, kiUég bara kufááéa, Igéidd&ik in matin a bu.» mgdis sug: «to tai girniU, sefíég mun te,
ku(dzdé. sen tai so inis, Igéid inis.)) tom mórt munis, kutdzdéni
pondis. girniU jumiríUis-kg jumirUéis, koXkjgdis topgdis, ééééa
aida mgdgd'Uis, tom mortgs kiskini-kg kiskini. kiskis, kiskis, gortg
vajis. voisni. «vostg, vifáiéei, meng vi^ziégi, musa pgrié mor
tangi, mortgi, verdié-pu vaji tianli, pirtan-tor.)> girniUli voétisni,
addzisni: girniU verdié-tor, pirtan-tor vajgma. tom mortgs kerkae
pirtisni. pgrié gozja tom mortes ggtralisni. gni ölgni-vilgni zev
Igéida, jona em-buragé.
A három

fazék.

Eégen élt egy nagyon öreg házaspár. Nekik nem volt
gyermekük; csak három nagy fazekuk volt. Egyszer — éltek
ők sokáig — a mikor a polczdeszkáról a fekete legnagyobb
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(tkp. nagy) fazék leesett a padlóra. Akkor mondja a fazék :
«Kedves emberem, gazdám (tkp. engem tartó, őrző), eressz en
gem meggazdagodni, (pénzt) szerezni.)) A fazék gazdája mondja:
«Eresztlek, kedvesem (tkp. nekem nagyon kedves), eredj, menj,
isten veled!» A fazék elkezdett odébb hengeredni, gurulni.
Gurult, gurult a fazék, egy patak mellett állt meg. Látja: a
patakban két leány (ruhát) öblít. A fazék nézte, egy sövény
mellé állt, megnyugodott. Hallgatja a fazék az ő beszélgetésüket,
mit beszélnek a leányok. A két leány öblögetett, öblögetett. Az
egyik öblögető (leány) mondja: «Hová fogjuk megint a ruhát
tenni, hová tehetjük megint a ruhát?» A másik mondja: «Nézd
csak, a sövény mellett valami fazék van, eredj, menj, hozd ide;
azután oda rakjuk (a ruhát).» Elhozták a fazekat, kezdték bele
rakni a csomóba kötött ruhát. Eakták, rakták beléje a ruhát.
A végén vállukra akarták (tkp. kezdték) venni a fazekat. A fazék
összehúzódott (szüknyílásúvá lett), a fazék elkezdett odébb hen
geredni, gurulni. Az öblögető leányok utána futottaji. Utána
futottak, nem érték utói, így ott kellett hagyniok a fazekat.
A fazék haza jött. «Gazdám, nyiss ki, eressz be!» kezdte a
fazék erősen kiáltani. A fazék gazdája kiment, kinyitott, a fazék
bement, mondotta: «Nézzétek, vagyont hoztam nektek.» A va
gyonnak az öreg házaspár módnélkül megörült (tkp. szívükre
jött, megtetszett nekik). A ruhát a fazékból kivették, a kemenczére aggatták a ruhát szárítani. Valamikor a ruha megszáradt,
kosárba rakták.
Élt, élt az öreg házaspár. Megint középről esett le egy
fekete fazék (azaz : a középső fekete fazék) a padlóra a polczról.
Azután megint mondja a középső fazék: «En gazdám, kedves
emberkém, eressz engem is meggazdagodni, pénzt szerezni. Lám,
a néném (idősebb nővérem) elment, sok vagyont hozott nektek.
En szintén elmegyek meggazdagodni, pénzt szerezni.» A fazék
gazdája mondotta: «Menj, menj, gazdagodjál meg, szerezz
pénzt.» A fazék gazdája kieresztette a fazekat a ház ajtaján, a
pitvaron keresztül az utczára. A fazék elindult, elkezdett odébb
hengeredni, gurulni. A fazék gurult, gurult, azután látja: két
kereskedő az erdőben pénzen osztozkodnak (tkp. pénzt osztanak
fel, t. i. maguk között). Az egyik mondja: «Elvész, ha szaba
don visszük a pénzt (tkp. elvész szabadon), valamiféle edény
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kellene.)) A másik mondja: «Nézd csak, fazék van ott a fa mel
lett, eredj, menj, hozd ide, oda fogjuk (a pénzt) rakni.» Oda
mentek, elhozták a fazekat, a pénzt a fazékba kezdték rakni.
Beléje rakták, rakták, a fazék kezdett megtelni. A fazék lassan
összehúzódott, szűknyílású lett. Azután elkezdett odébb henge
redni. A kereskedők utána futottak, utána futottak, nem érték
utói. így elhagyták a fazekat. A fazék hazajött. «Nyissatok ki!»,
kezdett kopogtatni. Kinyitottak, a fazék bement a házba. «Néz
zétek, mennyi pénzt hoztam!» mondotta. Az öreg házaspár
meggazdagodott.
Eltek, éltek. A harmadik fazék esett le a polczdeszkákról.
«Mindjárt én megyek meggazdagodni, pénzt szerezni*), mondja
a legkisebbik fazék. Az öreg mondja: «Eredj megint, keress
valamit, szerezz pénzt.» A fazekat kieresztették az utczára, az
ajtón, a pitvaron keresztül. A fazék megint elkezdett odébb
hengeredni. Gurult, gurult, odajött, látja: két fiatal ember, szép
fiatal emberek mennek az úton. Az egyik mondja: «Hugyozhatnám, hová hugyozzak megint, nincs a közelben megfelelő
hely.» A másik mondja: «Ott van egy fazék, oda menj, hugyoz
zál. Ott van, nézd csak, az a hely, megfelelő hely.» A fiatal
ember odament, hugyozni kezdett. A fazék összehúzódott, össze
húzódott, monyánál fogva becsípte, azután ucczu! elindult,
a fiatal embert húzta meg húzta (magával). Húzta, húzta, haza
hozta. Megjöttek. ((Nyissatok ki, gazdám, én gazdám, kedves
öreg emberkém, emberem, leendő eltartót hoztam nektek, foga
dott fiút.» A fazéknak kinyitottak, látták: a fazék eltartót, foga
dott fiút hozott. A fiatal embert bevezették a házukba. Az öreg
házaspár megházasította a fiatal embert. Most nagyon jól, na
gyon gazdagon élnek-vannak.
J e g y z e t e k : olisni naje dir, kid'é . . . . girnits usis CJKHJIH
OHH ^oaro, KaKT. ropmoKT. BbinajiT,' | vicéié 'tartó, őrző, gazda;
flepaiaTeJiL, xo3jrain>5 | Uuk§rtni ccoŐnpaTi» AOÖpo, HCKaTB ^oöpo' |
laiitis cnpHTHxi.' | kelui cótun>e5 | nopjavni ccoőpaTb BT. Y3E.IT.,
CBepHyTL BT. y3ejiT.; HecTH, BBSTB Ha iuie^o' | jumiríUis rvbysHjrca5; vom jumirtni ca száját összehúzni; arczokat vág 5 ; jumirvoma girtíiU cszűkszájú fazék3 | sidz loi enovtni cTaKT. npunuiocL
OCTaBHTB5.

em-bur c,a;oŐpo' | em-bur perié gozjali vivti s§lem vilanis (v.
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vilas) vois vagy: ...zev jona églgm vilanis vois '.noópo cTapHKaMB
o*ieHb neHpaBHJiocb' | vivti 'o^ieHb, CHJILHO, qepe3B ^ypT.'.
tsets 'BMBCTB; Toate5 | égm jukgni '.niiJiaTB 6apHnn> (a nye
reséget)5 ] kusad: kusin 'szabadon, nyíltan (nem kendőben v.
edényben)' | ngéjgnika v. ngzjgnik THXOHLKO5 [ miidgm v. miidtgm
'CKOJIBKo'.
téas < orosz [cefi-J^acB | tui kuéa 'no ^ o p o r i ' ] menam
kudé pet§ MOÍHTLCH oxOTa5 vö. v o t j á k : éiamd, juámá pota
'szeretnék enni, inni', ummá pota 'alhatnám' MUNKÁCSI, VotjSz.
573. | kol'kjedis topgdis C,ÓSL aíiuanpHaca.iT>,CTHCHyjri. einy aiína' |
aida < orosz aíí^a (1. KALIMA, Süld. Tóim. XXIX. 35) j verdié-pu
'KopMHjieiTL, óy^ymiü KopMHjreiri.; leendő eltartó, fenntartó';
1. a 2. mesében úevesta-pu 'leendő menyasszony' | pirtan-tor
szószerint 'olyan dolog, a mit bevezetnek, bevisznek, befogad
nak': 'a mit v. a kit befogadnak a családba; fogadott fiú
(npieMbimi)' | getralisni 'ateHHJiH, noateHiijra' | jona em-burags
'CB ÖOJIBinMMt ^OŐpOMB H ŐOraTCTBOMl.'.
12. kinmgm

gozja.

vazen olisni-vilisni kinmgm gozja. kinmgmlgn enis (getiris)
kuli. kinmem mórt mgdis gort-vgjéiées koréni, séssa kulem jgzgs
miskiégs korsni. munis, munis, kinmgm mortli paniddsis rut'é. rut'é
kinmgm mortgs suvtgdis, sornitgdni pondis. juavni pondis ruts
kinmgm mortlié: «kittég munanh) kinmgm mórt sug rutéli: «tégv
nin, ruj'éangi, ru(tégi/ engi (ggtirgi) kulis, so muna gort-ve(téj,égs
korsni, so muna miékaliégs korsni.^ ruts sug: nme lokta.n —
«tégv nin, t'sgv, ruj'égi, ruféangp, kinmgm mórt sug rutéli, «te
ponié ng mii log?» ruts sug: «log. lokta; mukgdgs en koré, berggdt'éi, leéid'ika munam mekgd.» kinmgm mórt mglpalis, mglpalis,
suis: amunam,' mii nin keran, koréiégm dor^é, mii-kg ton log;
kuían-g, on-g, addéam.n
mgdisni kinmgm mórt ruUkgd. munisni-kg munisni, voisni
kerka ding. rut'é sug kinmgm mortli: «te gortsg vgté, me-ng pira,
ponda miskavni, ééééa bgrdni. te-ng vgts górt, kivzi te mentéim
bgrdgmsg.»
kidé sornitisni, sidz vgföisni. kinmgm mórt pondis górt
vgténi, ruts-ng pondis miékini, ééssa bgrdni zev norinika: v-kinmgm mortlgn ggtiris kuli, miékiéis-téiskiéis ez lo, vurié-vg(téiéis
biri, puié-pg£aliéis biri !»
rúté dugdis bgrdgmié. kinmgm mórt sug rutéli: «ru(féangi,
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rujlégi, dugdin tai n§ te berdeméid ?» ruié su§ kinmem mortli:
amortgi, mortangi, musa mortei, iéas regidik, me soiiiéista.v sek
ruié non-pgvsg éojis kinmem mort-getirlié.
ééééa bara bgrdni pondis ruié: vkinmem mortlen ggtiris kuli.
iégskid ndnnas verdiéis biri, mijéa vurié-vefáiéis biri!« ééééa
bara ruié lantis. kinmem mórt sug: ubara tai ne dugdin, rujéangi, ru/égi, b§rdemsid.» ruié sue: ut'éas, mutdzi, soiiiéista.n sek
ruié mgd non-pgvsg éojis kulem mortlié.
ééééa bara bgrdni pondis ruié: «kinmgm mortlen ggtiris
kuli, bur olemis biri, sijges vifáiéis biri, idrdéiéis ez Zo.» ruié-kg
bara lantis. sek ki-pgvsg éojis. kinmgm mórt, zivgié, sue: dunaié
tai, gdjg tai, rujéei, rujéanei, dugdilan/» — «iéas, iéas», sug
ruié, «pir bara bgrdni ponda.v sek med ki-pevse éojis.
ééééa pondis bara ruié berdni: «zivgiélgn kemedié-pdétedisis
biri, iégskid éojan-juan pezaliéis-puiéis biri/)) ruié ng bara dugdis berdemié. sek kok-pevsg éojis zivgana mort-ggtirlié.
zivgié sue: ((bara tai n§ dugdin berdeméid,
ruföeijrufóei!*
ruié sue: «iéas, dzik regid'ika kus soiiiéista.))
bara berdni pondis ruié zivgié mortli. zivgiélen ng e(tsa
nin köti gort-veféan. ruié bara dugdis bgrdemié. sek mgd kokpevse éoini pondis.
zivgiélen górt estis, kerkae piris. burets ruié éojg getirlié,
zivgié-ggtirlié m§d kok-pgvsg. zivgié loktis, Iggdéis ruié vilg. gorsgdis kabirtis, iéabirtis. zivgié ééééa sgrt-kits vejéis, éorjas sirtistis. rutiégs dzaggdis. kuéis jurás novlan-tor vgjsis. zj/vgié ggtirgs gualis ruiélié koXem mitgsse. vil!-pgv getrdéis, ruié-ku novlan
torjgn vil! ggtir vajis. gni ole-vilg, olgni-vilgni, ndn éojeni, va jueni.
A f a g y o s e m b e r és a f e l e s é g e .
Eégen élt-volt egy fagyos ember meg a felesége. A fagyos
embernek a felesége meghalt. A fagyos ember elindult koporsócsinálót keresni, azután halottakat mosó embert keresni. Ment,
ment, a fagyos emberrel szembe került egy róka. A róka meg
állította a fagyos embert, beszélgetni kezdett vele (tkp. beszél
tetni kezdte). A róka kérdezni kezdte a fagyos embertől: «Hová
mész?» A fagyos ember mondja a rókának: «Hallgass már
rókácskám, rókám! A feleségem meghalt, íme, megyek koporsó-
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csinálót keresni, megyek halottmoeót keresni.» A róka mondja:
«En jövök.w —• «Hallgass már, hallgass, rókám, rókácskám»,
mondja a fagyos ember a rókának, «mi várható (tkp. lesz) te
tőled?)) A róka mondja: «Várható (tkp. lesz). Jövök; ne keress
mást, fordulj vissza, szépecskén megyünk magammal.)) A fagyos
ember gondolkozott, gondolkozott, (azután) mondotta: «Menjünk; mit csináljak (tkp. mit csinálsz), semhogy keressek, valami
lesz; értesz-e hozzá vagy nem, meglátjuk.))
Elindult (tkp. elindultak) a fagyos ember a rókával. Men
tek, mentek, a a házhoz jöttek. A róka mondja a fagyos ember
nek: «Te csináld meg a koporsót, én meg bemegyek, hozzáfogok
a mosáshoz, azután a siratáshoz. Te csináld meg a koporsót,
hallgasd az én siratás ómat.»
A hogy mondották, úgy tettek. A fagyos ember kezdett
koporsót csinálni, a róka meg kezdett mosni, azután nagyon
szánalmasan siratni: «A fagyos embernek meghalt a felesége,
mosója-törlője (söprője) meghalt (tkp. nem lett), varrój a-dolgo
zója megszűnt, főzője-sütője megszűnt!))
A róka abbahagyta a siratást. A fagyos ember mondja a
rókának: «Kókácskám, rókám, hát abbahagytad a siratásodat ?»
A róka mondja a fagyos embernek: «Emberem, emberkém,
kedves emberem, rögtön, mindjárt, én kissé kipihenem magam.))
Akkor a róka a fél csecsét ette meg a fagyos ember feleségének.
Azután megint siratni kezdett a róka. «A fagyos embernek
a felesége meghalt. A ki ízletes kenyérrel táplálta, megszűnt,
szép varrója-dolgozója megszűnt!)) Akkor megint elhallgatott a
róka. A fagyos ember mondja: «Hiszen megint abbahagytad,
rókácskám, rókám, a siratásodat!» A róka mondja: «Eögtön,
elfáradtam, megpihenek.)) Akkor a róka a másik csecsét ette
meg a halott asszonynak.
Azután megint siratni kezdett a róka: «A fagyos ember
nek a felesége meghalt, jó életének vége, a ki őt őrizte, meg
szűnt, gazdasszonyának (tkp. takarítójának) vége.» A róka megint
elhallgatott. Ekkor a fél kezét ette meg. A fagyos ember, a
beteges, mondja: «Sokszor, hamar abbahagyod, rókám, rókács
kám!)) — «Kögtön, rögtön», mondja a róka, «mindjárt megint
kezdem a siratást.» Ekkor a másik (fél) kezét ette meg.
Azután megint siratni kezdett a róka. «A beteges ember-
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nek czipőt és ruhát szerzője megszűnt, ízletes ételt-italt sütőjefőzője megszűnt!» A róka megint abbahagyta a sírást. Akkor a
fél lábát ette meg a beteges ember feleségének.
A beteges ember mondja: «Megint abbahagytad a siratásodat, rókám, rókám!» A róka mondja: «Kögtön, csak egészen
rövid ideig (nagyon hamar) pihenek.»
Megint kezdett a róka a beteges embernek sírni. A bete
ges embernek már csak kevés maradt a koporsócsinálásból.
A róka megint abbahagyta a siratást. Akkor a másik (fél) lábát
kezdte megenni.
A beteges embernek elkészült a koporsója, bement a házba.
Éppen akkor eszi a róka a feleségének, a beteges ember félesé
gének a másik (fél) lábát. A beteges ember odajött, megharagu
dott a rókára. Torkánál fogva megfojtotta. A beteges ember
azután fonalból hurkot csinált, a gerendára kötötte a hurkot.
A rókát megfojtotta. A bőréből fejére való sapkát (szószerint:
viselő dolgot) csinált. A beteges ember eltemette a feleségét,
a rókától meghagyott maradékát. Újból megnősült, a rókabőrből
készült sapkával új feleséget vett el. Most él-van, élnek-vannak,
kenyeret esznek, vizet isznak.
J e g y z e t e k : kinmgm 'npocTy^HBiniiíca; Mep3JibiH; meg
hűlt, fagyos; megfagyott' | éornitgdni CBBCCTH BT. pa3roBopT>' |
te poiiis ng mii lo§? 'OTB Teőa *ITO JKe őy^eTt?' cmi várható
tőled ? nem értesz hozzá5 | mglpalis ccoMHt>Bajica, ^yMajii., pa3,nyMHBajiT>; gondolkozott, habozott'; SZAVVAITOV : S. mglpalni, V.
mgvpavni eB00ŐpaataTi>, B0oőpa3HTb', LYTKIN : mglpalni, mgvpavni
c
Boo6paataTb, npcunoaaraTt, ,H,yMaTb', WIED. mölpalny (mövpavny) 'vermutén, sich vorstellen, durchschauen 5 . Közlőm, CSEUSZOV, itt — éppúgy mint a 10. mesében — bizonyára sziszolai
nyelvjárásbeli alakot használt. A m. szó Usztsziszol'szkban ú. 1.
már nem is használatos. Fordítóm, FEOLOV, nem ismerte a szót.
Mikor pedig utasításomra másoknál kérdezősködött, azt a fele
letet hozta, hogy ismerik a szót mgpavni alakban. Úgy látszik
tehát, hogy a szót már nem ismerik Usztsziszol'szkban, és a ki
még emlékszik rá, talán már csak hibásan tudja. — Vö. még
függelék, VI. dal 4. sorát. | korsiégm doris VBMT> HCKRTB ^aJiLme5 |
mii-kg ton log fTrro-TO 6y,neTT>'; kod-kg ton u^Zalas 'valaki dolgozik'.
bgrdni ciuiaKaTb, npiniHTbiBaTb no IIOKOHHHKB5 ] norinika
c
a;ajio6HO, iie^aabHO, 3ayHbiBHo' | miékiéis-fsiskisis ez lo ^CTHpaJItIIl,MU,bI-MbITHimH He CTajio.'
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Mas, regid'ik 'ceiteacT., noro^n HeMHoro, cicopo' | soitUista
nooT,a;oxHy' | non-p§vs§ co^Hy rpy,nb\
mufái r y C T a j i a' | bur ol§mis biri "xopoineü JKHSHH eMy He
CTajio; jó élete megszűnt, rosszra fordult a sorsa3 | idrdsis
'oopaaraTeabHima; a ki rendet csinál, mindent rendbe hoz,
takarítónő, gazdasszony.'
zivgis CXHJIHÜ, ÖoJiBHOfi, cnaóbifi' [ kemgdis 'oöyBajn.mHu.a',
pdétedié eo,n;'feBa:ibHi;Hn<a\
dzik regidika 'coBCBMb HeMHoatKo' | vefóan ^Éjiame'.
burets cKaKí> pa3f>, BI. nopy' | kabirtni, gabirtni, Uabirtni
c
cacaTb5 | sirtistni c3aTflHyTL neTJiK)' | kusis jurás novlan-tor vejsis
'H3T. mKypH Ha rojioBy HOCHübHyio BeiHb c^tjajií.' ] ruMlis kol§m mil'§88§ Cy JIHCbl OCTaTKHOÖt^KH5.
f

13. sus-lun

k 0 m i l § n.

«sed §sk§s moidam, og§h> —• ,moid!' «te suin ,moid', me
sua ,moida'.»
«g§rd eskes moidam, oge?» — ;moid.fi «te suin ,moid', me
sua ,TOOÍda'.»
vje^zid §sk§s moidam, og§?» — ,moid /' nte suin ,moid',
me sui ,moida(.»
«éera gskes moidam, og§h> — ,en/' ute suin ,en\ me
sua ,og'.»
ttééssa kujsgm eskes moidam ?» — ,og§!' «te suin ,og§f, me
sua ,og§'.»
ta-lun keié (ketté) sárt, aski bara taje.
A zűrjén okossága

(szellemessége).

«Meséljünk-e a fekete ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!'
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.»
«Meséljünk-e a vörös Ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!'
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.*
«Mesóljünk-e a fehér ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!'
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondtam ,mesélek'.»
«Meséljünk-e a tarka ökörről, (vagy) ne?» — ,Ne (mesélj)!'
«Te azt mondtad ,ne (mesélj)', én azt mondom ,nem (mesélek)'.»
«Aztán milyen ökörről meséljünk?* — ,Ne (meséljünk)!, «Te
azt mondtad ,ne (meséljünk)', én azt mondom ,nem (mesélünk)'.*
Mára elég, holnap megint ez (ugyanez).
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J e g y z e t : Közlőm m é g ezt a közmondást fűzte a mese
c z í m é h e z : va volgm in§ va volas-na c olyan helyre, a hol volt
víz (a hová j ö t t víz, a hol szokott lenni), m é g oda j ö n víz'
{T,H,T> ótiBaeTi. Bo^a, TaMt 6y,neTT> eme Kor^a-Hiiőy^b').

14.
vaéen olis-vilis mórt. olis-k§ olis, olis, séééa jona-na dir
olis, olis (mianli vistavni régid, sili óvni véli dir). mört kor-kg
m§dis tuje. munis, munis, jona dir munis. vois sila. mórt puksis
sila vil§, tsyngdtían pondis veUni. pondis-ke veföis, v§ttéis Uined't'éan-tor. vejsisk§
vg/sis, jona dir vg/éis. kor-ke dir-mist
artmis. mórt tsingdtsini pondis. tsinedt'éis-kg tMngdíéis, jona dir
téinedtsis. kor-ke m§dis vo(d'ée munni. munis-k§ munis, jona dir
munis, kole-ke kole-ke kiíiégdz (mianli vistavni régid), sij§ pir-na
mune. kole-ke gni mune, olg-vilg, vetle-mune, abu kodi tedié.
Régen élt-volt egy ember. Élt meg élt, élt, azután még
nagyon sokáig élt, élt (nekünk elmondani hamar [lehet], neki
élni sokáig tartott). Az ember egyszer útnak indult. Ment, ment,
nagyon sokáig ment. Jött egy kidőlt fa. Az ember a kidőlt fára
ült, füstölő farakást kezdett csinálni. Kezdte és csinálta, csinált
füstölgő farakást (tkp. dolgot). Csinálta meg csinálta, nagyon
sokáig csinálta. Egyszer sok idő múlva meglett (elkészült). Az
ember elkezdett füstöt csinálni. Füstöt csinált meg füstöt csi
nált, nagyon sokáig csinált füstöt. Egyszer elindult előre. Ment
meg ment, nagyon sokáig ment, ki tudja (tkp. lehet) meddig
(nekünk hamar el [lehet azt] mondanunk), ő még mindig megy.
Lehet, hogy most (is) megy, él-van, vándorol (tkp. jár-megy),
nincs (senki) a ki tudja (senki se tudja).
J e g y z e t e k : sila 'öregségtől kidőlt fa' | tsingdt'éini '^uMHTL, ^,T,jiaTb ^HMT); ^HMHTLca'; tsingdt'éan 'KocTept (fljia
íHMa)' | kole-ke kitiéedz rMOJKeTb öbiTb AO Ky,na' | kole-ke §ni
mune c talán most (is) megy' j vetle-mune. cnyTeniecTByeT'b'.
15.
zev vaíen olii-vilis perié mórt. sije mededt'éis tuje. munis-ke
munis, perié mortlen hokis íéegi. pu kok puktas—pu-kok
éiémas;
ifáas-kok puktas — ifáas kok sot't'sas ; kert-kok puktas — kert-
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kok simas. etare-ke vibdzedlas — gut-gag, medare-k§ vitd'é§dlas —
vié-kaptana, koimedlae-ke vi^dzgdlas — prenik-vit'éko. prenikvifsko dinas munas — viUko kelaíé-tomana. kelaié-toman kurt't'éas,
prenik-etd'zes voééas: tes-pop salaié, ut vii jura, baka-mat'é kimesa,
kartupel'-gegja, koreé-kor pel'a, éumed gerddzem koska, kos sukar
bedda, kusman-tuéa.
Nagyon régen élt-volt egy öreg ember. 0 útnak indult.
Ment, ment, az öreg embernek a lába eltört. Falábat tesz oda
— a faláb elkorhad; szalmalábat tesz oda — a szalmaláb elég;
vaslábat tesz oda — a vasláb megrozsdásodik. Az egyik oldal
felé néz — repülő rovarok (légy-rovar), a másik oldal felé néz
— sárga kaftános (ember), harmadik oldal felé néz — mézes
kalácsból való templom. A mézeskalácsos templomhoz megy —
a templomnak a lakatja perecz (tkp. a templom perecz-lakatú).
A pereczből való lakatot leharapja, a mézeskalácsból való ajtó
kinyílik: szárított zablisztből való pap áll (ott), írós vajból való
fejjel, pöfeteg gomba homlokkal, burgonya-köldökkel, fürdősöprű
leveléből való füllel, nyírfakéreggel átkötött derékkal, száraz
kétszersültből való bottal, retek penis-szel (tkp. írósvaj-fejű,
•homlokú stb.).
J e g y z e t e k : A mesének néhány kifejezésére nézve vö.
LYTKIN 160 (SUS. Aik. X. 21). — prenik < or. npaHHKt | teé
TOJIOKHO3 I idvii'Re
TonjieHHoe Macjio' j baka-mat's '.noJK^eBHirb3.
16.

vgralispi.

vaz§n olis-vilis v§ralis mórt. silen v§li kujim pi zev jones.
naje nol'en kajisni ile vére veralni, sela da ur kiini. nali premis
kutis jona sedni. ndnis biri. gorte lédzsini zev ilin, da i lim usi
bidsa véét. bai juualni kutis piianlis: «mii-£e §ni kutam vet'sni?
kodi gorte léd'zéilas iiánlah) nied itt'é§t pi i suue: «bat'e, ndú
pondaid miianli górtad nemié lédzéilnid, kutam jdi vilin ölni.
jájid tani una em, a iidiite górtad loug nebni.» ba( pies oskas :
«vot, te telka, sitdzi lesid i em.t naje kutisni kus jdi vilin ölni.
pr§mis vek zev jona sed§. naj§ oleni das lun da i dirdzik nin
ndnteg, a kajemédnis kujim telié nin.
nalen i istegis biri i biidéni nemen loiis. naje vel'ié dzug-
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éisni. povod'da kg(á"£iá, léd'zéilni ilin i éoini nem. jdi una em, a
puni nemen i ndn abu. bai piianli süni kutis: «vai pud vgföam,
kodli ndnla da bila vetlini.v med ij.égt pi süni kutis: «vai-zg
me etaje med i^zid koz jilas kaila da vitd'£§dlaf abu-g kgn-ke
matin olié. mija gortg si ilaedz vetlini? i seki pudjalam, kodli uée.»
naje si(d'éi i vgjéisni. med ijéet pi kajis koz jilg i kutis
viid'é§dni i tidalg ken-ke zev ilin kgjin-bugiX kod' bi i süni kutis :
«vot taje véékida tidalg bi i olis em seni.» vokjas oz véritni i
aénis knjisni i kutisni vifágdni, i tidale d'zuzgan kod' (zev i(iéet)
bi. naje zev radeé loiini i léd'ééisni koz jilié i kutisni tglkuitni,
kodli vetlini set'iég. bai kutis süni, mii itdzid pi med jon i sije
med régid volas. itdzid pi kesjisis. küéan pistéal' bostis, meded'iéis
bila da ndnla.
mgdgd'iéis véékida bi véste, kitd'ii véli tidah, tuitgg. munas
bidsa lun i ritja doris kutis tidavni bi. sijs zev rad loii i gdjendzik kutis voélavni i régid voiis ijstfik kerka dine1 keni lomtise
bi, a bi vilin esale i(iéiiik pert, a bi doras nekod abu. sij§ kesjis
bi boétni lomtiéan pesnas i ber munni. kerkaédnis kod-ke gorgdis
zev tokié, sije uétgd'z povzis. ééééa iééiiéis da vij&zedlis. si dinin
sulale zev itdzid perié d'zor mórt i sili suue: «miila te juudétgg
viétdéteg guédéan i kesjan véli bi nuni ? vai taiiée púkéi i viétdé,
te kodi i kiédn voiin.v i(dzid pi púkéis i kutis viétavni: «vot me
seé, miian kujim lun nin ndn ni bi abu. me lokti tatíée bila da
ndnla.» d'zor mórt i kutis süni: «te kuéan-ke, viétalli vgllitem
tor, l'ubg zev jona pgrjdéni, me seki ted éeta bi i ndn. on-kg
vermi, tasma-pdéta épinaéid kujéikte boéta.»
i^zid pi kutis sijes perjedlini. pgrjgdlis dir bid-nog, ééééa
étik kiv i ilali. seki d'zor mórt skermis da boétis itdzid pies juréiedis, gabirtis da kok kostas topedis, épinaéis (miskuéis) tasmapdéta kuféikse boétis.
itdzid pi gdva mezdiéis, da mijén mini, gdjen pisjis. voiis
da viétavni kutis baili da vohjasli, mii tseni ole omet. mene tai-ke
éojas, §dva mini a bise kesji pisjedni da sije mird'dís i meng
jona ngitis».
bai dgzmis si vile i suug med pili: «mun régid vetli, vai
kgi bisg.)> mgd pi munis, sid'z-ég loktis bi dőre da kesjis nuni.
itdzid d'zor mórt silié véékid kok-t'éunsg vundis. bgr gorte voiis da
baili nordéni kutis, mii seni olg omgl!
Nyelvtudományi Közlemények. XL1I.
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ifégt vok kutis vidísini:
«miisa ti jgz, ong verme sij§s
pgjjalni da assg ngitg.» vokjas seravni kutisni i suugni: «vetli,
vidli, oz-g i ted tsgts éur.» i/set vok suue: (Uat't'se ne-£g tsigjgn
kulni, da k§fáidén
kinmini!»
bostis íéer da pistsal' da mgdgdt'sis. voiis dzor mórt din§.
sijg kerkaas kuilg. gtar peVesas juris, mgdaras hokis, vgralis pi
sili suiis: «ola'n vila'n, bur mórt, on-g űzni ledz?» dzor mórt
suiis: «lok uz, tolkg gor bokas vod i mem te moid-kiv vistal, da
med abi velem tor.)) veralis pi suuas: «tofk§ kivzi da en sídé.
sidsan-ke, tensid das pl'eteú jw-éite nettsistni.» dzor mórt suue:
«a te-kg 011 vermi, tensid kiknan vod'z i'suntg keravni.)>
i vot najg vgj'éisni sidé. vgralis pi zavod'itis vistavni, mii
«va£gn olis mórt, sijg lebzis kujim vo i voiis nebesag a seni jgzis
stavis vetleni vivldn kokén, sijg juualni kutis nalis : «miila tijg
tatdzi vetlannid ?» najg suugni, mii ,miian kgm-kot abu i vurni
nekodli1. sijg kutis vurni nali sapegjas, a sapgg vuran tsgtína
vilas jur-sisg dzor mortjaslis kutis gktini». dzor starik, kodli vgli
premislditis-pi viétalg moid-kiv, akriitis da i suiis: «.sidz — suuas
— oz poz.tt vgralis pi seki traknitis jur-sisg dzor stariklis, mii
sedi kirimas, jessg suiis : «en sidé !»
dzor mórt laútis. vgralis pi bar a zavoditis: «vot — suuas —
gíik mórt mung tui vivti i vifágdg, tglzg zev una zgr-kil'. sije
davai kutalni. sijg kutalis da kutalis, séssa una • t'sukermis. setis
sijg davai gez kini. kiiis sije zev kuza, mii silgn gezjis sudzsis
zev itdzid ti vomgn. sijg davai ses t'sgrtjassg kgltni. stav t'sgrtsg
•kevtis. vifáedli — suuas — stav Ugrtsg vajg.n dzor mórt bara
aknitis i uékgdtsis gfágsas i suiis : «abu nekod, te — suuas —
pgrjásan.)) vgralis pi suue: «me pgrjdsgm vilas i ola, a te miila
siudsan ?» dzor mortlis bara jur-sisg t'sglgi testük r'ie^sistis i suiis:
«bara-kg sidsan, seki me teng stavnas kusta.»
dzor mórt povzis i vodis. bara kivzini kutis. vgralis pi
bara zavoditis. vsidz — suuas — kor-kg muni gt'ikis ver ami.
sgris bosti pistsal! da Uer i addzi: pu jilin túri pukalgni zev
una. me davai najg? kutatni, kutali zev una i stavsg sunis jile
domavli, aféim smlis ponas kufísisi da najes isniti. najg kutisni
lebzini i meng tsgts lebedni. lebgdisni dir pu ver jiljasgdis, kimgr
kostjasgdis i vajisni zev ijdfid ti vilg i lebzedni kutisni sijg vomgn.
sgras kimin voiisni i meam sunisid ori, me tiad usi i veini kúti,
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a vartíéini og kuz. seni zev una utkajas pukalgni. me gt'ikes kokedis kúti. sijg mene bereg dorg(d'éid vajis. séssa beregad péti i
dumáitni kúti: kitíse munni ? i keni sije ? a zev jona kinma, i
isteg ketdsgma a biidsni nemen, mii vet'sni 1 vi(dzgda .- os lökte ti
pglgn. me pistsal bosti i liini kesja. os i suug: «íe mene en lii,
a mii ted kolg, vistal.» a me vek-na met'ita, a sije vek matissg i
voiis déik dingdé. me pistsal' pukti i suua : «vai biiás, me kinma.»
sijg suug: «meiam bi abu, a vai kolg-kg puksi, me teng nuua,
kgni bi em.» me puksi os vile i sijg davai meng nuni vgrgdis,
nurgdis i jujas vomenis i vajis taiíég, a te on kesji bi setni.»
vgralis pi zev jona gorgdis: «miska,
suuas, piral, dzaggdam
tajgs, d'zor mortsg!» d'éor mórt zev jona povéis i aknitis i suiis :
«na mii kolg, sijgs i sgta, tol'kg en dzaggdgh) a vgralis pi suug:
ndzaggda, mgdis keiig velgd't'si, en jgrt ?íekodgs.»
d'éor mórt suug: «mii kolg, sijg i bőst, bőst i bitg — vot
ted tiv-kgrl i biia iz; vot ted koznala pistsaU, kodi bid lijgmin
inmg. vot ted biua, mii tas bid liisan tor oz biravli.)) veralis pi
bostalis stavsg, mii d'éor mórt setis, i suiis: «a jesse kgni meam
vokjaslgn i(dzid kok-t'sunis i spinasis kutt'sikis, sijgs vai i náútg
vai. on-kg set, pir i dzageda.v
dzor mórt sijgs nuiis med éirg i sefíse vgralis pi vifágdlis
i zev jcna povéis, mii seni stavis gsalg i puktalgma:
mort-ku/sik
tasma pásta i kok-t'su?íjas i kirim-t'smíjas. d'éor mórt suug: uvot
— suuas — berji, kodi nalgn.v vgralis pi vijd'égdlis i bostis kodi
vihnsándziksa i suiis: «vot tajg miila ta-mindasg kulin da vundalin mortjasislis ?» d'éor mórt vistavni kutis : «tajg vot bidsen bi
korisjaslen i nekod ez kuz mene pgrjalni i povégdni, a tekod'is mem
jessg ez-na surli. mii te meng vermin venni i vot ted me bidsen seti.»
vgralis pi pasibg suiis dzor mortli i munis bat'iyas ding.
voiis bat'isjas ding i suiis: «vot — suuas — me surli peklag, da
ladng áfáim vgli; mii veskg bara kok-t'sun-l'i mii-l'i loii kölni.))
vokjas vifíégdlisni da tolkg ggrdgdisni. sijg pervoi déepsis kiskis
til-kgrt da biia-iz. séssa biua da pistsal' setis baíli. «vot tája menam aslam naáitka, a jessg mii-kg em, sijgs og-na petkgdli. vai
— suuas — pervoi biidsg, séssa jditg pug.» najg biiásisni, jdi
puiisni i uinditni kutisni. sijg vistavni kutis: «vot — suuas —sikdéi me bitg pgrjali* i vistalis nali stavsg. a vokjas vomse pdskgdalisni i kilzgni i suugni: «vot — suuas — d'ivg!»
9*
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séséa ijset vok dzepsis kiskis kok-tsun i épina-kuksik, itdzid
vokjasli petkedle i éuu§: «taj§ abu tiian? novte petkedle spinate
da kokte.v vidlalni kutisni i puktisni i l'askisni; bit't'e séd i
vevl§mal hat vijjúzedis, vi^zedis i suiis girisdzik piianli, mii «ti
tadé-k§ kutannid ölni, tiian ne tolko kujsiknid oz tirmi, i jdite
bidsen loue setavni», a ij'set pili suue, mii «te louan mórt i teis
bidsen kutasni polni i me tenid kóla stav pr§mistditan mesta i
te kutan ölni bura».
naje dir-na jessg veralisni i prgmisse t§lnas velen lédés§disni gortas i vuzalisni kar§ i bostisni una dénga. bai stavnise
gt-kod'a jukis i aslis kol'i kulig kezlas. sés'sa sije régid kuli. olgmkolis kik girié piianli. naj§ kutisni kidé úure u^díalni i mnjasis
stavis izermisni, ndúis ez kut arkmini i enovtisni. med berin
stavs§, mii koÜ, vuzavlisni i aénis munisni kitíé§-n§ jezli u^dzavni
kinem-p§t vilas. ijsgt pi olm§dtsis zev bura i eni ole-vile.
A vadász

fia.

Régen élt-volt egy vadászember. Neki három nagyon erősfia volt. Ok négyen elmentek messzire az erdőbe vadászni,
császármadarat és mókust fogni. Nekik nagyon kezdett zsákmá
nyuk akadni. A kenyerük elfogyott. Haza menni nagyon messze
(volna), meg hó is esett egész arasznyi (magasságú). Az apa
kérdezni kezdte fiaitól: «Mit fogunk most csinálni? Ki megy haza
kenyérért?» A legkisebbik fiú mondja: «Atyám, kenyérért nekünk
nem érdemes (tkp. 'semmiből' azaz : semmiért, nincs miért) le
mennünk, húson fogunk élni. Hús sok van itt, kenyeret meg
venni kellene otthon.» Az apa megdicséri a fiát: «Lám, te okos
vagy, így helyes lesz.» Ok csak húson kezdtek élni. Zsákmányuk
mindig nagyon erősen akad. Ok már tíz napig és még tovább
élnek kenyér nélkül, de elmenetelük óta már három hónap
(múlt el).
A gyújtójuk is elfogyott és tüzet gyújtani nem lehetett
semmivel. Ok most zavarba jutottak. Az időjárás hideg, haza
menni messze (volna), és enni (való) nincs semmi. Hús sok.
van, de nincs mivel főzni és kenyér nincsen. Az apa kezdett
szólni a fiaihoz: «Ncs hát húzzunk sorsot, (hogy) ki menjen
kenyérért meg tüzért.» A legkisebbik fiú megszólalt: «Nos hát
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én felmászok ennek a legmagasabb fenyőfának a tetejére és
körülnézek, nincs-e valahol a közelben lakos. Minek olyan
messzire haza menni ? És azután vessünk sorsot, hogy kire esik
(a sors).»
Úgy is tettek. A legkisebb fiú felmászott a fenyőfa tetejére
és kezdett körülnézni és valahol nagyon messze farkas-szem
nagyságú (tkp. farkas-szemhez hasonló) tűz látszik és megszó
lalt: «Nézd csak, itt egyenesen tűz látszik és ember lakik ott
{lakos van ott).» Bátyjai nem hiszik ezt el ós ők maguk másztak
fel és kezdtek körülnézni, és nagyon kis tűz látszik. Nagyon
megörültek és leereszkedtek a fenyőfa tetejéről és elkezdtek
tanácskozni, hogy ki menjen oda. Az atyjuk megszólalt, hogy a
legidősebb fiú a legerősebb és ő leghamarább teheti meg az
utat (jöhet). A legidősebb fiú megigérte (hogy elmegy). Fogta a
vadászpuskáját, elindult tüzért meg kenyérért.
Indult egyenesen a tűz felé, a hogyan látható volt (a tűz),
út nélkül. Megy egész nap és este felé kezdett látszani a tűz.
Ő nagyon megörült és gyorsabban kezdett lépni és hamar
egy kicsike házhoz jött, a hol tűz ég, a tűz fölött meg kicsike
üst függ, a tűz mellett meg senki sincsen. 0 tüzet akart venni
égő üszökkel és visszamenni. A házból valaki nagyon haragosan
kiáltott, ő (úgy) megijedt, hogy elesett. Azután felkelt és körül
nézett. Mellette egy nagyon nagy öreg ősz ember áll és mondja
neki: «Miért lopsz te kérdezés és beszéd nélkül és (miért) akar
tál te tüzet vinni? Nosza ülj ide és mondd meg, ki vagy te és
honnan jöttél.» A legidősebb fiú leült és kezdett beszélni:
«Nézd, én onnan való vagyok, minekünk már három napja
nincs se kenyerünk se tüzünk. Én tüzért meg kenyérért jöttem
ide.» Az ősz ember megszólalt: «Ha tudsz, mesélj (valami) hal
latlan (nem volt, lehetetlen) dolgot vagy nagyon nagyot hazud
jál, akkor adok neked tüzet és kenyeret. De ha nem tudsz, szíjszélességben veszem a bőrödet a hátadból (szíjszélességű bőrt
hasítok a hátadból).))
A legidősebb fiú kezdett neki hazudozni (kezdte őt be
csapni). Hazudozott neki sokáig, mindenféle módon, azután egy
szót elhibázott. Akkor az ősz ember megharagudott, megfogta
a legidősebb fiút a hajánál, megkapta és lába közé szorította,
hátából szíj szélességű bőrt vett.

134

FOKOS DÁVID.

A legidősebb fiú nagynehezen szabadult, és a mint kisza
badult, gyorsan elfutott. Haza jött és mesélni kezdte atyjának
és testvéreinek, hogy «ott az ördög lakik. Engem majdnem meg
evett, alig szabadultam; a tüzét el akartam rabolni, ő meg
elvette ós engem jól elvert».
Az apja megharagudott rá és mondja a második fiának :
«Eredj hamar, menj, hozz akár csak tüzet.» A második fiú el
ment, épúgy eljutott a tűzhöz és akart (belőle) vinni. A magas
ősz ember jobb lábának az ujját levágta. Visszajött haza és
panaszkodni kezdett apjának, hogy ott az ördög lakik!
A legkisebb fiú elkezdett szitkozódni: «Micsoda emberek
vagytok ti, nem tudjátok őt becsapni, és őt magát verjétek el.»
A bátyjai nevetni kezdtek és mondják: «Menj, próbáld meg,
nem akad-e te elibéd is.» A legkisebb fiú mondja: «Csak nem
fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni!»
Fogta a fejszéjét és a puskáját és elindult. Eljutott az
ősz emberhez. Az a házában fekszik. Az egyik sarokban van a
feje, a másikban a lába. A vadászfiú mondotta neki: «Adjon
isten, jó ember, nem engedsz-e meghálni?)) Az ősz ember mon
dotta: «Gyere, hálj meg, csak a kemencze mellé feküdj és me
sélj nekem mesét, de lehetetlen dolog legyen (ne legyen meg
történt dolog)!» A vadászfiú mondja: «Csak figyelj és ne szólj.
Ha szólsz, tíz csomót tépek ki a hajadból.» Az ősz ember
mondja: «De ha te nem bírsz (becsapni), mind a két mutató
ujjadat levágom.»
És íme, ők úgy tettek. A vadászfiú kezdte mesélni, hogy
«régen élt egy ember, az három évig repült és az égbe jutott,
ott meg az emberek mind lábbal fölfelé járnak. 0 kérdezni
kezdte tőlük: «Miért jártok ti így?» Ok azt mondják, hogy
,nekünk nincsen czipőnk és senki se tud varrni'. 0 kezdett
nekik csizmát varrni, de csizmavarró sörtének az ősz emberek
haját kezdte gyűjteni)). Az ősz öreg, a kinek a vadászfiú elmondta
a mesét, felkiáltott és mondta: «Ugy — mondja — nem lehet.»
A vadászfiú akkor meghúzta az ősz ember haját, a mennyi ke
zébe akadt, és .még mondotta: «Ne szólj I»
Az ősz ember megnyugodott. A vadászfiú megint hozzá
fogott : «Lám — mondja — egy ember megy az úton és látja,
nagyon sok zabpolyva röpköd. Nosza kezdte összefogdosni. Fog-
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dosta meg fogdosta, azután sok halmozódott fel. Most abból kö
telet kezdett fonni. Nagyon hosszú (kötelet) font, úgyhogy az ö
kötele egy nagyon nagy tavon ért keresztül. Most az ördögöket
kezdte onnan kifogni. Az összes ördögöket kifogta. Nézd —
mondja — az ördögöket mind (ide) hozza.» Az ösz ember
megint felkiáltott és az ajtóhoz rohant és mondta: «Nincs ott
senki, te — úgymond — hazudsz.» A vadászfiú mondja: «Én
hazudásból élek, de te miért beszélsz?)) Az ősz embernek megint
egész csomó haját kitépte és így szólt: «Ha megint beszélsz,
akkor egészen kopaszszá téplek.»
Az ősz ember megijedt és lefeküdt. Megint kezdett figyelni.
A vadászfiú megint hozzáfogott. «Úgy —• mondja — elmentem
egyszer vadászni. Puskát meg fejszét vittem magammal és lát
tam : egy fa tetején nagyon sok daru ül. Én el akartam őket
fogni. Nagyon sokat elfogtam és mind fonálra kötöttem őket,
magam a fonál végébe kapaszkodtam ós felrebbentettem őket.
Azok. elkezdtek repülni és engem magukkal ragadni (tkp. röpültetni, röpíteni). Vittek sokáig fák, erdők fölött el, felhők között
és elvittek egy nagyon nagy tó fölé és azon keresztül kezdtek
velem röpülni. Körülbelül a közepéig értek és az én fonalam
elszakadt, én a tóba estem és kezdtem alámerülni, de úszni
nem tudok. Ott nagyon sok kacsa ül. Az egyiket megfogtam a
lábánál. Az elvitt egészen a partig. Azután kiléptem a partra
és elkezdtem gondolkozni: hová menjek ? és hol van ő ? Azon
ban nagyon erősen fázom, a gyufa megázott és nincs mivel
tüzet gyújtani. Mit csináljak? Körülnézek: egy medve jön a tó
mellett. Fogtam a puskámat és le akarom lőni. A medve így
szól: «Te ne lőj le engem, hanem a mire szükséged van,
mondd meg.» De én még mindig czélba veszem, ő meg mind
közelebb jön és egészen közel jött hozzám. Én letettem a pus
kámat és mondom: «Nos, szerezz tüzet, én fázom.» 0 mondja:
«Nekem nincs tüzem, de ha tetszik (ha kell), ülj (rám), én el
viszlek (oda), a hol van tűz.» Én ráültem a medvére és az
most vitt engem erdőn, mocsáron keresztül és folyókon át és
idehozott, de te nem akarsz (nekem) tüzet adni.» A vadászfiú
nagyon hangosan kiáltotta: «Miska — mondja — gyere be,
fojtsuk meg ezt az ősz embert!» Az ősz ember nagyon megijedt
és felkiáltott és mondta: «No a mi kell, azt meg is adom, csak
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meg ne fojtsatok!*) De a vadászná, mondja: ((Megfojtlak, más
korra (másodszorra) tanuld meg, ne utasíts vissza senkit se.»
Az ősz ember így szól: «A mi kell, azt vidd el. Vidd a
tüzedet is — itt van csiholó aczél és tűzkő, íme, ajándékba
adok neked egy puskát, a mely minden lövésnél czélba talál.
Itt van tűziszerszám, hogy ezentúl mindig lesz mindenféle vad
(tkp. nem fog megszűnni, kevesbedni minden lövő dolog5).»
A vadászfiú átvette mindazt, a mit az ősz ember adott, és így
szólt: «De azután hol van még az én bátyáimnak a lába újjá
és a hátuk bőre, azt hozd ide és kenyeret is hozz. Ha nem
adsz, rögtön megfojtalak.»
Az ősz ember bevezette egy másik szobába és a vadászfiú
oda benézett és nagyon erősen megijedt, mi minden lóg ott és
van letéve: szíjszélességű emberi bőr és lábujjak és kézújjak.
Az ősz ember így szól: «Itt van — mondja — válaszd ki, a
melyik az övék.» A vadászfiú körülnézett és fogta, a melyik a
legújabb, és mondta: «Hát ezt miért húztad le mind (tkp.
ennyit) és vágtad le az emberekről?* Az ősz ember kezdte el
beszélni : «Nézd, ez mind tüzet kérőké és senki se tudott en
gem becsapni és rám ijeszteni, de te hozzád hasonló még nem
került elém. Hogy te ki tudtál rajtam fogni, íme mind oda
adtam neked.))
A vadászfiú köszönetet mondott az ősz embernek és az
apjáékhoz ment. Odajött az apjáékhoz és így szólt: «Ime —
mondja — én a pokolba kerültem, de jó, hogy én magam vol
tam, (hogy) megint lábujjat vagy mit kellett volna ott hagyni.»
A testvérek néztek és csak elpirultak. Ő először a csiholót és a
kovát húzta ki a zsebéből. Azután a tüziszerszámot ós a puskát
odaadta az apjának. «Nózd, ez a magam nyeresége (szerzeménye),
de még van valami, azt még nem mutatom meg. Nos — mondja
— először gyújtsatok tüzet, azután főzzétek meg a húst.» Azok
tüzet gyújtottak, húst főztek és vacsorázni kezdtek. 0 hozzá
fogott az elbeszéléshez: «Nos — mondja — így csaltam ki a
tüzet» és elmondott nekik mindent. A testvérei meg kitátottak
a szájukat és hallgatják és mondják: «Lám — mondják (tkp.
mondja) — csoda (csodálatos)!))
Azután a legkisebb testvér a lábujjat és a hátbőrt húzta
ki a zsebéből, megmutatja idősebb testvéreinek és így szól:
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«Nem a tiétek-e e ez? Nos, mutassátok meg a hátatokat és a
lábatokat. Nézegetni kezdték és odaillesztették (t. i. az ujjat) és
rátették (t. i. a bőrt); mintha onnan való lett volna! Az apjuk
nézett, nézett és azt mondta az idősebb fiainak, hogy « h a t i í g y
fogtok élni, nemcsak a bőrötök nem fogja kifutni, húsotokat is
mind oda kell majd adnotok», a legkisebbik fiának pedig azt
mondja, hogy «te belőled ember lesz (tkp. te ember leszel) és
tőled mindenki félni fog és én rád (neked) hagyom az egész
vadászterületünket és te jól fogsz élni».
Ok még sokáig vadásztak és a zsákmányukat télen lovon
haza vitték és eladták a városba és sok pénzt kaptak. Az apjuk
mindnyájuknak egyformán osztott (az egészet egyf. osztotta szét)
és magának hagyott halála idejéig. Azután csakhamar meghalt.
A vagyona két idősebb fiára maradt. (Úgy) kezdtek dolgozni, a
hogy éppen ment, és földjeiket mind ellepte a gyom, gabonájuk
nem nőtt és ők ott hagyták (nem törődtek vele). Legvégül min
dent, a mi megmaradt, eladtak, ők maguk meg elmentek vala
hová idegeneknek szolgálni (dolgozni) eleségért. A legkisebbik
fiú nagyon jól rendezkedett be és most él-van.
J e g y z e t e k . Ezt a mesét Hői. (zürj. ib) falvában hal
lotta és ott készült feljegyzése alapján közölte velem C z e m b e r.
Mindamellett hogy ez a falu Uszfsziszolszktól már 50 versztnyire van délre a Szíszola mellett, a mesében néhány helyen
mégis vicsegdai v-s alakokkal találkozunk. Ezeket talán nem
kell mind a vicsegdai közlő rovására í r n u n k ; lehetséges, hogy
a gyakori érintkezés — nagy ünnepeken és különösen télen
sokat járnak arról a vidékről Uszfsziszolszkba — befolyással
volt több szónak a kiejtésére.
Ennek a mesének ugyanattól a közlőtől származó változa
tát a már említett KOMÍ MoöíaH KHBT>HC ez. füzetében adta ki
mostan CZEMBER. AZ ott vgralis mórt da v§rsa ca vadászember
és az erdei manó' ez. alatt közölt mese néhány eltérést mutat
a miénktől: A dzor mórt cősz ember' helyett mindig vgrsa 'erdei
manó' szerepel; 2. a vadászfiú harmadik elbeszélésében túri
'daru' helyett gut-ról (légy'-ről) van szó; 3. az erdei manótól
még burdedan turun-t "gyógyító füvet' kap, a melylyel bekeni a
helyükre visszatett testrészeket. — Nyelvileg sokkal nagyobb az
eltérés, mert a közlő sok helyütt más kifejezéseket használt.
A vicsegdai u-s alakok helyén rendesen sziszolai l-es alakok
vannak.
vgralis pi ;CLIHT> oxoTHHKa; a vadász fia' [ silgn véli kujim
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pi zev jongs 'у него были три сына очень сильные' j premis
'промыселъ, добыча' | bidsa véét 'на цъмую четверть аршина3 |
nemié lédééilnid 'не стоить идти 5 . A második személy itt az
általános alany kifejezésére szolgál. | jdi vilin
ölni ' н а мяст»
жить' ] ndúte górtad loue n§bni 'хлъба дома приходится поку
пать' -szintén 2. szem. általános alanynyal. | telka 'толковый5.
biiáéni 'огня достать' j velié, v§Ué 'только теперь'; vel'is
dzugéisni 'совевмъ, окончательно спутались, имъ совсъмъ
плохо стало (egészen, végleg zavarba jutottak, rossz dolguk
lett)' j povodd'a < погодье (1. KALIMA 110) J kodli vetlini (russicismus) "кому сходить' | olié 'житель'.
kejin-bugil 'farkasszem'; bugij 'szemgolyó' | véritni < ве
рить ] dzuzgan (Usztsz.-ban ismeretlen szó) F r o l o v szerint
'маленькш, мерцающш огонекъ (kis, csillogó láng)', dzuzgan
lámpa 'маленькая лампа, дающая слабый СВЕТЪ (kis lámpa, а
mely gyönge fényt ad)'; С z e m b e r szerint dzuzgan jelentése
talán 'világító bogár 5 ; dzuzgan-kod bi nagyon kis tüzet (zev
ijégt bi) jelent itt. — Az említett változatban dzuzgan kod zel
jugid ('nagyon fényes') bi van, | teikuitni < толковать ('вслухъ
разсуждать 5 ) | pieUat (v. pissat) < пищаль.
bi vééte fa tüz felé, szembe a tűzzel; противъ огня 5 ; те
vééte pitktisni sam§var 'противъ меня (передо мной) поставили
сам.5 | ritja doris kutis tidavni bi 'подъ вечеръ сталъ виденъ
огонь 5 ; éppígy ritla-doris (v. dor) mi gul'ditim 'este felé sétáltunk; мы подъ вечеръ гуляли5 j lomtiéan pes 'égő, tüzes fa
darab ; горяпце полт.но, головешка5 j sij§ uétedz povzis 'онъ
испугался, что ноги подкосились5. (Az említett változatban
kok jivéis j>-vel!] uéi 'leesett a lábáról 5 van.) | kesjan veli
'хотт>лъ-было5 = 'akarsz vala' | vai < давай | miian kujim lun
nin ndn ni bi abu 'у насъ три дня уже ни хлт.ба ни огня
нътъ5 | vellitem (V. vgvlitem) tor 'небывальщина 5 | pgrjdéni he
lyére pgrjáé kellene. A mesélő erre a szerkezetre gondolt: 'ha
tudsz lehetetlen dolgot mesélni vagy nagyon nagyot hazudni 5 .
Ebben az esetben természetesen vistalli helyett viétalni lenne a
helyes alak. j tasma-páéta épinaéid kußiktg boéta 'я свиму кожу
со спины шириною съ ремень5.
gdva < едва | mijén mini 'какъ освободился' | tai-ke 'majd
nem5 I noráéni 'жаловаться5.
vidüini 'ругаться' | miiéa (V. ku^sgm) 'milyen5 [ da aés§
n§it§ itt is talán szerkezetkeveredés van ong verme hatása alatt.
(A változatban neitni van.) I tat't'ég ne-£§ tsigjen kulni 'здъхь не
съ голоду-же помереть5 | ola'n vila'n 'живешь можешь; здрав
ствуйте 5 | рЫеп < плетень (vö. плетенка).
vurni nekodli 'шить некому5 j sapgg < сапогъ | tseüna
vilas 'на щетину 5 | premisl'áitis pi 'сынъ промышленника5 | veli
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viétalg 'было разсказываетъ 5 1. fönt [ aknitis 'ахнулъ 5 [ trakúitis
'дернулъ 5 {< тряхнуть).
kii! 'мякина, шелуха' | kgltni словить, неводить; ловить
рыбу бреднемъ' | uékgdtsis gß'zesas 'бросился въ двери 5 | те
pgrjdsgm vilas i ola 'я на обмант» и живу' | tselgi testük 'цт>лую
прядь волосъ'; (l'estuk ú. 1. orosz eredetű szó; vö. or. лоскутъ
és леспетокъ, леиестокъ DAL'). | me teng stavnas kusta 'я у
тебя выдергаю волосы до гола'.
serié bosti 'съ собой взялъ5 | túri 'журавль 5 | iéniti 'я
вспугнулъ; felriasztottam, felrebbentettem 5 I kimin 'körülbelül';
pl. tani not éurs kimin jgz 'itt körülbelül 4000 ember van5
meam sunisid, tiad uéi % szem. determinatióval. (Az eml. változatban : meiam sunis i ori. те tiad usi.) \ bereg (bereg) doreßzid szintén ezt a 2. szem. determinatiót mutatja; itt még
megjegyezte a közlőm ( G z e m b e r ) — mikor itt próbaképpen
figyelmeztettem a 2. szem. különös alkalmazására — hogy
doreßzis (3. szem. determ.) jobb volna. (De az eml. változatban
is : sije mene bereg dor ad petkedis.) j ti pglgn 'по берегу, вдоль
озера5 j meütni < мътить ] d'zik dinedé 'вплоть до меня5 | miska
= Мишка I mgdié keiig velgdtsi 'къ другому разу учись5 | en
j§rt nekodgs 'не отказывай (ни въ чемъ) никому; ne tagadj
meg senkitől semmit5.
tiv-kert 'сталь; csiholó aczél5 | biua 'кожаный мтлпочекъ
(огниво и кремень), огнивица5. Az eml. változat szerint: vot
ted séta kupéik mosna, kié liiéan kelui oz biral i nebni oz kol
'nesze adok neked egy bőrzacskót, a honnan a lövő eszköz
nem fogy ki és nem kell venni 5 . | iir 'жилье, жилое помт>щеше' (1. KALIMA 175) | Szisz, vitenédú 'поновъе, недавный 5 . —
A változat szerint: kodi vitdzik-na 'a melyik még újabb5. |
venni 'перехитрить, переспорить'.
paéibg < спасибо j bat'isjas 'atyjáék5 ] pekla < пекло | ladng
< ладно | naiitka < нажитокъ (1. KALIMA 91) | novte 'ну-ка' |
taskisni 'прилъпили; odaragasztották 5 | bitte (bidtg, bittg; SZAVV.
bittó*) <L будто 'mintha 5 (1. KALIMA 45) j kulig keilas 'на погре
бенье5 j kidé éur§ 'какъ попало5 | enovtisni 'они сововмъ пере
стали обработывать поля; оставили, не стали работать 5 |
kinem-pet vilas 'jóllakásra; за пропитанье' | olmgd'téis 'зажилъ 5 .
17. kuzma

da

рота.

kuzma
da рота kik vok velini. olgmagé lis-stanin. nijal§n vglema omgl'ik kiégd éizim-das éiéim dgmasa da éizim-das
*) Ez valószínűleg sajtóhiba bittg (blttö)

helyett.
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éizim demasa sapeg. séséa naj§ jukéanis. gt'ik vokisli, poma isii,
voas omel'ik kisedis, a kuzmaisli
omgl'ik sapggis.
poma munas kgt'é-gu garjini. kgt'é-gu garjas i mgd lannas
kiini munas. sili rut'é sedas. rut's suuas: vmeng, poma, led'é, me
tenid bur ve(tsa.» poma le(dzas.
rut's jag vivti kutas vartgdni. vomas boétas bumaga-tor. kgt's
pánid éuras. kgt's suue rut'éli: «mii-ne p§ te ta-lun se(tsem rad ?»
— «menim sar setis belet, me §ni nekodis og pov.» amiianli-pe
oz-e seth) — «setas; me tene veleda, mii kol§ vgisni. ti§ p§ so
k§U Uuker(U§, da munam-p§ sar ord§.»
so k§ts Uukertísasni % munanis sar orde. rut's piras kerkaas,
sarli suuas: «tenid pe poma
m§d§dis so k§t's pedarki.» sar
suuas: «pet, egrada§ j§rtal.» rut's petas i suuas kgt'sjasli: «pirg-pe
§gradaas. ta lun p§ sarisli nim-lun, ta-lun p§ oz esti setni bel'etse.
aski setas.»
rut's bar a munas jag vilg. os pánid louas. «mii-p§ ta-lun
sejsgm rad?» — ame-pe §ni nekodis og pov, menim sar setis
bel'et.n os kutas jwudsni: «gask§-pe i menim sárid setas sejsgm
betetsgh) — «setas. so os t'sukert't'se, da munam sar ord§
meked.»
so os Uukgrtísasni i bara nuuas rut's sar din§ osjasgs. bara
suuas : «ovl§-p§ tatgni, me-pg pirala sar ordas.» sarli bara suuas:
«tenid-pg bara mgdgdis poma so os pgdarki.» sar tsgktas jgrtni
ggradag. rut's petas osjas ding da suuas: Ha-lun pg sar-ggtirisli
nim-lun. oz estini setni betette, pire ggradag da askigdz (askigtdzis) vid'Uiélg.)) osjas pirasni. sar ngzjgnikgn osjasgs kgtsjas
moz naUkalas.
ruU bara munas. kejin pánid loug. sidz-zg i kgjinjasgs rut's
pgrjalas i vajgdas sarli so kgjin. bara piras sar ding rut's i
suuas: «tenid-pg poma
mgdgdis so kgjin pgdarki.i) séssa petas
da suuas kgjinjasli: «ta-lun pg sar-nilisli nim-lun. ta-lun pg oz
esti sárid bel'ettg setni. ovlg askigdz ggradaas.))
séssa rut's piras sar ordg korásni, sar-nilgs koravni
poma
sajg. sar suuas: nsi-minda kőéin poma mgdgdis menim, loug
nivtg setni poma sajg. mun ingé pg da loktg svad'bagn.»
poma
ding munas rúté da suuas pomal%:
«munam-pg
sar ordg.» pomakgd
mgdgd'téasni svadba vilg. najali ju voas
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pomali
ruíé suuas: utaííég-pg kisgdtg, omgVik íazuvkotg íéapki.)>
poma
suuas: «t'éapka-pg da kidz-ng muna kiégdtggis ?» —
uíéapki, íéapki, me ted (tenid) kiégd vaja.» poma
Uapkas da
ju doras pukéas a ruíé munas sar ordg. sarli suuas: «mi-pg
juuas veilim, bur pára vgv miian vgjis, kised i kgm-kot vgjis
bidsgn. murtsa-pg me uditi zgniktg perjini setié. kujégm-kg kiégd
da kgm-kot vaili!»
sar éetas kiégd da kgm-kot. ééééa rúté ledzéas da kiégdas i
kgmgdas pomags
i séésa hajemu sar ordg. kajasni sar ordas da
pizan sajas puksasni. poma
attéis vilg zev jona vitdzgdg. sili
zev mifóa kaáiítég pás-kemis. sar suug: «ez-pg bara tali pdékgmid églgm vilas vo 1» ruU suuas: «kis-pg tali kaéiítéas páékgmid? ! tajégmnaspg sijg ivlaas ez petavliv.v
vil páé-kgm sar sili vajas mi(íéa(dzik. poma as vilas bara
kutas jona vifágdni. sar suuas: «ez-pg bura-kgn bara páé-kgmid
églgm vilas vo ?» rúté suuas: «kis-pg ta(tsgm páé-kgmid kaziííéas ? !
tajg-pg tapséin páé-kgmtg ittégt praznikas ez páétavliv.'v
jessg mitíéa pás-kgm sar vajas, pomags
páétgdas. ruíé
suuas ngéjgnikgn pomali:
«en nin pg as vilad vi(dzgd!» ééééa
rúté suuas: ame-pg muna Igégdíéini, éojan-juuan zaptini.it
ruíé munas. sili pánid loug una ií íéukgr. juualas ruíé:
«tajg-pg kodlgn izjasis?» — Hajg-pg j oma-babalgn.» ruíé suuas
ií'vi^d'ziéjasli: «tati-pg munasni sarlgn svadbagn. ti-pg bara suug
iztg p o m a Hé.»
ruíé votdzg munas. jomalié
mgssg vijdzgni. rúté juualas:
akodlgn-pg tajg mgs -íéukgr ?» — «tajg-pg jomalgn.v
«tati-pg sar
svadbagn munas. kor tiiangs juualas ,kodlen tajg mgsjas?', ti-pg
suug : ,tajg-pe
pomalgn(.»
bara ruíé vofág munas. sili pánid loug vgv-íéukgr. bara
sidz-ég ruíé tégktas vgv-vi(d'éiéjasli viétavni sarli vgvjasgs pomalié.
ééééa voas ruíé joma-kerka
ding. kerka dinin ju dórin
kukán jirég jomaIgn.
ruíé pondas kukantg juas éuini. kukán
kutas baksini. joma
kilas, nd?í-pgMéan-zirnas uékgd'íéas rúté
vilg. rúté joma gs vgitas juuas.
kerkaas piras, slugajasli suuas: «taííég-pe loktas svadbagn
sar, ti-pg jona Igégdíég. tajg kerkasg viétalg poma lié!»
bgr sar ordg munas ruíé. korg piruitni. ééééa sarli ié-íéukgr

142

FOKOS

DÁVID.

pánid loue. «taje-p§ kodl§n?» — «t(ij§-p§ p omal§n.» sid'z-£e
suuasni mes-vi(d'éisjas, da v^-vifáiéjas,
joma-slugajas.
séssa piruitasni da ovmgd't'sasni, da §ni oleni-vileni.
a ku z m a vek lis-stanyn ole.
K o z m a és T a m á s .
Kozma és Tamás testvérek voltak (tkp. két testvér volt).
Fenyőágakból való kunyhóban laktak. Volt nekik egy rossz,
hetvenhét foltos felsőruhájuk és (egy pár) hetvenhét foltos
csizmájuk. Azután osztozkodnak. Az egyik testvérnek, Tamás
nak, a rossz ruha jut, Kozmának pedig a rossz csizma.
Tamás elmegy nyúlnak való gödröt (vermet) ásni. Nyúl
vermet ás és másnap elmegy (a beleakadt nyulat) kifogni. Neki
róka akad (a vermébe). A róka így szól: «Tamás, eressz el en
gem, én jót teszek veled (tkp. neked).» Tamás szabadon ereszti.
A róka az erdőben szaladni kezd. Egy darab papirost vesz
a szájába. Elébe akad (találkozik vele) egy nyúl. A nyúl mondja
a rókának: «Miért vagy te ma olyan víg?» — «Énnekem a czár
írást adott, én most senkitől se félek.» «Nem ad-e nekünk (is)?»
— «Ad; én kioktatlak, hogy mit kell csinálni. Gyűljetek össze
nyulak százan (tkp. ti száz nyúl gyűljetek össze), és menjünk a
czárhoz.»
Összegyűl száz nyúl és elmennek a czárhoz. A róka be
megy a házba, a czárnak mondja: «Tamás száz nyulat küldött
neked ajándékba.)) A czár mondja: «Menj ki, hajtsd be őket a
bekerített helyre (udvarba).*) A róka kimegy és így szól a nyu
lakhoz: «Menjetek be az udvarba. Ma a czárnak nevenapja
van, ma nem jut hozzá, hogy kiadja az írást. Holnap megadja.*)
A róka megint kimegy az erdőbe. Medvével találkozik (tkp.
medve lesz elébe, szembe). «Mit örülsz te ma annyira?» —
«En most nem félek senkitől se, énnekem a czár írást adott.»
A medve elkezd kérdezősködni. «Talán nekem is ad a czárod
ilyen írást"?» — «Ad. Gyülekezzetek össze medvék százan, és
menjünk velem együtt a czárhoz.»
Száz medve összegyűl és a róka megint elviszi a medvéket
a czárhoz. Megint mondja: «Maradjatok (legyetek) itt, én be
megyek a czárhoz.» A czárnak megint mondja: «Tamás megint
száz medvét küldött neked ajándékba.)) A czár megparancsolja,
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hogy hajtsa be az udvarba. A róka kimegy a medvékhez és így
szól: «Ma a czárnénak van nevenapja. Nem érnek rá kiadni az
írástokat. Menjetek be az udvarba és várjatok holnapig.» A med
vék bemennek. A czár a medvéket éppúgy mint a nyulakat las
sankint levágatja.
A róka megint elmegy. Farkassal találkozik. A róka a
farkasokat is éppúgy becsapja és visz a czárnak száz farkast.
A róka megint bemegy a czárhoz és így szól: «Tamás száz
farkast küldött neked ajándékba.)) Azután kimegy és így szól a
farkasokhoz: «Ma a czár leányának van nevenapja. Ma a czár
nem ér rá az írástokat kiadni. Maradjatok holnapig az udvarban.))
A róka azután bemegy a czárhoz a leányát megkérni, a
czár leányát Tamás részére megkérni. A czár mondja: «Tamás
annyi ajándékot küldött nekem, oda kell a leányomat adnom
(tkp. oda kell a leányodat adni) Tamásnak. Menj hát ós jöjjetek
lakodalmas néppel.»
A róka Tamáshoz megy és így szól Tamáshoz : «Menjünk
a czárhoz.» Tamással elindulnak a lakodalomba. Egy folyóhoz
érnek (tkp. nekik folyó jön). A róka mondja Tamásnak: «Ide dobd
be a ruhádat, a rossz íaftw/co-ruhádat!» Tamás mondja: ((Be
dobom, de hogy menjek ruha nélkül?» — »Dobd be, dobd, én
hozok neked ruhát.» Tamás bedobja és a folyó partjára ül, a
róka meg elmegy a czárhoz. A czárnak mondja: «Mi a folyóba
estünk, a mi jó két lovunk belefúlt, ruhánk és czipönk mind
alámerült. Alig bírtam a vőlegényedet onnan kihúzni. Adj (hozz)
valamilyen ruhát és czipőt!»
A czár ruhát és czipöt ad. Azután a róka lemegy (a folyó
hoz) és felöltözteti Tamást és rá adja a czipőt és azután fel
mennek a czárhoz. Felmennek a czárhoz és asztalhoz ülnek.
Tamás nagyon erősen nézi magát (tkp. néz magára). Neki na
gyon szépnek tetszik a ruhája. A czár mondja: «Ennek megint
nem tetszik (nem felel meg, nem jutott szívére, nincs kedvére) a
ruhád?» A róka mondja: «Hogyan tetszene ennek a te ruhád?!
Ilyen ruhában (tkp. ilyennel) ő nem ment (volna) ki az utczára.»
A czár új ruhát hoz neki, szebbet. Tamás megint nagyon
kezdi magát nézni. A czár mondja: «Talán megint nincs ked
vére a ruhád?» A róka mondja: «Hogy is tetszene (neki) az
ilyen ruhád?! Az ilyen ruhát ő kis ünnepen se vélte volna föl!»
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A czár még szebb ruhát hoz, Tamást felöltözteti. A róka
halkan mondja Tamásnak: «Már ne nézd magad!» Azután így
szól a róka: «En megyek előkészületeket tenni, ételt-italt elő
készíteni. »
A róka elmegy. Sok juh-nyájat talál (tkp. vele szembe
lesz). A róka kérdezi: «Ezek (tkp. ez) kinek a juhai?»> — «Ez
a joma-asszonyé (boszorkányé).)) A róka így szól a juhpásztorok
hoz: «Erre mennek a czár emberei lakodalmas menetben. Ti
megint mondjátok a juhotokat Tamásénak.))
A róka tovább (előre) megy. A joma tehenét őrzik. A róka
kérdezi: «Kié ez a tehéncsorda?» — «Ez ajoraaé.» «Erre megy
majd a czár lakodalmas néppel. A mikor kérdezni fog benneteket
,Kiéi ezek a tehenek?', mondjátok: .Ez Tamásé'.»
A róka megint tovább megy. Egy ménest talál. Megint
éppen úgy a csikósoknak is megparancsolja, hogy azt mondják
a czárnak, hogy a lovak Tamáséi.))
Azután a joma házához jön a róka. A ház mellett a folyó
partján a joma borja legelészik. A róka a folyóba kezdi fullasz
tani a borjút. A borjú elkezdett bőgni. A joma meghallja, a
kenyérsütő lapáttal ráveti magát a rókára. A róka a jomát a
folyóba fullasztja.
Bemegy a házba, a cselédeknek mondja: «Idejön a czár
lakodalmas néppel, ti erősen készülődjetek. Ezt a házat mond
játok a Tamásénak!))
A róka visszamegy a czárhoz. Meghívja őket vendégségbe
(lakomázni). A czár ott találja a juhnyájat. «Ez — kérdezi —
kié?» — «Ez a Tamásé.» így beszélnek a tehénpásztorok és a
csikósok, a joma cselédjei.
Azután lakomáznak és kezdenek élni és most élnek-vannak.
Kozma azonban mindig fenyőágakból való kunyhóban ól.
J e g y z e t e k : Ez a mese is a S z i s z o l a mellékéről (az.
Uszt'szíszol'szktól 183 versztnyire délre fekvő TpaBa falvából)
való. Tárgya az 1. sz. mesével rokon. A poma és a joma nevé
nek rokon hangzása («a juhnyáj nem jomáé, hanem po7náé»)
ügyesebbé teszi ezt a mesét. Nyelvére nézve vö. a 16. sz. mesére
vonatkozó megjegyzéseinket. Feltűnők (de kétségtelenül helye
sek) a juksanis ^osztozkodnak5, munanis "mennek5, kajanis 'föl
mennek 5 alakok, a melyeknek a vicsegdai nyelvjárásban juksasni,
munasni, kajasni (jukseni, mungni, kajeni) felel meg. WICHMANN

145

ZÜKJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK.

szerint a többes 3. szem. ragja: «I. -asnis, -enis, U. V. Pec. S.
-ásni, -gni (U. auch -asnis), L. -ásni, -eng, Р. -ase, -gni, -gn» és
a praeteritumban: «I. -isnis, -emagé, U. V. Pec. S. L. -isni,
-gmaes (auch: U. -isnis, Pec. -ini, S. L. -emni, L. -§maé), P.
•is§, ~-§maé* (W. St. 25—26).
huima = Кузьма; рота = вома, Фома | lis-stanin 'въ из
бушки, сдвланой изъ вътвМ съ хвоями еловаго дерева 5
kgU-gu garjini 'заячью яму копать 5 .
jag 'száraz, homokos terület; ilyen területen lévő fenyves,
erdő5 | vartgdni (Vics. kotertni) 'futni, szaladni 5 | belet < билетъ
'czédula, jegy5 | tie (V. ti) 'ti5 (LYTK. ti, tie; Р. EOG. tije) \ peааг/м<подарокъ | §grada<ограда | oz esti 5нт>тъ времени ему5.
lom nivte setni рота sajg 'придется дочь выдать за вому 5 .
Altalános, 2. szem. alany. А 2. személynek erre a használatára
már több helyen figyelmeztettünk. | ings 'же5, pl. mun-ings
'ступай-же 5 , soi-ings 'кушай! кутай-же !5 [ loktg svad'bagn 'npiт>зжайте свадьбой5 | iazuvko egy most már ismeretlen ruhának
(верхняя одежда) a neve | murtsa 'только, чуть, едва 5 | ud'iti
'успблъ, могъ5.
kaéiiísg 'кажется, понравится 5 | ez-pg hara tali pás-kgmid
sglem vilas vo 'не пришлась ему видно одежда по душъ 5
bura-к g, bura-kgn 'должно быть, развт>5 | Igégd'Uini 'готовиться
къ свадьбтЛ
joma-baba ('Яга баба5) 1. FUCHS, KSZ. XII. 244 J jirsg 'па
5
сется I piruitni < пировать.
18. р ev-kuza

pi.

vaign ovlis-vivlis krésíánin. krésiáninlgn nj/o ni pi ez vgv,
a zev jona vgli kolg. asnis pgrisgs nin; mii vgt'sni ? puksisni i
dumáitgni, davai jenlis korni, i jen ez set. nalgn kevmgm ez
tirmi. bara dumáitgni, a verdié vek abu i tsig kuvni ne okota.
muzik i suug babaislj,: «vai-zg mi sißzi vgj'sam, oz-g mii-kg
arkmi...vaí jgz sulgmni: ,nem-tor pg abu arkmitgm tor mu vilin',
daékg miian arkmas ig. petal, vai éiíni Jsasid ggntg. sijgs pukti
tsumanad i patísgr-vilad katgd, ajéid seiíse kai da vod da pgl'alni
kut, a me vetla pesla, lokta da pat'stg lomta, med sonidd£ik loug.»
baba sidz i vgjéis, a muzik munis pesla. vajis pes i paß
lomtis, a baba vek patí'sgr-vili/n ísumanié ggn pgl'alg. muíik juualg
babalis: v-mii-kg artmg, oz?» baba oz siuds i vek pgl'tg. muzik
ééssa nem oz siás i kajas mu ggmi.
mu ggrg i dumditg: «piid-kg veskg vgli, те eékg púkéi etajg
Nyelvtudományi Közlemények. ILII.
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itdzid mir vilas i kúti sémin naradttni!» dzinjis ez-na gersi i
kiig, kod-kg zev jona silg, a mórt oz tidal.
mu&ik gerig kostiis babalen gen-ísumanas ísuéis pi pev kuza.
mijgn tsuzis, pir i sorriitni kutis. «mame, suue, me, suuas, vetla
peslaid, a te paístg lomti, séssa nánte pezal.» mam zev rad loii.
«vot, suug, i d'ivg! §ni-na t'suzis a pesla nin mgdg, da jessg ku(tsem
prgsuz !»
pi vetlis pesla a mam nebid nán pgíalis i kgsjg katedni
mu£ikli geran inas. pi i suug: vmamg, me katgda.» mam suug:
«te vosan i on ad'd'éi, da kiííse ta-izda verman si ilag munni?!»
pi ez kivzi. vuija t'sumang nán te(ísis i mgdis baíli nán
katgdni. mune i zev jona sile. vot i baí kiig silgm i oz ad'd'zi
keni. pev-kuéa pili kanava voiis a vudznis oz vermi i davai gorzini: «baíg, bai'g, vu(d2ed/» baíli mórt oz tidav i dívuiíísg, kgni
kodi kiig, gglgs em, a mórt oz tidav. keni kodi, davai korsni.
munis baí kanava dorg i vi(dzedg. medar doras mórt sídalg. nánnaberuska bostis i sijes moz-doras vu^zgdis i juualg: «te kodlen
i kiíísg munan?» pev-kuza pi i suug: «me — suuas — vot
seíísg ísuzi, ggn-íéumang, i ted nán vaji.n
baí zev rad loii i nuiis geran-ing pigs i puksedis vgv vilas;
a sijg led'ésis bgz idas i kuíísisis beías i zev jona kutis sivni.
baí ggrg, a pi silg i vgv vetlg.
drug matinikgd seti pop mune. kilis silgmsg i juualg ggris
muZiklis: «kgn kodi teiad tajsgm mitísaasg éilgh> afóis oz
adíd'zi. mu£ik suug: «e, tojg, popg, meiam pi ta^semis.* — «<%
kgn-ng pg sijgh) «a vot — suuas — vev-bgé ultas.n
pop suug: «novtg petkgdli, a to on-g vuzavh) — «ísev —
suug muzik —• tojg meiam abu vuzgs; mórt oz poz vuzavni, a
vezni poze. stav olgmtg kg setan, vez~sam.»
pop jursg giijalni kutis: akidz sijg pozg. a vot vai vuzav,
kujim so séta.)) a pi gusgnikgn baíisli suug: «set meng, me te
ordg bgr pisja.» muzik setas. kujim so poplis bostis i popkgd
prgssáiíísis.
pop zev rad loii. pev-kuza pigs zeptas sujis i medgd'ísis
gortas i dumáitg: «vot — suas — mem suris kujsgm d'ivg!
zeptg tgre, a bidsa mórt! a jéssg ku(tsgm Igsida silg! babagi jona
oskas.» mung i dumáitg, a zepse oz vidli, a pev-kuza pi popéeptis gusgnikgn petas. pop oz i tgdli.
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pop gort§ voas i suug babaisli: «vot — suuas — popad'da,
me mii vaji, tak veskid d'ive! piral-ze — suuas — meiam zeptg
da vidli, totkg ngzjgnik, en doid!»
popad'da kirim zepte sujas, a seni tiris sit. davai popgs
vidni! »seiti§m, ta(ts§m — suuas — te attéid — suuas -— pop
d zeptad novledlan sit. da jessg mene iledlan/» bostas kokeíukase
i davai pop§s kuUkalni kiiUe surg, da jessg suualni: «vot ted
,en dóid', vot ted ,en doid'!»
pop §dva i mine. séssa davai pisjini mu£ik din§, muzikgs
vidni, miila sije perjalis.
pev-kuza d'eiina berged't'éis bai dinas i bara piris vgv-beiZ
ultas, süni i suÜavni kutis.
mun§ seti sud'd'a pára vglgn i kilis: kod-kg Igéida silg.
vijdzgdg: mu£ik ggrg, i silis juualis:
«kodi tajsgm
mijsaa
silgh> muiik suug: «tajg meiam pi vgv-bgé ultin.»
barin vifágdlis, zbil! em i kőris ngbni. aon-g vuzav ? kujim
so séta.» muZik zev rad loii kujim so vilg. pi setis i vevsg letdzis,
verzgm vilg pukéis i mgdgd'Uis gortg.
sili pánid loii popid. mu£ik bgrdni kutis, mii silis pisg,
kodgs popli vuzavlis, kujsgm-kg sud'd'a mird'd'is. pop juualg: «kgni
sijg? davai vgtgdamh> tok omel'ik mu£ik-vgv vilg kikgn puksisni
i kutisni vgtűini. vgtiéisni, vgifsisni, vgv konjdsis i uéi. mu£ik
süni kutis: ((miila te, pop, ment'éim vgv Tokié vgtlin da natskin?
me muna, javita giris jezli.» pop povzis i suug: «en ! na ted so
sait.r> muHk d'énga bostis i munis gortas. ngbis jon vglgs, séssa
vil kerka strgjitis. babaisli paíto da t'sisjan bostis, ajsis tgrguitni
kutis i gni tgrguitg.
a pigs barin gortas nuiis da si sajg nivsg setis. sijg jessg
burdzika ovmgd'Uis.
a pop jgimis i popsis Ugvtisni i vot bidsgn mestag voiisni.
A hüvelykujj-nagyságú

fiú.

Régen élt-volt egy parasztember. A parasztembernek se
leánya, se fia nem volt, pedig nagyon erősen kellett (volna
neki). Ok maguk már öregek; mit csináljanak ? Leültek és gon
dolkoznak, istentől kérnek, de isten nem adott. Az Ő imájuk
nem volt elegendő (nem teljesedett). Megint gondolkoznak, de
10*
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fenntartójuk (fiuk) csak nincsen, és éhen halni nincs kedvük.
Az ember mondja a feleségének: «No majd így teszünk, nem
lesz-e valami sikere (nem sikerül-e valami).. . . A régi emberek
mondogatták: ,Semmi sincsen, a mi nem sikerül a földön (min
dent meg lehet csinálni)', talán a miénk (a mi dolgunk) is
sikerül. Menj ki, hozz a kamrából pelyhet. Azt tedd a nyírhéj
kosárba és tedd föl a kemenczére, te magad menj föl oda és
feküdj le és kezdd (a pelyhet) fújni, én meg fáért megyek,
visszajövök és befutok a kemenczébe, hogy melegebb leg\en.»
Az asszony úgy is tett, a férje meg elment fáért. Hozott
fát és befűtött a kemenczébe, az asszony meg a kemenczén
egyre fújja a nyírhéj kosárban a pelyhet. A férj kérdi a felesé
gétől: «Lesz-e belőle valami vagy sem?» Az asszony nem felel
és egyre csak fúj. Az ember azután semmit se szól és elmegy
a mezőre szántani (földet szántani).
Szántja a földjét és gondolja: «Ha fiad lenne, én ideülnék
erre a nagy tuskóra és csak parancsolnék)). Még a fele nem volt
fölszántva és hallja, valaki nagyon hangosan (tkp. erősen) éne
kel, de ember nem látszik (senki se látható).
Mialatt az ember szántott, az asszonynak a tollas kosará
ban egy hüvelykujj nagyságú (tkp. hosszúságú) fiú született.
A mint megszületett, rögtön beszélni is kezdett. «Mama, mondja,
én, mondja, fáért megyek, te meg fűts be a kemenczédbe, azután
süss kenyeret.» Az anya nagyon megörült. «Lám, mondja, cso
dálatos ! Alighogy megszületett (tkp. még csak most született)
és máris fáért megy, és még milyen okos!»
A fiú fáért ment, az anya meg puha kenyeret sütött és
el akarja vinni urának a szántó helyére (oda, a hol szántott).
A fiú így szól: «Anyám, én viszem el.» Az anya mondja: «Te
el fogsz tévedni (tkp. el fogsz veszni) és nem találsz oda, meg
hogyan tudnál ilyen nagyságú (létedre) olyan messzire menni?!»
A fiú nem hallgatott rá. Fonott (tkp. gyökérből való) ko
sárba kenyeret tett és elindult atyjának kenyeret vinni. Megy
és nagyon hangosan énekel. Az atya is hallja az éneket és nem
látja, hogy hol. A hüvelyknagyságú fiú egy árokhoz ért, de át
menni nem tud és nosza elkezd kiabálni: «Atyám, atyám, vigy
át!» Az atya nem lát senkit se (tkp. az atyának ember nem
látszik) és csodálkozik, ki hol hallatszik, hang hallatszik (tkp.
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van), de ember nem látszik. Kezdi keresni, hol (van az és) ki
(az). Az apa az árokhoz ment és látja, a másik oldalon egy
«mber áll. A kenyeres kosarat fogta, őt meg ölében átvitte és
kérdezi: «Te kinek vagy (a fia) és hová mész?» A hüvelyk
nagyságú fiú mondja: «En — mondja— ott a tollas kosárban
{tkp. oda. . .-ba) születtem és kenyeret hoztam neked.»
Az apa nagyon megörült és elvitte a fiát a szántó helyére
•és a lóra ültette; az azonban a (ló) farka alá ereszkedett és
belekapaszkodott a (ló) farkába és nagyon hangosan kezdett éne
kelni. Az apa szánt, a fiú meg énekel és a ló megy.
Egyszerre közel hozzájuk arra megy a pap. Meghallotta
az éneket és kérdezi a szántó embertől: «Kicsodád hol énekel
ilyen szépen ?» 0 maga nem látja. Az ember mondja: «Ej, ez,
pap, az én fiam ilyen (az).» — «De hol van ő?» «Hát —
mondja — itt a ló farka alatt.»
A pap mondja: «Nos hát, mutasd meg, és hát nem adod-e
el?» — «Hallgass — mondja az ember — ez nem eladó; em
bert nem lehet eladni, de becserélni lehet. Ha ideadod az egész
vagyonodat, cserélünk.))
A pap elkezdte a fejét vakarni: «Hogy lehetséges ez? De
nézd csak, add el, háromszáz (rubelt) adok.» A fiú azonban
halkan mondja az atyjának: «Adj oda engem, én visszaszököm
hozzád.» Az ember odaadja. Háromszázat kapott a paptól és
-elbúcsúzott a paptól.
A pap nagyon megörült. A hüvelyknagyságú fiút a zsebébe
dugta és haza felé indult és gondolja: «Lám — mondja —
micsoda csodára akadtam! Belefér a zsebembe, és egész ember!
és még milyen szépen énekel! A feleségem nagyon meg fog
dicsérni.)) Megy és gondolkozik, de a zsebét nem nézi, a hüvelyknagyságú fiú meg a pap zsebéből titkon kimegy. A pap nem is
veszi észre.
A pap hazajön és így szól a feleségéhez : «Nézd csak —
mondja — papné, mit hoztam, olyan igazi csodát! Nyúlj be —
mondja — az én zsebembe és nézd meg, csak óvatosan, (hogy)
M r t ne tégy benne!»
A papné beledugja kezét a zsebébe, de ott csupa ganaj
van. Nosza kezdi a papot szidni! «Ilyen amolyan — mondja —
te magad — mondja — pap vagy és a zsebedben ganajt hor-
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dasz. És még be is csapsz engem!» Fogja a szén vonót és kezdi
a papot ütni, a hol éppen éri, és még mondogatja: «Nesze
neked ,kárt ne tégy benne', nesze neked ,meg ne sértsd'!))
A pap alig tud kiszabadulni. Azután elfutott az emberhezés elkezdte az embert szidni, miért csapta be őt.
A hüvelyknagyságú fiú visszatért az atyjához és megint a
ló farka alá ment, elkezdett énekelni és fütyörészni.
Arra megy egy bíró két lóval ós meghallotta: valaki szé
pen énekel. Körülnéz: egy ember szánt, és megkérdezte tőle:
«Ki énekel ilyen szépen ?» Az ember így szól: «Ez az én fiam
a ló farka alatt.» .
Az úr megnézi, ez valóság, és meg akarta venni (kérte
venni). «Nem adod-e el? Háromszáz (rubelt) adok.» Az ember
nagyon megörült a háromszáznak. Odaadta a fiát, a lovát ki
fogta, felült a ló hátára és elindult hazafelé.
Szembejött vele a pap. Az ember elkezdett sírni, hogy az
ő fiát, a kit a papnak eladott, valamilyen bíró elrabolta. A pap
kérdezi: «Hol van ő? Nos hamar üldözzük!» A parasztnak
rossz, sovány gebéjére ők ketten ráültek és kezdték őket ül
dözni. Üldözték, üldözték, a ló megbotlott és elesett. Az ember
így szólt: «Miért hajtottad te, pap, az én lovamat oly nagyon
és (miért) ölted meg? Én megyek, följelentem (a dolgot) a hiva
talnokoknál.)) A pap megijedt és mondja: «Ne (jelents föl)!
Nesze száz rubel.» Az ember átvette a pénzt és haza ment. Erős
lovat vett, azután új házat épített. A feleségének kabátot meg
kendőt vett, ő maga elkezdett kereskedni és most (is) kereskedik.
A fiút azonban az úr haza vitte és hozzá adta a leányát.
0 még jobban kezdett (ott) élni.
A pap azonban megbolondult és elcsapták a papságából
és így mind megkapták azt, a mire rászolgáltak (tkp. mind a
helyükre jutottak.
J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanolyan eredetű, mint a 16.
sz., tehát szintén S z I s z o 1 a-vidéki. — Tartalmilag csak kevéssé
tér el tőle a mesének CZEMBEK (KOMÍ MOíi^aH KMBIHC CZ.) füze
tében pev kuza pi cz. alatt megjelent h o s s z a b b , r é s z l e t e 
s e b b változata, úgyhogy ez is körülbelül olyan viszonyban van
a mi mesénkhez, mint a CZEMBEK BÖpaJibicb MopT j a BÖpca cz.
meséje a 16. sz. mesénkhez.
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ez tirmi ne ÓHJIO ^ocTaTo^HO, He xBarajio' | verdis 'nopMHaenV j arkmini c y,naBaTbca'. — Az említett változatban oz-g
mii-kg artmi van. (Lejjebb itt is mii-kg artmg.) j sulemni prseteritum-alakhoz 1. a 17. sz. meséhez tartozó jegyzetet, j nem-tor
abu arkmitgm
tor mu vilin c HHiero HT/TT. Tanoro, qero He;ib3H
c,a,t,jiaTí, Ha 3eMJif>' | zitniféa < 5KiiTHHH,a, 'aMŐapb' | Uuman CKOpoŐoiita, Kop3iiHa H3i> öepecTbi'.
artmg C BHXO;IHT'Í., y^aeTca' j oz siuás 'He OTKJiHKaeTca'
naradítni < HapajjHTb. — Az eml. v á l t o z a t b a n : indalni. Még
hozzáteszi: evőt — suua — seti sidé, a vot, táti tadz» ' n é z d —
m o n d a n á m (mondom) — a r r a úgy, és nézd, erre így'. | ez-na
ggrsi ' m é g n e m volt fölszántva'; mu ggrsg 'KomaeTca naxaHie
nojia'.
mu£ik gerig kostiis 'Bb TO EpeMa, Kor,n,a MVíKMKb iiaxajib'
(változatunkban kosti) I pev kuza 'pocTOMb Cb öojitmoü najienb' I
mijén Uuéis 'icaio. po,a,ujica' j peslaid (változatunkban a rendes
peskidla alak van) 'fádért 5 | pr§suz< npocyatiü 'yMHbiíi, TOJIKOBHÜ'.
kiiíée ta-izda vermem si ilae munni Ky,n,a TaKOÍi MaaeHbKift
Moaíenib TaKb ,n;ajieKO H ^ T H ' | vudznis személyragos inf.-hoz vö.
a I V . dal 39. sorához való jegyzetet. | naberuska < naőepyniKa
'Kop3HHa5 | moz-dor 'oxanita'; sij§s moz-doras vu^dzedis ' e r o Ha
pyirfc npHaíaBiiiH Kb rpyji,H iiepeTaiuujib'.
matinikgd p r o l a t i v u s ; matinik rHe;i,ajieKO" | taj.jem
mi/saasg
c
silg TaKi> xopouio n o e r b ' ; éppígy keni kodi, tattsgm. mi(t'saas§
uid§al§í 'ki h o l dolgozik ilyen s z é p e n ? ' .
a to < a TO | vuzes 'TOBapb, npo^aacHoe' | vezsam ' n p o MBHaeMca'.
popked prgssáitísis (CL iionOMb nonpomajica' | en dóid fHe
VHIHÖH' j iledlan 'oŐMaHbiBaenib' j kokel'uka, kokoluka 'KJiioKa'
sud'da < cy^La 'bíró', de tágabb értelemben hivatalnokot is jelent.
verzem vilg puksis 'sepxoMb (Ha Jioma^,B) cfejib' | popid 2.
szem. d e t e r m i n a t i o j konjdsis 'ciiOTKHy.iaeb' | lokis ' H 3 0 Bceü
CHJILI, öbiCTpo, cHJibHO; teljes erődből, gyorsan, e r ő s e n ' ; vö.
W I E D . lok pyryé 'noch m e h r , gar sehr, sehr arg' (az é n feljegy
zéseim szerint lok piris 'cep.a.HTo; h a r a g o s a n ' ; pl. me vile lok
piris vi^'éede
'Ha MeHa cep^,Hrro CMOTpHTb; haragosan n é z
reám') | girié jez 'előkelő, befolyásos e m b e r e k ; hivatalnokok'.
popsis (v. pop-t'sinsis) Uevtisni ' e r o yBOüHJin' | bidsgn mestag
voiisni

C

BCB noayqHJiM, *ITO saciyamjiH, BCB Ha SIECTO

19. gri

nonaan'.

sa.

vaégn ovlis kréstdnin i silgn v§li kujim pi. naj§ olisni bura
i baíli vgli zev lubg, kodir piian utdzalasni i denga setasni batti.
no piian jonmisni,
a baí pgrismis i piian bailié ez kutni
kilzini.
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med ij'éet pi med nart loii i dis. muked dirja bidsa lun patíéer
vilas véli kuilas, a istini kutasni, vek véli suue: «me og mun
úekitíég, a me kié-ke (éukeren boéta d'énga.» baí i vokjas dgzmisni
si vile i sijes vgtlisni as nán vilas. mamisli véli zev £dt i/éet pi
i sije vuris mes§k i set't'ée puktis kos úáú i m§d§dis sijes tui vile.
iféet pies véli suueni gr is aen.
vot grisa
med§d't!éis tui vilti i dumáit §: «kié-ke eéke mem
éur§-k§ éo íéelkevei, seki jona &§ Igéid loue.» sije mune lun i med
i údnis birni kutis, a u(dzavni dis. kerkae űzni oz piral, a komi
mileéüna oz liét. mii vgféni ? a(t'éis oz tgd. kinemis éumavni
kutis. mune i vi(d'£ede: kerkajas ne-ken oz tidalni, jez úe-kgn oz
vetlini. sémin tie-i(dzid ju vizivte, a ju dórin melni(t'éa sulal§,
valáúis pglint't'sgma, perni kesje. grisa zev rad loii, suas : «tai't'é§
me pira, a tani busis una em, me sijen uénáita i uéa. aski
muna votdze.»
sijg piris melnijéae, a seni úem abu, tol'ke kiéégm téanjas
da iz-ki goz i sij§ potema női pete. grisa
boétis ros i tsanjaspel'gséis t'éukertis busse i sijen uínditis. ééééa med i(dzid tsanas
piris i űzni vodis. »?nii louash) — suue sije — «éouasni-kg, med/»
mudz vivéid sije régid unmovéis. ne-dir uzis, ééééa drug
kutis kivni zev i,dzid zik. sije sad'mis i kiig, kodjas-k§ mel'úij'éa
vilis kumas éornitgn% i sije kutas jondzika kivzini; sijg sorúi i
kiig. g(i zev kiz gglgsa juualg medlié: «te — suuas — kodes rermin muíitnih) — «me — suuas —• kujim vo úin giik posvgjéiégs mut'ita; esten sij§ ju vomen pos vg/ég. silen artmilas úin
dzikgdé, a me — suuas — sijgs ilgda vina juni i sijg enovtas
pomavtegis i Ujdzaliéjas pisjasni i poskid kiééas, a muked dirji
u(dzaliéjassg ileda i ajéim pos uléis éurjajasse úetska i pos bara
kiééas. una úin sije pos-vg(tsié set't'ée denga vi(d'zis i jortíéis, a
telk nem abu i pos vek kiééema. a sili sgmin veéke kol§ gtarmedar ponas krest suvtgdni.)>
sijes i(dzid iégrt oskis i jessg denga éetis. ééééa zavoditis
mgdlié juuáéni:
«te — suuas — kodes muíitiní»
med téert
suue: nme — suuas — vaíen úin §íik poplié guéali pirt'tsangiZedse. a gni naje gizedtegis kesjeni getralni íéoja-vokaes i jezis
suueni, oz poz, mii taje íéoja-voka, i nalen éum i zik i daig sudit'tseni, vot t'éelei vo úin. naje toiteni sijen, a telk úe-ku^sem abu.
a pop-giiedis eéke skap sajas i em vit'ékoas da oz addéini.»

ZÜKJÉN NÉPKÖLTÉSZETI

MUTATVÁNYOK.

153

sijgs bara itdzid isgrt oskis i denga setis. séssa kutis juuavni
koimgdlis : «te — suuas — kodgs vermin mutttni ?» sije i suug:
«me 8e(t8§m sum lepti gíik kerka§, mii oz vermini torjgdt'sinis
koslais. vot — suuas — sije kerkain kujim vok da mam em, a
baiis kuli ta vo, i baiishn koli una d'éiiga. kuligas vistalis : ,vot
— suuas — meam simda kolg denga' i mestase vistalis keni, a
me nalis bosti sije mestasis i pukti mgdlae, dzodz ulas, a najg
kvaiütísisni, va£ mestaas abu i kutisni meda mgdse süni, mii ,te
bostin' i mamse kutisni süni, mii ,te bostirí i nalen libi sum i
kos. vot kiégd lun nin pir-na §t-koda kosdsgni i sumiteni i dengasg korsgni, a denga nali oz surli, kit'tsedé me og indi.»
itdzid isgrt i suug: «te — suuas — en indi, med kosdsasni
da sumitasni naj§, a ted me séta una denga da jesse vot ted
pi-pu metat» séssa i^zid Uert suiis : «ia-lun tirmas juudsemié,
<i vot bara t'sukerttsam das lun bgrii.v séssa perida aslanis mestag
posnid tsgrtjas razed'fsini kutisni i settsgm sum leptisni, mii melnijlsa stavis kutis turalni.
a gr is a, pir tsanin kivzis, mii tsgrtjas sornitisni i sij§s
ez ggggr-voni vi(dzedlini. kor stav tsgrtjas razedt'sisni, sije gusgniken Uanis petis i ggggr vi(dzedlis, abu-§ ken-ke jessg tsgrtjas i
séssa meded'tsis munni saiga-viv tuj§d. munis sije lun-seredz
kimin verst das-vit. vi,déede: zev unaen ne-idzid ju vomen
vefóeni pos. sijg voiis pos dőre i suiis u^dzalisjasli : nmed ottsalas tiianli jenht a naje nem oz sialni, a tolke mii vermeni,
jorttsgni da vidt'seni i isgrtgs ottsalni koreni.
grisa munis mate(dzik i juualis: akgni tiian i^zid piddiis,
med —• suuas — volas me ding.n ujdzalisjas i suueni: «miila?
sijg te diné oz lok, silgn teteg una em ujdzis i mii sije taje possg
vg^tsg, kujim vo nin, da tidalg, kutHem-k§ (sert narosne kosáig,
vot olistas da kissas bara. ajéis vot muj.éiiisg da miiangs tseté
mujsite, a pos vek oz suvt i miidtem nin dénga vifáis, a t§lk
abu.)) grisa
i süni kutis: «mem kg — suuas — éo tselkgvgi
kgsjas setni, me sili poss§ pir i suvtgda i nemis oz kiséi.»
u^lzalisjas munisni, vistalisni i^fidli, mii vot sejsgm mórt
voiis i kgsjisg pos suvtgdni. ijiiid u^dzalié voiis i juualg gr i sá
lié, mii udzikedé verman sultgdni? verman-kg taje pos sultgdni,
me og zalit ted kik-so!» i vot naje vefóisni gized, mii gitkisli
denga setni, a mgdisli pos sultgdni, i kirimdsisni.
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séssa grisa munis pos dor§ i vgj'éis kik krest púié i sultgdis i suiis : «vot tűje krestis kiUéedz oz p§r, set'tsgdz pos sulalas,
a p§re, vilié sültedéi, a das lun bert'i lokta te orde.» i ééééa
kirimdéisni i munis sije vofág.
munis ritedz i voiis viiéko dőre i kilze: viiékoin zev jona
sumit§ni, i seiiég sije piris. a seni pop-dak zev vidfégni i mii-ke
koréeni. i sijg juuahs sterezislié: «mii taj§ vgiégni i miila vidiéenih) stergz i suue: «taj§ vot vostemni giígd i oz addzini,
keni, a aski veniéditni kesjeni i oz tedni najes, ku(ti§m jgz.»
sij§ munis pop din§ i sili suiis: «mii — suuas —• meni
éetan ? me — suuas — ted inda giZgdtg.» pop suue: «?nem nem
abu iát, tolkg indi.» i najg d'akenisked telkuitisni i sili éetisni
éo iéglkgvgi i sije naj§s nuiis skap dinas i tsektis skapse koéalni
i skap saiéis ad'dízis pirt'iéan niga (giéed). uvot — suuas — taj§/»
vidlisni, sije i em, i nigais ad'dzisni, mii getráéisjas zbiledz
t'éoja-voka. seki popjas zev radeé loiisni i jesse sodtisni sili iéglgi
kié-vita. sije paéibe suiis i bara munis vo,dze.
askinas sije voiis ingd grezde i kih: giik kerkam zev jona
maikeni, vidt'éeni i kpédéeni. sije seiiég piris, a seni stavis girdgé
vetleni, a mamis berde porgg doras. i sije juualis giilié, miila
najg ta^dzi koédéeni i mii jukgni ? sili mamis kutis viétalni berdig tirji: «vot — suuas — bat'is tajejasli kolis una dénga i viétalis mesta, a mestaas abu i dengais vosi i vot §ni tajejas morta
mortse suueni guéalig, a naje oz suéini. kod-ke ke eéke indás,
jona ze bur loue!»
grisa kutis süni, mii «mem vitgd jukgnsg ke setasm, koréa,
i addza, tolkg med kesjiéasni piia?iid.» piiangs mani kőris i viétalis, mii «vot tajg mórt kesjg addzini bat'lié dénga i korg vitgd
jukgn.n najg zev radgs loiisni i suueni: «tolkg koré, ogg éalitg
dzinsg, miian kei koéis bir§.»
sije tsgktis biidéni i lomzgdni jon éié i ledzéini si bgris
ggbe/éas. najg sidz i vgjéisni i sijg piris ggbetiég i tsgktis leptini
dzodí-nl kersg, i sijg setié Hskis zev i^lzid iéukgr dénga i petisni ggbgj'éié bgr. ééééa pukéisni pizan dőre i kutisni liddini
dénga i seni vglgma dénga una, mii grisali
voiis vitgd paiéis
iéglgi kujim-éo i jessg kujjgma sijgs oskisni i verdisni i juktalisni i zev bura mgdgdisni.
grisa gni ozir i gortas medgdt'éis i damdit§: «vot— suuas —
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kifízi uddiiisis tajg vetlem! a das lun bgrii bara seit'sg muna,
oz-g mukgd isertjasis bara mii-ke vistalni a gni muna gort§ i
batti séta giik sosg, aslim jessg na kol'g kujim-so, da jessg posvgjéis setas giik éo.»
sijg voiis gort§, sije Ze pds-kgmen. bal! i vokjas sijgs prinimáitisni om§l'a i dazg ez vglni rades löktem vilas, kiiisgdz batti
sijg ez set so tselkgvgi. a kor setis, najg stavnis bugil'se pdskedisni
i vitd'zedgni, kidé taje vermis taj.jem régiden naievitni, i juudsni
kutisni. a sije davai nali vistalni: «vot — suuas — setsemse^sem m,estain em melnijsa, a melni Jéaas olgni iégrtjas i seiise
kuj.jem mórt volas i vermas ke seni űzni. sili seteni so iéelkevgi.*
vokjas telkuitisni gusgnikgn i munisni sije lung, kod lung
sije tjgktas. i vot dased lun kutis *irni i naje mgdgd'isi'mi kujim
vok isertjaslié sorúi kivzini i voiisni mehíiféae. ijsgt vok süni
kutis: «me pira étije tmnas, a ti esííég i med ez vgl verégma i
mii najg kutasni veisni, bidstn kivzÍ7ii.»
i vot das-et'ikgd isas i iégrtjas isukeriiéini kutisni. isukermisni stavis i vot itdHd isgrt juudsni kutis. kujim isgrt, kodjas
vodzdzik vistalisni, naje sulalgni bokin i kilzgni i dumditeni,
mii loug nali, mii najelij kupjgm-kg d'éiina udzse stavse torkis i
vot voiis i nali rad.
i^zid isgrt i juualni kutis: «no ti mii vek-na najggs muiitannid ?» (a ajsis eskg tgdg iiin vgli.) najg kutisni vistalni, mii
najes torkis kujsem-kg d'éiina i oz tgdni. séssa itdz%d isgrt dgzmis
na vilg i tsektis najggs vini (ngitni), kuiskalni, mijgn surg, mu
ked isgrtjasisli. nalgn seni sum, kos i kutisni kosdsni kodgs kodi
vermg i kutisni sibldsni, mijén surg.
gr is a vgli mud'erdzik i mijgn sumitni kutisni, sije pir i
pisjis, a mukgd vokjas vek seni olgni.
giik isgrt skgrmis jona i kvaiitis tsansg, kgni védi pukalg
d i^zid vok, i lijis medli i setis i/lZid vok gegiUUis muas.
seki mijgn ad'd'zisni kujim isgrt, mii seni mórt, najg uékgdísisni si
vilg i kiskini kutisni sijgs ijdHd isgrtli. mgd isgrt bara ad'dzema
med voksg i sijg bara sijgs kiskg. a naje seni gorzgni i pravddiiisgni, mii «í»i seki egg vglg». najggs séssa iégrtjas boétisni i ku
tisni Suggdni, vini, jur-sijasse netskini, séssa bostisni da kiskisni
mel'ni féaéis i sibitisni vaas, asnis munisni ses. najg kik vok vojj,n
bergaHsni, bergalisni i vgjisni dzikgd'z.
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ijset vok grisa
munis pos-ve/sis itdíid ordg i bostis silis
so t'sglkgvei i jessg sili sodtis veti'mings i pasiig suiis, mii ne-kg
sijg, pos ez i suvtli.
séssa grisa
munis gorte i silis kutisni juualni, kiütsg vokjassg vostis sijg. grisa
kutis vistahii, mii «melnijéain fsg?*tjas
najees dzagedisni, a me üdíti pisjini.v
séssa munisni jgzgn melnijéag i kutisni korsni najees, a
seni totkg nalgn jur-si-pl'et'enjasis i viris dZo^zas. séssa kutisni
korsni vais i addzis?ii kiknanisg i kiknanisli kgrtalema gol'aas
iz-ki-torjen. séssa najes d'éebisni-idralisni.
grisa
olmed't'sis aslas mud'eren i eni olg-vilg.
Gergely.
Eégen élt egy parasztember és neki három fia volt. Ők
jól éltek és az atyjuknak nagyon kellemes volt, mikor a fiai
dolgoznak és atyjuknak pénzt adnak. De a fiúk megerősödtek,
az apjuk meg megöregedett és a fiúk nem hallgattak már az
apjukra. A legkisebbik fiú a legbüszkébb lett és lusta. Néha
egész nap a kemenczén feküdt, de (ha) el akarják küldeni, min
dig (azt) mondotta: «En nem megyek sehova, hanem én vala
honnan egy csomó (csomóval, rakással) pénzt kapok majd.» Az
apja és a testvérei megharagudtak reá és elkergették őt, hogy a
maga kenyerén éljen (tkp. a maga kenyerére). Az anyja nagyon
sajnálta kis fiát és zsákot varrt és száraz kenyeret tett bele és
elkísérte őt az útra. A legkisebbik fiút Gergelynek hittak.
Gergely hát útnak indult (elindult az úton) és gondolja
(magában): «Hogyha valahonnan akadna nekem száz rubelem,
az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz).» Egy napig
megy és másnap is, a kenyere fogytán volt (tkp. kezdett ki
fogyni), de dolgozni lusta. Házba nem megy be meghálni, ala
mizsnát meg nem mer kérni. Mit csináljon? 0 maga sem tudja.
Megéhezett. Megy és körülnéz: házak sehol nem látszanak,
emberek sehol nem járnak. Csak egy nem-nagy folyó folyik, a
folyó mellett meg egy malom áll, a víz felé hajlik, majdnem
összedől (össze akar dőlni). Gergely nagyon megörült, mondja:
«Ide bemegyek, itt sok lisztpor van, abból vacsorát készítek és
meghálok. Holnap tovább megyek.»
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Bement a malomba, de ott semmi sincsen, csak széthányt
kádak és két malomkő, az is négy részre volt összetörve. Ger
gely söprűt fogott és a kádak sarkaiból összesöpörte a lisztport
és vacsorát készített belőle. Azután a legnagyobb kádba ment
be és lefeküdt aludni. «Mi lesz» — mondja — ha megesznek,
hát legyen (nem bánom).»
Fáradtságában hamar elaludt. Nem sokáig aludt, akkor
egyszerre nagyon nagy lármát hallott. Fölébredt és hallja, a
malom felső magtárában valaki beszélget (tkp. valakik beszél
getnek) és ő erősebben kezdett figyelni; a beszédet meg is
hallja. Egy nagyon mélyhangú (vastaghangú) kérdezi egy másik
tól: «Te — mondja — kit tudtál bűnre csábítani?)) — «En —
mondja — már három éve kísértek egy hídépítőt; ott ver ő
hidat á folyón át. Már egészen elkészül (a munkája), de ón —
mondja — pálinkaivásra csábítom őt és ő ott hagyja befejezet
lenül és a munkásai megszöknek és a híd összeomlik, máskor
meg a munkásait csapom be és magam tépem ki a híd alól a
pilléreket és a híd megint összeomlik. Az a hídépítő már sok
pénzt költött ott és átkozódott, de azért semmire sem megy
(tkp. semmi értelem nincsen) és a híd (még) mindig összeomolva
(fekszik ott). Pedig neki csak keresztet kellene állítania a két
(tkp. egyik-másik) végére.»
Az öreg (tkp. nagy) ördög megdicsérte őt és még pénzt
adott (neki). Azután a másodiktól kezdte kérdezni: «Te —
mondja — kit csábítottál bűnre?» A második ördög mondja:
«En — mondja — már régen elloptam egy papnak a keresz
telő írását (anyakönyvét), és most a nélkül a könyv nélkül test
véreket (nővért-fivért) akarnak összeházasítani, és az emberek
azt mondják, hogy ezt nem lehet, hogy ezek testvérek (nővér
fivér), és most lárma és veszekedés (van) náluk, sőt már egy
egész éve pörlekednek (egymással). Ezzel kínlódnak, de semmire
sem mennek. Pedig a papnak az anyakönyve a szekrény mögött
van a templomban és nem találják meg.»
Őt megint megdicsérte az öreg ördög és pénzt adott (neki).
Azután a harmadiktól kezdte kérdezni: «Te — mondja — kit
tudtál bűnre csábítani?)) Az meg feleli: «En olyan veszekedést
támasztottam egy házban (tkp. házba), hogy nem tudnak szét
válni a veszekedéstől. Lám — mondja — abban a házban
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három fiútestvér van és az anyjuk; az apjuk meghalt az idén
és az apjuknak sok pénze maradt. A mikor halálán volt, azt
mondta: ,Lám — mondja — annyi pénzem marad' és meg
mondta a helyet, hogy hol, én azonban elvettem előlük arról
a helyről és máshová tettem a padló alá, de ők egyszerre csak
azon vették észre magukat, (hogy) nincs a régi helyén és egyik
a másikáról (tkp. másikát) kezdte mondani, hogy ,te vitted el*
és az anyjukról (tkp. anyjukat) kezdték mondani, hogy ,te vitted
el' ós lárma és veszekedés keletkezett náluk. Most már husza
dik napja még mindig ugyanazon mód veszekszenek és lármáz
nak és keresik a pénzüket, de a pénzük nem kerül meg, a míg
én meg nem mutatom.»
Az öreg ördög meg mondja: »Te — mondja — ne mu
tasd meg, hadd veszekedjenek és lármázzanak, én meg sok pénzt
adok neked és azonkívül még itt van neked egy nyárfa-érern.»
Azután így szólt az öreg ördög: «Ma elég lesz a kérdezésből,
majd tíz nap múlva megint gyűljünk össze.» Erre a kis ördögök
hamar elszéledtek a maguk helyére és olyan lármát csaptak,
hogy az egész malom belerendült.
Gergely azonban mindvégig hallgatta a kádban, a mit az
ördögök beszéltek, őt azonban nem is gondoltak rá hogy néz
zék. Mikor az ördögök mind elmentek, óvatosan kijött a kád
ból és körülnézett, nincsenek-e még valahol ördögök, azután
pedig elindult a bal felé eső úton. Ment körülbelül délig tizenöt
versztet. Körülnéz: nagyon sokan hidat vernek egy nem nagy
folyón át. A hídhoz ért és így szólt a munkásokhoz: «Isten
segítsen meg (a munkátokban)!)) De azok semmit se szólnak,
hanem csak, ahogy tudnak, káromkodnak és szitkozódnak és az
ördögöt híjják segítségül (tkp. segíteni).
Gergely közelebb ment és kérdezte: «Hol van a ti felügyelőtök
(a legnagyobb helyett, legnagyobbul való), hadd — mondja —
jöjjön hozzám.» A munkások meg felelik: «Minek? 0 nem jön
hozzád, neki nálad nélkül is sok dolga van és (annak), hogy
ezt a hidat csinálja, már három éve, és látszik, valamilyen
ördög szándékosan lerontja. Most, lám, egy ideig megáll, azután
megint összeomlik. 0 maga kínlódik és minket is kínoz, de
azért a híd még mindig nem áll és mennyi pénzt költött már, de
semmire sem ment.» Gergely meg így felelt: «Ha — mondja —
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megígéri, hogy száz rubelt ad nekem, én rögtön fölépítem (meg
állítom) a hídját és az soha össze nem omlik.»
A munkások odamentek, megmondták a felügyelőjüknek,
hogy íme, egy olyan ember jött és az ajánlkozik, hogy fölépíti
a hidat. A munkások felügyelője (tkp. a nagy munkás) odajött
és kérdezi Gergelytől, hogy «valóban föl tudod építeni? Ha ezt
a hidat föl tudod építeni, nem sajnálok tőled (tkp. neked t. i.
adni) kétszáz (rubelt)!» És most szerződést kötöttek (írást csi
náltak), hogy az egyiknek pénzt (kell) adnia, a másiknak meg
a hidat fölépítenie, és aláírták a nevüket.
Erre Gergely odament a hídhoz és két keresztet csinált
fából és felállította és így szólt: «Nézzétek, a míg ez a kereszt
le nem dől, addig a híd meg fog állni, ha ledől (a kereszt),
újra állítsátok föl. Tíz nap múlva pedig (visszajövök hozzád.*
Erre elbúcsúztak egymástól (kezet fogtak) és ő tovább ment.
Estig ment és egy templomhoz jutott és hallja: a temp
lomban nagyon erősen lármáznak, és ő bement oda. Ott meg
a pap és a káplán nagyon veszekszenek és valamit keresnek.
Megkérdezte az őrtől: «Mit csinálnak ezek és miért veszeksze
nek?*) Az őr meg mondja: ((Elvesztették az anyakönyvet és
nem találják meg, (hogy) hol (van), pedig holnap esketni akar
nak ós nem ismerik őket, hogy milyen emberek (nem rokonok-e).»
0 a paphoz ment és így szólt hozzá: «Mit — mondja —
adsz nekem ? Én — mondja — megmutatom neked a könyve
det. » A pap feleli: «Én semmit (semmi összeget) se sajnálok,
csak mutasd meg.» És ők a káplánnal tanácskoztak és száz
rubelt adtak neki, ő meg a szekrényhez vezette őket és meg
parancsolta, hogy a szekrényt szedjék szét, és a szekrény mögött
(tkp. mögől) megtalálta a keresztelő-könyvet. «Lám — mondja —
ez az!»
Megnézték, az volt és a könyvből látták, hogy a házasu
landók valóban testvérek. Ekkor a papok nagyon megörültek és
még hozzátettek (adtak neki) egy egész huszonötöst (25 rubelt).
0 megköszönte és megint tovább ment.
Másnap egy másik faluba jutott és hallja: egy házban
nagyon erősen káromkodnak, szitkozódnak és veszekszenek. Be
ment, ott meg mind véresen (véresre verve) járnak, az anyjuk
meg a küszöb mellett sír. És ő kérdezte az egyiktől, miért ve-
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szekszenek ezek így és min osztozkodnak ? Az anya sírva kezdte
neki elbeszélni: «Lám — mondja — az apjuk ezeknek sok
pénzt hagyott és megmondotta a helyét, de nincs a helyén és
a pénz elveszett és most ezek egyik a másikáról mondják, hogy
az lopta el, de ők azt tagadják (nem mondják magukról). Ha
valaki megmutatná, nagyon jó lenne (tkp. lesz)!»
Gergely kezdte mondani, hogy «ha nekem az ötödrészét
adják, megkeresem és megtalálom, csak Ígérjék meg a fiaid.»
Az anya odahítta a fiait és elmondotta, hogy «íme ez az ember
igéri, hogy megtalálja az apátok pénzét és az ötödrészét kéri.»
Azok nagyon megörültek és felelik: Csak keresd meg, nem
sajnáljuk a felét (sem), ha csak megszűnik a mi veszekedésünk.))
0 megparancsolta, hogy tüzet gyújtsanak ós erős viasz
gyertyát gyújtsanak és menjenek utána a (padló alatti) pinczébe.
így is tettek, ő bement a padlóaljba és felemeltette a padló alatti
gerendát és onnan nagyon nagy rakás pénzt húzott elő és a
pinczéből visszamentek. Azután az asztalhoz ültek és elkezdték
a pénzt olvasni; ott meg sok pénz volt, úgyhogy Gergelyre
ötödrészül (tkp. részéből) teljes háromszáz (rubel) jutott, azután
még mennyire megdicsérték őt és etették meg itatták és nagyon
jól eresztették útnak.
Gergely most gazdag és hazafelé indult és gondolja:
«Lám — mondja — ez az út hogyan sikerült! De tíz nap
múlva megint odamegyek, nem mondanak-e el más ördögök
megint valamit. Most pedig hazamegyek és az egyik száz (rubelt)
az atyámnak adom, magamnak még marad háromszáz, és még
a hídépítő ad majd (egy) százat.»
Haza jött, ugyanabban a ruhában (tkp. -val). Az apja és
a testvérei rosszul fogadták őt, sőt nem is örültek az ő haza
jöttének, a míg száz rubelt nem adott az apjának. A mikor
azonban odaadta (a száz rubelt), mind tágra nyitották a sze
müket és (nagyot) néznek, hogyan tudott ő ilyen hamar (pénzt)
keresni, és kérdezni kezdték. 0 meg elmondta nekik: «Lám —
mondja — ezen meg ezen (tkp. olyan-olyan) a helyen van egy
malom, a malomban meg ördögök laknak és a melyik ember
oda jön és ott meg tud hálni, annak száz rubelt adnak.»
A testvérek halkan tanácskoznak és elmentek azon a na
pon, a melyikre ő parancsolja. És íme, a tizedik nap kezdett
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eltelni, és ők hárman testvérek elindultak az ördögök beszélge
tését kihallgatni és eljutottak a malomba. A legkisebbik testvér
megszólalt: «En bemegyek ebbe a kádba, ti meg oda és ne
mozduljatok, és a mit azok csinálni fognak, mindenre figyel
jetek (tkp. mindent figyelni).»
És íme a tizenegyedik óra, és az ördögök gyülekezni
kezdtek. Összegyűltek mind és íme az öreg ördög elkezdett
kérdezősködni. A három ördög, a kik előbb jelentették (a tettei 1
ket), azok oldalt állnak és figyelnek és gondolkoznak, (hogy) mi
lesz velük (tkp. nekik), hogy az ő munkájukat valamilyen fiú
mind elrontotta, és most rájuk került a sor.
Az öreg ördög kérdezni kezdte: «Nos ti még mindig kísér
titek őket?» (de ő maga már tudta). Azok most elmondották,
hogy őket valamilyen ember megzavarta és nem ismerik. Erre
az öreg ördög megharagudott rájuk és megparancsolta a többi
ördögöknek, hogy őket üssék, verjék azzal, a mi éppen kezük
ügyébe esik (tkp. a mivel éppen akad). Ott lárma, verekedés
(keletkezett) náluk és kezdték egymást verni kiki a kit tud és
kezdtek dobálódzni azzal, a mi éppen akad.
Gergely okosabb volt és a mint veszekedni kezdtek, rögtön
megszökött, a többi testvér azonban még mindig ott marad.
Az egyik ördög nagyon megharagudott és fölkapta azt a
kádat, a hol a legidősbik testvér ült, és a másikra dobta és a
legidősbik testvér kigurult onnan a földre. Erre mihelyt a há
rom ördög meglátta, hogy ott ember van, neki estek és az öreg
ördög elé kezdték őt hurczolni. Egy másik ördög megint a
másik testvért látta meg és ő megint azt hurczolja (oda). De
ezek ott ordítanak és igazolják magukat, hogy «mi nem voltunk
akkor (itt).» Ekkor az ördögök fogták őket és elkezdték őket
ütni, verni, hajukat tépni, azután fogták és kihúzták a malom
ból és beledobták a vízbe, ők maguk elmentek onnan. Az a két
testvér éjjel sokáig vergődött (forgolódott, forgolódott) és végleg
elmerült.
A legkisebbik testvér, Gergely, elment a hídépítő fel
ügyelőhöz és száz rubelt kapott tőle és (az) még ötvenet adott
hozzá és köszönetet mondott, hogy ha ő nincs, a híd nem állt
volna meg.
Gergely azután hazament és kezdték tőle kérdezni, (hogy)
Nyelvtudományi Közlemények. XLH.
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hová tette (tkp. veszítette) a testvéreit. Gergely elmondotta,
hogy «a malomban megfojtották őket az ördögök, de én még
idejében elmenekültem (el tudtam menekülni).»
Erre sokan (néppel, népül) mentek a malomba és keresni
kezdték őket, de ott csak hajcsomóik és vérük (volt) a padlón.
Azután a vízben kezdték őket keresni és megtalálták mind
kettejüket és mindkettejüknek egy-egy malomkődarab volt a
nyakába kötve. Erre eltemették őket.
Gergely élni kezdett a maga okosságával és most (is) él-van.
J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint
a 16. és 18. sz. mese.
grisa = Гриша (Григорш) j bat'li veli zev 1'nbe 'отцу было
очень любо' I muked dirja, muked dirji r más időben, néha'; pl.
muked dirji dénga oz ovii 'по временамъ денегъ не бываетъ' j
veli kuilas 'fekszik vala' 1. fönt j fsukeren bosta dénga кучей
деньги возьму' | vetlisni as náií vilas 'выгнали на свой хлг.бъ' j
veli suueni gnsaen 'было зовутъ Гришей'.
űelkevei < ЦЕЛКОВЫЙ 'ezüstrúbel' | naine lun i m§d 'идетъ
день и другой' I kinemis úumavni kutis 'a hasa éhezni kezdett' | peliút't'sema 'наклонилась' | férni kesj§ 'свалиться хочетъ5 !
busis una em 'пыли (мучн.) много 'есть' | sijen uínáita 'этимъ
поужинаю'.
mclnißa-vilis kumas 'въ вехрхнемъ чулан*' ! muütni 'сму
тить на гръхъ, соблазнить на гр2>хъ, мутить' | esten 'тамъ' |
silgn artmüas úin dzik§dz 'у него работа до конца уже при
ходить' | il§dni 'megcsalni, megtéveszteni, kísértésbe hozni, elcsábítani' | poskid 2. szem. determ. J jortí'sis 'ругался' | t§lk nem
abu 'толку все нъту'.
pirtísan-gized 'метрическая книга' | Uoja-voka 'брать съ
сестрой' | sudiiiseni 'судятся' J toiteni 'толкутся' | oz vermini
torjgdßmis koüais (v. kosisla) не могутъ разойтись изъ за
драки, всл'ьдств1е драки' | kvat'it't'sisni 'схватились' | indini
(rendesen indini) 'указать'.
vot ted pi-pu metal свотъ тебъ осиновую медаль' | turalni
'дрожать' | ez дддег-voni vifizedlini 'его посмотреть не дога
дались'.
itdzid piddiis 'за старшаго' | narosng < нарочно | olistas
'поживетъ' | kmmdsisni 'подписались; попрощались за руки'.
pop-dak 'попъ и дьячокъ (и д!аконъ), весь причтъ'
st§r§£<C сторожъ | vostemni prset. 1. fönt | ven(sditni<C венчать |
oz tedni najes ku(ti§m jez 'не знаютъ ихъ, венчающихся, ка
кой народъ, родственники между собой или нвтъ' | telkuitisni
'потолковали' | skapse koéalni 'шкапъ разобрать'.
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maíkgni rMaTioraiOTCír | girdgé cOKpoBaBJieHHHe (CL CMHHKaMH)' j morta mortse suueni gusalig c,npyrb ^pyra roBopan.
yEpaBnnaMt' | oz susini cHe cosHaiOTca' | mem vited jukgnsg ke
setasni CMHT> ecjiH naTyio qacTb .na^yTi' [ dzodz-ul ker cőpeBHO
no^L nojLOMT.'.
uddiit'sis taje vetlem f y # a j i a c b 8Ta xo^böa5 | ez vélni radgs
loktgm vilas cHe őhura pa^H Ha ero npHxo^x.' | med ez vgl verzgma rHe TporaiiTeCb'.
d'ét'ina < ^-BTHHa | torkis 'ncnopTUJib; cnyTajn>' j vini L. S.
'ütni, verni', V. 'megölni, agyonütni' j mijén sure 'wbwb nonajio'.
pravdáiiUgni conpaB^,HBaK)Tca' [ zuggdni 'jiOMaTb' | bergalisni
c
BepTT.jincb (KpyaiHJiHct)'.
jur-si-pVet'enjasis 'npa^n BOJIOCL' | iz-ki-torjen fno KycKy
acepHOBa' ] d'zebisni-idralisni cCKpbijra-y6pajiH, noxopomuiH'.
Függelék.
I.
A VIII. sz. dal dallama:
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Ezt a két dallamot egy Uszfsziszolszkban tartózkodó orosz
egyetemi hallgató jegyezte le számomra, mialatt egy zűrjén
leány (Jekatyerina Vaszilyevna Popova) többször elénekelte előt
tünk e két dalt.
III.
komi

nivli.

mijsa nile, jetdzid nile!
en te setts§m nora siv!
med mi, tom jez, oge kil§
tent'sid jona sogsan kiv.
5 ted mii eni bgrdan tor,
ga£§d't'sini kole kor ?
en-na sogsi, ai-ert dinin!
jona sorúit zonjasked :
as bur gortsa vokjas piin
10 on-na gudir vain p§d.
en te sogsi! en te berd!
sinmid abu-na med g§rd!
estistan-na p§risldnin
kistni assid sin-va tor,
15 kor te loan veres sajin,
sivnid loas sek ne-kor!
gaza^dzika nile siv !
musa nile, komi niv !
A zűrjén

lányhoz.

Szép lányom, fehér lányom,
ne dalolj oly szomorúan!
Ne halljuk mi, fiatal emberek,
a te nagyon bánatos szavadat.
5 Mit (kell) neked most sírnod,
mikor örvendeni kell?
Ne szomorkodjál még, (míg) szüléidnél (vagy)!
Többet (tkp. erősen, nagyon) beszélj a legényekkel,
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a te jó földieid, testvéreid (tkp. házi testvéreid) között
10 nem fúlsz még meg a zavaros vízben.
Ne szomorkodjál! Ne sirj!
A szemed ne legyen még vörös!
Eáérsz még öregkorod felé (öregkorodban)
a könnyeidet ontani,
15 a mikor férjnél leszel,
akkor sohase lehet majd dalolnod !
Vígabban dalolj, lányom!
kedves lányom, zűrjén lány!
J e g y z e t e k : Ez a dal, éppúgy mint a következő három,
már nem nép-, hanem műdal. Három v e r s s z a k b ó l áll, r í m elhelyezése ababcc. Szerzőjük az egyik zűrjén nyelvmesterem:
A. A. CSEUSZOV. Ezek a dalok már megjelentek az 9THorpa*H^ecKoe 0Ő03p'fcHÍe LXL kötetében (1904. 158—160.1.). CSEUSZOV
újra leírta számomra ezeket a dalait. (L. KSz. XII. 231.) Ki
adásukat szükségesnek tartottam, mivel az említett kiadásban
az orosz betűvel írt zűrjén szövegbe sok hiba csúszott bele, az
ott közölt orosz fordítás meg olyan szabad, hogy az eredetinek
inkább a gondolatmenetét adja, mintsem a fordítását.
5. bgrdan tor 'síró dolog': c mit neked most síró dolog,
sírás?' j 9—10. 'Meaí^y CBonxt xoponiHx'b ^OManranxi. 6paTi>eBT>
eme ne 3a^,oxHenibca BT. MyTHoii BO^T? ; az 9TH. 06o3p. fordí
tása szerint: ccpe,ii,H CBOHXT. seMJiaKOBb, 61uioKypHxi> öpaTBeBi.,
P^3BflCB, BOJIHa MVTHOH BO^hl OXBaTHTli

TBOH CTaHT. ? ' | 1 3 . a z

orosz kiadásban estistan helyett ud'itan van; perisldnin
•CTapocTb' | 16. 'ITETB Tor,n;a öv^e/rt HeKor^a'.

IV.
p et§m
1. musa vok§i!
vangam lok !
tsegis kok§i,
bostis sog.
Távozás

b§rin.
2. mii mem kérni,
og me t§d.
matin pemi
sis puk§d.
után.

1. Kedves testvérem!
Gyere beszélgessünk!
Eltörött a lábam,
bánat fogott el.

'no^t
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2. Mit csináljak,
nem tudom.
Közel (vagyok) az elpusztuláshoz (tkp. elesni)
mint a korhadt fa (tkp. a korhadt fával együtt).
J e g y z e t e k : petém b§rin 'nocjrfc Buxo^a' j 1. vangam ( noroBopHM'L5, 9TH. Oőoap. LXI: 159 fno;iene*ieMT>' j 2. sis pu v. sis
pu 'korhadt fa5.
V.
me «v

éledis».

1. §ni lóvéi:
«vel§dis»/
og úin povzi
ninemis .
biié, vaié,
tok mortis,
varis- kajis,
sel§mié!

2. óvni pond a
kuzni nini
eni kovma
jona nin
kovma : aslim,
gortsali,
siktiv-tasli,
komili!

É n « t a n í t ó » (vagyok)!
1. Most föléledtem,
«tanító» (vagyok)!
Már nem félek
semmitől:
(se) tűztől, (se) víztől,
(se) rossz embertől,
(se) ölyvmadártól,
(se) szívtől.
2. Élni kezdek
majd (jobban) tudni.
Most szükséges (azaz hasznos ember) leszek
már nagyon;
szükséges leszek: magamnak,
családomnak (tkp. az otthoniaknak),
a Sziszola-vidékieknek,
a zürjéneknek!
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J e g y z e t e k : CSEUSZOV egy ideig tanító volt, most azon
ban otthon vit-gort-b&n gazdálkodik.
1. lóvéi 'OJKHJTL' I 2. óvni ponda kuzni 'BT> ÍKH3HH 6y,a,y fl
HCKycHÍ.e; ügyesebben, okosabban fogok élni' | kovma rn őy,ny
HyaceHT>5 | gortsali RJLÍI ^OMaraHHXT.5 | siktiv-tasli cCLicoJibCKOMy
Kpaio'; 1. LYTKIN (szótár 99. L): «CJIOBO tas cjiyaKHTt ^Jia oőo-

3Haqema jKHBymHXT. no pf»KaMT.»; pl. ezva-tas ca Vicsegda mel
lett lakók, Vicsegda-mellékiek (auiBymie no p. BbiieiyrB HJIH
BHHero^u,H)5; WIED. (Zusátze, Bulletin de l'Acad. imp. des
sciences de St.-Pétersb. XXXI : 304) tas r Gegend\

VI.
s il an

kiv.

sondi ban§i, olemei!
ijset dirúa vorsemei
as-kod' tsetsja posríidked !
sémin-tai me melpistt'sa,
5 i^zid éin-vaen berd'd'éa.
nem-ponnim tai koterte,
§tare tai lebede.
regid-na taine olim,
kor-ke gu berde voiim.
10 ege tedle ol§ms§,
koknid-lesid olemse.
k§sjim tai-ne ovni-na,
gortje vodni kole nin!
sondi banei, olemei/
15 jugid sondi olemgiJ
Dal.
Napom, életem!
Kicsi korombeli játékom (azaz: mikor gyermek
koromban játszottam)
magam-fajta (velem) egyidős kicsinyekkel!
Csak gondolok (rátok),
5 (és máris) nagy könnyeket hullatok (tkp. nagy
könnyekkel sírok).
Életünk vége bizony siet,
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egyre visz bennünket szárnyain (tkp. röpít).
Pedig még keveset (tkp. gyorsan) éltünk,
ós egyszer már a sírhoz értünk,
io Nem ismertük meg az életet,
a könnyű, kellemes életet.
Mi még élni akartunk,
és már koporsóba kell feküdnünk !
Napom, életem!
15 Fényes nap, életem!
J e g y z e t e k : Ez a dal a fönt közölt X. sz. népdalnak
utánzása. Az orosz kiadásban (3TH. Oöoap. LXI. 159) a czím
elé oda is van téve: IIo^pajKame Hapo^HOMy (népdal utánzása).
1. sondi ban§i, olem§i CJKH3HI>, apico ciaiomaa CTopoHa
cojmna' | 4. sémin tai we melpisiUa 'TOJIMÍO O Baci> a iio^yMaio j
15. jugid sondi ohméi catH3Hb, CBiJTameeca cojraije'.

VII.
va£ vi^d'zedem
mu vil§,
komi mortlqn

ölem vilg, vai
(komi
j§zl§n).

vifíégd§m

1. med vod'dza sugm.
a)
rua, pemid; geger oz tidav §ttk lovja tor, bidman tor. kus
§t'ik gulu, mi/sa jugid-lez gulu lebalis. ez et't'sid sij§ setli assis
sorúi-si, ke?jemen panidavni lovja tor. gul'u véli etnas, gulu véli
zev gaztem, ez ett'sid — unais pondislis sije sibiUsini lebalan
vilisédn, sibit'tsini, zuged'Uini, ponavni assis §tka-olem.
so-ne aslas gorzem vile kile sije, j§la moz, aslas gorz§m-kod'
sorúi-si, sorúi-si mortlis. §dje lebéisni, m§ded't'sisni meda medli
pánid, susisni vokjasen, musaen. sornitisni-suiisni vidlini pidesse
pemidislis, ruislis.
étik gulu ad'd'éis mu, med gul'uli suris nuit. §íik gulu aslas
niris letd'éis suremtor (suran-tor) mu, mu-torjas berdin pondisni
t'sukert't'sini muked torjas, régid pondis lőni di, pondis tirni
bidman-törj§n. úuit petked't'éis.
veéavni pondis med gulu, ninem ez su, med vod'én§ pondis
komi m§d gulues, u/lzavni etlain.

ZÜKJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK.

169

med-vod'd'éa guta véli jen, jon-vermié lovja tor, med gulu
n§ vgli omgl', veÉalié-vintgm lovja tor.
mii jen vgli vgféas lunnas, omel! miréis tsikgdni voinas.
med jona omel peséis tsikgdni mortes. mavtis sijgs aslas
dul'nas, kgsjis d'éikgdz, med mórt ez vermi vijedz sornitni, kus
dzin-vijg sijg vermis mortgs tsikgdni. jen ggggr-voiis om e Xlié
olas-nogse, vetlis sijgs dinsis.
A z ű r j é n e k r é g i v i l á g n é z e t e [tkp. a régi nézés a földre,
az életre, a régi nézete a zűrjén embernek (a zűrjén népnek)].
1. Első monda.
a)
Köd, sötétség (tkp. ködös, sötét). Köröskörül nem látszik
semmi élő lény, (semmi) növény. Csak egy galamb, egy szép
világos-kék galamb röpködött. Nem egyszer hallatta a maga
hangját, élő lénynyel akarván találkozni. A galamb egyedül
volt, a galamb nagyon szomorú volt, nem egyszer — sokszor
akarta magát levetni a magasból, a hol röpült, levetni és össze
zúzni magát, befejezni a maga egyedül-létét.
Egyszerre (tkp. nézd csak) a maga kiáltására visszhang
gyanánt a maga kiáltásához hasonló hangot hall, embernek a
hangját. Hamar egymás felé röpültek, siettek. Testvéreknek,
kedvesnek mondották egymást. Megbeszélték, hogy megvizsgálják
a sötétségnek és a ködnek a fenekét.
Az egyik galamb földet talált, a másik galamb elé iszap
akadt. Az egyik galamb a csőréből kibocsátotta a megtalált
földet, a földdarabok mellett más darabok kezdtek gyűlni, ha
mar sziget keletkezett (tkp. kezdett lenni), (és ez) növénynyel
kezdett megtelni. Az iszap elenyészett.
A másik galamb irigykedni kezdett, semmit se szólt, elő
ször a másik galambot kérni kezdte, hogy együttesen dol
gozzanak.
Az első galamb jen (Isten) volt, az erős-hatalmas lény, a
másik galamb meg omel (az ördög) volt, az irigy-erőtlen lény.
A mit jen nappal teremtett, azt omgl' éjjel erőlködött meg
rontani.
Leginkább (tkp. legerősebben) az embert iparkodott omel'
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megrontani. Bekente őt a maga nyálával, egészen akarta, hogy
az ember ne tudjon egyáltalán beszélni, csakhogy csak félig
tudta az embert megrontani. Jen észrevette om§l' törekvését
(tkp. élete módját) és elkergette őt maga mellől.

V
muked vistalem nogen legdsem, uvg§m loiis sorendzik, seknin, kor di véli tirema bidman torjasen, turanjasen, kor kik vok,
jen om étked petisni itskini.
Egy másik monda szerint a veszekedés és lárma későb
ben keletkezett, már akkor, mikor a sziget tele volt növények
kel, füvekkel, a mikor a két testvér, jen és omet kimentek
kaszálni.
2. med suem.
a)
jen om étked jukisni itskan-in kik pete, seri.
j e n 'peiis ezinen, omet bostis itikan tor. om § líen regiddzik estis u^üs, sije mirden piris (nsked'tsis) jen-juked vile.
Második monda.
aj
Jen és omet fölosztották a rétet két részre, két félre.
Jen vésővel ment ki, omgt kaszát vitt. Om^'-nak hamarább
készült el a munkája, ő erőszakkal bement a jen részébe.
b)
jen kuiis vgt'sni itJíkan tor, omet-ne e£in. itskan-in na
kostin ez vev jukema, itskem turun kole v§li lőni u^dzalislen. jen
itskis undzik, om § t-ne voinas silis turunse gusalis.
Jen tudott kaszát készíteni, omet meg vésőt. A rét nem
volt közöttük fölosztva, a lekaszált fűnek a munkásénak kellett
lennie (azénak, a ki lekaszálta). Jen többet kaszált le, de omet
éjjel ellopta az ő füvét (szénáját).
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3. kőim ed sugm.
jen vezjis om § Ili veA'éni ölem etlain. omel' panidáéis, ez
kesji. kor-ne adrféis, mii jenlen bid tor artmg bura, kőris sije
jenm§s lédzni ponavni ölem-ve/sem. omel! ve/sis stav miétem,
stav nogtem torjas, k§sjig tirji, mii j e n ad'dzas miétgm-lun ol§mlié, stavse zuggdas.
j e n ez vermi lesgdni ber omel'sg om e Ilié si vesna, mii sije
ölem veűtedz aséis vinsg vgli dzenngdema ián.
Harmadik monda.
Jen (azt) ajánlotta omgZ'-nak, hogy együtt teremtsék meg a
világot. Omel! visszautasította ezt (ellenkezett), nem akarta.
A mikor azonban látta, hogy jen-nék minden dolga jól sikerül,
kérte ő jen-t, hogy engedje, hogy ő fejezze be a világ teremté
sét. Omel! minden rút és csúnya dolgot (lényt) teremtett, azt
akarván, hogy (ha) jen meglátja a világnak csúnyaságát (töké
letlenségét), az egészet elpusztítsa.
Jen nem tudta jóvá tenni (visszaigazítani) om§l' rosszaságát
(rossz alkotásait) azért, mert (tkp. hogy) ő a világ megteremté
séig (befejezéséig) már korlátozta volt a maga hatalmát.
4. nolgd sugm.
kik vok — jen omelked — suiisni vet'éni olgm. jen
vejéis mortgs, sondi, telis, kotd'ziiv, jajas; om e l'-ne aslas vejée
min loii vintemdzik: vgt'éis lovjases, pondis veékedlini telén.
omel! kőris aslis vgr, jttjas ozirlunlis jukedse. kiknanis
veí'éisni aslinis olan-injas. j e n lez vevt vilin, ilindzik lez vevt
saiéis.
jen aslas kadjasin voétivle lez vevt, petkeilivle jezli aséis
olan-in. seki lez vevt lomd'ée una-éikas bijasen (voi-vivsa jugjalem).
Negyedik monda.
Két testvér — jen és omel — elhatározták, hogy meg
teremtik a világot. Jen megteremtette az embert, a napot, a
holdat, a csillagokat, a folyókat; omel azonban a maga terem
tésében gyöngébb lett: szellemeket teremtett, széllel kezdte őket
igazgatni.
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Omel' magának kérte az erdő és folyók gazdagságának egy
részét. Mindketten lakóhelyet teremtettek maguknak: jen a kék
égen, messzebb a kék ég mögött.
Jen időnként megnyitja a kék eget, megmutatja az embe
reknek a maga lakóhelyét. Ilyenkor a kék ég sokféle (színű)
tüzekkel ég (az északi fény).
5. vited su§m.
jen suiis veiéni olgm. omel' éergktis. kor-ng ad'dzis, mii
j e nlgn bid tor artmg, omel' kőris j e nmgs sili vgfégm, olemvgjsgm ponavni. jen
lefáis.
omel véli susluntgm, vintgm, vgj'sis stav mistem vejlsgm
torjas, yetkgd'iían torjas.
Ötödik monda.
Jen elhatározta, hogy megteremti a világot. Omel' kinevette
őt. A mikor azonban látta, hogy jen-nek minden dolga sikerül,
omel' kérte jen-t, hogy ő fejezi be a teremtést, a világ teremté
sét. Jen megengedte ezt.
Omel ügyetlen, erőtlen volt, minden rút teremtményt és
jelenséget teremtett meg.
6. kvaitgd sugm.
jenli véli gaítgm; jen suiis vgiéni ölem. omgl'li véli
musa^izik etken-olgm, pemid olgmtgg. jen
véli abusis v§(tse,
omel-ne vgli kus éuggdlg.
si v§sna olemlen emgs mistgm-ponavtem torjas.
Hatodik monda.
Jen szomorú volt (tkp. jen-nek szomorú volt); jen elhatá
rozta, hogy megteremti a világot. Omel'-nak kedvesebb volt az
egyedüllót, a sötétség élet nélkül. Jen a semmiből teremtett,
omel' meg csak pusztított.
Ezért vannak a világnak csúnya-tökéletlen dolgai.
J e g y z e t e k : Ezek a k o s m o g o n ia i m o a d á k , a me
lyekre már a tanulmányutamról szóló jelentésemben (KSz. XII.

ZÜEJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK.

173

255—57) figyelmeztettem, az 9THorp. 06o3pEHÍe 1903. LVII.
kötetében (80—82.1.) (HEKOTOPHH ^epTbi H3B H3braecKaro MipoC03epn,ama 3BipífflT>) jelentek meg orosz nyelven. Minthogy zűr
jén földön való tartózkodásom egész ideje alatt hiába kutattam
ezeket a mondákat, végre az orosz szöveget fordíttattam le a
már többször említett CsEuszovval. A többi — eredeti szöveggel
szemben ennek a fordításnak a függelékbe kellett kerülnie.
1. a) lebalan vilissdn CCT> BHCOTH nojreTa5 ] petkgd'tsis
c
pacnycTHJiaci»\
2. a) mirden piris . . . . fBopBajrca Ha CÍJHOKOCT. KT> EHy\
3. stav mistem, stav nogtem torjas CBCÍ> 6e3o6pa3HHfl,
ypo^JiHBHfl cymecTBa5 | v§li d£enn§d§ma corpaHiraH.iii>\
4. aslas veföemin loii vint§mdzik 'BT. H C ^ C T B E OKa3ajica
cjiaÓBe' | vejsis lovjases.... cco3AaJii ayxoBi. H BSHJICH pyKOBORWih BT.TPOMT>5 j ilj,ndzik: az orosz tanulmányban BBpHie van |
aslas kadjasin cBpeMH OTT. BpeMeHii5.
5. versem torjas 'co3,a;aHÍfl5 | petk§drUan torjas cflBJieHÍas.
6. jen v§li abusis v§tíée: az orosz tanulmányban csak ez
van í EHI. cosH^ajTb.
FOKOS DÁVID.

Miány s z hanggal bővülő v-U kódexeinkben.
A lé'v-, tev-, vé'v-, viv-, év-, iv- igék ragozásának rendhagyó
voltát már SZENCZI MOLNÁR ALBERT felismerte 1010-ben meg
jelent nyelvtanában. 1 ) — SYLVESTERnél, kinek «Grammatica Hvngaro-Latina»-ja 2 ) tulajdonképpen a latin nyelv megvilágítására
készült, csakis a sum, fio igék tárgyalásánál találkozunk a leszek
ige megfelelő alakjaival (Corp. Gramm. 69—71).
MOLNÁR, és a mint látni fogjuk, több későbbi nyelvész, a
prsesens plur. 3. szem.-bői indul ki; ennek végződése szerint
külömböztet meg nac és nec osztályt és ezeken belül rendes és
rendhagyó ragozásúakat:
«Anomala conjugationis in nec sünt qusedam, e quibus
praecipuam anomáliám patiuntur hsec: lé/zen, fit . . . [stb.] . . .
item megyén, abit, quse peculiarem conjugationem in en constituerent, ut apud Graecos verba in fu» (228. L).
Közli ragozásukat, sőt közbeszúrt megjegyzéseket is tesz
az infinitivus, a part. prass. és a gyakorító igealak képzésének
kapcsán. 3 ) Egyszerűen az igealak jellemző sajátságát foglalja
össze s állítja oda szabály gyanánt.
*) ALBERTI MOLNÁR SZENCIENSIS : Novse Grammaticae Vngaricse Libri
duo 1616. (Corp. G r a m m . 115—290.)
2
) SYLVESTEE: Magyar-Diák Grammatikája, üj Szigeten 1539. K A 
ZINCZY: Magyar régiségek ós ritkaságok. I. köt. Pesten 1808.
3
) «Themata nonnulla, quse habent in 2. persona íz u t : léíz, téíz,
véíz, in tertia ízen, ut leízen [stb.], infinitum faciunt abjecto íz per nn . . .
Sic ab eízic, e d i t : iízic bibit [ s t b . ] . . . enni, inni . . . » (Corp. G r a m m . 181.) —
« . . . anomália in en, in vő et vő faciunt n o m i n a participialia, u t . . . a teízen,
léízen [stb.] fiunt: tévő, ponens, faciens ; levő, ens» [stb.] (Uo. 235). — C.
X X V I I I . De verbis ortis. «Verba in en, u t : viízen, teízen, etc. ízen in d
commutant, ut viddegel, aufert frequenter . . . » [stb.] (Uo. 238).

NÉHÁNY SZ HANGGAL BŐVÜLŐ t'-TŐ KÓDEXEINKBEN.

Ilyen gyakorlati irányú megjegyzések gyűjteménye
Magyar Grammatikatskája (1645).

175
GELEJI

KATONA ISTVÁN

«XIX. Az Imperativi prassens verbumoknak mikor tertise
personse nőmének vagy pronomenek, mellé tétetnek, mindenkor
d-ben kell kiiratniok, vagy pronuncialtathatnak, jol ki, vagy nem.
Mint: Tartsd... Tarts-meg engem, tartsd-meg otet, vagy valakit,
pro tartsad ... per syncopen. Ide tartoznak ez illyenek-is, mint:
. .. tegyd, egyd, vegyd, igyd, vigyd etc. mellyekben-is mind syncope vagyon, pro . . . tegyed, egyed, vegyed, igyad, vigyed, etc.»
(Corp. Gramm. 302).
«XX. A' facultaft a'vagy tehetfóget, jegyző verbumokat-is
contracté igy kell irni: . . . ehetd, vehetd . . . P r o : . . . eheted,
veheted . . . Ezekhez képeit imezeket-is igy kell irni: . . . ehetdJze, vehetdfze . . . » (Uo. 302—3).
«XXXIII. Vágynak több fok kúlombözéfek is a' Magyar
fzollásban. . . Ki igy fzoll: . . . hidni, 's ki' hinnii> (Uo. 322).
JANCSÓ BENEDEK 1 )

éppen ebben a jelenségben látja GELEJI
érdemét, hogy grammatikai abstractiók helyett a nyelvtények
vizsgálatát sürgette. De a XIX. és XX. «observatiotská»-ra vo
natkozólag ő sem hallgathatott el egy gúnyos megjegyzést. Hisz
egyenesen a magyar nyelv géniusza ellen vét a mássalhangzók
egymásra halmozása.
1655-ben jelent meg KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖBGY «Hungária
Illustrata» czímű nyelvtana. 2 ) Tanultságát, képzettségét más
nyelvészeti műve is igazolja. A kor szükségleteinek tett eleget
«Spicilegium Anglicanum»-a, a héber nyelvben való jártasságát
pedig a «Schola Hsebraicai) czímmel 1654-ben megjelent műve
bizonyítja. Munkásságának iránya kiválóan jellemzi kora nyel
vészeti felfogását. A magyar-zsidó nyelvrokonság elmélete, mely
nek GELEJI volt a megalapítója, nála tudományos módszerű
theologiai bizonyítékokra talált, s elveinek alkalmazását magyar
nyelvtanába is belevitte. Sőt határozott túlzásba csap át, midőn
egyetlen igetőből 80 alakot származtat, egyrészt mert e képzésbeli gazdagság —• bár kisebb fokban — analóg jelenség a héber
ben, másrészt hogy a magyar nyelv fölényét még a héberrel
szemben is bebizonyítsa.
x

) Magyar nyelvtudomány-történeti
századból. Budapest, 1881.
2
) Corp. Gramm. 330—402.
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Az igék ragozásáról beszélvén annak nyolcz nemét külömbözteti meg. Osztályozása jelentéktelen sajátságokból indul ki.
Minden tipusra egy-egy példát idéz s a következő fejezetben
megjegyzéseket fűz hozzá. A 6. pontban a fzom-, fzem-, fzekvégü igék sz betűjének1) változásáról szól. Az sz néha v-, néha
»-, néha t-, néha d-re, főleg a következő betűhöz hasonló
betűre változik, mégpedig egyedül a jóhangzás kedvéért, a mint
az a latin és arab nyelvben is előfordul. A változást egyes idő
alakonként is részletezi.
A XVII. századi jezsuita nyelvtanok között egyik legfonto
sabb munka: PEKESZLÉNYI PÁL 1682-ben megjelent: «Grammatica
lingvse Ungaricse»-je.
Főleg három mozzanat érdemel művében figyelmet: 1. a
hangzók két nagy osztályának határozott és szabatos megkülömböztetése; 2. a személyragok névmási eredetének felisme
rése ; 3. az ikes igék ragozásának más igék ragozásától való
megkülömböztetése. S e pontra nézve P. újabb nyelvészeti fel
fogás kezdetét jelzi, mert a mint látni fogjuk, az ikes igék kér
désével foglalkozó későbbi elméletek is PERESZLÉNYire mennek
vissza.
Az ikes igéken kívül még a 3. személyben -en- vagy -cm-ra,
az első személyben -k- és -m-re végződő igéket is a rendhagyó
igék csoportjába sorolja. Megtaláljuk nála a lesz ige teljes rago
zását; 2 ) de a többi hasonló ragozású igének csak első szemé
lyét említi fel.
Aránylag részletes tárgyalását adja KŐVESDI PÁL kis terje
delmű nyelvtanában, az «Elementa Lingvae Hvngaricae»-ben
(Lőcse 1686) két -ek -ok végződésű igének, mely végződóst sz
előzi meg. Az eszik és iszik igét részletezi, a leszek igét csak a
rendhagyó vagyok igével kapcsolatban, a többi e csoportba tar
tozó igét nem is idézi. Szerinte, a mint azt már KoMÁROMinál
láttuk, az -sz a prast. impf.-ban v-, a prset. perf.-ban í-, az
imperativusban gy-ie változik.
Az eredetileg külön személyragokkal ellátott ikes és iktelen
1

) Állandóan «mutatio literarum* szerepel.
) léendek, le'endesz stb. csak mint a vagyon ige conj. futuruma
fordul elő.
2
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ragozás következetességének fokozatos megromlását a XVII. sz.
folyamán KÓVESDI néhány adata is bizonyitja.1) Pl. nem a gyö
nyörködöm, hanem gyönyörködök alakot tartja helyesnek. Továbbá
az V. fejezetben így szól: «Quse [t. i. verba] Jz habent ante ek
et ok, usitatius definunt directe in em et om, u t : Efzem, ifzom,
pro efzek, ijzok* (Corp. Gramm. 568). Itt tehát az -m mint tár
gyas személyrag szerepel, nem pedig mint az ikes igék eredeti
egyessz. 1. szem. ragja.
Vagy pedig a 2. személyre vonatkozólag: az -l személyrag
a tárgyatlan alakot jellemzi. «IV. Eadem hsec verba, cum illis,
quse definunt in dek et dok, in fecunda fingulari prsefentis Indicativi Indirecte definunt in el et ol, quoque, u t : efzel, ijzol
»> (Üo.).
A mint az 5. pontban kifejti, az -ik voltakép a tárgyatlanság kifejezője. «Quse verő habent d, g, k, Jz et z ante ek, ok,
ea definunt in ik, quoque u t : gyonyorked, et gyönyörködik. Sed
ejzik, ij'zik, jádzik tantum fic formantur». (Uo.)
Teljesen az eddig ismertetett nézetek alapján áll ADÁMI
MIHÁLY 2 ) is. Műve megírásában gyakorlati szempont vezette.
Csakis az iszom és az eszem igét tartja a többi között rendhagyó
ragozásúnak, a miért is közli a paradigmájukat. A többi e cso
portba tartozó ige : hisz, visz, tesz stb. szerinte teljesen szabály
szerűen megy: a prseteritumban -szem helyett -tem, az inf.-ban
-nni végződést vesz fel.3)
Az eddig ismertetett nézetek szerint tehát «s2-változtató»
igék vannak nyelvünkben. Az sz feltűnik a prsesensben, a többi
időben pedig különféle változást szenved.
A lev-, vev- tő lehetősége legelőször BÖJTHI ANTAL nyelv
tanában 4 ) merül fel. A «személlyes rendetlen» igékről szólva
u. i. megjegyzi, hogy nvefzen Eredet szó, 's mégis így változJ

) Vö. SIMONYI : Az ikes ragozás története. NyF. 28. sz. és Magyar
nyelv 403. 1.
2

2
) Ausfükrliche und n e u erláuterte ungarische Sprachkunst. Wien,
1760, 1763.

3

) «...nehmen in Prseterito statt -ízem das -tem an und in Infinitivo

•nni». Vö. MOLNÁR A. nyelvtanával.

*) A' nemes Magyar Nyelv Írásának és szólásának tudománya.
Marosvásárhely, 1794.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLlí.
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tattya maga ideit vettem, vevék, vévén talám a' Eégi Gyökérből
Vévr> (131. 1.).
A Debreczeni Grammatikában szintén némi következetlen
séggel ugyan a lev-, le- stb. tőből vannak levezetve a különféle
időalakok. A tövet megkapjuk, ha az «aligmult» (praet.) és a
(•részesülő)) (part. prsss.) utolsó tagját elhagyjak. A lev- tőből
alakul: az aligmult (praet.), egészen múlt (perf.) (ez utóbbi ugyan
a lő, lőttem analógiájára le-höl is), a parancsoló, a foglaló mód
ban az aligmult ( = conj. prses.), határozatlan ( = inf.) a részesülő
egész múltja (part. perf.) (79. 1.).
Mindez csupán a vagyok igével kapcsolatban tárgyalt leszen
igére vonatkozik; a következő négy igét: vesz, visz, eszik, iszik
a sziszegő igék között, a 121. lapon pedig mint -szén-, -szik-he
végződő gyökereket említi fel.
Az -en és az -ik a ragozás folyamán elejtődik, sőt az
imperf.-ban és a perf.-ban maga az -sz is elenyészik, tehát,
mint a magánhangzón végződő tövek, a prset.-ban u-t, a perf.ban tt't vesznek magok mellé. Némi ellentmondást találunk
tehát a leszek ige magyarázatával egybevetve az előbb mondot
takat, mert a míg a leszek ige imperf. és perf.-át a ü-tőből
származtatta, vagyis abban az esetben a v még a tőhöz tartozó
elem, addig itt egyszerűen hiatustöltő hang.
Igen érdekes a D. Gr.-nak a sziszegő igék imperativusára
vonatkozó magyarázata. Mivel a «napnyugati nyelvekben*) t és s
egymással felcserélődnek, és a zsidó Tan betű t -f- fz elemből
áll, s mivel szerinte a magyarban ma is él ts, tz, ds, dz, egy
kor tehát dfz elegyes betűnek is kellett lennie. Miért is í-végü
igék g-t vesznek fel, sőt maga a í is s-sé válik az imper.-ban,
viszont d vagy í járul a sziszegő igékhez, lesz tehát: vifzd, efzd,
ifzd, az fz mint kétségkívül elegyes betű d-vé változik: vidd,
edd, idd, sőt mintha tiszta d-k volnának j - t is vesznek fel:
edjed, idjad stb., mely dj azonban gy-nek hangzik. Sőt e ma
gyarázatot még a perf.-ra is kiterjeszti: «Hasonlóképpenn az
Egéfzfzenmúltban ezekbenn ett, itt, alutt 's a t. az fz t-vé vál
tozott 's a t.» (98. 1.)
EÉVAI MiKLÓsnál s^-enyésztő («sz» consona evanescens)
igékkel találkozunk. Az ő elméletét nyelvtörténeti fontossága
miatt a maga teljességében szándékszoin ismertetni.
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E. az s^-enyésztő igéknek három tövét következteti ki:
1. legegyszerűbb a magánhangzón végződő: le, te, ve, vi, hi és
hü, e, i; 2. leh, teli, veh, vih, hiv, eh, iv; 3. lesz, tesz, vesz, visz,
hisz, ész, isz.1)
Az sz-es tőből kizárólag a praasens alakul, melynek sg. 3.
szem.-ben az öt első igéhez az ön névmás járul személyrag gya
nánt, — a két utóbbi ik végzetet vesz fel.
A ható és műveltető igék a puszta tőből képződnek:
le-het, te-het stb., te-tet, ve-tet stb.2) A prset. az ismert sziszegő
pótlására a homályos v-t fogadja látszólag vissza, a praes. vég
zetével : le-v-e-ön > lön. A perf.-ban az első öt ige ismét az
eredeti tőből képezi alakjait («sibilo penitus in quietem misso»):
le-tt, te-tt; a két utóbbi a 3. személyben kötőhangzó gyanánt
felveszi a v-t: e-v-ett, i-v-ott, mellékalakjaik: e-tt, i-tt stb.
Az imperativusban a tiszta tőhöz j járul: lé-j, té-j, vé-j
stb.; a sziszegő hasonulása miatt geminálódott: lé-jj, té-jj stb.;
nangzósűrűsödés folytán: lé-gy, té-gy stb.
Az optativusban a sziszegőnek a jellemző mássalhangzóhoz
való hasonulását világosan mutatja annak geminálódása: le-n-ne,
te-n-ne, e-n-ne-ik, e n-ne-ek, e-n-nék. Az infinitivus képzése is
így történik.
A futur. exactum rendszerint a puszta tőből alakul: le-end,
te-end; kedvelt összevont formák: lénd, ténd, sőt gyakran a szi
szegő helyett j szerepel: lejend, olykor a homályos v: le-j-end,
•te-j-end, i-v-and-ik.
A part. praes. a sziszegő pótlására a rejtett v-xéi (az ere
deti vő névmásból) alakul, többnyire nyújtott e hangzóval:
lé-vŐ, -te'-vo stb.
A part. imperf. ugyanúgy keletkezik, mint az imperf. időalak, de a v állandó elem benne, pl. lé-ve, té-ve.
Ezen igék eredeti magánhangzó-végű tövét nemcsak a
x
) « . . . r a d i c e s simplicissimse sünt istae s e p t e m : le, te, ve, vi, hi vei
hü potius, deinde e et t ; eaedem, more vetusto, pleraeque cum halitu
leniore, quaedam etiam cum obscuro espressae, Leh, teli, veh, vih, hiv, eh, iv,
tenniore flatu m a t u r e et acutum sibilum dederunt, lelz, te(z, veíz, vih, hiíz,
4Íz, iíz» (Elab. G r a m m . I I . 851.).
2
) « . . . quae vocalem e habent, eam vulgo solent etiam producere,
tétet, vé-tet, é-tet» (uo. II. 851.).
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belőle származtatott továbbképzések bizonyítják, hanem rokon
nyelvi adatok is, melyek szintén sziszegő nélküliek. Ehhez járult
a héber aleph, a görög spiritus lenishez hasonló lenis hang,
mely később a mi nyelvünkben éles sziszegő (acutus sibilus)
lett; a lappból is világosan következik, hol pl. tah, a hangzó
nak sűrűsödésre való hajlandósága miatt sokáig óvatosan, vissza
tartva lett ejtve, végre is erősebb hangon: tag, tagé, takh: tagam
facio. — Ve > veh > veth > vefz;1) hi hü : hív (fzü : Jzív) > hifz.
A sziszegő, mely az eszik, iszik alakban a magánhangzót
követi, a megfelelő észt, finn alakokban, mint Jő megelőzi, pl.
fo-on, fö-od, fo-Sp stb. A legrégibb magyar formák: öfz-öm, öfzöd, öfz-o stb. Ezen ige sz-e is eredeti /i-ra megy vissza,2) mi
után itt is a héber betűkkel való felcserélődés történt. Hivat
kozik a latinra, hol edo és esurio közös töve es, a melyből ilyen
régi származékok maradtak fenn: es, est, esse stb.
Iszom, iszol, iszik ~ észt, finn: jo-on, jo-od, JO-OJJ stb.
Az o > u hangváltozás igen egyszerű ; > v > h > sz. Tehát
a ju- gyökérből > iu > iv > ih > isz.
Az iu tőből alakult: iuva, iuvan part. imperf. C. M. 8.
Trans. Bibi.; — u > o változás jelentkezik ottetek, iottatjk ala
kokban (Aggeei V. G. Zachar VII. 6.). A mai hiv-, viv-nek hiur
viu felel meg, a mint iv is eredeti iti-ra megy vissza.
Tehát az igealakok fejlődése bőven bizonyítja, hogy az
éles sziszegő lehelő bői eredt, miért is a ragozás folyamán vég
bement változásai a lehelők szabálya szerint alakultak.
KÉVAI meghatározása: «s,z-enyésztő», tovább él a Magyar
Nyelv Eendszerében, 3 ) de a ragozás elméletére vonatkozólag
jelentős külömbség észlelhető. Mindössze abban látja a kérdéses
igék rendhagy óságát, hogy az első öt igénél majd lesz-, tesz-,
majd a tiszta lé-, te- stb., majd len-, ten- stb. toldott gyökér
szolgál a továbbképzés alapjául, az ide tartozó eszik, iszik tiszta
r
) «Sed ve n o s t r u m Esthonibus est ivöt, accipit. Facile tamen conciliatur haec pronunciatio adeo differens. Veh nempe, auctum balitu, cmm
tenuius efferetur, lingua dentibus allisa, flatu veberaentiore, abiit in veth
pl (he) litera in j " | (tav) adspiratam m u t a t a . Eodem tenui flatu acutius
intenso editus est demum et sibilus, ve(z» (Elab. G r a m m . I I . 855.).
2
) Vö. éh ''fames'.
3
) Közrebocsátá A' Magyar Tudós Társaság. 2. kiad. Budán, 1847.
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gyökere é, i, mely az imperat. sg. 2. szem.-ben rövid marad;
egyebekben ragozásuk megegyező.
A «tiszta» azaz rövid hangzóval végződő gyökérből szár
maztatja KIEDL SZENDE «Magyar Nyelvtan»-ában (1864) az illető

igék egyes alakjait. A v nála ismét kötőhangzó, az imp.-beli
gy-i a j megerősödésének tartja, az óhajtó és felt. módban pedig
az n módrag geminálódott. Az -and, -end futurum-képzőben a
feltételes n és kezdeményező d contaminatióját látja.
Az sz-nek, melyről EIEDL egyszerűen mint a praes.-ben a
személyrag előtt feltűnő jegyről emlékszik meg, HUNFALVY (NyK.
III. 254—276) EIEDL művéről szóló ismertetésében eredetét és
lényegét igyekszik felfejteni. Sőt az sz-el igyekszik összefüggésbe
hozni a prses. sg. 3. szem.-beli n ragot, melyet EÉVAI az ön
névmásból származtatott, EIEDL pedig «orrhangú, elemnek)) ne
vezett.
HUNFALVY más helyütt*) az sz-es prsesenst igenévi eredetű
nek tartja, majd így folytatja: «Nem tudhatjuk, ha vájjon reges
régen mindenik igének jelen ideje participiumból alakult-e? Azt
látjuk, hogy azon néhány igén kívül, melyek s^-esek, a többiek
utóhangja nem magánhangzós, azok annál könnyebben ellökték
a netaláni part. tényezőt. De a mely ok ezt a tényezőt ellökte,
az ellökte az alanyi ragot, az n-í is. Innen van, hogy az alanyi
n rag és az sz, <2-féle part. tényező együtt maradtak meg, vagy
vesztek el».
HUNFALVY az egyalakú, kizárólag mássalhangzón végződő
tő (lev-, tev- stb.) mellett foglalt állást.2)
Hogy ezen igetövek rokonnyelvi megfelelői is a v-nek a
tőhöz tartozását bizonyítják, azt BÜDENZ mutatta ki,3) a prsesensbeli sz-t pedig a fgr. -sk frequ. képzővel azonosította. 4 )
Ezt a nézetet SIMONYI is magáénak vallja. A tőbeli v-nek
a prset.-on kívül való hiányát hasonulásnak tulajdonítja. A más
salhangzók hasonulásáról szóló értekezésében : 5 ) vn : nn, vt : tt,
azonban tettem < Hévéttem > *teettem mint teendő: té'ttem.
x

) Vö. EPhK. IX. 3. jegyzet. BUDENZ nézetét igyekszik megczáfolni.

2

)
8
)
*)
5
)

EPhK. IX.: Teljes ós nem teljes szótövek a magyarban.
MÜSz. 99, 215, 578, 588, 698, 802, 826.
UA. 27.
NyK. XIV. 71.
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KRAÜTER1)

csak megszorítással fogadja el SIMONYI eredmé
nyeit, azon ((általános fonetikai törvény alapján, hogy külömböző artikulácziójú mássalhangzókhoz csakis tökéletlen képzésű
mássalhangzó hasonulhat)). Mivel nem látunk példát arra, hogy
dentilabiális v hasonulna más mássalhangzóhoz, következik, hogy
a v-tövű igék eredeti tővégi mássalhangzója nem v, hanem (egy
v-hez mindenesetre hasonló artikulácziójú hang) w volt.
A mint KRAUTER véleménye, úgy SETALA elmélete is telje
sen magában álló.2) S. nem tartja az sz-t gyakorító képzőnek,
hanem a -szén személyrag kezdő elemének. Szerinte leszen •>-»
lön viszonya a finn : -ksen ~ -hen megfelelője. Csakhogy, mint
SZINNYEI3) kimutatta, fgr. -Zcs-nek nincs m. -sz megfelelője.
Elszórt megjegyzések találhatók még: SZARVAS: Nyr. V. 63;
MUNKÁCSI : Nyr.

IX.

75;

ALBERT : Nyr.

XX.

506;

HUNPALVY :

NyK. VIII. 315; SZILASI: Nyr. XI. 6 2 ; SZARVAS: Nyr. XI. 494;
XXIL 442; XVI. 2 4 1 ; VOZÁRI : Nyr. VI. 399; SIMONYI: Nyr.
XVI. 241.
A következőkben paradigmákba igyekeztem foglalni néhány
sz-e\ bővülő igének a kódexekben előforduló alaki változatait.*)
Minden adat a nyelvi változás, a nyelvtörténeti fejlődés egy-egy
tünetét rögzíti meg, melyeknek egybevetése törvényszerűségek
felismerésére vezet, s ebből tanulság vonható le a nyelv mai
állapotára nézve.
E helyen kedves kötelességemnek tartom köszönettel meg
emlékezni arról, hogy tárgyam ilyen irányú feldolgozására
MELICH JÁNosnak «Bégi magyar nyelvemlékek olvasd sa» czímű
egyetemi előadásai (1911/12. L, II.) adtak ösztönzést, s hogy
fejtegetéseinek egyes pontjait jelen dolgozatomban felhasználtam.

») Nyr. XXXVI. 113. s köv. 1.
2
) Nyr. XLI. 29.
3

) NyK. X L I . 237.

*) Az adatok mellett álló számok az illető kódex lapszámai, csak
a Jord.-k.-ból és a Jank.-tör.-ből valók mellett idézem a kiadás lap- és
sorszámát.
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1. Lev-.
I n d . p r s e s . Sg. 1. lezec Ehr.-k. 79. lezek Döbr.-k. 40.
Csem.-tör. VII. b. Apóst. 36. Peer-k. 196. leezek Fest.-k. 11.
Érdy-k. 551. Csem.-tör. XII. b. Érs.-k. 117, 303. léézek Székely
udv.-k. 115. lefzek Batthy.-k. 255. lezőc Tel.-k. 22. lezok Érs.-k.
56. Weszpr.-k. 106. leezewk Winkl.-k. 97. leezók Jord.-k. 72 :24.
lezen (k) uo. 284 : 10. Csem.-tör. III. a.*) Ápost. 129. 1. 37.
sor. leezen (k) Jord.-k. 114 : 4, 484 : 23. lizek Döbr.-k. 34.
2. lez Ehr.-k. 55. Nád.-k. 270. Döbr.-k. 5. Lobk.-k. 130.
Corn.-k. 350. Göm.-k. 108. Érs.-k. 499. Tih.-k. 278. Peer-k.
196. Bod-k. 26. Székelyudv.-k. 258. lez Vitk.-k. 105. léz Peer-k.
196. lez Székelyudv.-k. 161. leez Apor-k. 17. Winkl.-k. 193.
Nagysz.-k. 86. Lobk.-k. 321. Corn.-k. 101. Jord.-k. 262 : 2 1 .
Csem.-tör. III. a. Debr.-k. 555. Horv.-k. 268. Érdy-k. 95. Érs.-k.
468. Thewr.-k. 80. Kulcs.-k. 30. Gyöngy.-k. 14. Weszpr.-k. 143.
Lázár Z.-k. 252. lezs Fest.-k. 195. Döbr.-k. 376, 463. leezs Festk. 240. lezh Döbr.-k. 1. Apóst. 38. Guary-k. 111. leezh Debr.-k.
60. Apóst. 58. lezz Jord.-k. 235 : 32. leez Érdy-k. 129, 137.
lees Peer-k. 144. leez Érdy-k. 367. leez" Jord.-k. 138 : 19, 517 :
19, 249 : 22. Jank.-tör. 14 : 33. Veezz Székelyudv.-k. 39. leezy
Lobk.-k. 9. lezez Ehr.-k. 145. lezewz Debr.-k. 555.
3. lezen Winkl.-k. 124. Nád.-k. 147. Döbr.-k. 265. Nagysz.k. 255. Göm.-k. 80. Jord.-k. 117 : 2 . Debr.-k. 355. Keszth.-k. 22.
Tel.-k. 262. Érdy-k. 587. Érs.-k. 66. Kriza-k. 51. Kulcs.-k. 1.
Virg.-k. 58. Szókelyudv.-k. 77. lezen Münch.-k. 62. Peer-k. 193.
lezen Bécsi-k. 35. lezen uo. 36. lezen uo. 87. lezen Münch.-k.
597 lejen Lányi-k. 287.' Székelyudv.-k. 361. lezffen Lobk.-k. 159.
lezzen uo. 174. Debr.-k. 315. Székelyudv.-k. 7. lezen Debr.-k.
504. lejzen Batthy.-k. 275. léjcen Peer-k. 29. lejcen uo. 337. leezen
Winkl.-k. 139. Nagysz.-k. 101. Csem.-tör. III. a, b. Érdy-k. 3.
Érs.-k. 527. léézen Székelyudv.-k. 164. lezeen Lobk.-k. 306. Érs.k. 570. lezon Winkl.-k. 134. Debr.-k. 355. Kaz.-k. 199. Érs.-k.
28. Tih.-k. 6. Guary-k. 1. Weszpr.-k. 58. Székelyudv.-k. 235. lefon
Lobk.-k. 65. lejzon uo. 70. lezewn Érs.-k. 507. leezon Winkl.-k.
187. Czech-k. 65. Érdy-k. 15. Kaz.-k. 186. lyezen Lányi-k. 21,
163. lyzen Tel.-k. 253. lizen uo. 254. lezé Jord.-k. 853:3. lee (zen)
uo. 122 : 27. leze (n) uo. 123 : 25. leze Csem.-tör. VII. a.
Plur. 1. lezőnc Nád.-k. 317. lezevnk / Corn.-k. 3. lézvnk
Székelyudv.-k. 25. lezwnk Jord.-k. 725 : 7. Érs.-k. 310. lezwnk
Csem.-tör. XXIII. a. lezewnk Pozs.-k. 47. Érs.-k. 584. Thewr.-k.
90. lezwnk Apóst. 36. leezeivnk Érdy-k. 460. leezénk uo. 553.
*) VOLF GY.: EMNy. V. előszó. Vö. SIMONYI: TMNy. 595.

184

PAN1TY VUKOSZAVA.

leezwnk Érs.-k. 562. lezonk Döbr.-k. 507. lezunk Kaz.-k. 4.
lefzwnk Batthy.-k. 226. lefzwnc uo. 308.
2. Űztek Jord.-k. 1 1 4 : 4 . Jank.-tör. 1 1 : 2 5 . Apóst. 38.
Érs.-k. 223. Kulcs.-k. 5. leztec Nád.-k. 671. Debr.-k. 603. lefztek
Thewr.-k. 168. Batthy.-k. 364. leeztek Jord.-k. 186 : 5. Érdy-k.
441. Érs.-k. 128. leztheek Érs.-k. 403. leztoc Lobk.-k. 144. Guaryk. 81. leztóc Jord.-k. 51 : 2 3 . Csem.-tör. XXI. b. leztewk Péld. K.
49. leztok Debr.-k. 70. leftoc Tel.-k. 158. leeztók Winkl.-k. 279.
Érdy-k. 302. leeztók Jord.-k. 707 : 20.
3. leznec Bécsi-k. 236. Münch.-k. 58. leznek Döbr.-k. 40.
Jord.-k. 1 2 3 : 7 . Csem.-tör. III. b. Kaz.-k. 185. Érs.-k. 527. Tih.k. 206. Virg.-k. 95. Sándor-k. 7. leznec Münch.-k. 49. léznec uo.
58. leznec uo. 98. lefnec Lobk.-k. 77. lefznek Batthy.-k. 226.
lezneek Érs.-k. 323. Sándor-k. 8. leeznek Fest,-k. 11. Winkl.-k.
158. Jord.-k. 1 2 3 : 9 . Csem.-tör. XXII. a. Érs.-k. 527. liznek
Tel.-k. 265.
P r í e t . Sg. 1. lok Döbr.-k. 179. Tel.-k. 291. Tih.-k. 397.
levk Horv.-k. 210/11. look Nagysz.-k. 106. heh Jord.-k. 2 1 9 : 1 0 .
Keszth.-k. 68. Érs.-k. 262. Kulcs.-k. 49.
2. ISI Czech-k. 58. Tel.-k. 263. Tih.-k. 57. Kriza-k. 6.
Batthy.-k. 64. Peer-k. 314. Lázár Z.-k. 154. levl Corn.-k. 181.
Horv.-k. 121. letol Eest.-k. 15. Göm.-k. 257. Thewr.-k. 225.
Érs.-k. 359. leil Göm.-k. 99. lool Nád.-k. 564. Winkl.-k. 246.
lul Érs.-k. 110. lel Gyöngy.-k. 4. leél Czech-k. 155. Jord.-k. 41 :
33. Csem.-tör. XV. b. Pozs.-k. 44. Érdy-k. 492. Thewr.-k. 187.
Gyöngy.-k. 7.
3. Ion Bécsi-k. 1. Münch.-k. 48. Döbr.-k. 265. Winkl.-k.
227. Nagysz.-k. 87. Debr.-k. 1. Tel.-k. 88. Érs.-k. 9. Tih.-k. 37.
Batthy.-k. 17. Peer-k. 45. Bod-k. 8. Weszpr.-k. 6. Székelyudv.-k.
243. levn Corn.-k. 373. Dom.-k. 2. lewn Ehr.-k. 10. Apor-k. 175.
Göm.-k. 6. Jord.-k. 348 : 19. Tel.-k. 297. Érdy-k. 423. Érs.-k.
453. lewn Érs.-k. 465. Iwn uo. 311. Iwn Virg.-k. 64. Ion
Döbr.-k. 31. Ion uo. 320. lőőn Székelyudv.-k. 88. len Apor-k.
182. Döbr.-k. 6. Czech-k. 58. Lobk.-k. 128. Jord.-k. 905 : 32.
Csem.-tör. V. a. Jank.-tör. 5 : 6 . Pozs.-k. 25. Érs.-k. 317. Tih.-k.
344. Guary-k. 73. Sándor-k. 3. Weszpr.-k. 6. Székelyudv.-k. 359.
leen Winkl.-k. 115. Nagysz.-k. 101. Czech-k. 99. Lobk.-k. 144.
Csem.-tör. III. a. Jank.-tör. 5 : 6. Debr.-k. 500. Érdy-k. 420.
Érs.-k. 455. Thewr.-k. 89. Kulcs.-k. 14.
Plur. 1. lónk Döbr.-k. 207. leenk Érdy-k. 568.
2. leetek Érdy-k. 172. Jord.-k. 200 : 15; 731 : 26.
3. lonec Münch.-k. 69. Nád.-k. 224. Tel.-k. 85. Weszpr.-k.
14. lőnek Wínkl.-k. 184. Debr.-k. 182. Apóst. 48. Kaz.-k. 5.
Érs.-k. 539. Tih.-k. 144. Batthy.-k. 440. Weszpr.-k. 110. Székely
udv.-k. 39. levnek Dom.-k. 158. lewnec Ehr.-k. 28. lewnek Apor-
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k. 141. Érs.-k. 482. Iwnek uo. 18. levnekh Göm.-k. 97. lónec
Döbr.-k. 29. lenek Jord.-k. 914:14. Debr.-k. 495. Keszth.-k. 132.
Kulcs.-k. 29. lenec Guary-k. 54. leenek Czech-k. 142. Csem.-tör.
XIX. b. Jord.-k. 2 8 : 2 1 . Érdy-k. 422. Érs.-k. 564. Kulcs.-k. 57.
P e r f . Sg. 1. lőttem Apor-k. 27. Döbr.-k. 77. Nagysz.-k.
59. Tel.-k. 21. Tih.-k. 235. livtem Virg.-k. 120.
2. lőttel Apor-k. 47 : 48. Döbr.-k. 166. Nagysz.-k. 44.
Székelyudv.-k. 274. Lobk.-k. 183. lotthel Érs.-k. 60. lewttheel
uo. 528. letteel Winkl.-k. 88. lettelh Weszpr.-k. '142. leetteel
Érdy-k. 429.
3. lot Münch.-k. 75. Döbr.-k. 272. Kaz.-k. 69. Érs.-k. 529.
Weszpr.-k. 31. lőtt Döbr.-k. 271/2. Érdy-k. 460. lőth Nád.-k.
314. Döbr.-k. 272. Winkl.-k. 353. Érs.-k. 525. lot uo. 459. levt
Dom.-k. 176. Horv.-k. 86. lewt Ehr.-k. 50. lewth Fest.-k. 414.
Érs.-k. 458. Iwt Virg.-k. 8. lót Csem.-tör. XXII. a. let Corn.-k.
224. Lobk.-k. 126. Thewr.-k. 104. Peer-k. 367. leth Debr.-k. 534.
Guary-k. 113. lett Érdy-k. 176. Thewr.-k. 98. leet Sándor-k. 37.
leeth Érdy-k. 468. Kulcs.-k. 54. Weszpr.-k. 139.
Plur. 1. lottónk Apor-k. 99. Tih.-k. 359. lottőnc Bécsi-k.
129. lottwnk Tih.-k. 229. lettevnk Corn.-k. 147. Dom.-k. 167.
Horv.-k. 8. lethwnk Tel.-k. 285. lettewnk uo. 5. lettenk Érdy-k. 149.
2. Üttetek Döbr.-k. 377.
3. lóttenec Bécsi-k. 72. Münch.-k. 70. Nagysz.-k. 46. Kriszt.1. 12. lóttenec Münch.-k. 165. lőttének Apor-k. 110. lőttec Nád.-k.
296. Vitk.-k. 87. lőttek Winkl.-k. 227. Székelyudv.-k. 55. lőttek
Döbr.-k. 343. lettének Csem.-tör. XXIII. b. Keszth.-k. 88. Érs.k. 1. Batthy.-k. 237. Weszpr.-k. 89. Érdy-k. 546. lethtenek Érs.-k.
159. lettek Göm.-k. 47. letthek Fest.-k. 26.
F u t . Sg. 1. leendek Virg.-k. 66. leendők Debr.-k. 128. Érdyk. 57. leiendek Döbr.-k. 225. leiendőc Sim.-k. 4.
2. kendez Lobk.-k. 322. Vitk.-k. 47. Tih.-k. 236. Bod-k.
26. leendz Székelyudv.-k. 313. leyendez Nád.-k. 309. Péld. K. 67.
Dom.-k. 212. Horv.-k. 61. leiendes Lobk.-k. 44. Debr.-k. 244.
leiendez Guary-k. 53. Székelyudv.-k. 278. leyeendez Érs.-k. 321.
3. lend Bécsi-k. 5. Munch.-k. 31. Lányi-k. 253. Érs.-k.
537. lend Münch.-k. 47. lend uo. 24. leend Winkl.-k. 127.
Csem.-tör. XVIII. b. Jord.-k. Í 3 4 : 2 6 . Dom.-k. 303. Lányi-k. 19.
Debr.-k. 366:67. Apóst. 13. Horv.-k. 226. Keszth.-k. 9. Érdy-k.
423. Kaz.-k. 28. Érs.-k. 483. Tih.-k. 236. Thewr.-k. 138. Krizak. 68. Kulcs.-k. 10. Virg.-k v 50. Weszpr.-k. 127. Lázár Z.-k. 180.
lend Lányi-k. 254. leeend Érs.-k. 385. léénd Székelyudv.-k. 77.
leénd uo. 212. leiend Birk-k. 1. Nagysz.-k. 186. Lobk.-k. 32.
Debr.-k. 234. Guary-k. 60. Lázár Z.-k. 179. leyend Nád.-k. 655.
Nagysz.-k. 255. Jord.-k. 4 6 : 7 . Dom.-k. 268. Lányi-k. 14. Pozs.k. 12. Horv.-k. 37. Tel.-k. 88. Érs.-k. 542. Érdy-k. 571. Thewr.-
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k. 25. Guary-k. 131. Virg.-k. 134. Gyöngy.-k. 20. Weszpr.-k.
119. Lázár Z.-k. 50. Corn.-k. 123. le" end Jord.-k. 8 3 : 3 2 .
leeyend Lányi-k. 10. Ers.-k. 267. Gyöngy.-k. 49. leendh Lányi-k.
18. leyeendh uo. 78.
Plur. 1. leenddwnk Ers.-k. 215. leendwnk uo. 310.
2. leendetek Döbr.-k. 410. leendetők Kaz.-k. 8. leyendetek
Corn.-k, 186. leendőtok Érs.-k. 523. leiendotoc Lobk.-k. 144.
3. lendnec Bécsi-k. 260. Münch.-k. 99. lendnec Bécsi-k. 40.
lendnec uo. 324. lendnek Apor-k. 4. leendnek Fest.-k. 11. Ers.-k.
532. Székelyudv.-k. 26. W'endnek Csem.-tör. VIII. b. leenndnek
Csem.-tör. VIII. b. leyendnek Ehr.-k. 110. Lányi-k. 168. Horv.k. 230. Kaz.-k. 183. Érs.-k. 557. leiendnek Birk-k. 8. leeendnek
Érs.-k. 556.
C o n d . Sg. 1. lennee Nád.-k. 373. lennek Tih.-k. 8. Sándork. 22. leennek Jord.-k. 135 : 8. leenneek uo. 112: 33.
2. lennel Thewr.-k. 278. Peer-k. 310. lenneel Jank.-tör. 12:15.
3. lenne Münch.-k. 63. Winkl.-k. 140. Nagysz.-k. 199.
Erdy-k. 64. Guary-k. 48. Weszpr.-k. 93. Székelyudv.-k. 3. lennee
Csem.-tör. III. b. Erdy-k. 176. lenn'ee Jord.-k. 468 : 20. lenne
Debr.-k. 488. Tih.-k. 134. lenneh Debr.-k. 97. Apóst. 32. lőne
Tih.-k. ,196. lonee Winkl.-k. 273. leene Érdy-k. 481. lennend
[így!] Érs.-k. 540. leehne Érdy-k. 545.
Plur. 1. lennénk Corn.-k. 147. lenneenk Érdy-k. 48.
%
3. lennének Apor-k. 48. Lányi-k. 218. Tih.-k. 198. lennenec
Bécsi-k. 50. lennenec Nagysz.-k. 98. lenének Érs.-k. 344. Tih.-k.
213. le"en"nek Jord.-k. 835:28. lennének Debr.-k. 74. lenneenek
Érdy-k. 39. leenek Érdy-k. 560.
l m p e r . Sg. 1. legec Bécsi-k. 102. legek Winkl.-k. 97.
legiec Debr.-k. 230. légiek Lobk.-k. 9. Lázár Z.-k. 27. legyek
Thewr.-k. 315. legeek Winkl.-k. 31. leegyek Jord.-k. 688 : 26.
Érs.-k. 419.
2. leg Czech-k. 18. Debr.-k. 251. Peer-k. 170. Gyöngy.-k.
12. Székelyudv.-k. 268. Lázár Z.-k. 2. Lobk.-k. 250. leg Münch.k. 17. leg Apor-k. 22. Nád.-k. 504. Nagysz.-k. 22. Debr.-k. 585.
Thewr.-k. 78. Kriza-k. 12. Batthy.-k. 9. legh Fest.-k. 92. Czechk. 196. Lobk.-k. 250. Pozs.-k. 18. Tih.-k. 79. Thewr.-k. 85. Peerk. 169. Gyöngy.-k. 4. Weszpr.-k. 130. Székelyudv.-k. 308. Lázár
Z.-k. 161. leghy Fest.-k. 1. légy Péld. K. 35. Czech-k. 10. Tel.k. 278. Thewr.-k. 86. Virg.-k. *134. Gyöngy.-k. 1. legh Nagysz.-k.
170. Debr.-k. 585. Apóst. 61. leg" Jord.-k. 61 : 34. légy Csem.tör. VII. b. légi Debr.-k. 164. Thewr.-k. 125. Weszpr.-k. 42. lég
Vitk.-k. 48. léig Thewr.-k. 125. leigi Thewr.-k. 125. leiegi Thewr.k. 126. leég Lobk.-k. 246. Kulcs.-k. 66. Gyöngy.-k. 15. Sándork. 21. leég Nád.-k. 523. leég Székelyudv.-k. 56. leegh Winkl.-k.
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171. Gyöngy.-k. 11. leegh Apóst. 12. leegy Feet-k. 195. Czech-k.
169. Corn.-k. 190. Pozs.-k. 23. Érdy-k. 335. Érs.-k. 170. Thewr.k. 306. Ügyi Thewr.-k. 129. lyg Debr.-k. 531.
3. legén Apor-k. 20. Winkl.-k. 125. Dom.-k. 40. Horv.-k.
47. Peer-k. 4. Gyöngy.-k. 23. Weszpr.-k. 130. Lobk.-k. 240.
legén Bécsi-k. 6. légen uo. 44. legén Münch.-k. 31. legén uo.
65. legén Csem.-tör. 1. Jank.-tör. 5. legén Apor-k. 20. Birk-k. 1.
Nagysz.-k. 6. Thewr.-k. 82. Batthy.-k. 3. Bod-k. 5. Székelyudv.k. 162. legyen Fest.-k. 64. Göm.-k. 78. Jord.-k. 31 : 3, 4. Érs.k. 10. Thewr.-k. 30. Gyöngy.-k. 23. Lázár Z.-k. 209. Lobk.-k.
189. légien Göm.-k. 3. Érs.-k. 261. Peer-k. 198. Virg.-k. 15.
Lobk.-k. 3. legyen Csem.-tör. III. b. legyen uo. XX. b. leghyen
Érs.-k. 160. légen Székelyudv.-k. 66. legőn Döbr.-k. 1. Winld.k. 83. Czech-k. 21. Tel.-k. 64. Sándor-k. 15. Lobk.-k. 32.
legyeion Thewr.-k. 297. legón Guary-k. 18. légion Winkl.-k. 127.
Debr.-k. 199. Érs.-k. 518. Weszpr.-k. 5. legyén Czech-k. 40.
Sándor-k. 21. legon Nagysz.-k. 181. Debr.-k. 424. Kaz.-k 30.
Tih.-k. 4. Guary-k. 9. Sim.-k. 7. legeen Corn.-k. 92. Dom.-k.
142. Horv.-k. 48. leegen Érdy-k. 8. Érs.-k. 538. Székelyudv.-k.
66. leeqyen Fesi-k. 110. Jank.-tör. 29 : 12. Csem.-tör. III. b.
Érdy-k.' 3. Érs.-k. 9. Gyöngy.-k. 13. leegen Érdy-k. 3. Érs.-k. 10.
Székelyudv.-k. 42. leegyé Jord.-k. 717 : 16. léégen Székelyudv.-k.
28. léégen uo. 54. leegyőn Czech-k. 51. ligen Tel.-k. 262.
Plur. 1. legonk Lobk.-k. 263. Peer-k. 21. legőnc Tel.-k. 45.
legyőnk Kaz.-k. 168. Lázár Z.-k. 302. legyewnk Fest.-k. 291.
legewnk Winkl.-k. 41. legywnk Tel.-k. 284. Thewr.-k. 268. Érs.-k.
467. légiónk Debr.-k. 49. l'egivnk Batthy.-k. 116. legwnk uo. 5.
leegyewnk Érdy-k. 7. léégvnk Székelyudv.-k. 41. legvnk uo. 6.
legvnc Lobk.-k. 67.
2. legetek Tel.-k. 264. Peer-k. 207. legyetek Érs.-k. 3.
Thewr.-k. 97. Kulcs.-k. 3. légietek Peer-k. 20. Virg.-k. 52. legetec
Münch.-k. 60. legetech Winkl.-k. 357. legetek Érs.-k. 166. legetoc
Nád.-k. 171. legyetők Czech-k. 171. legyetewk Pozs.-k. 43. legetoc
Lobk.-k. 132. leegyetek Érdy-k. 138. Érs.-k. 562. leegyetők
Érdy-k. 13. ligetek Tel.-k. 263. lygyetek uo. 542.
3. legenec Münch.-k. 21. legenec uo. 19. legenec Bécsi-k. 17.
legenec Nád.-k. 143. Debr.-k. 271. legének WinkL-kf 137. Pozs.-k.
17. Tih.-k. 303. Gyöngy.-k. 26. Székelyudv.-k. 136. Sándor-k. 20.
legenec Münch.-k. 107. Guary-k. 50. legének Érs.-k. 10. Batthy.-k.
u. Bod-k. 26. légiének Kriza-k. 1. legienekh Virg.-k. 98. légiének
6o. 43. legének Peer-k. 177. leegyenek Jord.-k. 20 : 28. Érdy-k.
376. Mégenek Székelyudv.-k. 57.
H a t á r o z ó i g e n é v : m&gleven Nád.-k. 507. Péld. K. 22.
Debr.-k. 240. leuen Münch.-k. 64. leuen Nagysz.-k. 17. Bod-k. 8.
Lázár Z.-k. 300. lewen Winkl.-k. 203. Lányi-k. 436. Érdy-k. 356.
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Érs.-k. 472. Kriza-k. 7. leueeu Dom.-k. 18. Horv.-k. 243. leween
Jord.-k. 32:18. Érdy-k. 356. Kaz.-k. 198. lewéén Székelyudv.-k.
49. lewiven Érs.-k. 375. léwén Székelyudv.-k. 29. leeiven Winkl.k. 175. Érs.-k. 448. Lobk.-k. 283. leeween Érdy-k. 372. lééven
Székelyudv.-k. 41.
P a r t . p r a e s . : leuő Thewr.-k. 179. leewo Czech-k. 64.
P a r t . p e r f . : iSt Bécsi-k. 32. Münch.-k. 171. Nád.-k. 297.
Tih.-k. 133. Tel.-k. 30. Ütnek (dat.) Érs.-k. 451. Tih.-k. 339.
lőtnec Münch.-k. 190. loth Nád.-k. 470. Nagysz.-k. 11. Apóst. 14.
Guary-k. 85. lőtt Érdy-k. 423. Székelyudv.-k. 211. Lázár Z.-k.
274. lotth Winkl.-k. 227. lewttett (acc.) Ehr.-k. 139. lewttheth
(acc.) Fest.-k. 170. levttet (acc.) Horv.-k. 229. lewttet Érs.-k. 498.
lewt uo. 514. lőtnec (dat.) Nagysz.-k. 302. hot Virg.-k. 24. let
Corn.-k. 323. Debr.-k. 274. Érs.-k. 488. Székelyudv.-k. 364. leth
Debr.-k. 4. Pozs.-k. 20. leit Érdy-k. 59. letteekerth Sándor-k. 13.
leet Érdy-k. 152. Lobk.-k. 240. leeth Lobk.-k. 203.
P a r t . f u t : leyendew Péld. K. 58. leyendev Horv.-k. 86.
leendew Göm.-k. 239. Érs.-k. 517. leendő Jord.-k. 609: 15. Csem.tör. VIII. b. leendők Debr.-k. 111. leendő Érdy-k. 357. leendő
Tih.-k. 95. leendw Virg.-k. 87.
I n f . : lenni Münch.-k. 59. lenny Winkl.-k. 77. Czech-k.
152. Corn.-k.~9. Dom.-k. 4. Horv.-k. 49. Kulcs.-k. 51. Peer-k.
80. Bod-k. 4. Sándor-k. 7. lenny Csem.-tör. XX. b. lenni
Nagysz.-k. 6. Gyöngy.-k. 41. leni Tih.-k. 169. leenny Érdy-k.
433. Weszpr.-k. 147. leenni Székelyudv.-k. 353. — Személy
ragozva: lennőm Winkl.-k. 289. Sándor-k. 25. lenóm Tih.-k. 236.
lennem Jord.-k. 875:19. lennem Pozs.-k. 21. — lennőd Nagysz.k. 95. Lobk.-k. 130. Debr.-k. 259. Székelyudv.-k. 269. lenőd
Kaz.-k. 185. Tih.-k. 189. lonnSd Tel.-k. 124. lenned Apor-k. 137.
Marg.-l. 120. Virg.-k. 94. Székelyudv.-k. 14. lenned Debr.-k.
234. — lennie Nád.-k. 2. Nagysz.-k. 7. Debr.-k. 190. Kaz.-k. 69.
Weszpr.-k. 104. lennye Debr.-k. 271. Érdy-k. 4. Érs.-k. 524.
Bod-k. 18. Virg.-k. 96. lennyie Winkl.-k. 86. lenié Tih.-k. 305.
lénye Gyöngy.-k. 28. (latatol. . . lénye Ehr.-k. 16. mind . . .
lénye Gyöngy.-k. 45. Lobk.-k. 127. lattatnak lennye Winkl.-k.
124. intlek . . . lennye uo. 129. enghem lattok lennye Jord.-k.
619:22. akartok... lennye Érs.-k. 511. akarom lennye Bod-k. 6.
Lobk.-k. 123. efmeronc lennie Nagysz.-k. 234. akaral lennie
Weszpr.-k. 41. latlac en tégedet halalatlannac lénye Lobk.-k.
172.) — lennőne Bécsi-k. 45. Münch.-k. 88. lennőnk Debr.-k. 97.
lennünk Tel.-k. 265. lennwnk Érs.-k. 534. — knnetec Münch.-k.
190. lennetec uo. 24. lennetek Corn.-k. 235. Érs.-k. 537. Virg.-k.
143. — lenniec Münch.-k. 98. lennyk Corn.-k. 135. lenniőc
Nagysz.-k. 265. lennyőc Tel.-k. 210. Székelyudv.-k. 251. lennyők
Érdy-k. 452. Érs.-k. 227. lenyők Kaz.-k. 185.
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2. Tev-.
I n d . Prses. Sg. 1. teéék Münch.-k. 23. tezec uo. 23. tezec
uo. 50. tezek Apor-k. 140. Döbr.-k. 282. Jord.-k. 584:10. Csem.tör. VII. b. Érs.-k. 265. teezek Jord.-k. 150 : 5. Thewr.-k. 295.
teezzek Jord.-k. 187 : 6. Űzzek Debr.-k. 271. tehzek Érs.-k 265.
thezek uo. 266. Gyöngy.-k. 44-. thejjec uo. 46. theezek Érs.-k.
300. tezoc Nád.-k. 85. Nagysz.-k. 152. tezewk Péld. K. 47. tezók
Jord.-k. 31 : 30. teezSk Czech-k. 62. Érdy-k. 88. teezók Jord.-'k.
148: 18. tozek Pozs.-k. 34. thyzek Debr.-k. 502. tezen (k) Jord.-k.
663 : 13. Kulcs.-k. 11. (?)
2. tez Ehr.-k. 101. Apor-k. 33. Nád.-k. 165. Érs.-k. 48.
Tih.-k. 384. Guary-k. 15. Székelyudv.-k. 258. thez Nagysz.-k.
264. Lobk.-k. 124. Tel.-k. 306. Érs.-k. 491. tezih Apor-k. 43.*)
tezh Guary-k. 128. tezs Döbr.-k. 395. tefz Batthy.-k. 227. tezz
Bod-k. 13. Sándor-k. 28. teez Winkl.-k. 96. Lobk.-k. 249. Corn.k. 275. Jord.-k. 168 : 32. Dom.-k. 55. Debr.-k. 253. Horv.-k.
263. Keszth.-k. 147. Érdy-k. 593. Érs.-k. 3. Virg.-k. 34. teez"
Jord.-k. 50 : 10. Csem.-tör. VII. b. teez' Érdy-k. 98. teezz Winkl.k. 83. theez Nagysz.-k. 263.
3. tézen Bécsi-k. 34. tezen uo. 163. tézen Münch.-k. 23.
tezen uo. 18. tezen Winkl.-k. 81. Nagysz.-k. 135. Lányi-k. 322.
Ápost. 13. Horv.-k. 1. Peer-k. 14. Székelyudv.-k. 174. thezen
Winkl.-k. 97. Pozs.-k. 47. Érs.-k. 76. Thewr.-k. 90. Kulcs.-k. 86.
Székelyudv.-k. 322. tezzen Debr.-k. 274. te/zen Batthy.-k. 277.
thefcen Peer-k. 8. tefcen uo. 78. tezon Nád.-k. 144. Winkl.-k.
379. Lobk.-k. 142. Kaz.-k. 9. Guary-k. 109. Weszpr.-k. 8. tezon
Lobk.-k. 35. tejfőn uo. 131. thej'Sn uo. 75. thezeivn Érs.-k. 508.
thezőn uo. 510. tezem Érs.-k. 570. Winkl.-k. 163. teezen uo.
131. Érdy-k. 17. Érs.-k. 3. theezen Winkl.-k. 131. theezzen
Érs.-k. 193. teezőn Czech-k. 138. thezon uo. 74. teezé Jord.-k.
854 : 29.
Plur. 1. tézonc Bécsi-k. 36. tezonk Apor-k. 80. Döbr.-k.
119. tezSnc Nád.-k. 144. Debr.-k. 538. thezőnk Winkl.-k. 137.
tezevnk Corn.-k. 360. tezunk Apor-k. 6. tezfinc Lobk.-k. 88. tezvnc
uo. 124. thezwnk Érs.-k. 149. tezwnk uo. 530. tezunk Tih.-k. 18.
tezenk Apor-k. 178. Péld. K. 69. Keszth.-k. 150. tezzenc Debr.-k.
285. thezeench Winkl.-k. 359. tezzewnk Lányi-k. 56. thezzwnk
Lányi-k. 1. teezwnk Jord.-k. 864 : 1. teezwnk Corn.-k. 876 : 33.
teezwnk Érdy-k. 160. teezewnk uo. 611. teezwnk Érs.-k. 147.
téézénk Székelyudv.-k. 74.
*) MELICH: NyK. XL. 233:245. Nyr. XL. 114—119. Vö. SIMONYI:

Nyr. XL. 117.
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2. teztec Bécsi-k. 172. teztec Münch.-k. 84. teztec uo. 23.
teztec uo. 121. teztek Csem.-tör. XI. a. Ers.-k. 455. tejtek
Székelyudv.-k. 368. teztok Döbr.-k. 1. teeztek Jord.-k. 2 8 7 : 2 1 .
Érdy-k. 138. Érs.-k. 3. theeztek Érs.-k. 139. theezthek uo. 174.
teeztoc Nád.-k. 206. teeztők Winkl.-k. 181. Érdy-k. 507.
3. teznec Münch.-k. 23. teznec uo. 34. teznec uo. 39. teznec
uo. 68. teznec Nád.-k. 3. Döbr.-k. 5. Nagysz.-k. Í2. Guary-k. 10.
teznek Döbr.-k. 171. Winkl.-k. 205. Nagysz-k. 18. Göm.-k. 161.
Debr.-k. 13. Bod-k. 8. Gyöngy.-k. 13. Sándor-k. 17. Weszpr.-k.
106. Székelyudv.-k. 315. Lázár Z.-k. 164. tefnec Székelyudv.-k.
245. teeznek Winkl.-k. 203. Marg.-l. 91. Lobk.-k. 219. Keszth.k. 144. Érdy-k. 288. Érs.-k. 3. Kulcs.-k. 45 : 46. Székelyudv.-k.
85. theznek Winkl.-k. 102. theznec Nagysz.-k. 111. theeznek
Winkl.-k. 108. Czech-k. 12.
Tárgyas rag. Sg. 1. tezlec Münch.-k. 19. tezlek Jord.-k.
364 : 8. Debr.-k. 4. Lázár Z.-k. 94. teezlek Csem.-tör. XXII. b.
Érdy-k. 146. tezem Bécsi-k. 6. tézém uo. 37. tezem Münch.-k. 63.
tezem Csem.-tör. 1. Érs.-k. 546. Székelyudv.-k. 302. tejem uo.
365. tezom Guary-k. 112. Sándor-k. 23. Weszpr.-k. 19. Székely
udv.-k. 268. tezeum Marg.-l. 29. tezóm Jord.-k. 890 : 15. thezem
Érs.-k. 83. teezem Jord.-k. 72 : 18. Érdy-k. 364. téézem Székely
udv.-k. 77.
2. tezed Döbr.-k. 42. Jord.-k. 876:8. Horv.-k. 16. Bod-k. 1.
tezod Nád.-k. 643. Nagysz.-k. 21. Debr.-k. 167. Tih.-k. 10. Guaryk. 55. Sim.-k. 7. tejod Lobk.-k. 59. tefőd uo. 150. thezed Érs.k. 499. tezewd uo. 516. thezewd uo. 507. teezed Jord.-k. 876: 12.
Érs.-k. 532. theezod Winkl.-k. 281. tezőt Weszpr.-k. 18.
3. tezi Bécsi-k. 256. tezi Münch.-k. 122. tezy Apor-k. 85.
Péld. K. 2. Lobk.-k. 132. Debr.-k. 181. Keszth.-k. 23. Virg.-k.
62. Székelyudv.-k. 174. tejy uo. 360. tezi Nád.-k. 239. Döbr.-k.
1. Guary-k. 7. thezy Winkl.-k. 193. Lányi-k. 435. thezi Nagysz.k. 135. tezih Debr.-k. 8. tezzi uo. 261. teszi Batthy.-k. 205. teezy
Jord.-k. 374 : 3. Érdy-k. 126. Kaz.-k. 197. Érs.-k. 2. téézy Szé
kelyudv.-k. 50. theezy Érs.-k. 16. tizi Döbr.-k. 287.
Plur. 1. tezywk Fest.-k. 408. Érs.-k. 342. tezyek uo. 474.
Weszpr.-k. 123. theziec Lobk.-k. 112. teezyek Jord.-k. 5 2 : 2 . teezyok
Érdy-k. 587. teezywk Érs.-k. 577. thezzywk Székelyudv.-k. 316.
2. tezitec Bécsi-k. 248. tezitec Münch.-k. 199. tezitek uo.
52. tezitek Ápor-k. 66. Döbr.-k. 182. tezytek Jord.-k. 542 : 6.
tezythek Érs.-k. 61. tezitok Tih.-k. 45. teezytek Érdy-k. 188.
3. tezic Bécsi-k. 34. tézik uo. 91. tezyk Érs.-k. 3. thezyk
Fest.-k. 38. thejyk Székelyudv.-k. 349. teezyk Jord.-k. 135 : 20.
Érdy-k. 78. Érs.-k. 3. theezyk uo. 80. tezieki}.) Döbr.-k. 414.
tyzyk Debr.-k. 536.
P r a e t . Sg. 1. tok Kaz.-k. 118. thok Weszpr.-k. 47. tevk
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Horv.-k. 185. teivk Ehr.-k. 18. teek Jord.-k. 220 : 12. theek uo.
51 : 19.
2. tol Nád.-k. 363. Döbr.-k. 6. Czech-k. 68. Debr.-k. 143.
Tel.-k. 165. Tih.-k. 26. Kriszt.-l. 31. tSSl Winkl.-k. 256. Székely
udv.-k. 40. tÜ Döbr.-k. 65. tevl Marg.-l. 211. teM Göm.-k. 108.
tewl Tel.-k. 350. Érs.-k. 330. thewl uo. 516. tel Döbr.-k. 5. teel
Jord.-k. 164:10. Keszth.-k. 36. Érdy-k. 436. theel Jord.-k. 6 3 1 :
31. Érs.-k. 118. Thewr.-k. 111. teweel Érdy-k. 493.
3. tőn Münch.-k. 16. Nád.-k. 167. Döbr.-k. 203. Debr.-k.
165. Bod-k. 8. Weszpr.-k. 13. tőőn Winkl.-k. 308. Debr.-k. 571.
Székelyudv.-k. 63. thon Nád.-k. 653. Nagysz. k. 23. Czech-k. 114.
Pozs.-k. 27. Tih.-k. 367. tőn Döbr.-k. 11. tevn Marg.-l. 215.
Corn.-k. 270. Dom.-k. 50. Horv.-k. 42. teun Ehr.-k. 3. Winkl.-k.
104. Érs.-k. 451. thewn Fesi-k. 119. twn Érs.-k. 535. Virg.-k.
50. thwn Érs.-k. 80. ton Debr.-k. 64. ten Nád.-k. 482. Döbr.-k.
6. Debr.-k. 346. Érs.-k. 76. Guary-k. 75. Sándor-k. 6. then
Lobk.-k. 281. Jord.-k. 4 3 : 31. Érs.-k. 231. teed (n) Jord.-k. 157:
10. teen uo. 503 : 22. Debr.-k. 520. Keszth.-k. 116. Érdy-k. 16.
Érs.-k. 127. Sándor-k. 28. theen Jord.-k. 21 : 1. Érdy-k. 157.
theevn Fest.-k. 152. ton Bécsi-k. 6.
Plur. 1. teenk Érdy-k. 15.
2. thetek Érs.-k. 82.
3. tőnec Bécsi-k. 16. Münch.-k. 53. tőnec Bécsi-k. 242.
Münch.-k. 52. tőnek Nád.-k. 151. Winkl.-k. 141. Nagysz.-k'. 87.
Batthy.-k. 426. Peer-k. 104. Weszpr.-k. 112. Székelyudv.-k. (? 1.)
Lázár Z.-k. 162. thőnek Érs.-k. 58. tevnek Marg.-l. 154. Co/n.-k.
270. Dom.-k. 83. tevőnek Ehr.-k. 83. Érs.-k. 482. thewnek Érs.-k.
490. twnek Virg.-k. 52. thiunek Érs.-k. 214. tűnek Kaz.-k. 20.
tőenec Münch.-k. 64. tenec Döbr.-k. 9. Guary-k. 33. tenek Érs.k. 46. thenek uo. 92. teenek Jord.-k. 20:16." Érdy-k. 133. Érs.-k.
105. theenek uo. 157.
Tárgyas rag. Sg. 1. tewm Ehr.-k. 48. tőm Döbr.-k. 79. Úm
Döbr.-k. 130. thőm Tel.-k. 298. tewm Virg.-k. 44: 5. teem Érdy-k. 115.
2. tőd Döbr.-k. 160. Nagysz.-k. 268. Debr.-k. 342. Érs.-k.
64. tőőd Winkl.-k. 171. Nagysz.-k. 266. tewd Ehr.-k. 55. Göm.k. 4. Érdy-k. 292. tevéd Jjobk.-k. 166. teued Kaz.-k. 98. teed
Csem.-tör. X. a.
3. tette Bécsi-k. 72. Münch.-k. 71. (be)tene Bécsi-k. 170.
Dom.-k. 11. tere Nád.-k. 563. Nagysz.-k. 225. Debr.-k. 250.
teueh uo. 80. Weszpr.-k. 63. teivue Ehr.-k. 23. tewe Winkl.-k.
104. thewe Apor-k. 183. Winkl.-k. 112. Érs.-k. 480. Gyöngy.-k. 2.
theve Nagysz.-k. 274. theue Érs.-k. 285. tewee Csem.-tör. VIII. a.
Érdy-k. 423. Érs.-k. 433. teewe Csem.-tör. IX. b. teewee Érdy-k,
56. theewe Érs.-k. 134. tőiue Lázár Z.-k. 85. tiue Döbr.-k. 35.
Plur. 1. —
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2. teuetSc Debr.-k. 426. teetek Jord.-k. 341 : 30. tatok
Nagysz.-k. 295. Debr.-k. 630.
3. teuek Nád.-k. 598. teuec Tel.-k. 184. tevék Nád.-k. 575.
teiceek Winkl.-k. 200. Érdy-k. 261. tewek Érs.-k. 430. teueek
Corn.-k. 352. thewek Érs.-k. 102. theweek Winkl.-k. 100. Érs.-k.
513. tééwéék Székelyudv.-k. 52.
P e r f . Sg. 1. tottem Bécsi-k. 282. Piry-h. 2. Nád.-k. 487.
Döbr.-k. 21. Nagysz.-k. 15. Debr.-k. 574. Tel.-k. 66. Érdy-k. 12.
Tih.-k. 341. Batthy.-k. 216. totem Döbr.-k. 36. Tel.-k. 262. Szé
kelyudv.-k. 303, tevttem Dom.-k. 226. Péld. K. 16. tevtem Göm.k. 77. Dom.-k. 234. tewttem Apor-k. 140. Fest-k. 365. Péld. K.
54. Göm.-k. 308. Érs.-k. 365. tewtem Ehr.-k. 25. Virg.-k. 2.
teőttem Göm.-k. 320. tóthtem Érs.-k. 39. tettem Jank.-tör. 2 6 : 1 3 .
Érs.-k. 514. Thewr.-k. 233. Kulcs.-k. 10. Guary-k. 105. Weszpr.k. 90. tetem Lobk.-k. 111. Pozs.-k. 49. Tel.-k. 262. te'tem Göm.k. 161. thetthem Gyöngy.-k. 63. tetthem Weszpr.-k. 120. tottem
Döbr.-k. 414.
2. t<ktel Bécsi-k. 128. Münch.-k. 112. Apor-k. 90. Nád.-k.
488. Döbr.-k. 176. Tel.-k. 257. Kaz.-k. 52. Érs.-k. 64. Tih-k. 32.
Battby.-k. 308. Peer-k. 26. Bod.-k. 28. Lázár Z.-k. 145. tóttél
Kriza-k. 29. totel Vitk.-k. 24. tőttol Apor-k. 109. totteel Winkl.k. 178. teivttel Apor-k. 145. Fest.-k. 383. tewtthel Érs.-k. 514.
tewtteel Fest.-k. 409. tewtell Ehr.-k. 148. tewtel Érs.-k. 331.
tevttel Dom.-k. 26. Horv.-k. 229. tevtteel Dom.-k. 279. tivtel
Virg.-k. 48. twttel Székelyudv.-k. 359. tóttel Csem.-tör. X. b. tettel
Jord.-k. 2 9 9 : 2 7 . Jank.-tör. 1 4 : 3 0 . Debr.-k. 213. Érdy-k. 24.
Érs.-k. 93. Kriza-k. 46. Lobk.-k. 327. tetted Winkl.-k. 90. Érdy-k.
229. tetei Lobk.-k. 163. Ers.-k. 323. teettel Csem.-tör. XII. b.
3. tőt Bécsi-k. 196. Münch.-k. 109. Apor-k. 1. Döbr.-k. 22.
Winkl.-k. 143. Tel.-k. 200. Kaz.-k. 16. Érs.-k. 71. Tih.-k. 142.
Batthy.-k. 287. Peer-k. 167. Székelyudv.-k. 267. tőtt Birk-k. 2.
Döbr.-k. 29. Winkl.-k. 152. Debr.-k. 404. Érdy-k. 13. Batthy.-k.
424. Székelyudv.-k. 87. tevt Marg.-l. 203. Corn.-k. 270. Dom.-k.
28. tewt Ehr.-k. 102. Apor-k. 135. Lobk.-k. 312. Érs.-k. 474.
tewtt Winkl.-k. 102. tewth Apor-k. 140. Fest.-k. 3. thetvth uo.
114. toth Nád.-k. 10. Döbr.-k. 9. Nagysz.-k. 198. Apóst. 55.
Érs.-k. 28. Kriszt.-1. 7. tőtth Winkl.-k. 171. Debr.-k. 389. Érdyk. 452. tott Döbr.-k. 173. tkot Tel.-k. 356. théth Érs.-k. 271. tet
Jord.-k. 4 9 : 1 7 . Debr.-k. 164. Érs.-k. 509. Weszpr.-k. 28. tett
Jord.-k. 562:33. Érdy-k. 45. teth Péld. K. 78. Csem.-tör. V. a.
Debr.-k. 7. Keszth.-k. 22. Tel.-k. 352. Érs.-k. 138. Kulcs.-k. 23.
Guary-k. 55. Weszpr.-k. 28. thet Jord.-k. 69 : 21. Érs.-k. 481.
theth uo. 157. Keszth.-k. 142. tetth Apor-k. 184. Debr.-k. 200.
Érdy-k. 146. teet Debr.-k. 12. Érdy-k. 44. teett Jord.-k. 211 : 3.
Érdy-k. 545. teeth Jord.-k. 711 : 20. twt Virg.-k. 28. tuth uo. 1.
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Plur. 1. tottonc Bécsi-k. 25. Münch.-k. 26. tottőnk Apor-k.
72. Döbr.-k. 188. Nagysz.-k. 79. tottunk Tih.-k. 254. tölténk
Bod-k. 18. tStténk Székelyudv.-k. 43. tottewnk Lobk.-k. 306.
tewttewnk Fest.-k. 406. tvtvnk Döbr.-k. 99. tettewnk Fest-k. 407.
Érdy-k. 203. thettewnk Fest.-k. 327. tettevnk Horv.-k.
kl.tettvnk
Tel.-k. 257. Uthíwnk Érs.-k. 204. tetterik Lobk.-k. 195.
2. tottetec Bécsi-k. 1. tóttetók Jord.-k. 70: 15. tettetók Csem.tör. XXI. b. tettetek Érs.-k.'248.
3. tottec Münch.-k. 129. Nád.-k. 566. Nagysz.-k. 176.
Debr.-k. 406. tottek Döbr.-k. 59. Érs.-k. 37. Peer-k. 51. tótteek
Érs.-k. 436. tetetek Ehr.-k. 103. tetettek Érs.-k. 312. tottenec
Bécsi-k. 68. tottenec Münch.-k. 46. Nád.-k. 299. tottenek Apóst.
64. Érdy-k. 13. Érs.-k. 18. Tih.-k. 181. thóttennek Kaz.-k. 175.
totthenek Érs.-k. 273. tőttnek Virg.-k. 116. tevttek Marg.-l. 14.
tevtteek uo. 159. tevttenek Corn.-k. 11. Horv.-k. 109. tettének
Jord.-k. 107:8. Érdy-k. 155. Érs.-k. 348. Kulcs.-k. 57. Székely
udv.-k. 333. Weszpr.-k. 14. tettéének Sándor-k. 26. tetteek
uo. 21. tettek Érdy-k. 122. tette(n)enek Weszpr.-k. 21. twtek
Virg.-k. 38.
Tárgyas rag. Sg. 1. tettelek Jank.-tör. 24 : 11.
2. tőtted Münch.-k. 50. Apor-k. 59. Döbr.-k. 2. Tel.-k. 211.
Tih.-k. 310. Batthy.-k. 219. Székelyudv.-k. 82. Lázár Z.-k. 177.
tőted Döbr.-k. 23. tevtted Marg.-l. 133. tewtted Érs.-k. 516.
Lobk.-k. 318. tewted Ehr.-k. 47. tetted Czech-k. 29. Csem.-tör.
VI. a. Érdy-k. 130. Batthy.-k. 219. téted Debr.-k. 253. tetthed
Thewr.-k. 23. tettedh()
[a () az elmaradt segédigét jelzi]
Gvöngy.-k. 19.
3. tStte Nád.-k. 163. Döbr.-k. 468. Winkl.-k. 149. Nagysz.k. 167. Érdy-k. 82. Érs.-k. 94. Tih.-k. 47. Guary-k. 69. Peer-k.
64. Székelyudv.-k. 244. Weszpr.-k. 91. totto Bécsi-k. 89. Münch.k. 53. Apor-k. 55. tőte Virg.-k. 100. tewtte Fest.-k. 280. theutthe
uo. 3. tevtte Dom.-l. 86. tewtthe Érs.-k. 513. tette Nád.-k. 202.
Lobk.-k. 70. Jord.-k. 223:4. Érdy-k. 274. Sándor-k. 10. Apor-k.
180. tetthe Jord.-k. 655:29. Weszpr.-k. 137. tetthee Érs.-k. 318.
thetthe Fest.-k. 39. tute Virg.-k. 14.
Plur. 1. tottuc Bécsi-k. 128. tottok Apor-k. 78. tottoc
Nagysz.-k. 327. Tel.-k. 216. tették Debr.-k. 151. tetwk Tel.-k.
258. tewttwk Érs.-k. 505.
2. tottetec Münch.-k. 52. tottetec tottetec uo. 62. tottetek
Birk-k. 4. Döbr.-k. 490. Érs.-k. 80. tottetok Debr.-k. 574. Tel.-k.
265. Debr.-k. 426. thotthetek Érs.-k. 170. tewtthetek uo. 324.
tvttetek Székelyudv.-k. 374. tetteetek Jord.-k. 597 : 29. tettetek
Érs.-k. 324. tetteetók Jord.-k. 717:10. tettetok Érdy-k. 441.' tettitek Tel.-k. 264.
3. tottek Bécsi-k. 69. tottec Nagysz.-k. 295. tottek Batthy.-k.
Nyelvtudományi Közlemények. XL1I.
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316. Peer-k. 317. tőtec Debr.-k. 339. totteek Apóst. 64. Érdy-k.
312. tettek Debr.-k. 84. tetteek Érdy-k. 204.
F u t . Sg. 1. —
2. tendez Münch.-k. 23. Döbr.-k. 106. teendez Jord.-k.
1 3 6 : 6 . Keszth.-k. 123. Érs.-k. 402. Kules.-k. 119. te"endez
Jord.-k. 249 : 17. teendefz Batthy.-k. 256. teyendez Nagysz.-k. 85.
Ers.-k. 543. thtyendez Nagysz.-k. 23. teiendez Batthy.-k. 325.
teiendes Lobk.-k. 173. tehendez Jank.-tör. 14 : 19.
3. tend Münch.-k. 177. teyend Corn.-k. 129. Debr.-k. 556.
Érdy-k. 241. Érs.-k. 278. Guary-k. 65. teiend Döbr.-k. 15. theiend
Nád.-k. 655. tehend Érdy-k. 213. teend Jord.-k. 5 7 : 2 1 . Debr.-k.
376. Érdy-k. 238. Virg.-k. 102. te"end Jord.-k. 67 : 5.
Plur. 1. teiendonc Guary-k. 80. teendőnc Debr.-k. 346.
teendwnk Érdy-k. 359.
2. teyendetek Ehr.-k. 105. Jord.-k. 2 7 2 : 1 4 . tehendótek
Jord.-k. 5 4 0 : 2 3 . te''endótók uo. 151 : 24. teendőtök uo. 151 :'28.
theendothek Érs.-k. 194.' teendetek Virg.-k. 143.'
3. te"endnek Jord.-k. 4 6 3 : 3 . tehendnek uo. 8 1 9 : 2 . teyendnec Guary-k. 22.
Tárgyas rag. Sg. 1. tendem Bécsi-k. 168. teiendem Lobk.-k. 167.
2. teyended Jord.-k. 4 3 : 17. teyendőd Nagysz.-k. 100. teyendőd Jord.-k. 60 : 4. theyendod Nagvsz.-k. 111. teended Jord.-k.
227 : 14. Kriszt.-l. 27. teendőd Kaz.'-k. 52.
3. tendi Bécsi-k. 35. Münch.-k. 37. Döbr.-k. 419. teiendi
Nád.-k. 32. Guary-k. 69. teyendi Nagysz.-k. 100. Corn.-k. 188.
Jord.-k. 99 : 15. theyendi Nagysz.-k. 97. tehendy Érdy-k. 54.
teendy Érs.-k. 8.
Plur. 1. —
2. tenditec Münch.-k. 150. teienditec uo. 203. teienditek
Döbr.-k. 425. teyendevtek Corn.-k. 11. te'endytek Érdy-k. 231.
3. (meg) teendik Virg.-k. 48.
C o n d. Sg. 1. tennee Nagysz.-k. 39. tenneec uo. 49. tenneek
Virg.-k. 73.
2. tennél Péld. K. 52. Érs.-k. 35. teennel Csem.-tör. XV. a.
3. tenne Münch.-k. 110. Péld. K. 82. Nagysz.-k. 12. Dom.k. 17. Jank.-tör. 1 4 : 9 . Érs.-k. 1. Tih.-k. 56. Peer-k. 51.
Weszpr.-k. 2. tennee Jord.-k. 49 : 29. tonne Debr.-k. 429. tenne
Peer-k. 102.
Plur. 1. tennénk Weszpr.-k. 66.
2.
3. tennenec Bécsi-k. 173. tennenec Münch.-k. 111. tennének
Dom.-k. 233. tennenec Székelyudv.-k. 260. tenneenek Érdy-k. 334.
teenneenek Érdy-k. 111.
Tárgyas rag. Sg. 1. tennélek Nagysz.-k. 73. (meg) tenneem
Horv.-k. 42.
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2. —
3. tenne Érdy-k. 81. tenneye Péld. K. 71. Corn.-k. 322.
Dom.-k. 115. Horv.-k. 174. Érs.-k. 583. tenneie Székelyudv.-k.
255. Weszpr.-k. 86. tenney Dom.-k. 238. teennee Érdy-k. 183.
Plur. 1. tennoyők Sándor-k. 30. teenók Jord.-k. 217 : 29.
2. —
3. tennec Münch.-k. 180. tenneek Csem.-tör. XX a. ienneyek
tenneyek Dom.-k. 151. tenneyec Tel.-k. 2.
I m p e r . Sg. 1. tegec Bécsi-k. 188. Münch.-k. 49. tegec
Nád.-k. 413. Nagysz.-k. 69. tegek Winkl.-k. 97. tegec Székelyudv.k. 250. tegek Érdy-k. 206. tegiek Debr.-k. 151.'Weszpr.-k. 107.
Lázár Z.-k. 29. teghiek Winkl.-k. 183. tegyek uo. 186. thegyek
Fest.-k. 366. Érs.-k. 35. Székelyudv.-k. 317. teegek Érdy-k. 374.
teegyek Jord.-k. 47 : 25. Érdy-k. 177.
2. teg Apor-k. 91. Lobk.-k. 109. Székelyudv.-k. 269. Lázár
Z.-k. 19L>. teg Bécsi-k. 56. teg Batthy.-k. 52. Nád.-k. 523. theg
Nagysz.-k. 261. Thewr.-k. 149. thegy Fest.-k. 118. Kulcs.-k. 85.
tégy Érs.-k. 515. Thewr.-k. 104. Virg.-k. 1. tegi Weszpr.-k. 104.
teeg Lányi-k. 435. Sándor-k. 7. teeg Lányi-k. 433. Érs.-k. 167.
Kriszt.-l. 37. Nád.-k. 181. theeg Nagysz.-k. 293. Érs.-k. 174. teegy
Fest.-k.,196. Göm.-k. 298 99. Dom.-k. 287. Csem.-tör. X. a.Keszth.i . 86. Érdy-k. 27. Érs.-k. 12. teegi Debr.-k. 184. teegk Winkl.-k.
168. teegh Apóst. 17. theegy Csem.-tör. XXIII. b. tig Döbr.-k. 82.
3. tegen Münch.-k. 90. tegen uo. 87. tegen Winkl.-k. 80.
Peer-k. 162. thegen uo. 14. Gyöngy.-k. 48. tegien Birk-k. 3.
Virg.-k. 19. tegen Lányi-k. 331. Batthy.-k. 158. Birk-k. 3. tegyen
Winkl.-k. 91. Horv.-k.* 40. thegyen Keszth.-k. 21. Érs.-k. 498.
tegyeen uo. 344. tegon Nád.-k. 624. Tih.-k. 196. tegywn Virg.-k.
49. teegyen Érdy-k. 21. Thewr.-k. 288. theegyen Érs.-k. 174.
thegyon Czech-k. 52.
Plur. 1. tegonc Münch.-k. 113. tegonc Nagysz.-k. 248. tegőnk
Kaz -k. 169. tegiőnk Debr.-k. 7. Weszpr.-k. 8. tegűnc Vitk.-k. 95.
tegwnk Batthy.-k. 52. tegeőnc Debr.-k. 330. tegyevnk Dom.-k. 218.
Horv.-k. 19. tegyewnk Jord.-k. 138 : 12. teegyewnk Érdy-k. 524.
tegywnk Jord.-k. 527 : 2 1 . thegywnk Érs.-k. 76. teqywnk Jank.-tör.
7 : 26. tegyünk uo. 10 : 12. tegench Winkl.-k. 357.
2. tegetek Winkl.-k. 357.'Lobk.-k. 200. Érs.-k. 482. tegetec
Bécsi-k. 219. Münch.-k. 21. tegetek Birk-k. 1. Székelyudv.-k. 80.
tegyetek Ehr.-k. 82. Keszth.-k. 191. Érdy-k. 138. Érs.-k. 217.
Kulcs.-k. 62. thegyetek Érs.-k. 36. tegetoc Tel.-k. 120. tegetoc
Guary-k. 81. tegetok Sándor-k. 21. tegietuk Debr.-k. 84. thegietok
Weszpr.-k. 48. teegyetek Jord.-k. 32 :' 12. teegyetok Érdy-k. 76.
3. tegenec Bécsi-k. 68. tegenec Münch.-k. 25. legének Birkk. 8. Batthy.-k. 151. tegienek Virg -k. 48. teegyenek Érdy-k. 573.
teegyenek Csem.-tör. VIII. b.
13*
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Tárgyas rag. Sg. 1. tegelec Münch.-k. 72. tegem Kaz.-k. 18.
tegem Tih.-k. 255.
2. téged Münch.-k. 134. téged Debr.-k. 629. Sim.-k. 7.
Bod-k. 4. tegyed Érs.-k. 528. Thewr.-k. 42. tegied Lobk.-k. 175.
thegyed Érs.-k. 516. teegyed Csem.-tör. XII. b. teegyed uo. XXIV.
a. teegyed Érdy-k. 200. ted Münch.-k. 122. Ehr.-k. 103. Nád.-k.
506. Jord.-k. 4 7 : 3 . Érdy-k. 177. Érs.-k. 2. thed Thewr.-k. 262.
Pozs.-k. 18. tod Weszpr.-k. 66. teed Debr.-k. 27. Dom.-k. 86.
Érdy-k. 247. Jord.-k. 416 : 22.
3. tege Bécsi-k. 322. tége uo. 36. tegye Jord.-k. 35 : 8..
Thewr.-k. 127. téége Székelyudv.-k. 49.
Plur. 1. tegoc Nád.-k. 215. tegok Tih.-k. 131. tegwk Virg.-k.
50. tegvk Székelyudv.-k. 44. tegyivk Apóst. 64. tehegywk Dom.k. 59.
2. tegetec Münch.-k. 113. tegetek Apor-k. 12. tegyetek Csem.tör. XIX. b. tegyetek Érs.-k. 557. teegyetek Jord.-k. 154 : 3. teegyeetek uo. 154:3. tegyeetek Érdy-k. 255. tegetoc Nagysz.-k. 176.
Nád.-k. 7. tegietok Weszpr.-k. 46.
3. tewyyeek Érdy-k. 48.
H a t á r o z ó i g e n ó v : téuén Münch.-k. 69. teuén uo. 153.
teuen Debr.-k. 194. Bod-k. 8. tevén Nád.-k. 30. Nagysz.-k. 17.
Lobk.-k. 171. tewen Winkl.-k. 164. Jord.-k. 3 6 9 : 1 3 . Lányi-k.
321. Weszpr.-k. 117. theuen Nagysz.-k. 232. Lányi-k. 430. Tel.-k.
239. théwen Érs.-k. 35. Székelyudv.-k. 313. theveen Nád.-k. 244.
teween Érdy-k. 433. téwéén Székelyudv.-k. 73. tewen uo. 164.
teeween Érdy-k. 166. theeicen Érs.-k. 161. teewen Jord.-k. 4 1 : 3 1 .
tevin Tel.-k. 257. tivin uo. 261. (bel) thewe Fest.-k. 134. ieewel
Jord.-k. 294 : 25. 698 : 32.
P a r t . p r a e s . : teuo Münch.-k. 113. tewá Winkl.-k. 181.
Sándor-k. 17. Székelyudv.-k. 174. te'wo Székelyudv.-k. 226. teuoh
Debr.-k. 62. teewő Érdy-k. 612. tewwew Érs.-k. 367. teuonek
Bod-k. 23. teweunek Ehr.-k. 79. teuoth Nád.-k. 252. Nagysz.-k.
19. téuoc Bécsi-k. 323. tevec Lobk.-k. 157. tivok Döbr.-k. 48.
teuoknec Bécsi-k. 212. téuoknec Münch.-k. 54. tevocnek Lobk.-k.
158. theewok(nek) Érs.-k. 153. theuoknek Lázár Z.-k. 32. tevevket
Dom.-k. 135. teeivoket Érdy-k. 337. thewoye Czech-k. 66. theivóye
Jord.-k. 833/28. theiceye Weszpr.-k. 119. teweye uo. 146. t'he- .
iveymnek Fest.-k. 160. theuoimnec Nagysz.-k. 39J. theewoymnek
Czech-k. 122. tewoymerth Thewr.-k. 235. tevóhid Lobk.-k. 92..
teewőyoketh Érdy-k. 611.
P a r t . p e r f . : tőt Münch.-k. 34. Érs.-k. 54. tott Bod-k. 14..
toth Nagysz.-k. 247. Thewr.-k. 293. Guary-k. 69. Peer-k. 167.
Lázár Z.-k. 80. tewt Lobk.-k. 296. Érs.-k 307. tewth Göm.-k.
267/68. thSt Kaz.-k. 187. tet Lobk.-k. 113. thet Weszpr.-k. 118.
twt Virg.-k. 47. [tekenched meg maftan atte tennon totted-

NÉHÁNY SZ HANGGAL BŐVÜLŐ V-TŐ KÓDEXEINKBEN.

197

Nagysz.-k. 78. ky myndent megh monda énnekem vala myt
tetté Jord.-k. 635:10. zolgalatot főtteknek leni Tih.-k. 349. az 6
tőtte dologban Székelyudv.-k. 181.]
P a r t . f u t : tendo Döbr.-k. 309. teendő Winkl.-k. 149.
Debr.-k. 18. Érs.-k. 80. Tih.-k. 249. Weszpr.-k. 44. teendők
Székelyudv.-k. 354. teiendő Münch.-k. 179. Debr.-k. 627. teyendev
Corn.-k. 182. teyendeiu Érs.-k. 320. teyendónek Jord.-k. 422 : 24.
tehendő Nagysz.-k. 288. Érdy-k. 554. tehendó Csem.-tör. VIII. b.
te"endó Jord.-k. 782 : 27. teendew uo. 38 : 28. Dom.-k. 72.
Debr.-k. 539. teendw Virg.-k. 82.
Inf.: tenni Bécsi-k. 34. tenni Münch.-k. 35. tenny Dom.-k.
29. Sándor-k. 18. Weszpr.-k. 86. thenny Apor-k. 147. Fest.-k.
40. teni Nád.-k. 611. tény Lányi-k. 191. Tih.-k. 180. teenny
Jord.-k. 907 : 27. Érdy-k. 558. Lobk.-k. 7.
Személyragozva: tennem Münch.-k. 50. tennem Ehr.-k. 14.
Tel.-k. 101. Érdy-k. 134. Virg.-k. 17. thennem Fest.-k. 164.
Weszpr.-k. 132. tennom Winkl.-k. 289. Nagysz.-k. 82. Sándor-k.
25. Lázár Z.-k. 198. tenom Tih.-k. 355. teennem Érdy-k. 130.
Érs.-k. 553. Jord.-k. 563 : 27. theenem Érs.-k. 296." teennom
Czech-k. 1 2 4 . — tennod Winkl.-k. 256. Nagysz.-k. 111. Czech-k.
29. Debr.-k. 154. Tel.-k. 48. Érdy-k. 101. Guary-k. 88. Sándork. 33. tenőd Kaz.-k. 125. tennod Lobk.-k. 92. tenned Debr.-k.
312. Pozs.-k. 11. Horv.-k. 225. Tel.-k. 23. Vitk.-k. 85. Gyöngy. k. 19. Weszpr.-k. 124. teenned Jord.-k. 736 : 27. Érdy-L 374.
teennedd Jord.-k. 741 : 11. teennőd Érdy-k. 467. thenned Érs.-k.
456. tened Virg.-k. 169. tonnád Debr.-k. 405. — tennye Winkl.-k.
112. Péld. K. 82. Jord.-k. 133:34. Bod-k. 17. tennie Debr.-k. 8.
Érs.-k. 448. Virg.-k. 70. thennye Érs.-k. 127/128. tennyee uo.
472. tennie Bod-k. 4. teenye Érdy-k. 110. tenie Tih.-k. 54. —
[azok . . . kezdenek nag fyraft tennie Kaz.-k. 12. mind . . . íiraít
kezdenek tennie Tih.-k. 304. ezt en nem merőm tennie Guary-k.
79. Mykoron zokas az kart be ténnyé Marg.-l. 73. kell minekünk
es tennye Bod-k. 10. bólcefeg ez, el térni a bwnoktöl ef ioth
tennieh Debr.-k. 210. k y k . . . walaztafth thwdnak thennye Érs.-k.
133.] — tennonc Münch.-k. 150. Nagysz.-k. 127. Guary-k. 74.
tennonk Döbr.-k. 424. tennevnk Lobk.-k. 287. Corn.-k. 298. tennewnk Fest.-k. 408. Érdy-k. 8. tennonk Döbr.-k. 342. tennevk
Péld. K. 69. tennénk Székelyudv.-k. 164. tenwnk Virg.-k. 83.
teennewnk Érdy-k. 575. — ténnétéc Bécsi-k. 2. tennetec uo. 41.
tennetec Münch.-k. 57. tennetec uo. 138. tennethek Érs.-k. 36. —
tenny őc Tel.-k. 107. tennioc Sim.-k. 12. tenny ők Érdy-k. 48.
tennioc Guary-k. 48. tennyek Lobk.-k. 303. Székelyudv.-k. 349.
tenniec uo. 68. tennyók Jord.-k. 388 : 11.
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3. Vev-.
I n d . P r s e s . Sg. 1. vezec Münch.-k. 179. vezok Winkl.-k.
239. vezoc Guary-k. 78. wezok Érs.-k. 304. veezek Érdy-k. 204.
2. vez Tel.-k. 193. uehz Nagysz.-k. 126. vezh Debr.-k. 159/
60. Guary-k. 25. veez Péld. K. 15. Corn.-k. 400. Jord.-k. 73:20.
veezh Debr.-k. 104.
3. vezen Bécsi-k. 163. vezen Münch.-k. 90. vézen uo. 90.
vezen Nád.-k. 543. Marg.-l. 206. Corn.-k. 301. Jord.-k. 5 7 5 : 2 9 .
Csem.-tör. XVIII. b. Debr.-k. 273. Bod-k. 22. Székelyudv.-k.
209. vezőn Nád.-k. 387. Nagysz.-k. 29. uezon Debr.-k. 447. Tih.k. 20. vefcen Peer-k. 337. wezon Ers.-k. 510. wezen uo. 7.
veezen Winkl.-k. 116. Jord.-k. 2 2 2 : 2 7 . Érdy-k. 383. weezen
Fest.-k. 13. Ers.-k. 528. veezon Nagysz.-k. 335. wezewn ErR.-k.
301. weezewn uo. 562.
Plur. 1. vezonk Döbr.-k. 309. wezewnk Ers.-k. 512.
2. veztek Jord.-k. 8 3 7 : 1 . véztec Münch.-k. 79. weztek Érs.k. 455.
3. véznec Münch.-k. 19. veznec uo. 105. veznek Keszth.-k.
87. vejnek Peer-k. 341. veeznek Keszth.-k. 89. Érdy-k. 453.
Kulcs.-k. 88. weeznek Keszth.-k. 87. Érs.-k. 476.
Tárgyas rag. Sg. 1. vézlek Bécsi-k. 6. wezlek Érs.-k. 499.
veezlek Winkl.-k. 152. Érdy-k. 442. vezem Döbr.-k. 50. Jord.-k.
115 : 8. Lázár Z.-k. 50. uezem Bécsi-k. 229. wefcem Peer-k. 56.
ve.fzem Batthy.-k. 222. vezom Nád.-k. 57. Lázár Z.-k. 118. veezem
Csem.-tör. XX. b. Érdy-k. 422. uezom Kaz.-k. 122. veezom Érdyk. 444.
2. vézed Münch.-k. 55. vezed Horv.-k. 16. tvezed Apor-k.
134. Érs.-k. 499. vejed Peer-k. 362. vejfed uo. 362. vezod
Weszpr.-k. 35. ueződ Tel.-k. 23. Tih.-k. 235. vezevd Marg.-l. 174.
wezewd Érs.-k. 499.
3. uezi Bécsi-k. 163. uézi Münch.-k. 77. vezi uo. 38. vezi
Nagysz.-k. 101. vezy Münch.-k. 132. vezy Jord.-k. 5 4 : 9 . Dom.-k.
43. Sándor-k. 14. Lázár Z.-k. 294. wezy Fest.-k. 347. Winkl.-k.
300. Lányi-k. 72. Érs.-k. 166. Thewr.-k. 314. uezy Debr.-k. 332.
vezih uo. 99. veezi Nagysz.-k. 101. veezy Erdy-k. 416. Keszth.-k.
91. véézy Székelyudv.-k. 134. weejy Czech-k. 88. weezy Érs.-k. 178.
Plur. 1. veziek Döbr.-k. 483. vezyek Erdy-k. 163. wezzewk
Pozs.-k. 47. wezywk Érs.-k. 505. veziok Weszpr.-k. 111. vezzuc
Székelyudv.-k. 236. veezyek Jord.-k. 204:8. Érdy-k. 550. veezzevk
Horv.-k. 81. veezyők Érdy-k. 101. Érs.-k. 220. weezzek Thewr.-k. 90.
2. uezitee Bécsi-k. 249. vézitec Münch.-k. 179. vezitec Vitkk. 3 : 4 . wezytek Érs.-k. 557. vezitoc Nagysz.-k. 253. Nád.-k. 41.
weezythek Érs.-k. 180. véézytek Székelyudv.-k. 142. veezytok
Érdy-k. 575.
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3. vezyk Lobk.-k. 192. Lázár Z.-k. 289. ivezyk Érs.-k. 76.
vezik Weszpr.-k. 8. uefzic Batthy.-k. 163. veezyk Winkl.-k. 138.
Jord.-k. 122 : 3. Érdy-k. 257. weezyk Érs.-k. 152.
P r s e t . Sg. 1. vők Nád.-k. 665. vook Nagysz.-k. 88. vewk
Ehr.-k. 74. weivk Érs.-k. 426. wek Keszth.-k. 4. Tel.-k. 291.
Kulcs.-k. 4. week Keszth.-k. 20. Kulcs.-k. 20. wewek Thewr.-k. 247.
2. vSl Döbr.-k. 505. uSl Debr.-k. 342. weewl Fest-k. 176.
wel Keszth.-k. 64. Érs.-k. 463. veel Érdy-k. 277. Kulcs.-k. 64.
weel Érs.-k. 140. weuel Tib.-k. 397.
3. von Münch.-k. 60. Nád.-k. 298. Döbr.-k. 320. Winkl.-k.
142. Debr.-k. 35. Tel.-k. 209. Tih.-k. 74. Szókelyudv.-k. 8. Lázár
Z.-k. 305. von Bócsi-k. 166. Kaz.-k. 33. Tih.-k. 154. Batthy.-k.
41. vevn Corn.-k. 407. Dom.-k. 58. Horv.-k. 236. vewn Ehr.-k. 8.
Virg.-k. 39. veun Marg.-l. 1. wan Lobk.-k. 7. Peer-k. 75. woon
Winkl.-k. 317. wewn Érs.-k. 448. vwn Virg.-k. 22. vén Székelyudv.-k. 3. ven Göm.-k. 179. Guary-k. 85. veen Lobk.-k. 180.
Csem.-tör. III. a. Jank.-tör. 11 : 29. Érdy-k. 499. Kulcs.-k. 59.
wen Fest.-k. 43. Érs.-k. 489. iveen Fest.-k. 267. Jord.-k. 4 2 : 2 7 .
Keszth.-k. 29. Érdy-k. 375. Érs.-k. 544. Thewr.-k. 252. Kulcs.-k. 29.
Plur. 1. vonk Apóst. 60.
2. votők Münch.-k; 87.
3. vőnec Münch.-k. 60. vőnec uo. 50. Nád.-k. 216. Döbr.-k.
34. Debr.-k. 335. vőnek Döbr.-k. 44. Nagysz.-k. 245. Debr.-k.
568. vevnek Corn.-k. 118. Dom.-k. 245. veunek Dom.-k. 1 0 2 : 3 .
vének Jord.-k. 4 1 6 : 1 9 . Pozs.-k. 21. Keszth.-k. 29. Kulcs.-k. 30.
veenek Jord.-k. 670 : 19. Érdy-k. 130. Csem.-tör. III. b. wenek
Érs.-k. 83. vwnek Virg.-k. 18. weewenek Érs.-k. 15.
Tárgyas rag. Sg. 1. vőlek Döbr.-k. 68. vevlek Horv.-k. 176.
vélek Kulcs.-k. 319. welek Keszth.-k. 348. wewm Tel.-k. 298.
ueuem Tih.-k. 122. wewem Tel.-k. 298. veem Jord.-k. 300 : 1.
Érdy-k. 115. iveem Érs.-k. 111.
2. uod Tel.-k. 115. vowd Kriszt.-l. 9. veed Keszth.-k. 64.
weed Lobk.-k. 344. Keszth.-k. 36. Thewr.-k. 281. Kulcs.-k. 64.
ueued Batthy.-k. 12. veveed Winkl.-k. 241.
3. véue Bécsi-k. 64. veue uo. 233. Münch.-k. 64. véue
Bécsi-k. 87. véve Winkl.-k. 151." Jord.-k. 314: 2. Csem.-tör. VIII.
a. Székelyudv.-k. 84. veue Nád.-k. 158. Marg.-l. 1. Nagysz.-k.
234. vewe Peer-k. 168. Lázár Z.-k. 70. vewue Ehr.-k. 9. weue
Winkl.-k. 162. Keszth.-k. 142. iveve Winkl.-k. 228. wewe Érs.-k.
398. ueue Tih.-k. 18. veeve Winkl.-k. 122. Csem.-tör. XI. a.
Érdy-k. 177. vevee Jank.-tör. 10 : 2. veueh Debr.-k. 187. vewee
Érdy-k. 536. veevee uo. 143. voue Debr.-k. 626. Batthy.-k. 401.
vowe Lázár Z.-k. 70.
Plur. 1. veuők Tih.-k. 301. veuők Nagysz.-k. 377. vewok
Lobk.-k. 183. veevók Jord.-k. 204 : 26.

200

PANITY VUKOSZAVA.

2.
3. véuéc Bécsi-k. 23. veuec Münch.-k. 82. veuec Nád.-k.
244. ueuee Tel.-k. 184. vevek Székelyudv.-k. 364. wewek Érs.-k.
101. Thewr.-k. 153. veveek Nád.-k. 575. Winkl.-k. 119. Jord.-k.
4 0 : 9 . veweek Winkl.-k. 196. Keszth.-k. 192. Érdy-k. 489. weweek
Fest.-k. 415. Winkl.-k. 326. Érs.-k. 519. veuee'k Winkl.-k. 100.
vewek Sándor-k. 29. veeveek Jord.-k. 302:26. veevek uo. 738:21.
iveewek Érs.-k. 3.
P e r f . Sg. 1. vuttem Münch.-k. 61. Döbr.-k. 293. Nagysz.-k.
53. Érs.-k. 308. Lázár Z.-k. 146. vőttem Münch.-k. 245. vevttem
Péld. K. 21. Göm.-k. 86. vewtem Virg.-k. 5. wewtem Érs.-k. 426.
uottem Kaz.-k. 4. Tih.-k. 341. weivttem Fest.-k. 389. vettom
Nagysz.-k. 78. (el) nettem. Bécsi-k. 251. vettem Corn.-k. 417.
Jord.-k. 155:2. Csem.-tör. 1. Érdy-k. 86. Gyöngy.-k. 78. wethtem
Érs.-k. 514.
2. vottel Münch.-k. 149. vottel Apor-k. 11. Tih.-k. 340.
vewttel Göm.-k. 25. uottel Kaz.-k. 112. Tih.-k. 147. ivőtteel Érs.k. 9. vewtel Ehr.-k. 158. (ki) nettel Bécsi-k. 155. vettél Nád.-k.
26. wettel Keszth.-k. 11. vetteel Horv.-k. 126. Érdy-k. 217. veettel
Sándor-k. 32. vwtel Virg.-k. 85.
3. vót Nád.-k. 557. Döbr.-k. 44. Nagysz.-k. 319. Batthy.-k.
147. Weszpr.-k. 32. uot Bécsi-k. 232. Münch.-k. 111. Tih.-k. 26.
vStt Birk-k. 1. Döbr.-k. 31. Érdy-k. 556. Bod-k. 19. Székelyudv.k. 22. voth Nád.-k. 298. Winkl.-k. 228. Nagysz.-k. 53. Debr.-k.
560. wot Virg.-k. 102. wőth Peer-k. 110. vevt Péld. K. 30. Dom.k. 32. vet Dom.-k. 206. uet Érs.-k. 271. vett Csem.-tör. XXIV.
b. Thewr.-k. 171. nett uo. 172. veth Lobk.-k. 226. vetth Debr.-k.
225. Érdy-k. 164. veet Winkl.-k. 124. Érdy-k. 486. veeth uo. 151.
veett uo. 56. weth Lobk.-k. 307. weet Érdy-k. 545. weeth Keszth.k. 22. Érs.-k. 417.
Plur. 1. vottonk Döbr.-k. 420. wewttewnk Fest.-k. 406. vettevnk Péld. K. 20. vettwnk Jord.-k. 874 : 21. vettewnk Érdy-k.
39. veettewnk uo. 532.
2. uottetőc Debr.-k. 836. vettetek Székelyudv.-k. 48.
3. vwtek Virg.-k. 74. vottenek Döbr.-k. 94. Apóst. 24. Érdyk. 355. Kriszt.-l. 5. vottenec Batthy.-k. 312. uottenek Tih.-k. 50.
vettenec Lobk.-k. 84. vettenek Jord.-k. 316 : 22. Dom.-k. 294.
Kulcs.-k. 99. vettek Corn.-k. 376. Dom.-k. 83.
Tárgyas rag. Sg. 1. —
2. vőtted Münch.-k. 213. Nád.-k. 355. Winkl.-k. 156.
Nagysz.-k. 64. vetted Döbr.-k. 248. vewted Ehr.-k. 32. Winkl.-k.
88. wotted Érs.-k. 48. netted Piry-h. 1. wetted Fest.-k. 387.
Érs.-k. 320.
3. vStte Döbr.-k. 47. Nagysz.-k. 145. Lobk.-k. 178. Tel.-k.
200. Érdy-k. 37. Sim.-k. 1. Virg.-k. 101. Bod-k. 7. Székelyudv.-
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k. 246. votto Bécsi-k. 38. Münch.-k. 61. uStto Bécsi-k. 283.
Münch.-k. 27. vewte Ehr.-k. 26. vevtte Winkl.-k. 92. wewtte Érs.k. 427/28 ivewthe uo. 430. ivewtthe Fest.-k. 13. nőtte Debr.-k.
364. ivotté Érs.-k. 536. %wotthe Peer-k. 50. vwte Virg.-k. 30.
vette Dom -k. 308. Weszpr.-k. 1. Lobk.-k. 143.
Plur. 1. veivteivk Ehr.-k. 52. vótoc Münch.-k. 87. votték
Döbr.-k. 347. vwtwk Virg.-k. 20. vettok Debr.-k. 1. Érdy-k. 548.
2. (el) uőttetec Bécsi-k. 249. vottetec Münch.-k. 31. vőttetek
Döbr.-k. 338. vettetek Debr.-k. 554.
3. meg vőtték () Bécsi-k. 97. vottec Münch.-k. 44. Nagysz.-k.
93. Tel.-k. 233. uottec Bécsi-k. 248. Münch.-k. 212. vőttek Apork. 3. Döbr.-k. 17. nőttek Tih.-k. 180. vőtteek Winkl.-k. 231.
Apóst. 41. wőtteek Érs.-k. 3. wotthek uo. 194/5. wottek uo. 538.
vetteek Corn.-k. 107. Erdy-k. 193. uetteek Sándor-k. 10. veettek
uo. 2.
F u t . Sg. 1. vendek Döbr.-k. 140. veendek Keszth.-k. 188.
ueendok Tih.-k. 220.
2. veendez Jord.-k. 232 : 31. weendez Érs.-k. 321. veyendez
Jord.-k. 55 : 26.
3. vend Münch.-k. 90. vend uo. 149. veiend Döbr.-k. 105.
veyen(d) Jord.-k. 4 8 6 : 8 . veyen uo. 5 8 5 : 2 3 . vehend uo. 557:31.
Érs.-k. 190. veend Csem.-tör. XII. b. Keszth.-k. 122. Érdy-k.
106. weend Érdy-k. 461.
Plur. 1. veendwnk Jord.-k. 161 : 16.
2. —
3. vendnec Münch.-k. 31. vendnec uo. 129. veiendnec Nád^k. 188. veiendnek Lobk.-k. 9. veendnek Winkl.-k. 162.
Tárgyas rag. Sg. 1. veendem Apor-k. 110. veyendom Nagysz.k. 110.
2. veyendód Csem.-tör. XV, b. weended Érs.-k. 167.
3. vendi Münch.-k. 21. vendi uo. 149. veiendi Guary-k. 2.
Döbr.-k. 425. veyendi Nagysz.-k. 242. Debr.-k. 596. veyendy
Jord.-k. 3 1 8 : 7 . ve"endy uo. 85 : 21. veendy uo. 910 : 3. Kulcs.k. 22. vehendy Érdy-k. 187. weendy Keszth.-k. 119. weendi
Érs.-k. 435.
Plur. 1. —
2. veendytek Jord.-k. 301 : 22.
3. (el) uendic Bécsi-k. 110. veyendyk Jord.-k. 195 : 8.
veyendic Guary-k. 22. veiendic uo. 23. veééndik Székelyudv.k. 29.
C o n d. Sg. 1. vennék Nád.-k. 272.
2. — 3. —
Plur. 1. — 2. —
3. vennenec Münch.-k. 174. vennenec uo. 81. vennének
Winkl.-k. 295. veenneenek Csem.-tör. XX. a.
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Tárgyas rag. Sg. 1. vennem Göm.-k. 69. venne Csem.-tor.
VI. a.
2. venned Gyöngy.-k. 4. venneed Winkl.-k. 235. venneet
Érdy-k. 24.
,
3. venne^ Nagysz -k. 31. ivenne Peer-k. 106. venneh Debr.-k.
224. vennee Érdy-k. 146. uo. 220. venneie Nád.-k. 475. Tel.-k.
188. Weszpr.-k. 111. Debr.-k. 190. uenneie uo. 115. venneye
Corn.-k. 429. Göm.-k. 24. Sándor-k. 39. Horv.-k. 214. venneieh
Debr.-k. 195/6. wenneye Érs.-k. 583. veennee uo. 374.
Plur. 1. vennők Érdy-k. 186. vennőők Székelyudv.-k. 120.
vonnotok Debr.-k. 484.
2. —
3. vennee Münch.-k. 53. uennek Kaz.-k. 108. vennék Bod-k.
19. wennek Érs.-k. 59. venneek Erdy-k. 86. Dom.-k. 223. venneyk
Lobk.-k. 306. venneyek Nagysz.-k. 150. Dom.-k. 153. Horv.-k.
232. Bod-k. 21. venneiek Debr.-k. 13.
I m p e r. Sg. 1. —
2. veg Apor-k. 87. Weszpr.-k. 105. veg Bécsi-k. 178. veg
Döbr.-k. 49. weg Lobk.-k. 289. Peer-k. 256. wegh Peer-k. 283.
wegh Thewr.-k. 244. wegy Czech-k. 25. Thewr.-k. 149. vegg
Döbr.-k. 76. veeg Nád.-k. 411. Nagysz.-k 42 Vitk.-k. 107. veegy
Czech-k. 136. Corn.-k. 162. Kriza-k. 42. Érdy-k. 441. veegy
Csem.-tör. X. b. iveeg Thewr.-k. 304. weegy Keszth.-k. 96. Érs.k. 141.
3. vegon Nád.-k. 671. végien Lobk.-k. 1. ivegen Thewr.-k.
133. veegyen Jord.-k. 30 : 29. Érdy-k. 134.
Plur. 1. vegonc Münch.-k. 82. vegonc uo. 179. vegoúc
Guary-k. 32. végywnk Csem.-tör. XX. a. vegyevnk Horv.-k. 6.
uegunk Tih.-k. 196. uegwnk Batthy.-k. 48. veegywnk Jord.-k.
403 : 18. veegywnk Csem.-tör. XXI. a. veegyewnk Érdy-k. 567.
2. vegetoc Nád.-k. 7. végetec Münch.-k. 61. vegetec Nád.-k.
158. vegetek Döbr.-k. 433.
3. vegenec Münch.-k. 82. vegyenek Lázár Z.-k. 136. veegyenek Jord.-k. 108 : 6.
Tárgyas rag. Sg. 1. vegielek Lázár Z.-k. 31. vegein Nagysz.k. 72.
2. veged Nagysz.-k. 84. Tel.-k. 186. veged Münch.-k. 17.
veged Nád.-k. 182.* Nagysz.-k. 11. ueged Münch.-k. 206. ueged
Kaz.-k. 125. ueged Tih.-k. 329. Kriszt.-l. 11. vegeed Winkl.-k.
194. weged weghed uo. 195. negyed Ehr.-k. 28. vegyed Jord.-k.
5 4 : 7 . Dom.-k. 207. Sándor-k. 14. Weszpr.-k. 120. végied Virg.k. 48. wegyed Érs.-k. 35. Peer-k. 3. wegied Thewr.-k. 139. vee
gy ed Csem.-tör. IX. b. Érdy-k. 86. wegyedh Keszth.-k. 134.
wegyeed Érs.-k. 488. weegyed uo. 518. ved Münch.-k. 17. véd
uo. 74. ved Nagysz.-k. 19. Lobk.-k. 161. Jord.-k. 5 3 6 : 7 . Csem.-
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tör. XI. a. Debr.-k. 67. Lázár Z.-k. 70. Virg.-k. 14. Guary-k. 34.
Batthy.-k. 307. Thewr.-k. 109. Tih.-k. 41. vedd Winkl.-k. 83.
Nád.-k. 349. Vitk.-k. 53. Lázár Z.-k. 70. Peer-k. 340. Weszpr.-k.
91. wed Lányi-k. 35. Keszth.-k. 5. Tel.-k. 376. Érs.-k. 450.
Kulcs.-k. 6. Thewr.-k. 307. tvedh Lányi-k. 8. vewd Fest.-k. 117.
veed Debr.-k. 502. Érdy-k. 95. Sándor-k. 3. Weszpr.-k. 91. veedd
Winkl.-k. 151. weed Érs.-k. 289. veedh Lányi-k. 49.
3. uege Münch.-k. 87. vege Nagysz.-k. 214. Batthy.-k. 244.
Guary-k. 8. vegie Virg.-k. 26. vegye Erdy-k. J47. wege Lobk.-k.
278.'Peer-k., 161. wegye Apor-k. 39. Fest.-k. 17. veege Winkl.-k.
123. veege Érs.-k. 258. weegye uo. 258.
Plur. 1. vegoc Nád.-k. 366. Nagysz.-k. 195. vegvk Döbr.-k.
172. uegSk Kaz.-k. 169. végok Winkl.-k. 128. Tih.-k. 64. vegyők
Érdy-k. 576. vegyivk Winkl.-k. 99. weguk Érs.-k. 503. wegywk
uo. 66. ivegyewk Fest.-k. 2. veegyek Érdy-k. 73.
2. uegetek Ehr.-k. 25. vegetec Münch.-k. 155. vegetek Batthy.k. 401. Bod-k. 8. Döbr.-k. 104.~ vegyetek Corn.-k. 169. Jord.-k.
439 : 4. Kulcs.-k. 3. vegütec Debr.-k. 320. vegyeetek Jord.-k.
119 : 7. veegyetek Csem.-tör. XX. a. veegyeetek uo. XXII. a. wegetek Érs.-k. 76. wegyetek uo. 479. uegietek Virg.-k. 113. vegetoc
Lobk.-k. 81. Székeíyudv.-k. 252. vegetok Winkl.-k. 216. vegetoc
Nagysz.-k. 114. Lobk.-k. 141. Guary-k. 25. uegetők Kaz.-k. 1.
Tih.-k. 4. vegietok Debr.-k. 14. Weszpr.-k. 47. vegyetok Lázár Z.k. 116. wegyeeteivk Fest.-k. 323. vegeethewk Winkl.-k. 98. vegetewk
uo. 105. vegietwk Virg.-k. 59. vegyeetok Jord.-k. 93 : 19. vegetoc
Nád.-k. 219. aegetok Tih.;k. 70. vegeetok Winkl.-k. 146. uegietok
Debr.-k. 160. vegyeetok Érdy-k. 14. veegyeetok uo. 13. vegethok
Kaz.-k. 183.
3. vegéé Döbr.-k. 9.
H a t á r o z ó i g e n é v : véuén Bécsi-k. 10. Münch.-k. 60.
veuen uo. 60. veuén uo. 64. ueuen Peer-k. 7. ueuen Münch.-k.
74. veueen Nád.-k. 242. Winkl.-k. 154. Dom.-k. 27. veveen
Marg.-l. 147. Érdy-k. 122. vewen Winkl.-k. 195. Péld. K. 75.
Kriza-k. 86. wewen Apor-k. 183. Érs.-k. 438. Peer-k. 4. veuen
Lobk.-k. 192. Dom.-k. 16. Weszpr.-k. 11. veven Nád.-k. 245.
Lobk.-k. 199. vévén Székelyudv.-k. 8. veeven Jord.-k. 168 : 14.
Érdy-k. 178. veween Érdy-k. 91. veeween uo. 120. weewen Érs.-k.
15. weeween uo. 128. wééwén Székelyudv.-k. 79.
P a r t . p r a e s . : veuo Tel.-k. 27. veuoc Bécsi-k. 187. v^uotől
Münch.-k. 21. bayuéuőie Thewr.-k. 183. véuSket Münch.-k. 156.
veuoket uo. 52. veevóket Jord.-k. 419: 19. weívlegen Fest.-k. 210.
vewleghent Jord.-k. 628 : 6. veiulegheennek Érdy-k. 150.
P a r t . p e r f . : voth Winkl.-k. 286. Székelyudv.-k. 150. vevt
Corn.-k. 317. Dom.-k. 41. Horv.-k. 193. veett Érdy-k. 29. uigaztalalt vőinek lenni Tih.-k. 348.
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P a r t . f u t . : vendo Bécsi-k. 285. vendőc Münch.-k. 50.
ueendő Kaz.-k. 162. Tih.-k. 133. veendő Weszpr.-k. 30. veendők
Érdy-k. 130. weendew Fest-k. 22. weiendo Tih.-k. 133. veyendó
Jord.-k. 820 : 32. veyendók uo. 416 : 18. veyendó Sándor-k. 31.
veyendők Erdy-k. 301. veendewk Debr.-k. 538. veyendev Horv.-k. 145.
weyendeiv Ers.-k. 336. wewende Debr.-k. 545. wehende Érs.-k. 117.
Int'.: venni Bécsi-k. 62. uenni Münch.-k. 21. uenni uo.
59. Batthy.-k. 6. venni Münch.-k. 85. Nád.-k. 611. venny Érdyk. 565. Kulcs.-k. 68. veenny Csem -tör. XII b. veenny uo. XX. b.
veenny Erdy-k. 19. weny Lányi-k. 301. ueni Tih.-k. 25. ueny uo.
176. wenny Lányi-k. 9. Peer-k. 20. uenny Peer-k. 204. venni
Vitk.-k. 102.
Szemólyragozva: uenőm Kaz.-k. 73. Tih.-k. 22. venőm Tih.k. 136. vennőm Winkl.-k. 242. vuennem Göm.-k. 67. ivennem
Thewr.-k. 156. vennem Nagysz.-k. 72. Horv.-k. 78. Lázár Z.-k.
34. uennem Göm.-k. 65. veennem Erdy-k. 276. — vennőd Nagysz.k. 76. Székelyudv.-k. 356. ivennőd Czech-k. 82. uenőd Kaz.-k. 51.
venőd Tih.-k. 324. venned Münch.-k. 16. uenned uo. 177. ivenned
Érs.-k. 13. venned Döbr.-k. 264. Winkl.-k. 148. Horv.-k. 150. —
vennye Marg.-l. 101. Lobk.-k. 307. Bod-k. 10. vennie Tih.-k. 347.
Weszpr.-k. 6. vénye Debr.-k. 272. wenye Lányi-k. 243. wennye
Ers.-k. 100. veennye Erdy-k. 33. — [kyk. . . eetkeket vénye lat
tatnak vala Marg.-l. 89. akarnak magoknak iegöfőket uenie Tih.k. 265. ne akard . % . uennye en gonoffagymat Göm.-k. 320. erdemlenők vennye Ers.-k. 149. az zyttya belyek Dacyat . . . el
akarnaak veennye Erdy-k. 356. ha kywannyok iveenye uo. 113.] —
vennonc Nád.-k. 8. Guary-k. 9. vennőnk Székelyudv.-k. 237. uennőnk Tih.-k. 32. uenőnc Debr.-k. 327. vennevnk Corn.-k. 292.
Horv.-k. 6. wennwnk Ers.-k. 558. wennwnk uo. 155. vennwnk
Virg.-k. 83. vennwnk Csem.-tör. XXI. a. veennwnk Erdy-k. 380. —
venniec Münch.-k. 61.
4.

VÍV-.

I n d . P r a e s . Sg. 1. vizőc Nagysz.-k. 166.
2. vyzz Érdy-k. 639. uiz Tih.-k. 10. vizh Guary-k. 78.
3. vizőn Nagysz.-k. 30. Weszpr.-k. (? 1.) uizőn{) Debr.-k.
160. uizőn Sándor-k. 6. vyzőn Erdy-k. 362. vyzen Csem.-tör.
XXV. a. vyzőn Érdy-k. 513. vizén Apor-k. 80. Horv.-k. 46.
Plur. 1. -— 2. —
3. viznec Münch.-k. 151. viznec uo. 31. vyznek Sándor-k. 29.
Tárgyas rag. Sg. 1. uizőm Kaz.-k. 20. vyzem Jord.-k. 115:21.
vizem Bécsi-k. 201. Nagysz.-k. 133. — vizlec Bécsi-k. 35. Guaryk. 110. Székelyudv.-k. 309. vyzlek Csem.-tör. XII. b. Apóst. 192. vizád Tel.-k. 164. Guary-k. 62. Sim.-k. 7. vized Münch.k. 2 1 . vyzed Jord.-k. 366 : 29.
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3. vizi Bécsi-k. 118. vyzy Lobk.-k. 278. vyzy Csem.-tör
IX. b. luyzy Érs.-k. 28. vizih Debr.-k. 140. vyzzy Göm.-k. 261.
Plur. 1. —
2. vyzytók Jord.-k. 160 : 23. vizitok Tih.-k. 375. vyzytek
Érdy-k. 271. 'vyzytek Csem.-tör. XX. b.
3. vizic Bécsi-k. 113. Münch.-k. 116. vizik Winkl.-k. 166.
Debr.-k. 119. Nagysz-k. 27. vijik uo. 27. vizyk Winkl.-k. 293.
vyzic Tel.-k. 348. ivyzyk Ers.-k. 4. vizzik Weszpr.-k. 97.
P r s e i Sg. 1. viuek Weszpr.-k. 14.
2. wyl Érs.-k. 140.
3. vm Nád.-k. 85 Nagysz.-k. 294. Tih.-k. 280. vyn Ehr.-k.
27. Lobk.-k. 190. Göm.-k. 63. Jord.-k. 341 : 16. Érdy-k. 186.
Érs.-k. 107. Kulcs.-k. 43. vyn Csem.-tör. XXIII. a. wyn Keszth.k. 42. Érs.-k. 345. Kulcs.-k. 30. vén Döbr.-k. 473. vűn Münch.k. 61. Nád.-k. 617. wun Debr.-k. 93.
Plur. 1. — 2. —
3. vinec Nád.-k. 575. vynec^ Tel.-k. 34. Nagysz.-k. 152.
vynek Nagysz.-k. 19. Tel-k. 374. Érdy-k. 168^ wynek Göm.-k. 7.
Érs.-k. 15. ivyenek Thewr.-k. 72. ivy ivének Érs.-k. 448. vvnek
Döbr.-k." 97.
Tárgyas rag. Sg. 1. wylek Érs.-k. 262. wywem Tel.-k. 297.
wym Tel.-k. 300.
2. vived Lobk.-k. 159. vyveed Jord.-k. 42 : 3. wyed
Thewr.-k. 74.
3. vyue Ehr.-k. 107. viue Bécsi-k. 22. uiue Münch.-k. 208.
viue Lobk.-k. 189. vive Döbr.-k. 214. vyve Dom.-k. 41. Jank.-tör.
10 : 16, Székelyudv.-k. 34 wyve Wink].-k. 200. ivywe Érs.-k. 5.
vywe Peer-k. 11. viueh Debr.-k. 117. vyvee Jord.-k. 530 : 2.
Erdy-k. 539. vyvee Csem.-tör. XI. a. vyioee Érdy-k. 95.
Plur. 1. vywok Érdy-k. 301.
% ,
3. niuéc Bécsi:k. 36. viuec Münch.-k. 116. Guary-k. 46.
Nád.-k. 598. viuek Nád.-k. 244. Peer-k. 72. Weszpr.-k. 68. uiuek
Tih.-k. 181/182. Peer-k. 30. vywek Winkl.-k 104. wiwek Apor-k.
169. viwek Lobk.-k. 330. wywek Érs.-k. 519. wyuek Peer-k. 43.
viueek Nád.-k. 568. Sándor-k. 24. Winkl.-k. 166. vijveek Csem.tör. VI. a. vyweek Érdy-k. 434. vyveek uo. 124. vyvéék Székelyudv.-k. 31. wuiveek Winkl.-k. 196.
P e r f . Sg. 1. — 2. —
3. uit Tih.-k. 21. vyt Érs.-k. 307. vitt Bod-k. 17. vyth
Peer-k. 5. vytt Érdy-k. 198.
Plur. 1. —
2. vittetok Nagysz.-k. 62.
3. vytenek Érdy-k. 322. vyttenek uo. 449. Kulcs.-k. 105.
vitték Sándor-k. 21. vyteek Érdy-k. 545.
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Tárgyas rag. Sg. 1. vyttelek Jord.-k. 15 : 4.
2. vytted Apor-k. 143.
3. vitte Apor-k. 34. vytte Jord.-k. 52:33. Csem.-tör. XII. a.
Érdy-k. 223. wytte Érs.-k. 71. Thewr.-k. 155.
Plur. 1. — 2. —
3. vitek Virg.-k. 6. vitec Debr.-k. 311. ivythek Érs.-k. 523.
uittek Tih.-k. 12. vittec Guary-k. 64 65. vittyk Corn.-k. 107.
vytteek Csem.-tör. XXIII. a. vyteek Érdy-k. 335. vitteek Sándork. 21.
F u t . Sg. 1. — 2. —
3. vyend Jord.-k. 35 : 32.
Plur. 1. —
2. wiendwtwk Virg.-k. 32.
3. viendnec Münch.-k. 98.
Tárgyas rag. Sg. 1. vyendem Csem.-tÖr. XXI. b.
2. vyended Csem.-tör. XII. a.
3. vyendy Jord.-k. 101 : 9.
Plur. 1. —
2. vyendytók Csem.-tör. XXI. b.
3. viendik Apor-k. 176.
C o n d . Sg> 1. —
2. vynneel Érdy-k. 435.
3. vinne Münch.-k. 94. vinne Marg.-l. 52. Dom.-k. 221.
Yirg.-k. 19. uinne Batthy.-k. 10. vynne Corn.-k. 213. Székelyudv.-k. 64.
Plur. 1. — 2. — 3. —
Tárgyas rag. Sg. 1. ivynnelek Tel.-k. 296. wynneem Jord.-k.
271 : 19.
2. vinned Vitk.-k. 85.
3. vinne Bécsi-k. 176. vynneye Corn.-k. 315. Dom.-k. 54.
vinneie Batthy.-k. 67. Weszpr.-k. 49. vinn(i)eie Weszpr.-k. 96.
Plur. 1. — 2. —
3. vinnee Münch.-k. 165. vinnék Tih.-k. 282. ivynnek Érs.k. 513. vinneek Péld. K. 129. Marg.-l. 140. Bod-k. 7. vynneek
Érdy-k. 153. Székelyudv.-k. 29. Dom.-k. 306. vynneek Csem.-tör.
XIX. a. vinneiek Döbr.-k. 392. vinneyek Péld. K. 74. vinnyek
Lobk.-k. 190. vinnyk uo. 242. vienneiek Debr.-k. 29. uinneiek
uo. 175. (bej uinneiec Tel.-k. 188. vynneyek Sándor-k. 29. ivynneyek Érs.-k. 98. wynneeyek uo. 308.
I m p e r . Sg. 1. —
2. vig Peer-k. 279. uig Thewr.-k. 124. vyg Peer-k. 303.
vig Münch.-k. 23. Döbr.-k. 92. Batthy.-k. 270. uig Debr.-k. 481.
Batthy.-k. 8. vyg Nagysz.-k. 343. Székelyudv.-k. 132. viqy Debr.k. 472. vygy Czech-k. 102. Lobk.-k. 352. vygh Winkí.-k. 200.
Debr.-k. 631. vyg" Jord.-k. 72 : 12. vyg Csem.-tör. XXIII. b
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wyg Székelyudv.-k. 163. wygy Ers.-k. 86. wigh Tih.-k. 97. wygh
Thewr.-k. 199. wygh uo. 273.
3. vigen Nád.-k. 491. Batthy.-k. 81. uigen uo. 71. vygen
Érdy-k. 605. wygon Kaz.-k. 202.
Plur. 1. uigonc Debr.-k. 329. vygyewnk Erdy-k. 86. vygywnk
uo. 109. uigwnk Batthy.-k. 57.
2. vygetek Jord.-k. 553 : 14. vigietok Weszpr.-k. 61.
3. —
Tárgyas rag. Sg. 1. vygyem Csem.-tör. X. b. wygyem
Érs.-k. 64.
2. vyged WinkL-k. 186. Érdy-k. 580. Gyöngy.-k. 49. wiged
Pozs.-k. 16. wyged Gyöngy.-k. 24. vygyed Jord.-k. 244: 14. vigied
Lázár Z.-k. 31. wygy ed Czech-k. 167. Thewr.-k. 34. vyd Jord.-k.
158 : 31. wyd Thewr.-k. 57. vydd Csem.-tör. VI. a.
3. uige Bécsi-k. 228. vige Birk-k. 7. Tih.-k. 382. vyge
Érdy-k. 207. wygie Érs.-k. 437.
Plur. 1. —
2. uigetek Thewr.-k. 123. uigetok Kaz.-k. 19. vygetők Sán
dor-k. 29. vygyeetok Erdy-k. 565. vygyetek Jord.-k. 37:8. vigyetek
Dom.-k. 142. vygyeetek Csem.-tör. XX. a. wygyethek Érs.-k. 498.
3. vygek Érdy-k. 213. vygyk Dom.-k. 165. vigiek Debr.-k.
205. vygeek Sándor-k. 30. vigeek uo. 22. vygyeek Jord.-k. 130:19.
H a t á r o z ó i g e n é v : viuén Bécsi-k. 5. viuen Guary-k.
59. uiuen Weszpr.-k. 11. vywen Winkl.-k. 190. Érdy-k. 152.
wyiven Lányi-k. 331. Thewr.-k. 113. vyuen Apóst. 61. Virg.-k.
70. vyveen Jord.-k. 69:4. vyveen Csem.-tör. XVIII. a.
P a r t . p r a e s . : viuo Nagysz.-k. 267.
P a r t . p e r f . : vit Bécsi-k. 111. fel vitnek lenié Tih.-k. 349.
P a r t . fu t.: méltónak kyaltottak... fel viendevnek Horv.-k.
175. leikőmet hágom: abrahamnac kebelebe vyendonec Tel.-k.
46. vyendó Jord.-k. 102 : 31.
Inf.': vynny Ehr.-k. 157. Winkl.-k. 201. Apóst. 20. ÉrdyK. 565. vyni Winkl.-k. 237. wyny Lányi-k. 393. uiny Kaz.-k. 20.
nini Tih.-k. 186. vynni Weszpr.-k. 68. wynny Peer-k. 150.
Személyragozva: vynnom Winkl.-k. 201. vinnom Nád.-k.
251. — vynned Pozs.-k. 34. Lázár Z.-k. 37. — nynnye Tel.-k.
175. winnyc Peer-k. 129. vinnie Debr.-k. 192. — [Benyamynt
es el akaryatok vynnye Csem.-tör. XX. b. bog . . . az zent tefth
ÍIZ egh||hazhoz tvi/mye hadnak Peer-k. 32 : 33. v zent lelket az
angalok... kezdek... menorzagba fel ainie Kaz.-k. 18 : 19. vnnön
magok kezdek valiokon az nozolaba ez zent teftőt vinnie uo.
81. kezdek... ő magok az nozolat vinnie Tih.-k. 28. meltholtas
engemeth odda vinye Gyöngy.-k. 51. a cazar . . . parancola az
azzont eleibe ö palotaiaba vinnie Nád.-k. 620.] — el ninnotoc
Tel-k. 205.
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5. Hiv-.
I n d . P r s e s . Sg. 1. hyzek Dom.-k. 301. Peer-k. 194. Székelyudv.-k. 107. hizok [!] Debr.-k. 73. hyzőc Nagysz.-k. 316.
hyzok uo. 316.
2. %z Winkl.-k. 284. Nagysz.-k. 10. hyzz Jord.-k. 794: 1, 3.
hyzze Winkl.-k. 310. Jord.-k. 660 : 27. híjzs Döbr.-k. 391.
3. hizen Nagysz.-k. 316. hyzen Lobk.-k. 274. Jord.-k. 630:
33. Apóst. 54. Horv.-k. 4. Érs.-k. 575. Peer-k. 337. hyzen Csem.tör. XXII. b. hizon Döbr.-k. 13. Tih.-k. 215. Guary-k. 61. hyzőn
Winkl.-k. 323. Érdy-k. 551. Érs.-k. 75. Székelyudv.-k. 251.
Plur. 1. hizonc Münch.-k. 176. Nád.-k. 289. hizőnk Döbr.k. 441. hyzonc Nagysz.-k. 315. hyzonk Winkl.-k. 212. Kaz.-k.
121. Peer-k. 300. hyzénk Székelyudv.-k. 121. hy/Snc Nád.-L 268.
hijzivnc Batthy.-k. 99. hyzénk Érdy-k. 30. hyzivnk Érs.-k. 53.
hyzewnk Göm.-k. 52. Jord.-k. 448 : 3. Érdy-k. 184. hyzzevnk
Horv.-k. 270.
2. hiétec Münch.-k. 163. hyztek Jord.-k. 641 : 2 1 . Érdy-k. 285.
3. hiznec Münch.-k. 150. Nád.-k. 144. hiznek Winkl.-k.
138. Nagysz.-k. 69. Debr.-k. 97. Weszpr.-k. 10. hifznek Batthy.k. 9. hyznek Fest.-k. 415. Péld. K. 24. Jord.-k. 148 : 17. Érdyk. 462. Érs.-k. 1.
Tárgyas rag. Sg. 1. hyzlec Ehr.-k. 14. hyzlek Thewr.-k. 161.
hizem Vitk.-k. 85. hyzem Lányi-k. 357. Érdy-k. 426. Érs.-k. 489.
Gyöngy.-k. 53. hyfcem Peer-k. 61. hyzzem Göm.-k. 39. Székely
udv.-k. 841. hyzum [!] Nagysz.-k. 316. hizom Nag.ysz.-k. 61.
Lázár Z.-k. 236. hyzom Winkl.-k. 285. Érdy-k. 421. Érs.-k. 265.
Sándor-k. 2.
2. hized Münch.-k. 93. hyzed Winkl.-k. 323. Dom.-k. 192.
Lányi-k. 357. hifzed Batthy.-k. 64. hizód Debr.-k. 588. Sim.-k. 1.
3. hyzy Ehr.-k. 100/Marg.-1. 124. Corn.-k. 309. Jord.-k.
872 : 23. Érdy-k. 205. Érs.-k. 319. Gyöngy.-k. 53. hyfy Peer-k.
243. hizy Lobk.-k. 127. hizi Érs.-k. 264. Guary-k. 69.
Plur. 1. hizyoc Nád.-k. 343. hizyok Nagysz.-k. 328. hyzyok
Érdy-k. 302. hyz'oc Nagysz.-k. 315. hyzyevk Horv.-k. 98. hyzyewk
Fest.-k. 201. hyzzők Sándor-k. 42. Tel.-k. 309. hiziuc Münch.-k.
182. hyziuc Debr.-k. 479. hizyűk uo. 479. hyzuc uo. 443. hyzywk
Winkl.-k. 75. Nagysz.-k. 320. hyzyvk Péld. K. 31. hyzvc Tel.-k.
45. hiziuk Érs.-k. 526. hyzwk Thewr.-k. 161. hiesvk uo. 109.
hyzyek Fest.-k. 273. Jord.-k. 647 : 16. Érs.-k. 152. Érdy-k. 142.
hvzzek Érdy-k. 548. hyziek Érs.-k. 257.
2. hyzytek Jord.-k. 380 : 25. Érdy-k. 285. Érs.-k. 574.
hyzitek uo. 109. hyzitok Kaz.-k. 29.
3. hyzik Lobk.-k. 179. Tih.-k. 2. hizic Debr.-k. 327. hyzic
Székelyudv.-k. 241. hyzyk Apóst. 56. Érdy-k. 74. Érs.-k. 466.
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PrsBt. Sg. 1. —
2. kyil Döbr.-k. 324. kél Apóst. 59. hyl Jord.-k. 700 : 2.
3. hűn Münch.-k. 176. Un Döbr.-k. 382. Székelyudv.-k.
84. kywn Winkl.-k. 227. kén Apóst. 57. hyn Nád.-k. 296. Jord.k. 637:5. Debr.-k. 196. Érdy-k. 546. Csem.-tör. VII. a.
3. hűnec Münch.-k. 106. hűnec Bécsi-k. 243. Münch.-k.
171. Nád.-k. 499. Debr.-k. 568. hvnek Debr.-k. 562. hywnek
Winkl.-k. 300. kiének Döbr.-k. 486. kinek Debr.-k. 108. hynek
Döbr.-k. 190. Marg.-l. 154. Corn.-k. 275. Jord.-k. 4 2 1 : 22. Érdyk. 125. Kaz.-k. 34. Érs.-k. 76. Kriszt.-l. 36. hyneth (k) Jord.-k.
650 : 10. hiuenek Weszpr.-k. 7. hyuenek Kriszt.-l. 38. hyweenekJord.-k. 636 : 3. Érdy-k. 434.
Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. —
3. hyve Marg.-l. 200. Corn.-k. 401. hyue Tel.-k. 209. hywe
Érdy-k. 166. hiue Guary-k. 47.
Plur. 1. —.
2. hywetek Jord.-k. 160 : 21.
3. hiuec Münch.-k. 106. hywek Érs.-k. 104. hyweek uo. 10.
Jord.-k. 514 : 6.
P e r f . Sg. 1. hittem Münch.-k. 194. hittem Apor-k. 90.
hyttem Winkl.-k. 323. hytem() Érs.-k. 324. hytthem uo. 75. hvttem
Döbr.-k. 62.
2. hitel Virg.-k. 20. hittel Münch.-k. 107. Döbr.-k. 402.
Lobk.-k. 318. Debr.-k. 351. Tih.-k. 168. hyttel Érs.-k. 3. hytteel
Winkl.-k. 282. Érdy-k. 385.
3. hyt Jord.-k. 6 7 2 ; 32. Debr.-k. 345. Érs.-k. 120.
Plur. 1. hyttewnk Érdy-k. 494. hyttwnk Jord.-k. 746 : 29.
hittwnc Batthy.-k. 308. hyttenk Debr.-k. 542.
2. kittetec Münch.-k. 156. hyttetek Érdy-k. 149. hyttetok
uo. 302. htótettek Döbr.-k. 364.
3. hittek Debr.-k. 568. hittec Nád.-k. 513. hytenek Thewr.k. 161. kittének Münch.-k. 198. hittenec uo. 204. hyttenek
Winkl.-k. 282. Jord.-k. 239:27. Érdy-k. 11. Érs.-k. 558. kittének
Tih.-k. 321. Apor-k. 36.
Tárgyas rag. Sg. 1. —
2. hytted Jord.-k. 376 : 3. Érdy-k. 126. Érs.-k. 498. hitted
Székelyudv.-k. 361.
3. —
Plur. 1. hittők Piry-h. 2. hyttok Érdy-k. 3.
2.
3. hyttyk Horv.-k. 100.
F u t . Sg. 1. —
2. hiendez Döbr.-k. 490. hyendez Corn.-k. 417. Debr.-k.
562. Érdy-k. 223. hywendez Érdy-k. 486.
3. hiend Münch.-k. 106. Tih.-k. 384. Batthy.-k. 191. hyend
Nyelvtudományi Közlemények. XL1I.
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Döbr.-k. 336. Érdy-k. 22. Érs.-k. 75. Kulcs.-k. 57. Székelyudv.k. 105. hijend Döbr.-k. 59. hyuend Tel.-k. 186. hyivend Jord.-k.
847 : 7.
Plur. 1. — 2. —
3. hyendnek Ehr.-k. 147. hiendnec Münch.-k. 106. hiendenek
Döbr.-k. 336.
Tárgyas rag. Sg. 1. —
2. hyendod Winkl.-k. 326. Érs.-k. 76. hyended Jord.-k.
667 : 24. hyeended Érdy-k. 145.
3. hiendi Münch.-k. 95. hyendi Guary-k. 67. hyendy Jord.k. 514 : 17. hywendy Érdy-k. 486.
Plur. 1. — 2. —
3. hyendik Jord.-k. 514 : 20. hyendyk Érs.-k. 129.
C o n d . : Sg. 1. —
2. hynnel Érs.-k. 350.
3. —
Plur. 1. — 2. —
3. hynnenek Fest.-k. 415. hinnének Döbr.-k. 272. hynneenek
Érdy-k. 568.
Tárgyas rag. Sg. 1. hynnelek Érs.-k. 475.
2. hynedh Virg.-k. 137.
3. hine Érs.-k. 517. hynnee Csem.-tör. IX. b. hinneie Debr.k. 33. hynneye Corn.-k. 173. Tel.-k. 186.
Plur. 1. hynnok Kaz.-k. 197.
2. hinnetec Münch.-k. 179. hynnetek Érs.-k. 223.
3. hynneek Dom.-k. 172. Érs.-k. 1.
l m p e r . Sg. 1. hyggek Winkl.-k. 310. hygyek Érdy-k. 177.
2. lúg Debr.-k. 326. Lobk.-k. 107. hig Münch.-k. 79. Bodk. 1. hyg Érdy-k. 328. Érs.-k. 264. higi Virg.-k. 20. hygy Péld.
K. 52. high Guary-k. 119. hyggh Winkl.-k. 297.
3. hyggen Winkl.-k. 357. hyggyen Jord.-k. 52 : 6. hyggőn
Székelyudv.-k. 289.
Plur. 1. hygőnk Kaz.-k. 120. higgonc Guary-k. 58. hyggywnk
Jord.-k. 644 : 13'. Kriszt.-l. 36.
2. higgetee Münch.-k. 180. higgetek Döbr.-k. 325. hygetek
Érs.-k. 105. higyetek Virg.-k. 135. hidgetek Batthy.-k. 173. hyggyetek Jord.-k. 105:20. Érdy-k. 168. higgetok Winkl.-k. 227. higetok
Kaz.-k. 121. higietők Debr.-k. 41. higyetők Lázár Z.-k. 53. higgetok
Nád.-k. 296. hyggyetók Jord.-k. 644 : 10. hyggyetok Érdy-k. 466.
3. higgenec Münch.-k. 126. higiénék Debr.-k. 128. hyggyenek
Érdy-k. 31.
Tárgyas rag. Sg. 1. hyggem Marg.-l. 200. Érdy-k. 189.
2. higed Lobk.-k. 85.'higged uo. 126. higged Debr.-k. 441.
Guary-k. 60. higied Debr.-k. 270. hygyed Ehr.-k. 50. Corn.-k.
397. 'Dom.-k. 76. hyggyed Érs.-k. 275.
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3. higge Peer-k. 199. higie Virg.-k. 90. hygie Érs.-k. 271.
Plur. 1. higguc Münch.-k. 104. higgűk Apor-k. 123. higg%k
Döbr.-k. 58. hyggvk uo. 452. hidgivk Batthy.-k. 86. hygywk Ers.-k.
474. higgywk Nagysz.-k. 333. hygyek Kulcs.-k. 56. hyggyek
Érdy-k. 482.
2. higgetek Döbr.-k. 342. hydyetek Tel.-k. 271. hygyetek
Érs.-k. 73. hygietek uo. 105. hygetők Tih.-k. 385. hygyethek Érs.k. 105. hyggyethek uo. 276. higgetec Münch.-k. 59.
3. higgéc Bécsi-k. 285. hyggyeek Ers.-k. 185. hygyeek
Sándor-k. 27. hyggyek Weszpr.-k. 139.
H a t á r o z ó i g e n é v : hiúén Münch.-k. 168. hiuen Weszpr.k. 69. Ínyven Székelyudv.-k. 136. hyuen Tel.-k. 209. hywen Peerk. 341. hiueen Nagysz.-k. 295. hyueen Horv.-k. 100. hyween
Érdy-k. 271.
P a r t . p r s e s . : hywő Thewr.-k. 202. hywot Érdy-k. 422.
hywoknek Winkl.-k. 268. hivvknek Thewr.-k. 105. hywewknek
Eest.-k. 211. houoknek Weszpr.-k. 108.
P a r t . f u t . : hiendőc Münch.-k. 182. hiend.bc Münch.-k.
184. hyendevnek Dom.-k. 309. hywendok rdy-k. 374. hywendewk
Eest.-k. 247.
Származékok: hyth Sándor-k. 21. hytuel Peer-k. 364.
hywthnek uo. 235. hwtyben uo. 291. hyttyben Gyöngy.-k. 53.
hywfeges Thewr.-k. 128. hitovek Döbr.-k. 288.
Inf. hynni Nagysz.-k. 314. Weszpr.-k. 8. hynny Corn.-k. 9.
Dom.-k. 15. Weszpr.-k. 118.
Személyragozva: — hinnod Nád.-k. 644. hynned Érdy-k.
184. — hynnye Érdy-k. 115. Virg.-k. 139. — hinonk Tih.-k. 38.
hidnSnk uo. 41. hinnonk Döbr.-k. 502. hynnvnk Székelyudv.-k.
104. hynnevnk Horv.-k. 128. hynnewnk Érdy-k. 371. — hinnetec
Bécsi-k. 255. hinnetec Münch.-k. 192. hynnotoc Tel.-k. 158. hynnotok Érdy-k. 93. — hinniók Debr.-k. 40.
6.

Ev-.

I n d . Prses.: Sg. 1. —
2. ezel Vitk.-k. 48. ezől Székelyudv.-k. 254. eezel Jank.tör. 13 : 11.
3. (ik t e l é n ü l 1., 2. személyű tárgygyal) ki engem ezen
Döbr.-k. 345. ky ezen engemeth Pozs.-k. 23. ky eezen enghemet
Jord.-k. 646:17. ky engem eezen Érs.-k. 556. eszén meg tégedet
tűz Bécsi-k. Nahum 3 : 1 5 . — i k e s e n : ki engömet ezic Nád.-k.
16. eszik engemet Münch.-k. Ján. Ev. 6 : 58.
3. ezec Bécsi-k. 231. ezic Münch.-k. 29. ézec uo. 71. e_zéc
uo. 119. ezic Guary-k. 132? ezik Nád.-k. 536. Debr.-k. 8. Vitk.14*
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k. 37. Tih.-k. 371. Bod-k. 17. Weszpr.-k. 100. ezyk Winkl.-k.
351. Péld. K. 15. Marg.-l. 13. Lobk.-k. 261. Jord.-k. 31 : 12.
Dom.-k. 53. Érs.-k. 164. Székelyudv.-k. 209. Lázár Z.-k. 80.
ezyk Csem.-tör. XVIII. a. Debr.-k. 477 78. ezyk Székel} udv.-k.
209. eezik Döbr.-k. 314. eezyk Fest.-k. 284. Jord.-k. 231 : 6.
Érdy-k. 515. Érs.-k. 178. eezyk Csem.-tör. XXIV. b.
Plur. 1. ezőnc Münch.-k. 25. ezonc Tel.-k. 208. ezinc Lobk.-k.
145. ezivnk Jord.-k. 3 7 2 : 3 . ezwnk uo. 4 4 : 3 . eezibnk uo. 111 : 3 3 .
2. eztok Tih.-k. 249. eztók Jord.-k. 4 5 : 2 . eeztók uo. 3 2 : 6 .
eeztek uo. 141 : 6.
3. eznec Bécsi-k. 164. Münch.-k. 83. eznec Bécsi-k. 235.
éznec Münch.-k. 84. eznec uo. 84. eznec Nád.-k. 90. Lobk.-k.
153. eznek Ehr.-k. 105.' Döbr.-k. 255. Corn.-k. 10. Apóst. 15.
Apor-k. 86. efznek Batthy.-k. 231. eeznek Péld. K. 15. Marg.-l.
105. Jord.-k. 231 : 15. Dom.-k. 260. Csem.-tör. XXI. a. Érdy-k.
31. Érs.-k. 8.
Tárgyas rag. Sg. 1. ezem Apor-k. 61. Döbr.-k. 179. Csem.tör. XI. a. ezom Tih.-k. 18. Guary-k. 78. éézem Székelyudv.-k.
74. eezem Marg.-l. 117.
2. ezed Apor-k. 100. ezod Nád.-k. 20. Tel.-k. 211. eezed
Fest.-k. 86. Jank.-tör. 13 : 12.
3. ezi Münch.-k. 182. ezi Nád.-k. 7. Vitk.-k. 37. ezy
Winkl.-k. 151. Göm.-k. 78. Dom.-k. 222. Pozs.-k. 22. Tel.-k.
126. Érs.-k. 168. Tih.-k. 160. Székelyudv.-k. 367. ezzy Kulcs.-k.
101. Lázár Z.-k. 117. ezih Debr.-k. 140. eezy Érdy-k. 187. Érs.k. 177. Székelyudv.-k. 339.
Plur. 1. —
2. ezitek Döbr.-k. 314. ezytek Jord.-k. 113:19. Érdy-k. 190.
ezythek Fest.-k. 190. eezythek Fest.-k. 112. eezytok Czech-k. 145eezythewk Fest.-k. 85.
3. ezic Bécsi-k. 111. ezic Nád.-k. 9. Nagysz.-k. 121. Guaryk. 16. ezyk Ehr.-k. 63. eezyk Jord.-k. 86 : 25.
P r s e t . Sg. 1. — 2. —
3. on Döbr.-k. 187. eon uo. 130. eewn Keszth.-k. 169.
Kulcs.-k. 162. euec Münch.-k. 161. euec Tel.-k. 209. Guary-k.
112. euek Batthy.-k. 62. Virg.-k. 48. ewek Jord.-k. 5 4 5 : 2 8 .
Debr.-k. 153. eiceek Jord.-k. 386 : 24. Csem.-tör. XI. b. Érdy-k.
213. ewéék Székelyudv.-k. 78. eewek Érs.-k. 179.
Plur. 1. — 2. —
3. (meg) Snec Bécsi-k. 175. Münch.-k. 83. Tel.-k. 209.
Snec Münch.-k. 41. ének Apor-k. 36. Debr.-k. 189. Apóst. 48.
Érs.-k. 539. Weszpr.-k. 25. vnek Döbr.-k. 146. ewnek Ehr.-k. 99.
eonek Döbr.-k. 359. ének uo. 190. Csem.-tör. XXI. a. eenek
Jord.-k. 47 : 6. eneek Virg.-k. 49. euenek Tih.-k. 61. eweenek
Jord.-k. 294 : 5. Érdy-k. 372. eewenek Csem.-tör. XIV. b.
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Tárgyas rag. Sg. 1. om Tel.-k. 303. Som Döbr.-k. 478. eem
Jank.-tör. 12 : 20. eweem Csem.-tör. XII. a.
2. ewd Göm.-k. 243. ewed Göm.-k. 4. Thewr.-k. 69.
3. megélte Münch.-k. 75. megewe Nád.-k. 699. eve Döbr.-k.
146. megove uo. 187. eewe Jord.-k. 628:33. ewee Jank.-tör. 11:30.
Plur. 1. ewok Tel.-k. 289.
2.
3. euec Guary-k. 32. euek Debr.-k. 168. evek Döbr.-k. 295.
tetvek Jord.-k. 463 : 31. Kulcs.-k. 42. eweek Érdy-k. 132.
P e r f . Sg. 1. Sttem Bécsi-k. 158. Érs.-k. 12, Kriszt.-l. 11.
m-tem Érs.-k. 427. ettem Jord.-k. 253 : 8. eettem Érdy-k. 514.
2. eett el Jank.-tör. 13 : 5.
3. Őt Münch.-k. 168. Döbr.-k. 322. evt Dom.-k. 47. ewtt
Érdy-k. 415. eet uo. 220. eeth Jord.-k. 619:29. Érdy-k. 276. eett
Érdy-k. 286. Csem.-tör. XII. -a.
Plur. 1. etthwnk Tel.-k. 282. ettwnk Jord.-k. 576 : 18. ottonk
Döbr.-k. 318.
2. ottetec Bécsi-k. 303. ottetec Münch.-k. 180. ettetek Jord.k. 263 : 21.
3. őttek Döbr.-k. 345. ewttek Érdy-k. 192. eettek uo. 227.
eethtek Jord.-k. 645 : 27. őttenec Münch.-k. 43. ottenec uo. 180.
Mtenek Apóst, 47. ethenek Lobk.-k. 80. eetthenek Jord.-k. 399 :
16. eettenek uo. 403 : 32. Csem.-tör. VIII. a. Érdy-k. 88. ettenek
Bod-k. 8.
Tárgyas rag. Sg. 1. —
2. őtted Tel.-k. 259. Érs.-k. 536.
3. (meg) ottő Bécsi-k. 203. Apor-k. 71. meg otto Münch.-k.
35. otte Apor-k. 35. evtte Dom.-k. 78. ette Csem.-tör. XVIII. a.
(megh) eette Jord.-k. 840:28. (meg) eette Erdy-k. 562. (meghy)
etthe Thewr.-k. 55.
Plur. 1. — 2. —
3. ottec Bécsi-k. 190. (meg) őttek Apor-k. 74. Nád.-k. 79.
Döbr.-k. 310. meg ottec Münch.-k. 76. meg ottec uo. 125. ewthek
Pozs.-k. 23. ottheek Érs.-k. 156. etteek Jord.-k. 643 : 25. Érs.-k.
556. ettheek uo. 179. ettek Batthy.-k. 279.
F u t Sg. 1. —
2. eyendel Jord.-k. 216 : 18. eyendöl Jank.-tör. 10 : 9.
3. eiendic Münch.-k. 18. Nád.-k. 17. eyendic Nagysz.-k.
183. eyendyk Jord.-k. 32 : 8. Érs.-k. 382. Sándor-k. 6. eyendik
•Csem.-tör. XII. a. eendik Debr.-k. 54. Tih.-k. 249.
Plur. 1. —
2. eyendótek Jord.-k. 152 : 2. eiendotoc Tel.-k. 207. eyendetek
Jank.-tör. 11 :'24. Horv.-k. 33.
3. —
Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. —
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3. eyendy Érs.-k. 177. eendi Döbr.-k. 314.
Plur. 1. —
2. eienditec Münch.-k. 182. eyendytek Jord.-k. 646 : 6.
3. eyendyk Sándor-k. 7.
C o n d . Sg. 1. —
2. ennél Tel.-k. 210. eennel 3&nk.-tör. 13 : 17. eenneel uo. 12:17.
3. ennec Münch.-k. 74. ennek Ehr.-k. 17. Tih.-k. 63. etnnec
Debr.-k. 247. eenneek Érdy-k. 167. enneiec Tel.-k. 208. enneiek
Döbr.-k. 416. Debr.-k. 79. enneyek Winkl.-k. 317. Érs.-k. 400.
Péld. K. 2.
Plur. 1. ennenc Tel.-k. 208. eenneenk Jank.-tör. 11 : 19.
2. ennetőc Tel.-k. 208. eenneetek Jank.-tör. 11 : 13.
3. ennenec Münch.-k. 64. ennenec Tel.-k. 207. ennének
Dom.-k. 266. Weszpr.-k. 45. eenneenek Csem.-tör. XIX. a. Érdyk. 136/7.
Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. —
3. enne Döbr.-k. 253. enneie Guary-k. 87. enneye Corn.-k.
319. Dom.-k. 267. Lázár Z.-k. 300.
Plur. 1. — 2. —
3. enneiek Nád.-k. 216. Debr.-k. 197. enneyek Érs.-k. 437.
enneyeek Winkl.-k. 180. enneeyek Érs.-k. 8.
l m p e r . Sg. 1. —
2. egei Székelyudv.-k. 243. Lobk.-k. 202. égel Bécsi-k. 5.
egei Münch.-k. 140. egei Döbr.-k. 445. Vitk.-k. 39. Guary-k.
112. egeel Winkl.-k. 299. egyel Apóst. 16. Horv.-k. 23_>. Nád.-k.
80. egiel Debr.-k. 74. egyel Csem.-tör. XII. a. eegyel Jord.-k.
252 : 26. Jank.-tör. 12 : 27. Érdy-k. 287.
2. egec Bécsi-k. 36. egec Münch.-k. 94. egec Vitk.-k. 38.
Guary-k. 112. egek Bod-k. 14. égek Székelyudv.-k. 77. egyek
Érs.-k. 166. egyk Lobk.-k. 296. egyeek Érs.-k. 177. eegek Jord.-k.
493 : 18. eegyeek uo. 102 : 9. Érdy-k. 372.
Plur. 1. egonk Winkl.-k. 145. egőnc Nád.-k. 156/57. egőnc
Münch.-k. 148. ogyonk Érs.-k. 11. egyeivnk Ehr.-k. 99. egywnk
Jord.-k. 582 : 33." eegywnk uo. 140 : 22.
2. egetek Döbr.-k. 313. egetec Bécsi-k. 58. Münch.-k. 24.
egetek Döbr.-k. 405. egietek Virg.-k. 51. Weszpr.-k. 47. egyetek
Dom.-k. 82. Apóst. 14. egyetők Lázár Z.-k. 116. eegyetek Jord.-k.
105 : 19. Csem.-tör. V. a. eegyetók Jord.-k. 31 : 15. eegyeetök
uo. 46 : 11.
3. egenec Münch.-k. 82. egenec uo. 86. eegyenek Jord.-k..
252 : 33. éégyenek Székelyudy.-k. 95.
Tárgyas rag. Sg. 1. egem Székelyudv.-k. 250. egem Münch.k. 150. egem uo. 160. egyem Ehr.-k. 103. Érs.-k. 534. Lázár Z.k. 303. eegem Winkl.-k. 146. eegyem Érdy-k. 10. eegyem Csem.tör. XI. b.
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2. egied Virg.-k. 74. egyed Dom.-k. 308. eegyed Jord.-k..
233 : 33. eed Jord.-k. 741 : 32. Érdy-k. 429. Thewr.-k. 55.
3. eegye Jord.-k. 259 : 22.
Plur. 1. —
2. egetec Münch.-k. 64. eegyetek Jord.-k. 31 : 20. eegyeetek
Csem.-tör.""XXII. a. egeeVk Winkl.-k. 146.
H a t á r o z ó i g e n é v : euen Ehr.-k. 27. éuén Münch.-k.
100. éuén uo. 124. euén uo. euen uo. 133. euen uo. 33. evén
Jord.-k. 559 : 26. ewen Tel.-k. 280. Peer-k. 1 l V Weszpr.-k. 45.
eueen Nagysz.-k. 195. Dom.-k. 281. eveen Dom.-k. 61. eeween
Érdy-k. 416.
P a r t . p r se s.: eűo Apor-k. 73. euőnec Bécsi-k. 263. euőc
Münch.-k. 60. euocnec uo. 41. evőknek Nád.-k. 151. Winkl.-k.
142. éuoknec Münch.-k. 81. éuSkét uo. 54. etvóból Jord.-k. 340: 14.
P a r t . p e r f.: ki latuan Ötét az almából otnec lennye Tel.k. 209. vethkezthem . . . thermezethnek felethe való etthembe
Gyöngy.-k. 62.
F a r t . f u t . : eiendő'í eendo Érs.-k. 538.
I n f . enni Münch.-k. 35. Debr.-k. 179. Guary-k. 74.
Weszpr.-k. 16. enny Winkl.-k. 147. Dom.-k. 222. Lányi-k. 142.
Érdy-k. 217. Weszpr.-k. 143. Érs.-k. 16. Sándor-k. 37. eni Vitk.k. 46. eenny Jord.-k. 68 : 4. Jank.-tör. 11 : 27. Érdy-k. 76.
Személyragozva: ennem Münch.-k. 62. Apor-k. 62. Döbr.-k.
179. énem Virg.-k. 117. ennem Münch -k. 161. eennem Jord.-k.
437 : 18. eennőn{\) Winkl.-k. 289. enőm Tih.-k. 45. ennom Winkl.k. 299. Weszpr.-k. 45. — meg enned Münch.-k. 63. enned Döbr.k. 432. Winkl.-k. 116. ennód Nád~-k. 387.— ennie Nád.-k. 535.
Lázár Z.-k. 83. ennye Marg.-l. 70. Érdy-k. 229. Kriszt.-l. 11.
eennye Jord.-k. 470 : 28. [hog . . . nem kellene hwíth eennye
Érdy-k. 136.] — meg ennonc Münch.-k. 182. ennwnk Tel.-k. 273.
eennywnk Jord.-k. 646 : 3. eennwnk uo. 141 : 7. eennwnk uo.
139 : 20. Csem.-tör. XX. a. — ennetec Münch.-k. 214. ennetek
Döbr.-k. 313. eenytek Jord.-k. 261 : 18. eennetek uo. 44 : 21. —
enniec Münch.-k. 82. enniec uo. 34. enniek Döbr.-k. 118. ennyk
Lányi-k. 122. ennik Lázár Z.-k. 78. angyalok neky ennyet zolgalaanak Érs.-k. 519. enniők Weszpr.-k. 25. eenyők Jord.-k. 141 :
20. eenyók Csem.-tör. XX. a. eenyők Érdy-k. 589.

7. ív-.
I n d . P r s e s . Sg. 1. izom Bécsi-k. 37.
2. izol Bécsi-k. 255. yz'ol Jord.-k. 260: 4. izől Vitk.-k. 49.
3. izec Münch.-k. 60. izek Apor-k. 83. izic Bécsi-k. 117.
Münch.-k. 107. Vitk.-k. 37. izik Bod-k. 17. ijzik Batthy.-k. 63.
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ifyk Székelyudv.-k. 330. izyk Winkl.-k. 351. Marg.-l. 13. yizik
Döbr.-k. 314. yzyk Csem.-tör. XXI. b. yzyk Fest.-k. 185.
Lobk.-k. 302. Érdy-k. 515. Érs.-k. 166. Peer-k. 56. Székelyudv.-k. 209.
Plur. 1. izfvnc Lobk.-k. 145. yzwnk Jord.-k. 372 : 3.
2. iztoc Bécsi-k. 203.
3. iznac Bécsi-k. 4. Münch.-k. 119. Nád.-k. 90. iznak
Bécsi-k. 48. Apor-k. 67. yznak Jord.-k. 433 : 3. Apóst. 15.
Keszth.-k. 169. Érdy-k. 8.
Tárgyas rag. Sg. 1. izom Münch.-k. 64. Döbr.-k. 107.
Tih.-k. 18. Guary-k. 78. yzom Winkl.-k. 147. Czech-k. 48.
Keszth.-k. 125. Thewr.-k. 286. Kulcs.-k. 121.
2. izod Debr.-k. 73.
3. iza Tih.-k. 160. iza Vitk.-k. 37. yzza Göm.-k. 313. izia
Münch.-k. 182. izya Nád.-k. 7. Göm.-k. 78. Érs.-k. 177. Lázár
Z.-k. 117. yzya Pozs.-k. 22. Érs.-k. 556. Székelyudv.-k. 339.
Plur. 1. yzywk Dubn. krón. (OklSz. 418.)*
2. iziatoc Münch.-k. 51. iziatoc uo. 92. iziatok Döbr.-k.
314. yzyatok Jord.-k. 417 : 20. Érdy-k. 433.
3. iziac Bécsi-k. 279. izsiak Döbr.-k. 255. yzzyak Jord.-k.
279:22. yzyak uo. 239 : 6. ifzak Batthy.-k. 269.
Prffit. 1. — 2. —
3. iuéc Bécsi-k. 87. iuec Guary-k. 103. iuek Debr.-k. 153.
Virg.-k. 48. 105. yivek Jord.-k. 386 : 24. jueek Dom.-k. 57 : 58.
yveek Döbr.-k. 199. yweek Winkl.-k. 167. Jord.-k. 545 : 28.
Csem.-tör. XI. b. Érdy-k. 432. ywéék Székelyudv.-k. 78.
Plur. 1. Iwank Tel.-k. 289.
2. yivtok Érdy-k. 309.
3. meg ivnac Bécsi-k. 175. yunac Münch.-k. 101. yunak
Debr.-k. 115. yionak Döbr.-k. 445/6. ynak Jord.-k. 61:32. ywanak Jord.-k. 505 : 2. Peer-k. 85. Érdy-k. 432. Érs.-k. 539.
Tárgyas rag. Sg. 1. yum Ehr.-k. 153. yom Döbr.-k. 478.
2. —
3 ; meg iva Nád.-k. 642. iua Debr.-k. 73. jva Dom.-k. 58.
ywaa Érdy-k. 433.
Plur. 1. — 2. — 3. —
P e r f . Sg. 1. ittam Bécsi-k. 80. ittam Nagysz.-k. 24. yttam
Jord.-k. 253 : 8. yicttam Érdy-k. 514.
2. ittál Bécsi-k. 236.
3. it Bécsi-k. 37. jt Péld. K. 38. Dom.-k. 47. yt () Péld.
K. 39. Érs.-k. 363. yth Winkl.-k% 296. Jórd.-k. 633 : 29. Érs.-k.
333. ith() Guary-k. 112. ytt () Érdy-k. 220. ywt uo. 450. ywth
uo. 276. yot Döbr.-k. 484.
Plur. 1. ittonk Döbr.-k. 318. yttivnk Jord.-k. 744 : 21.
yttwnk uo. 576 : 18.
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2. yottatoc Bécsi-k. 287. iottatoc uo. 303. yttatok Jord.-k.
263 : 22.
3. jttak Dom.-k. 297. ittak ( ) Érdy-k. 227. yttak () uo.
192. jtak Dom.-k. 87. ywttak() Érdy-k. 309. ytanac Lobk.-k.
80. ittanak Bod-k. 8. yttanak Jord.-k. 331:30. Apóst. 47. Érdyk. 88. yttanak Csem.-tör. X. b.
Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. —
3. jtta () Péld. K. 38. ytta () Érs.-k. 363.
Plur. 1. —
2. itattatok Dubn. krón. (OklSz. 418.)
3. —
F u t . Sg. 1. — 2. —
3. yandyk Winkl.-k. 296. Jord.-k. 633 : 32. Érdy-k. 432.
yandyth (!) Winkl.-k. 296. yhandyk Jord.-k. 433 : 32.
Plur. 1. — 2. —
3. yandnak Érs.-k. 129.
Tárgyas rag. Sg. 1. yandom Batthy.-k. 402.
2. —
3. ?ycm(/íj Döbr.-k. 314. ian^ia Ers.-k. 177. yyangya Jord.-k. 129:4.
Plur. 1. —
2. yangatoc Münch.-k. 182. y ángy átok Jord.-k. 646 : 7.
3. yangyaak Jord.-k. 331 : 27.
Cond". Sg. 1. — % —
3. ynneek Jord.-k. 160 : 20. Érdy-k. 167. jnneek Dom.-k.
88. ynneyek Érs.-k. 348.
Plur. 1. — 2. —
3. innanac Bécsi-k. 221. ynnanak Jord.-k. 189 : 11.
Tárgyas rag. Sg. 1. ynnam Nagysz.-k. 94.
2.
3. jnnaya Dom.-k. 4.
Plur. 1. — 2. —
3. innaiak Döbr.-k. 147.
l m p e r . Sg. 1. igám Münch.-k. 150. ygyam Érdy-k. 10.
Érs.-k. 534.
2. igal Székelyudv.-k. 243. igal Guary-k. 112. yljal Jord.-k.
338 : 5. ygaal uo. 254 : 25. igial Debr.-k. 74. ygyal Csem.-tör.
X. b. ygyal Jord.-k. 93 : 9. Csem.-tör. X. b. Apóst. 16. ygyaal
Jord.-k.'338 : 5. Érdy-k. 278.
3. igék Bod-k. 14. igec Münch.-k. 184. igec Guary-k. 112.
igic Vitk.-k. 38. ygyk Lobk.-k. 296. igyek Érs.-k. 166. ygyek uo.
363. ygeek Székelyudv.-k. 77.
Plur. 1. ygywnk Jord.-k. 47 : 15. ygyibnk uo. 43 : 10.
2. igatoc Münch.-k. 64. igatok Bécsi-k. 58. Döbr.-k. 433.
Batthy.-k. 401. igiatok Nád.-k. 159. Virg.-k. 51. igyatok Winkl.k. 146. Corn.-k. 120. ygyatok Jord.-k. 440 : 6. Apóst. 14.
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3. yqyanak Csem.-tör. X. b. ygyanak Jord.-k. 252 : 33.
Érs.-k. 539.
Tárgyas rag. Sg. 1. ygam Székelyudv.-k. 250. igám Münch.k. 65. Döbr.-k. 465. ygyam Csem.-tör. X. b. igyam Debr.-k. 613,
ygyam Winkl.-k. 163. Érs.-k. 55 : 6.
2,
3. iga Nád.-k. 183. ygya Péld. K. 51. Jord.-k. 170 : 5.
H a t á r o z ó i g e n é v : iuan Münch.-k. 33. Debr.-k. 203,
iuan Münch.-k. J24. yuan Ehr.-k. 27. Münch.-k. 133. jüan
Dom.-k. 281. yvan Jord.-k. 559 : 26. ywan Jord.-k. 386 : 26.
Érdy-k. 416. Peer-k. 118. yuuan Bécsi-k. 224.
P a r t . p r s e s . : horywo ember Jord.-k. 5 4 5 : 3 1 . bornac
iuoia Münch.-k. 34.
P a r t . f u t . : iando Münch.-k. 51. yando uo. 92. Döbr.-k.
404. Székelyudv.-k. 214. Érdy-k. 432. ywando Jord.-k. 4 1 7 : 1 8 .
I n f. ynny Lányi-k. 122. ynni Thewr.-k. 294.
Szemelyragozva: innom Münch.-k. 174. Winkl.-k. 289.
Döbr.-k. 484. Tel.-k. 264. Székelyudv.-k. 372. innom Münch.-k.
62. inom Virg.-k. 117. ynnő Jord.-k. 633 : 12. ynnom Csem.-tör.
X. b. innom Döbr.-k. 484. Jord.-k. 4 3 6 : 3 1 . Érs.-k. 6. — innod
Münch.-k. 174. innod Döbr.-k. 484. Vitk.-k. 49. ynod Virg.-k.
46. ynnod Winkl.-k. 295. Érdy-k. 177. Jord.-k. 633 : 16. Érs.-k.
538. Tel.-k. 370. — inna Münch.-k. 68. Guary-k. 33. inna
Münch.-k. 104. inna Nád.-k. 287/8. Batthy.-k. 427. jnya Marg.-l.
217. ynia Virg.-k. 105. inya uo. 45. innia Döbr.-k. 442. Debr.-k.
123. jnnya Dom.-k. 87. Péld. K. 38. innya Winkl.-k. 222. Bodk. 10. ynnya Winkl.-k. 222. Lobk.-k. 286. Jord.-k. 1 3 0 : 3 3 .
Ers.-k. 179. Érdy-k. 76. ynnya Csem.-tör. IX. b. ynnya uo. X. b.
•ynnya uo. XII. a. — [le yleenek eenny es ynnya Jord.-k. 6 8 : 4 .
enny walot ees ynnya walot kelly nekyk adny Lányi-k. 142. fe
enny, fe ynnya ne adnának Érdy-k. 154. enny es ynnya. . . kerefunk Érs.-k. 53. adyat . . . lelkemnek . . . veredeth meg ynnya
Lázár Z.-k. 32. elég volna mit enni f inna Guary-k. 74. hogi
feh enni feh inniah ne adnának Debr.-k. 179.] — ynnotok Ehr.k. 140. Jord.-k. 48ü : 20. Érdy-k. 432. — inniok Döbr.-k. 361.
ynnok Lányi-k. 122. jnnyok Dom.-k. 84. ynny ok Csem.-tör. X. b.
inniok Debr.-k. 73. ynnyok Jord.-k. 913 : 17. Érdy-k. 177.

Eredményeimet a következő pontokban foglalhatom össze:
1. Lesz, tesz, vesz, — visz, hisz, — eszik, iszik ragozása
szabályos megfelelést mutat.
2. MÉSZÖLY nézetét (MNyv. V. 18.): a vesz és viéz azonos
ságát a nyelvemlékek nem igazolják. Viv-nek visel származéka
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sohasem fordul elő vésel alakban. A vesz-nek csakis néhány íző
formája esik egybe a visz megfelelő idejével. (Debr.-k.)
3. Az egyes igealakokon belül szabályos hangmegfelelést
találunk : é : ö; i : ü; e—u : i—u ; e—o : i— o.
4. A prset. első és második személyében nagyobb számban
összevont alakok szerepelnek, pl. tevém > tém, töm, tevéi > tél,
tői. A tárgyas sg. 3. sz. kivétel nélkül teljesebb formát tüntet
fel: tévé stb.
5. A perf. -t, -tt jelét a lesz, tesz, vesz, eszik igénél leg
több esetben ö előzi meg. (Vö. teszek : töttem N.)
6. Az alanyi ragozás perf. plur. 3. sz. rövid alakjai mel
lett gyakoriak a hosszúak : lettek ~ lettének, tettek ~ tettének stb.
Már SIMONYI hangoztatja a TMNy.-ban (258. 1.), hogy mivel
az s£-nek semmiféle jelentésmódosító szerepét nem érezzük, joggal mondhatjuk, hogy a lesz, tesz stb. egyik tőalak számba ve
hető. Az sz eredetére nézve elfogadhatjuk BÜDENZ nézetét, sőt
HUNFALVY véleménye szerint egykoron talán minden ige prsesensképzővel volt ellátva.
A v a futurum kivételével magánhangzó előtt megmaradt,
a többi esetben elenyészett. Hogy a perfectumban vt>tt hang
változás történt volna, azt más köznyelvi adat nem igazolja.
Altalános hangtani jelenség, hogy első szótagbeli ev (eu)
> ő (vö. keuris > kőris); s hogy vn-ből nem lett nn, bizonyítja
az a körülmény, hogy óvni sem > ónni.
Mindez tehát arra a feltevésre vezet, hogy itt tulajdon
képpen három tővel van dolgunk: lé-, léi- és léu- (finnugor
szempontból *k ~> *?-, vö. NyH. 4 32.) tővel, melyekből az egyes
időalakok levezethetők, pl. *lei-sz- praes., innen magyarázható a
régi nyelv hosszú formája: lesz- stb.
Kendkívüli fontosságú az a tény, hogy igen sok esetben
etimológikus nyúlás helyett fonetikai növés jelenségével talál
kozunk, vagyis egy hosszú magán- vagy mássalhangzóval, mely
nek hosszúságát az etimológia nem igazolja, s így valószínűleg
a szótaghatárral függ össze.

Ismertetések és bírálatok.
F ö l d i J á n o s m a g y a r g r a m m a t i k á j a . Közzéteszi GULYÁS KÁROLY ma
rosvásárhelyi ref. kollégiumi tanár, a Gróf Teleki-könyvtár őre. Régi
Magyar Könyvtár. Szerkeszti HEINRICH GUSZTÁV. 28. sz. Budapest.
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 1912. 303 1.
Azt a kort, melyben FÖLDI JÁNOS nyelvtanát megírta, méltán
lehetne nyelvtudományunk hőskorának nevezni. Mint a népek hős
korában költészet és történelem, úgy egyesült e kor nyelvtudományi
törekvéseiben nyelvművelés és nyelvtudomány. E kor legfőbb kérdé
sei : a nemzeti nyelv közéleti és iskolai kultusza, a czímet jelző kife
jezések elől- vagy hátultétele stb. még meglehetősen távol vannak
attól, a mit manapság szorosabb értelemben vett nyelvtudománynak
neveznek világszerte. S bár e kor tiszteletreméltóan lelkes hazafias
törekvései ilyen tudományos szempontból határozottan visszaesést je
lentenek a régi hazai grammatikai irodalommal szemben i s : örvende
tes jelenségnek kell tekinteni azt, hogy FÖLDI nyelvtana hosszas, több
mint száz esztendős lappangása után éppen a Eégi Magyar Könyvtár
kötetei között megjelenhetett.
A kézirat történetét, kiadása módját egy előszóban SZILY KÁLMÁN
írta meg. FÖLDI kéziratával a GöiiöG-KEREKEs-féle ismert pályázaton
(1789) részt vett és első díjat nyert. Tudjuk, hogy a Debreczeni
Grammatika éppen FÖLDI és kiváló versenytársa, GYARMATHI SÁMUEL

később teljes alakjában megjelent Nyelvmesterének kézirata alapján
készült. így FÖLDI kézirata eredeti alakjában meg nem jelenhetett.
1805 július 15-én írja KAZINCZY PRÓNAY LÁSZLÓ bárónak:

«GYARMATHI

azzal álla bosszút a' Debreczenieken, hogy a' Brabeumot nem nyert
munkát ki nyomattatá. De az a' szerentse nem j u t mindennek, hogy
a' repudiált munka nyomtatót leljen. FöLDinek Grammatikája igy
maradt nyomtatatlanul». GULYÁS a kéziratot, melyet sokan kerestek
már, 1909-ben találta meg a marosvásárhelyi TELEKI-könyvtárban.
A mü eredetileg egy nagyobb verstani részszel fejeződött -be {1. e kia
dás 25—28. 1). E rész kézirata külön van meg a Magyar Nemzeti
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Múzeumban. Kár, hogy e kiadás közli a tartalomjegyzéknek verstani
részét is, holott e rész itt nincsen kiadva.
A mi mármost magát a művet illeti, közvetlen hatásról szó
sem lehet, minthogy ismeretlen volt eddig a nagy közönség előtt. Azt
a kérdést pedig, hogy mit vettek át a Debreczeni Grammatika szer
kesztői, a tüzetes egybevetés még nem dönti el, minthogy a D. G.
tudós, művelt szerkesztői előtt nemcsak ez lebegett, hanem a többi
pályázó is, sőt e pályázók mintái is, így főleg a korabeli népszerű
német grammatikusok, nevezetesen GOTTSCHED. E Z utóbbi természe
tesen hatott FöLDire, hiszen maga FÖLDI is hivatkozik rá, de azért
nem minden közvetlen GOTTSCHED-hatással magyarázandó FöLDinél,
a mi németből van véve, vagy tán egyezik is G. valamelyik munkájá
val, hiszen pl. műszavaink történetében a rendszeres német hatás már
korábban, már a hivatalos Magyar Grammatika (1781) Fzójegyzékén
megfigyelhető, s nem lehetetlen, hogy G.-től először a M. G. vette át
a műszóknak németből való magyarítását. Az sem áll, hogy FÖLDI
volt az első, a ki a szokásos tz helyébe az egyszerű c-t és cz-t aján
lotta, legalább részben semmi esetre sem áll, mert MIKOLAI HEGEDŰS
JÁNOS «A mennyei igazság tüzes oszlopához» czímű művének (1648)
utószavában (1. Corp. Gramm. 704. 1.) ezt írja: «A' C betót mi elég
erőssen ki mondgyuk. Azért jól irok azzal akármi szótis, e és i kö
vetvén, mint Ceger, Cigány és t. . .» s csak a mély hangok előtt
ajánlja a te-jegyet.
Ha mármost fölteszszük ama kérdéseket, a melyek e kor gram
matikai irodalmának értékelésénél figyelembe jöhetnek, t. i.: mi a
viszonya F. művének a n y e l v ú j í t á s h o z , a n y e l v t ö r t é n e t h e z
s a n y e l v h a s o n l í t á s h o z , akkor röviden a következőkben jelle
mezhetjük az előttünk lévő művet.
FÖLDI nem híve e művében a nyelvújításnak, de az észszerű újí
tást nem utasítja el a limine. Sőt midőn az -ás, -és, ~at, -et képzőket
fejtegeti (123. 1.) a «hasonlókból tett következés*) (így nevezi az ana
lógiát) elvére hivatkozva, az irat analógiájára egy teremtet szó lehető
ségéről szól, mely szerinte jobban felelne meg a creatum, creatura
fogalomnak, mint a teremtmény. «Itt kereskedhetnek tehát bátorság
gal az új szó kovátsok és e' féléket vehetnek fel inkább, mintsem
holmi idegen és jó következés ellen formált szükségszűlte új szókkal
homályosítják Nyelvünket*. (Vö. még 126. 1.).
Nyelvhasonlítása teljesen a régi héberes hasonlítás alapján áll,
s erre nagy határozottsággal többször visszatér (12, 74, 77, 91, 111,
207. stb. 1.). Hasonlítása teljesen külsőleges és többször nyelvhelyes
ségi czélzatú. De még ennél is fontosabb FőLDinél a nyelvtörténeti
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érzéknek teljes hiánya. Grammatikusok, kortársak művei a forrásai,
a nyelv régi stádiumai semmi formában sem érdeklik komolyan és
rendszeresen. Azt mondja ugyan előszavában, hogy ő «a' régi Magyar
Nyelvet* adta elő, de ezt úgy kell értenünk, hogy ő a helyes, az igazi,
a jó magyar nyelvet írta le, teljesen descriptiv módon, nyelvhelyességi
czélzatokkal, úgyhogy adatai lehetőleg nem lépik túl itt sem a szó
idézés kereteit.
De ennek objektív megállapítása a kegyeletes tiszteletből, melylyel neki tartozunk, semmit sem vehet el. Hála illeti még müve kiadá
sáért az említetteken kívül e vállalat szerkesztőjét, továbbá az Akadémiát
és SiMONYi-t is, kinek gondos keze-munkája meglátszik e kiadáson;
ám FÖLDI szemrontó kéziratának kiadása még ennyi fáradság daczára
sem lehetett hiba-mentes. L. 12—13. 1. a két lap között valami ki
maradt, mert így értelmetlen; 45. 1. Magyarul (s nem Maggarúl);
84. 1. szavainak (szavainek h.); 91—92. 1. a' Magánhangzók előtt,
kifejezés feleslegesen kétszer van; 104. 1. kivétel (kivetül h.); 125. 1.
végezeteket (vágezeteket h.) stb.
EUBÍNYI MÓZES.

Kisebb közlemények.
A magyar határozó igenevek képzői. A Nyr. májusi füze
tében (XLII. 193—199) BEKÉ ÖDÖN a -va, -ve, -val, -vei, -vdn,

-ven képzőnek a BuDENzétől eltérő magyarázatát adja. A három
képzőalak közös -v- eleme — úgymond — a tulajdonképpeni
igenévképző, ez pedig nem lehet más, mint az, a mely az =o, -ő
melléknévi igenévképző eredeti alakja. A -va, -ve a -val, -vel-hől
rövidült (vö. a -val, -vei névrag változatait); a -val, -vei ugyan
olyan -Z-ragos ablatívus, a milyennek én a -nál, -nél és a -val,
-vei névragot magyaráztam; a -vdn, -vén-hen pedig az -n a
lokatívus ragja, s az iá-, -é- személyrag.
A BUDENZ adta magyarázat (UA. 223) nehézségeit én is
mindig éreztem és sokat küszködtem velük. Két évvel ezelőtt
(1911 tavaszán) egyetemi előadásaimban visszatértem ahhoz a
régi fölfogáshoz, a mely szerint a határozó igenevek -v-je az =o, w
igenévképzőben lappangó -v-\e\ azonos. (Vö. JÁSZAY PÁL [1840]:
« . . . én a mondva-hdixi, betéve-ben az o-t látom v-vel felcserélve,
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miként ebben: nyelő és nyelv...))
EMNy. III. x Észrevételek
Lili. 1.; SZVOKÉNYI, FÁBIÁN ISTVÁN, VERESS IGNÁCZ : idézve Nyr.
XX. 70—71; ÖZILASI: Nyr. XI. 108, XII. 128). A -val, -vei alakot
én is -Z-ragos ablatívusnak magyaráztam, éppúgy mint most —
tőlem függetlenül — BEKÉ. S én is azt hittem, hogy a rag előtti
magánhangzó nyiltsága magyarázatra szorul, és magyaráztam is,
de nem úgy, mint B. (Mellékesen megjegyzem, hogy a -nál, -nél
és a -val, -vei ragra való hivatkozás nem szerencsés, mert az
előbbinek a magánhangzója hosszú, s az utóbbié is az volt.) De
nem kell azt a nyíltságot magyarázni; hiszen a e magánhangzó
van a képzőnek másik teljesebb alakjában is, pl. állandóak,
egyenlőek, hasonlóak, kívánóak, telelöek stb. (T.MNy. I. 279).
A -ván, -váw-nek elfogadtam azt a magyarázatát, a melyet
tudtomra RÉVAI adott legelőször (Antiqu. 314; Elab. Gramm. II.
798), s a mely azután másoknál is megtalálható (vö. CzF. VI.
706, 815; SZILASI: Nyr. XII. 129; SIMONYI, Die ungarische
Sprache 412), t. i. hogy a -va, -ve-h'ó\ alakult az -n raggal (vö.
öszve : öszvén NySz.; vissza: visszán NySz. MTsz.; -— vö. még:
extra: extrán "külön5; magam hallottam). BEKÉ magyarázata azon
ban mindenesetre figyelemreméltó, sőt talán jobb az előbbinél.
Hogy a -va, -ve a -val, -vei rövidülése volna {-val, -vei >
*-vá, *-vé > -va, -ve), azt nem tartom valószínűnek. Ha így állott
volna elő, akkor a magashangú alak magánhangzójának mindig
nyíltnak kellett volna lennie; már pedig hogy valamikor zárt
volt, arra vallanak a régi nyelvbeli kötözvö, födvö-féle alakok
(idézve: TMNy. I. 512), a melyeknek -vö-je csak korábbi -t'é'-ből
való lehet (vö. még: eve, küdvö, beszigetve, főzvö Őrség Nyr. VII.
4 1 7 , 4 2 0 ; süvö, üt/Ö, temetve a nyugati nyelvjárásterületen: BA
LASSA, A m. nyelvj. oszt. és jeli. 27, 33, 38). A -ve korábbi *-véből, s ennek megfelelőleg a -va<L-vá korábbi *-vá-\>o\ való.
Az ¥-á > -a, * s ^ > =<2 végzetet az -~á, =e latívus-raggal azonosíthatjuk.
Latívus olyan szerepekben, mint a -va, -ve-képzős igenév,
nem ritkaság. Ilyenek a módra, módjára, formára, mintára, ta
lálomra, bizonyára-félék (vö. SIMONYI, MHat. I. 176—178; II.
242), továbbá tele ( < Helé); a rokon nyelvekben: f. suomeksi
"finnül5, herroiksi 'úri módon 5 ; md. moksiks 'mordvínul 5 ; vog.
manéá (o: maníá) "vogulul5 (vö. FUF. Anz. VIII. 193), +jorliai
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'szegényül3, +pali 'szabadon', +kaliyái' "kellően'; osztj. sitaka
'békésen' (NyK. XXXV. 179), tagli 'könnyen' (NyK. XLL 165).
Az alakbeli külömbséget (-ou, -eü > ;o, -ö ~ -v-) annak tu
lajdoníthatjuk, hogy az igenévnek határozó-alakjai elszigetelődtek
a ragtalan alaktól.
SZINNYEI JÓZSEF.

Szláv o > magyar a.
ASBÓTH ily czímű bírálatának egyik helyével kapcsolatban (NyK.
XLI. 398) legyen szabad először is kijelentenem, hogy bár ítélete
szerény véleményem szerint némely pontban kelleténél szigorúbb és
hangja itt-ott kissé gúnyos is: legcsekélyebb okom sincsen miatta
megharagudni AsBÓTHra. Személyes sértés t. i. sehol sincsen benne,
hogy pedig sokkal nagyobb szigor és sokkal maróbb gúny sem árthat
a komoly törekvésű embernek, arra nézve megnyugtató példám lehet —
MELICH.

A tőlem fölvetett kérdés olyan nehéz és olyan bonyolódott,
hogy A. czikkének figyelmes átolvasása és kifogásainak komoly latol
gatása után sem nyilatkozhatom ma még arról, hogy meggyőzött-e
föltevésem helytelenségéről vagy sem. Véglegesen majd csak akkor
nyilatkozhatom erről, ha előbb kissé szélesebb körben is megvizsgál
tam az idetartozó (vagy legalább idetartozni látszó) jelenségeket.
Azonban addig is legyen szabad bírálatának néhány pontjára vonat
kozólag egy-két helyreigazítást vagy megjegyzést közölnöm.
1. A 384. lapon azt mondja rólam, hogy «éppen a legfontosabb
fejezetben, abban, a melyben új eredményhez jut, minden józan mód
szert arczúl csapott [!] és e g y szláv hang helyett — n é g y vagy ö tbó'l indult ki. Hiába hangzik a IV. fejezet úgy, hogy «Állandóan zárt
szótagban maradó szláv o», H. nemcsak szláv o-ról, hanem szláv a-ról
is beszél itt, sőt belekever egy-egy esetet, melyben az eredeti hang
T>, illetőleg í előtt álló B és ha MELiCHnek igaza van, hogy pünkösd
szavunk régibb pinkusti-ból lett, 1. MNy. 6:16, még egy régibb u-ból
lett o.-val is kedveskedik nekünk ebben a tarka összeállításban».
Csakugyan fölvettem az a-t tartalmazó adatokat is, ezt azonban
nem tudatlanságból tettem, hanem azért, mert nemcsak az e r e d e t i
s z l á v o hangok sorsára voltam kíváncsi (a hogy ezt A. kétszer is
mondja, 381 és 387, holott én egyszer sem mondtam), hanem általá
ban azon szláv jövevényszavaink o hangjaiéra, melyekről joggal föl
tehető, hogy mindjárt az átvétel pillanatától kezdve tiszta o-val hang-
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zottak a magyarban. Kérdés tárgya tehát csak az lehetne, hogy csak
ugyan nasalis o f-n volt-e a szláv a, s ha igen, csakugyan rögtön
tiszta o + n lett-e belőle a magyarban?
A. (385) arra figyelmeztet engem, hogy ő v a l a h a [1893-ban]
éppen e magyar szavak alapján «ahhoz a következtetéshez jutott;
hogy a magyarok nem o-t, hanem u-iéle hangot hallottak az orrhang
[n] eló'tt». E figyelmeztetés azonban teljesen fölösleges volt, mert na
gyon jól ismerem ez értekezését. Csakhogy ismerem minden más
(magyarul vagy németül megjelent) munkáját is, s így tudom, hogy
A. ezen föltevését SZINNYBI o l v a s á s i e l m é l e t é n e k m e g j e l e 
n é s e (1895) ó t a egyetlen egyszer sem ismételte, sőt több ízben (pl.
Árchiv XXV. 5 7 1 - 7 2 , Jagic-Pestschrift 241, Nyr. XXXI. 187) igen
skeptikusan nyilatkozik róla. Azt persze nem sejthettem, hogy GOMBOCZ 1912 ben megjelenő BTiirk. Lehnw.-jeiben Árpád-kori magyar
u > 6 változást fog hirdetni, a minek hatása alatt A. majd ismét
vissza fog térni régi föltevéséhez. Azon pedig valóban csodálkozom,
hogy A. (u. o.) még MBLiCHnek egy helyére is figyelmeztet engem (a
melyről különben szintén volt tudomásom), a hol ő azt állítja, hogy
a szombat-nsik egykor szumbota alakjának kellett lennie a magyarban.
Azért csodálkozom ezen, mert A. igazán nem szoktatott hozzá ahhoz,
hogy MELicHnek minden állítását szentírás gyanánt fogadjam. Ilyen
körülmények között tehát 1911 tavaszán (akkor készült dolgozatom)
teljes jogom volt azon á l t a l á n o s (nemcsak SziNNYEitől vallott) vé
leményhez csatlakozni, mely szerint a = nas. o + n. És teljes jogom
volt továbbá azt is állítani, hogy e szláv nas. o + n a magyarban
kezdettől fogva tiszta o + n-nek hangzott. Mindannak alapján, a mit
ma az Árpád-kori magyar hangrendszerről tudunk, ez egy cseppet
sem «merész tétel», sőt annyira természetes, hogy az onus probandi
semmiképpen sem engem terhel, hanem csakis azt terhelheti, a ki
ezt tagadni szeretné ; a jelen esetben tehát AsBÓTHot.
A szláv a ügyében tehát ez a válaszom: ha majd (legalább a
lehetőség határáig) bebizonyul, hogy a szláv a csakugyan un (co um)ként jött át a magyarba, akkor az ilyen a-hangú adatokat a magyar
o nyíltabbra válása kérdésének eldöntésénél természetesen nem szabad
többé figyelembe venni; mivel azonban ez 1911 tavaszán még egyál
talán nem volt bebizonyítva, azért eljárásommal semmiféle józan mód
szert sem csaptam arczul.
Hogy egy-egy i» (bodnár), b (csolnak) és u (pünközsd) hangú
adat csakugyan tévesen került a bizonyítás anyagába, azt szívesen el
hiszem, ha A. mondja. Pünközsd ügyében azonban meg kell jegyez
nem, hogy M. nem szlov. pinkusti alakból származtatja, ahogy A.
Nyelvtudományi Közlemények. XLH.
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mondja, hanem <k*pinko(u)stiy>-bó\, a mit «józan módszerrel)) csakis
úgy érthettem, hogy pünközsd szavunk szerinte *pinkoiti alakból szár
mazik, s csak másodsorban lehetne esetleg *pinkusti etymont is föl
venni. Bodnár és csolnak (kétségtelenül régi) jövevényszavainkat is
csak azért vettem föl a lajstromba, mert MIKLOSICH (Slav. El.) o hangú
szláv alakokból származtatja őket, a mi ellen addig tudtommal se
A.-nak, se másnak nem volt kifogása.*) Ha tehát e három szó is
segített volna a józan módszer arczul csapásában, akkor ez nem kizá
rólag az én bűnöm.
2. Hogy A. m a (GOMBOCZ könyvének megjelenése után) hajlandó
föltenni, hogy *alamozsna, Kozma ós prépost o-ja korábbi u-ból valŐ
(387—88), azt értem. Mivel azonban nekem MELICH e szavakra vonat
kozó adatainak mérlegelése alkalmával még nem állott rendelkezé
semre GOMBOCZ könyve, okvetetlenül arra az eredményre kellett jut
nom, hogy valószínűleg o hangú szláv alakokra mennek vissza. A leg
határozottabb túlzás azt mondani, hogy ezeknél e l e g e n d ő a M.-től
f ö l h o z o t t a n y a g l e g f ö l ü l e t e s e b b á t t e k i n t é s e arra,
hogy az ember az A.-tól óhajtott eredményre jusson.
3. Az apostol szónál (395) ismét nagy tekintély MELICH, mert
a z t t a r t j a , hogy a mai apostol régibb alakja apastal volt, s hogy
mai o-ját a lat. apostolus hatása okozta. S még hozzáteszi: «Igazán
érthetetlen előttem, hogy mi birta rá H.-t, hogy . . . szemben azzal
az el nem vitatható tényállással, hogy nyelvemlékeinkben apastal ala
kot találunk, szó nélkül úgy tüntesse föl a dolgot, mintha az apostol
szó második szótagjában megőrzött szláv o rejlenek*. Az el nem vi
tatható tényállás valójában az, hogy nyelvemlékeinkben egyaránt van
apastal és apostol (co apostol). M. és A. azt h i s z i , hogy apastal
a szabályos m. hangalak és apostol (oo apostal)-ban a lat. apostolus
hatását kell látnunk, én pedig azt h i s z e m , hogy apostol (omapostal)
a szabályos hangalak és apastal második a-ja olyan eredetű, mint pl.
galamb vagy parancsol második a-ja. Az egyik föltevés egyelőre éppen
olyan jogos, mint a másik.
4. A. (397—98) fölötte csodálkozik és sajnálkozik azon, hogy
nem vettem észre a komornyik szót, mert ha észrevettem volna és
összehasonlítottam volna a kamara szóval, akkor «önként fölvillan
hatott volna agyában az a gondolat, hátha a komornyik szóban nem
csak a zárt második szótagban, hanem az első nyilt szótagban is azért
maradt meg az o, mert később átvett szó!» — A komornyik szó
*) A bútor és korlát szavaknak a 386. l.-on (mint ma már belátom:
joggal) kifogásolt fölvétele is csak ilyen okokra vezetendő vissza.
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azonban nem kerülte el a figyelmemet s az a gondolat is «fölvillant»
agyamban; hisz éppen ezért — mellőztem a komornyik tanuságlételét
mind a III., mind pedig a IV. fejezetben! Ha a bosnyák, kondér,
maszka, koszperei és pokron!a szavakat mégis fölvettem, akkor ez ter
mészetesen csak azért történt, mert ezeket viszont régi átvételeknek
tartottam, és tartom őket részben még ma is.
5. Az akol-ról (386) azt mondja, hogy csak tévedésből kerülhe
tett arra a helyre, a hol tárgyalom, mert nincsen benne olyan o, mely
a magyarban állandóan zárt szótagban maradt volna. De igenis ilyen
a második o, mert e szónak nincsenek akolot, okolok, akolom-íéle rá
gós alakjai.
6. A török jövevényszavak o hangjaira nézve vö. MNy. VIII. 454.
Néhány esetben kétségtelenül igaza van AsBÓ'ranak s ez esetek
ben való szíves felvilágosításait hálás köszönottel fogadom, de hogy
a főkérdósben is igaza van-e, az még csak a jövőben fog elválni.
Addig, ha éppen úgy tetszik, továbbra is lehet régi szláv óból
m i n d e n k o r mai magyar a-t — várni.
HORGEB ANTAL.

Az. — BUDENZ, MUSz. 828. és 882. sz. a. a t-, s- és magánhangzós kezdetű fgr. mutató névmásokat még egy tőből valók
nak tartotta, úgy képzelvén, hogy a í-s kezdetű névmások vol
tak az eredetibbek, a többiek pedig ezekből fejlődtek, részint
t- > s- hangváltozással, részint a szókezdő mássalhangzó eltűné
sével. PAASONEN azonban kimutatta, hogy a fgr. nyelvekben há
rom külömböző pár mutató névmás volt már eredetileg is (FUF.
VI. 212, 116) A magyar az névmásnak fgr. megfelelői szerinte
tehát a következők: mordv. E. o-mbo, M. o-mba, o-má r anderer,
zweiter' (Mordw. Chrest. 552. sz.*) | votj. G. b-üri, d'-iin, J. o-tin,
MU. b-tin r dort, da'; G. o-tts, MU. b-tié Von dórt, daher, davon'; G. o-tst, MU. o-tsi, U. o'-íiéi c dahin'; G. %-ttie, MU. i-J-js,
ö-jse 'solcher (wie jener)'; G. o-z, M. o-éi, J. MU. o-éi, o'-zi
r
so, alsó' (WICHMANN, Wotj. Chrest. 617. sz.) J cser. urnbal Húlvaló, túlsó rész; ulterior, ulterior pars'; umbalnS (loc.) 'túl; -n
t ú l ; ultra, trans'; umbakd, umbak (lat.) f túl, túlra; in partém
ulteriorenr BUDENZ, Cser. Szótár 14.**)
A legutoljára idézett cseremisz adat az újabb szövegekben
nem fordul elő (sem GENETznél, sem PoKKKÁnál, sem BAMSTEDT*) A tő o-; a rajta levő képző a középfok képzője. (L.
UA. 282.)
**) Szintén a középfok képzőjével + -l vmihez tartozást
jelölő képzővel.
15*
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nól), s ezért n e m állapítható m e g -egészen kétségtelenül a m a 
gyar, votják és mordvin névmással való összetartozása. É n sze
r i n t e m inkább a kP. on§s, nyK. cvnes szó kezdő magánhangzója
felel meg az említett névmásoknak. Jelentése K.\MSTEDTnél: vorw á r t s ; künftighin' (SUS. Tóim. XVII. 4*). GENETznél mesék vé
gén ebben a szólásban szokott előfordulni: jóinak on§s, vidú
teúds (SUS. Aik. VII. 1, 3, 8 s t b . stb.). POKKKA szövegeiben ez
a mesevég így fordul e l ő : kCar. d'oma'k
tumba'k, mvi iSmba'k
(SUS. Aik. XIII. 3, 14). E z t GENETZ így fordítja: 'die sage [ging]
dahin, ich hierher 5 (62), a m i nyilván az előbbi fordítása is.
E szerint tehát on§s = 'oda', tenSS = 'ide'. Az kétségtelen, hogy
a teúds a td, tdde f ez' névmás származéka. Mindkét szó végén
az i lativusi rag, az -n n é k pedig valami képzőnek kell lenni.
f
(Nem lehetetlen, hogy azonos a finn tanne(k)
ide", HÍnne(k)
' o d a \ minne(k),
kunne(k)
""hová ?' megfelelő elemével.)
B E K É ÖDÖN.

*) Vö. m é g : möyes-oúds
CserSz. 148), möyes-ojdé

' h á t r a előre" Ocs. 2 3 . (SZJLASI.

' h á t u l s elöl 5 W E S K E 36 (SZIL. 143).
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Az v hang a mongolban és a törökben.
Jelen dolgozatomban a török-mongol ?;-hang történetét és
mai megfelelőit akarom vázlatosan leírni teljességre való törek
vés nélkül.
Tökéletes megoldást nem lehet addig elérni, míg tisztában
nem leszünk azzal, hogy hol kell ??-hangot feltennünk. A török
ben az y gyakran specziális török fejlemény régebbi n-hö\. így
pl. a genitivus végzetében: ótör. -yy, vö. mong. -un ~ -jin, csuv.
-§n s egyéb ragozási alakokban, pl. ótör. iliya 'országának5 <
*ilin-ga, kirg. ellna id.
Szó kezdetén sem a törökben, sem a mongolban nincs y,
s az «alapnyelvben» valószínűleg nem is fordult elő ilyen hely
zetben ez a hang. Azok a szók, melyek a tungúzban 37-nel kez
dődnek s a mongolban is megvannak, az utóbbiban </-vel kez
dődnek ; pl. yale- 'keresni' = mong. geli- 'űzni' (a jelentést ille
tőleg vö. «nachjagen»), yel- 'félni' = mandzsu gelme- id., mong.
gelme-lje- id.
Szótag végén lehet az y, q (k)-n és a, (p)-ö kívül még
egyes más mássalhangzók előtt is; így mindkét nyelvben elő
fordul yr, yl, yt, yd; hogy az ys, yn és ym is régi, az nem
bizonyos. Szó végén az y nagyon gyakori.
Hangzóközti török ??-nek a mongolban ya„ yg felel meg;
ez bizonyára régibb yq,, yg-bő\ magyarázandó.
Nagyon régi a mongolban az -yt-, -yd- > -nt-, -nd-asszimiláczió, mely az összes dialektusokban megtörtént; újabb kép
zésekben és jövevényszókban később újra mutatkozik yd, yt.
íme néhány példa a kölcsönös megfelelések szemléltetésére:
mong. ay 'vadászat, vad' = köztör. ay 'vad' || mong. ey
'szélesség (szöveté)' = köztör. ay id. || mong. ciy 'kemény, sziNy elv tudományi
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lárd' = kojb. sor, alt. kirg. stb. tyy id.; a török szó a mong.
ciy'&a, kb. ts'aygv, kaim. tsaygv, burj. sayga id. megfelelője is
lehet; a mong. ciy'qa, kh. ts'ayyv 'egyenest (pl. délre)' szóból
származik a kirg. sayqa id. || mong. tey 'egyensúly, teher (a
tevén)' = köztör. táy 'egyenlő5, 'csomó, batyu' stb. || kh. kaim.
mey 'ragadozó madarak étke' = ótör. ujg. stb. máy id. || mong.
qoy, qon'dulai, kaim. yond'Ha, kh. yonDal°e, kaim. yondvsyv,
yoyga stb. 'a czombon levő vastag hús' = kirg. qoy id. || mong.
sundala-, kh. SWIDVI-, kaim. sundl- 'valakinek a háta megett
ülve lovagolni' = köztör. soy 'hátsó rész, hátul, később' || mong.
marídu-, man'da-, kh. manDv-, kaim. mandl- 'jó állapotba jutni,
tökéletesedni, elterjedni, feljönni (a nap)' stb. = alt. tel. kirg.
stb. may 'eredmény, haladás' (kojb.) 'idő, szabad idő', kojb.
may'nan- 'elkészülni vmivel' || mong. doyg'ud- 'csengeni, zajon
gani, szemrehányni', kh. Doygvs-, DoygvD- id., *doy'si- > kh.
Doysi- 'szemrehányni' = ujg. joy, sor. coy 'szemrehányás' || mong.
meyge 'anyajegy' = alt. sor., csag. máy, kojb. mey id., oszm.
ban id. || mong. miy%an '1000' = ótör. byy, kirg. myy, alt. kojb.
muy, oszm. bin id. || mong. ó'yge, kh. iiyga, kaim. öyg9 'előrész,
szín, fény', mong. öyge're- 'elmenni vmi mellett' = ótör., köztör.
öy 'előrész', csuv. um id. || mong. ^qay'g^a > kh. yaygv 'fából
való sipkamodeír, mong. qay'qai, kh. yayyve (mint adj.) 'nagy,
magaskerekű kocsi; nagyobb tehernyereg' = ujg. qay 'kocsi',
kún qay a 'deszka', kaz. qayga 'a nyereg farámája' || mong. qaya^ai
'erdős és bővizű vidék' = kumand. qayai id. || mong. gaygi 'újsá
gok, hír' = ujg. jayy, kirg. $aya, tub. na, oszm. jany, jani,
csuv. S9n9 'új' || mong. toya^a-ji- 'lehajolni, fejjel a földet érinteni,
fölfordítva lenni', toya^a-raa, 'bőrvágó kés', mong. Hoya^a-l- >
man. toygoli- 'bukfenczezni' (vö. kirg. toyqai- 'a fejjel a földet
érintve térdelni', alt. toyyraq, kojb. toyaraq 'bőrvágó kés') =
szag. tuyar- 'megfordítani' || mong. aya,ar, aya,ar[qai 'hasadék,
szakadék' = kirg. ayar 'folyópart messziről nézve' || mong. aygir
'vöröses sárga; vöröses sárga kacsa' = jak. ayyr, alt. ayar, csag.
ayqur, ayqir, kirg. aygar 'vöröses sárga kacsa, turpan', man.
aygir id. || mong. ayqan, ayqa'lan 'kezdetben, először' = ótör.
ay-ilki 'a legelső', kirg. ayqy- 'elsőnek lenni' (> szamO. aykői
'első') || mong. aykil- 'erős szaggal bírni', kaim. aykl-, aykl(kayfai-, kaykl-) id. = kaz. ayqy- id. || mong. *key'ke-ji- 'széles-
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nek és üresnek lenni 5 (pl. egy nagy ház)', kh. %ey%i-, kaim.
keyki-, keyki- id. = tel. kay[ká- "üresnek, pusztának lenni',
köztör. kár) 'széles, tágas' || mong. teyke'ge 'testi erő5, kh.
feyk/e,
kaim. teyki, mong. teyke'li-gün 'izmos, erős5 == tel.
tayki- 'üdülni 5 ; vö. tavgi-szam. taykagá 'erős5, árja tayhista
'legerősebb5 || kh. müykya, kaim. möykö, mong. möyke 'örök'
(valószínűleg a későbbi kiejtés hatása alatt előállott helyesírás
*meykü helyett) = ótör. stb. máykü, ótör. báykü id. || mong.
oyqa, kh. kaim. oyyv 'a játékcsont helyzete, mikor egyenesen
megáll5, kh. oyyv'lüv- 'felfordulni5 = kirg. oyqa, uyqa (a játék
csontnak ugyanolyan állása) || mong. öykü're- 'felborulni, meg
fordítva feküdni5, öykü- id. ( > man. uyke- 'felborulni 5 =
tub. köykür- 'felfordulni5 ( < *öykür), csag. ö'y'tár- 'felfordítani,
kiönteni 5 || mong. qayqa'ji-, kh. yay/ne- 'egyedül, kiemelkedve,
magasan állni5 = tel. qayqai- id. ( < mong.), kkir. qayai- id.
(? < mong.) || mong. aya,a-, kh. kaim. aygv- 'nyitva lenni (a
szájról), éhesnek lenni 5 , kaim. aygvlzür 'madárfióka5 = kirg.
uyqa- 'éhesnek lenni 5 (? < mong.).
Általában tehát a következő a megfelelés:
*-yqmong. -yqtör.
-yq-

*-yk-yk-yk-

*-ya,-, *yg
-y%; *yg
-y- (kaz. stb. -yg-)

*-y
-y
-y.

Ha az ujgur és az arab írásban ng-t írnak, ezt ??-nek, nem
yg, ??r-nek kell tekintenünk, mert intervokális helyzetben már az
ótörökben y-t, nem yg- (vagy yf)-% írtak, pl. söyüs- 'harczolni 5 ,
böyür- 'bégetni5 stb. BADLOFF átírása szerint a kazániban s rész
ben a kirgizben is előfordul intervokális yg. A déli törökben
(oszm., azerb., krimi) az y fokozatosan és meglehetős szabályos
sággal w-né lesz: régibb biy, újabb bin '1000'.
A mongolban most a következőkép oszlanak meg a dia
lektusok : kh. burj. kaim. mogh. -yg-, -yg-, de a keleti mongol
ban (EUDNEV szerint) magánhangzók között -y-.
A hol ma egyes török dialektusokban (kirg. kkirg. csag.
tar. stb.) -yg-t találunk a várható -y- helyett, ott az illető szó
ebben az alakban átvett jövevényszó; ezenkívül a mongol yq,,
yg gyakran yq, -yk-vá lesz, pl. mong. toyq,aji- > kirg. toyqai-;
mong. aya,a- > kirg. ayqa-; mong. aygir > csag. ayqir, ayqur
16*

232

EAMSTEDT G.

J.

Másrészt a törökben az yq (yk) gyakran y (v. yg)-\é
válik, s ez az eltolódás, úgy látszik, párhuzamos a q>y válto
zással (aqa > alt. aya, jaqa > alt. jaya, köke're- 'kékülni5 > kirg.
kögör-). De sem ez, sem amaz a változás nem ment végbe tel
jesen egy dialektusban sem, hanem csupán itt-ott mutatkozik
különféle dialektusokban.
Éppen ilyen az yg (vagy y) > y változás, mely mind kronológiailag, mind földrajzilag homályos. Lássunk néhány példát:
mong. oyq^an cszent, isten, istenszobor' = ujg. csag. oyan
'isten'.
mong. öyge-jin, kh. ijygn 'különféle (fajú v. színű)' = ujg.
ögün, csag. öyün 'különféle, más'.
mong. moyq.ul 'mongol' = csag. moyul, urj. möl.
mong. soygina 'hagyma' (vö. kínai tsuy id.) = nog. oszm.
csag. soyan id., alt. soyono, tel. oyono id.
mong. maygir, maygir'sun vad fokhagyma' = alt. tel. payyr
(tel. mayyr) id.
mong. saygi'sun 'madárganéj', saygi- 'ganajozni (madarak)'
= oszm. sayy (sanq) id. (kirg. saygyt- 'ganajozni (ragadozó
madarak) 5 < (?) mong.)
Vö. még tör. basyyyz "fejetek" > kaz. basyyyz; tör. boldyyyz
'lettetek' > oszm. bolduuz.
Ez a denazalizáczió az ujgur oyan után Ítélve már régi.
Azt lehetne gondolni, hogy miután az yg >y változás a török
ben végbement, a mongol ya,-t, legalább egyes dialektusokban,
(yy > ) 7-vel helyettesítették, s eszerint az összes fenti szók a>
mongolból volnának átvéve. Hogy azonban ez valóban így van-e,
az mégis kissé bizonytalan (vö. mong. *möyür'sün > kh. miig^rs
'porczogó').
A mongolban ugyanis yg>g>0 eltolódást konstatálhatunk,
s úgy látszik, mintha a mongolban az (erős) yq, mellett néhol
intervokális y is lett volna, mely hangsúlyos magánhangzó előtt
állott s először átmeneti y vagy w hanggá lett s később hosszú
magánhangzóban lappangóvá vált, azaz az y éppúgy eltűnt,
mint régebbi y és w. Pl.
kh. ^áygvr 'görbe kés' ~ kaim. kir id., vö. csag. qiyir
'ferde', kirg. qyyyr 'ferde, görbe', kaz. qyygyr id., tel. qyyyraq
'kés5, szag. kojb. qyiraq 'kard 5 . Más szó a tör. qyi- 'ferdének,
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rézsútosnak lenni', kaz. qyjyq 'ferde', ujg. qyjys- 'eltérni' =
kaim. klzy 'ferde, rézsútos'; kaim. kiyvs id. ( < tör. qyiyac).
kh. uygvsv 'gyapjú', Juancao nuy&a'sun id. ( > man.
nuygasun), keleti mong. oyyösu ~ kaim. nösn id.; palatális
magánhangzóval i s : kaim. nolr kaim. nölr mellett, kh. nölvr
'pehely, finom gyapjú5. A mongolból származik a tel. nöqqy
'pehely'. A megfelelő török szó: alt. juy 'gyapjú', tel. jum, kaz.
jen, csuv. sem id., csag. kun, alt. jüy. Bizonyára rokon ezekkel
a tung. iya'kta 'gyapjú', man. iygaya, iygala id.
mong. meyge, kh. kaim. meyg9 'anyajegy' ^ (P. M. MELIORANSKIJ, ApaÓB (DmiojiorB o MOHTOJIBCKOM'B H3HKB) moha (o:
mád v. ma) id.; köztör. máy id.
mong. möygün, kh. müyga, kaim. möygn 'ezüst, pénz' ~
(MELIOR. ibid.) mii id.; tunguz dialektusokban muyun, muygun id.
kaim. daygvra 'lárma, zaj, ünnep, ünnepi dal' «v mong.
daQu, kaim. dü 'hang, dal', düran ( < daq^rijan, ^daq^ra-q^an)
'visszhang, hang'; csag. jayqu 'visszhang', jak. saya 'hang',
sayar- 'beszólni'.
ótör. ujg. sayir, tob. siyir 'előhegység, hegyfok' ~> mong.
seger, kh. kaim. ser 'nyakszirt, hát, hegyhát, domb'.
mong. eygeske, kh. eygesek 'pirositó' «-•> mong. egeg, kh.
ÍG 'a szikla kiálló szeglete'; vö. ujg. dy 'arcz', sor. iy'ndk 'piro
sító', kún, csag. áy[ák 'áll', alt. tel. sor., kojb. ak 'áll'.
ótör. böijür- 'bégetni', alt. möyür-, jak. möyürüö- id. *>*>
kh. m%r-, kaim. mor- id., írott alak: mögüre-.
csag. büjüz, müyüz 'szarv', kirg. müjüz, alt. miis id., jak.
muos 'csont' «^> kaim. morsn 'porczogó', kh. miigors, kel. mong.
mögors, möjors (BUDNEV) id. Vö. tung. (CASTR.) muyorsun 'por
czogó'.
Itt még a következő tunguz-mongol szók jöhetnek tekin
tetbe : tungÜASTR. tiydn, tygen 'mell', man. tuygen id. (tung. >
jak. tyya 'tüdő'?) ~ mong. cigegi, cegegi, kh. tseDíi, kaim. tsedÉi
'mell', burj. séii id., cegedeg, kh. ts'egeDdk 'rövid, meleg ujjas',
ts'eDÉimdk id. ( > alt. cdgaddk, tel. cdddk; alt. cdjimdk id.) ||
tungCASTR. siyiksö, söyuwra 'harmat, dér' ~ mong. sigüderi
%armat' ( > ujgRADL. sigiidarin id.) || tung. toyar, tuyar 'tó,
sekély víz' <•*-> ? mong. vö. kh. tförtm, tóertm 'kis, sekély tócsa',
t\ nür id. 'tó' || tungCASTR. simyun, gold. siymö 'árnyék' ~

234

KAMSTEDT G.

J.

mong. següder, kh. $wí)ar, kaim. südr 'árnyék; életkor; szolga,
társ' ( > csag. sudár 'szolga, kisérő5, tel. 'takaró, ernyő') [| ? gold
jeygur 'farkas' ^ kaim. jürn, ami-jürn (mesebeli alak, körülbelül:
"szakállas farkas') > tel. jurun-muzaqai (1. EADL. Wb. III. 547).
Hogy a hosszú magánhangzók keletkezése ebben az eset
ben az y > g (f) fejlődésre vezetendő vissza s ezzel párhuza
mosan halad, azt olyan szavak is mutatják, mint: mong. noqfa
'kantár' ( > tör. noqta id.) > man. loyto id. < kínai luy-tou id. j[
man. niktan, liydan 'életelixir' < kínai Uy-dan id. ( > mong.
mint férfinév) || mong. cögüce, kh. tsvG'ts'a, kaim. tsökts0 'ivó
csésze' ( > kkirg. cocák id., alt. tel. cöcü id.) < indokínai, vö.
kínai tfuy-ge id. || mong. niq,ur, (MELIOE. ibid.) nijur, burj. ( >
jak.) nür, kh. nüJr, kaim. nur 'arcz' < kínai lien-drl id.
Ellenben az y-nek az urjanchaji (pl. möl 'mongol'), kojbal,
sor. stb. dialektusokban való eltűnése újabb keletű.
A mongolban, valamint a jakutban, csuvasban, oszmánliban és egyéb dialektusokban intervokális helyzetben gyakran
m-t találunk, holott a többi dialektusok ugyanazokban a szók
ban *y-t mutatnak. Ez az m, úgy látszik, nem szabályos fejlő
dés eredménye, hanem szórványosan és külömböző korokban
került az y helyére. A már fentebb tárgyalt -yq,- ( ~ f) ~ 0
váltakozás mellett tehát találunk yg ~ m «v» 0 váltakozást is,
azaz a mongolban az m magánhangzóhosszúsággal is váltakozik.
Ilyen körülmények között nehéz eldönteni, hogy m ~ 0 válta
kozásnál mindig *y-t kell-e feltenni eredeti hangul, vagy pedig
*m-t. Lássuk néhány példán ezeket a nehézségeket:
mong. kömül1 dürge 'mellszíj5 (kh. kaim. burj.) (> kirg.
ömüldrük, kojb. kömüldirik, csag. kömüldrük, oszm. kömüldürük
id.) ~ köztör. köyül 'szív, mell, kedély, szellem5 ~ kkirg. szag.
ko 'a test nemesebb részei mint a lélek székhelye', alt. tel. kun
'óhajtás, kívánság', mong. (*kögü, *küü > ) kaim. kü 'értelem,
kedv'. Talán a mong., alt. kün, kü régi egytagú szó, vö. mong.
kü[se 'kívánni', ótör. kü'zá- id. (denom. *-sa-val).
mong. kümün 'ember' (kaim. Ölöt kümn talán az irodalom
ból) «•*•» kaim. kün, Juancao ku-un id., kh. /uiy, %uy id. Itt vagy
*küyün-t (vö. ótör. küy 'rabszolganő'), vagy *küm'ün-t lehet
feltennünk (vö. szamO. kum, kup 'ember').
mong. kéme- vagy géme- 'mondani, gondolni, gondolkozni*
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~> Juancao ke-e, kaim. burj. ge- (és ge: kaim. gégéD), kh. ge-,
gd-, Ge- id. A magánhangzó rövidsége újabb keletű és a szó
enklitikus állásának eredménye (vö. tör. tá-, da- "mondani').
Valószinűleg idetartozik még a köztör. (ujg. stb.) káyá-, kdyd-s'tanácskozni'.
mong. tornácú 'meghűlés', kh. tfomü, kaim. burj. tomü
( = kkirg. tumö, kirg. tumau, jak. tumü id.) ~ ? tör. toy 'hideg,
fagyott5, toy- 'fagyni, megdermedni', jak. toyor- 'kihűlni'. Lehet,
hogy a tör. toy hangutánzó (vö. mong. toy, kh. t'oy 'nagyon,
erősen'), mint pl. kaim. dziy (— déiy gesn kitti 'csengő hideg')
legnagyobb hideg'. Itt-ott tom alak is előfordul toy helyett (1.
RADL. Wb.): kkirg. tomajak 'mezítláb, szegény', leb. tomojoq
'hóczipő nélküli', tel. tómul id. {-ul = mong. ula, kaim. ul°
'talp'). Valószínűleg idetartozik a jak. tymriy 'hideg, hidegség'.
mong. tomur&a, tomurcaq, 'szájkosár' ( > man. tomor%an 'a
vadászmadár sipkája') vö. csag. tumsuq, kojb. tumcuq, jak. turnus
'csőr', oszm. turnus-, tomus- 'bolhászkodni (madárról)' ~ mong.
toysi- 'csőrrel vágni' ( > jak. toysui- '[csőrrel] csipegetni v. vag
dalni'), kh. t'oysür 'csőr', kh. toysül 'harkály' (— alt. toyyrtqa
id., tob. tomurtqa id.). Vö. ? tör. (kirg. stb.) toyuz ( > alt. toyys,
oszm. domuz, donuz 'disznó'.*)
mong. cimiige 'velő, velős csont', kh. tsuimag, kaim. tsimgn
id. ~ csag. söydk, ótör. süyük 'csont', osem. söjük, sümük, jak.
uyuok, alt. kojb. sok id.
mong. qamar, qabar, mogh. qabar 'orr', kh. burj. yamvr,
kaim. %amr id. ( > tel. qamur id.) ~ tel. qayyryq 'orrsövény',
kkirg. qayyraq 'hegycsúcs', kojb. qáraq, qaraq 'orrsövény' «-*»
(mong. *qaa3urqJa[sun > ) kaim. •/ürj'üsii 'orr porczogója'. Ide tar
tozik még a mong. qay'sijar, kh. %aysar 'orr-él, orrszíj' (> man.
qaysiri, %aysara, kel. tör. qaysar 'orrcsont, orr-él', tel. qayíyr
'orrsövény'). A magánhangzó gyakran o-val váltakozik: man.
oforo (vö. mong. qabar) 'orr', tung. oyokto, hoygakta id.; mong.
qoy'sijar 'hosszú orr' vagy = qaysijar, kh. kaim. yaysár, %oysar
( > alt. qoyZor 'a féknek az orron és a homlokon levő része'),

*) Csuv. s§ms§ 'orr', melyet a tör. tumsuq- kai egyeztettek
= kaim. samsa, samsa, kh. samsv, samsne 'orrczimpa'.
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melynél a qosia^un, kh. kaim. %oéü orr, csúcs' hatására gon
dolhatunk.
[jak. omuk 'kopoltyú'] «^» tör. *opurt, kojb. ort, tel. űrt,
kirg. alt. urt, oszm. avurt, bar. aurt 'pofazacskó', bar. auríqy
'pofa5 ~ kh. öHs%, kaim. otsu 'pofazacskó' (írott alak: oq^ucin,
oocin id.).
[jak. yomuryduos 'rovar', vö. csuv. %urt-%§m§r r méh', oszm.
kar. qomuz 'rovar, féreg'] «**» csag. kirg. qoyuz 'rovar', tel. qopys,
alt. kojb. qös id. ~ mong. q^aur 'féreg, szú, féregrágta lyuk,
kukacz', kh. Gűr, kaim. burj. gür id. Kokon a tung. (Mólanges
Asiatiques VIII. 370) kap ér 'galandféreg'.
Több tekintetben nehezen magyarázható váltakozást látunk
a következő szóban (ha ugyan egyazon szóval van dolgunk):
mong. tegü- 'összeszedni, tépni', Juancao te-pü- id., man. tupe'gyüjteni', kh. í'm-, kaim. tü- 'összeszedni', 'felfűzni és össze
csomózni (pl. korallgyöngyöket)', kaim. tuddG 'csomó, köteg' ( >
jak. tütá'% id.), (MELIOR. ibid.) temgü- 'gyűjteni', jak. tűm- 'össze
csomózni', tima% 'csomó' ~ csag. tüg-, csag. kirg. tüi-, alt. sor.
tu-, oszm. döi-, düi- 'összecsomózni'; csag. tüg'má, kirg. tüimö,
oszm. döimd, tüima 'csomó', kirg. tüjiin 'csomó, köteg' stb.
Az eredeti hangállapot meghatározása már itt is több ne
hézségbe ütközik, de teljességgel híjával vagyunk minden krité
riumnak az ilyen példákban: mong. namuq, 'mocsár, mocsaras
tó' ~ ? mong. naq^ur, kh. nür, kaim. nür 'tó', (MELIOR. ibid.)
nawur- (*napur?, *nawur?) id. vagy alt. tel. kirg. csag. omurtqa
'hátgerincz', oszm. omurya, onurya (? *opur-qa, vagy ? omur-qa,
vö. omuz 'váll', mong. omuraq^u > kirg. omrau id.) «^* ? oszm.
omaga 'keresztcsont, farkcsont' ~ szag. alt. csag. krm. uca 'ke
reszt, hátsó rész', mong. uuca, kaim. ütsv, kh. w'ís'ü id. ( < *uivca).
A mongol p ~ m váltakozást természetesen nem szükséges
a jakutnak ugyanezen jelenségével összefüggésbe hozni, habár
bizonyos kölcsönhatás legalább egyes esetekben valószínű. Egé
szen külön áll a csuvas, melyben az p > m változás meglehe
tősen közönséges; pl. csuv. kSmSÍ 'szív' = köztör. köpül, oszm.
gönül; csuv. mai 'irány' = kaz. ypgai id.; csuv. %§m§r 'barna 5 ,
köztör. qopur id., mong. qopajur 'sárgásbarna 5 , kojb. szag. qör
id. (tör. > orosz KoypHÍi), vö. tung. kopnori 'fekete', tkp. 'kor
mos, füstös', vö. tel. qopursy- 'befüstölődni'; csuv. ySmSr 'méh'
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= kirg. qoyuz 'bogár'; csuv. éSmdl 'könnyű' = köztör. jayil, kaz.
§ir)dl id.; csuv. mai 'elő-, előrész', um ' e l ü l ' ~ tör. öy id., mong.
öyge 'előrész, szín'.
Teljesen független ettől a szórványosan előforduló y > m
változás az oszmanliban, melyben az y szabály szerint n-né
lett; pl. köztör. toyuz 'disznó' >oszm. domuz és donuz; *köylak
'ing' > oszm. gömldk, krm. gölmak (kaim. kildG id. < tör. köüak),
*söyük > oszm. sömük, sümük 'csont'.
Ha tehát az első és második szótag magánhangzója közt
y (vagy yg) általában elég könnyen konstatálható, több szónál
mégis kétségek és nehézségek merülnek fel. A dolog valószínű
leg úgy magyarázandó, hogy az y, j és w közt levő külömbség
a dialektusokban igen korán majd az egyik, majd a másik szó
ban elmosódott.
Megjegyzendő még, hogy különösen török dialektusokban
a y (g) helyébe szórványosan y lépett, pl. tel. jayalbai 'csíz' ~
kür. jayalbai (egy madár), mong. ^aq/ilmai id.; kirg. töyörök
'kör' ~ kkirg. tögürök ckör, kerek', mong. tögürig, tögüreg id.
mong. tögüge 'gyűrű, kör, kerék'; kirg. sayaryk 'a sátor tetőgyűrűje' ~-> mong. ccLQariq, id. (talán az árjából, vö. óind gakra
'gyűrű, kerék'); sor. ciyat 'ifjú5 ~ ujg. kún, tar. jigit, alt. jat
id., kaim. jed9 'ifjúság'; alt. tel. sayysqan 'szarka' = ujg. sor.
sayysqan id., kaim. éázya < sia^agaq^ai id.; tub. nas, tölös. ayas
'fa'=kirg. kaz. oszm. ayac 'fa', vö. kaim. aktit 'juhar'.
Nem homorgán mássalhangzók előtt az y gyakran meg
maradt, de itt is számos későbbi átalakulást találunk: p > g,
y > w, y > magánhangzóhosszúság. Pl.: ótör. ujg. tdyri, mong.
teyri 'ég, isten': kh. t'eygdr, kaim. teygr, jak. tayara, — tehát
betoldott magánhangzóval, — kojb. tegw, sor. tdgri id., —
t e h á t : y>g —, kaz. ttiyrd és tárd 'szentkép' (vö. kínai tien 'én');
mong. maylai, maynai 'homlok', kh. magne v. maygvl^e, kaim.
mayna, burj. (Chorinsk) mayái, burj. (Barguzinsk) malai id.
{1. RUDNEV, MaTepiajiH 196); mong. q^aysa 'pipa', alt. qayza,
jak. yamsa id.; mong. taysuq, 'csodálkozó', kh. tfamsvk id.;
mong. uysi- 'olvasni', kaim. umsi-, kh. uysi, unsi-, uyxs%- (hang
utánzó uy, wm-ból, mely az olvasásnál való mormolást utánozza).
Az -yn-, -ys-nek meglehetősen szabályos kh. megfelelői
~gn-, -y's- vagy -ns-.
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A mongol szóvégi y két- és többtagú szókban, a török
tanúsága szerint, gyakran g, k, *&, q-hől, tehát explozívából
keletkezett. PL: mong. celey Veder' = oszm. tar. calak, kaz.
cilák id.; mong. qalbay, kaim. yalwy (nagy sipka) = oszm.
qalabaq, krm. kaz. kirg. tel. oszm. qalpaq 'sapka'; mong. tarijalay 'szántóföld' (a végzetre vö. oszm. qyslaq 'téli szállás', kún
qyslau, sor. qystag id., csag. tarlay 'szántóföld' stb., tung. bilak
'lakóhely' (bi- 'lenni'). Hogy azonban itt minden esetben, a hol
y «*•» a, váltakozást látunk, a a, az eredetibb, azt nem vehetjük
bizonyosra. Másrészt az y mind a törökben (vö. BADLOFF, Phon.
§ 289), mind a mongolban váltakozik w-nel; pl. jak. yatyy,
kojb. sor. qazyy 'nyírfa' ~ urj. qadyy, kaz. qajyn, qain, csuv.
yurSn id.; ótör. tájiy 'mókus', alt. tly ~ ujg. tájin, kojb. tin,
kirg. tyjyn id., kaim. Ölöt tey (elavult) id. (? kaim. teygd 'apró
pénz', csag. kaz. tayká id.); mong. deley ' t ő g y ' ^ csag. tar. kún
jálin, szag. celin id.; ótör. ujg. alt. kirg. sor. qalyy 'vételár,
váltságdíj (a menyasszonyért)' ~ kaz. qalyn id. ~ szag. kojb.
kaz. qalym id. Vö. még a genitivus végzetét a törökben s a
mongolban.
Egyáltalában, a mi ezt a szóvégi y-t illeti, többtagú szavak
ban oly nagy az ingadozás, hogy nem lehet eldönteni, hogy itt
eredetileg valóban volt-e y, vagy pedig az y nem inkább g bői,
illetőleg n-hől fejlődött-e ? Erre a kérdésre feleletet adni nem
elégségesek az én ismereteim.
EAMSTEDT G.

J.

Néhány magyar jogtörténeti kifejezésről.
A magyar jogi műnyelvnek több szláv eredetű kifejezése
van. Ilyenek, hogy csak a nevezetesebbeket említsem: perdíti,
szavatolni, vádolni. Tudjuk, hogy e három szó a szlávságból
került a magyarba. Ha azonban ez eredetükből művelődéstör
téneti következtetést is akarunk vonni, akkor nem elégséges e
szavakat csupán nyelvileg vizsgálnunk; meg kell azokat tárgyilag, történetileg is vizsgálnunk. Kitűnő példa e tekintetben a
megye szó, a mely kétségtelenül szerb-horvát, esetleg szlovén
eredetű. A szláv nyelvi megfelelők ezek:
szerb medja (olv. megy á cgrenze') [ kaj.-horv. meja (olv. mejá),
medja (olv. megyá cgrenze') | szlov. méja (olv. méjd 'grenze').
A magyar szó vagy olyan szláv nyelvből való, a melyben a
X—XI. században is gy-vel hangzott a szó, s ez esetben szerb
nyelvi átvétel; vagy olyanból, a melyben j'-vel hangzik, s ebből a
j-8 alakból lett a magyarban a gy-s (vö. m. hajítani és hagyítani,
hajma és hagyma). Valószinűbb az, hogy mi gy-s alakot vettünk
át, tehát a megye szó szerb eredetű. E kétségtelen tényből azonban
szabad-e azt következtetnünk, hogy a magyar megyerendszer is
szerb eredetű? E kérdésre helyes feleletet csak úgy adhatunk,
ha a magyar megyeintézményt történeti fejlődésében vizsgáljuk
meg. Le kell róla mind azt hámoznunk, a mi rajta és benne a
XI. századtól a mai napig magyar fejlemény, s a szláv szóval
csak azt kell összehasonlítanunk, a mi a magyar megye az át
vétel idejében, a X—XI. század elején volt. A kutatásnak ez a
része, a melyet TAGÁNYI KÁROLY (Értekezések a tört. tud. köréből
XVIII. k. 6. sz.: Megyei önkormányzatunk keletkezése) oly fé
nyesen oldott meg, történeti. így egészíti ki a nyelvi kutatást a
történeti, és sok olyan műveltségtörténeti kérdés van, a melyre
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csak e kettőnek: a nyelvi és a történeti kutatásnak együttes
eredményei alapján kaphatunk helyes feleletet.
Az alábbi sorokban két nehezen megfejthető jogi műszóról
akarok értekezni. Meg akarom a két szót világítani abból a te
kintetből, hogy mit és mennyit mondhat róluk a nyelvtudomány.
A két szó ez: wzbeg, uheg. E két szóról a magyar tudományos
irodalomban többféle származtatást, értelmezést találunk, s ezeket
is elmondom.
Kezdjük az wzbeg-gél. Szent László Decretorum liber tertius,
caput Il.-ban ez van : «Veniant et illi omnes, qui dicuntur wzbeg
ad curiam . . . . Illi quoque, qui dicuntur vulgo wzbeg . . . . . . (1.
ZÁVODSZKY L. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli
törvények . . . 174. 1.). E decretumoknak TuRÓczi-féle kéziratában
uzbeth (1. ZÁVODSZKY UO.), mások szerint uzbech (1. a millenniumi
Corpus Jurist: I. 76.) fordul elő. A törvények nyomtatott ki
adásaiban wzbech is előfordul (1. MARCZALI, Enchiridion 98.).
E különféle variánsokból kétségbevonhatatlanul megállapítható,
hogy a szónak helyes irott alakja wzbeg és uzbech, wzbech. Ezek
az irott alakok állnak legközelebb a korukbeli kiejtéshez. Az
uzbeth alak, ha csakugyan előfordul, csakis a régi uzbech alaknak
hibás másolása olyan korból, mikor a szó már nem élt, s így a
c-nek az alakját, a mely a í-éhez bizonyos időben nagyon
hasonló volt, elnézték és í-nek másolták. A c-nek és a í-nek
összetévesztése a XV—XVI. századbeli magyar códexekben igen
gyakori.
Mármost mi ez az wzbeg, uzbech, wzbech ? Különböző korok
ban e kérdésre különbözőképpen feleltek.
SAMBUCUS 1583-ban a szót így értelmezi: «Vzbeg, facinorosi
ad aliquot dies inviolabiles.» Ezt átvette MOLNÁR ALBERT és szó
tárában ezt írja: «Vzbék, Facinorosi ad aliquot dies inviola
biles » (első kiadás; Uzbéc . . . . harmadik kiadás). PÁRIZ PÁPAI
szótárának BoD-féle kiadásában ezt találjuk: «Üzbéc, Üzbég:
szökött szolga, a' kit űznek.» Ez értelmezésben már benne van
az a származtatás, melyet a szóról KASSAI szótára nyújt (I. 274.),
írván ezt: «űz-beg, loco megűző, megkergető és kergetóssel megkapója a szökevény gazembernek)) (1. még NySz. III. 918.).
Az értelmezőknek egy másik csoportja úgy vélekedik, hogy
wzbeg, uzbech, wzbech szavunk a mai özvegy-nek XI. századi írott
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alakja. jERNEYnek «Magyar nyelvkincsek Arpádék korszakából"
ez. művében (106. 1.) ezt olvassuk: « . . . a' törvény Wzbeg
nevét . . . szökevény szolgákra mint eddigelő magyaráztatott,
alkalmazni nem lehet, sőt inkább szabad, úr nélküli emberekre,
honnan talán a' férj nélküli nőnek is özbegy, mostani szólás
szerint özvegy neve. Az ázsiai Uzbekek valóban szabad népek.»
Lehet, hogy az wzbeg (uzbech, wzbech) szót a mai özvegygyel jERNEwel egy időben mások is egyeztették (1. Nyr. XXXIII.
320.). Ezt az egyeztetést helyesnek tartotta SZABÓ KÁROLY is (1.
KÉZAI fordítását 97. 1.). JERNEYnek azon gondolatát pedig, hogy
az wzbeg (uzbech, wzbech) szóban az özbeg tatár nép nevével van
dolgunk, HUNFALVY fejtette ki bővebben. Ő a NyK. V. 273—275.
lapjain ezt írja: az wzbeg szót «bátran özbeg-nek olvassuk, mert
a szót a török nyelvekből ismerjük. Az öz = maga és beg, bej —
fej szókból van összetóve, s azt jelenti, ki önmagának feje, homo
sui j u r i s . . . özbeg tatár a független tatár. Most özbeg-nék híjják . . .
azon néptörzsöt, mely . . . . a khivai, bokharai és khokandi
khánságban meg a sinai tatárságban uralkodó fajnak tekintetik
a szó nálunk is s z a b a d e m b e r e k e t jelent v a l a . . . . azt
merem állítani, hogy a szt. István előttti magyar pogány állam
ban a rabszolgák társadalmi neve örek, a szabad embereké pedig
özbeg vala.» HUNFALVY idevonja az Izbék tulajdonnevet is s ezt
is az özbeg népnév változatának tartja. A török özbak népnévről,
a melyre később szükségem lesz, meg kell jegyeznem, hogy az
csak az oszmanli és a csagataj-törökségböl ismeretes, s EADLOFF
szótára szerint (I. 1306.) a szónak ilyen jelentései vannak:
1. ein türkischer stamm, der jetzt bei Chiwa und Chodshent
lebt; 2. Özbak chan, der Özbák-Chan, ein selbstándiger Fürst,
Herscher; 3. schlicht, redlich, tapfer.»
Az wzbeg, uzbech, wzbech értelmezőinek harmadik csoportja
szláv eredetűnek tartja a szót és az átvett szláv szó jelentésének
megfelelően értelmezi. Ezt a magyarázatot LESCHKA fejtette ki
((Elenchus (Budae 1825.)» ez. művében. 0 azt tartotta, hogy az
ivzbeg szót üzbég, üzbég-nék kell olvasni, és hogy a jelentése
'nüehtling, fugitivus servus5, s hogy a lengyelből (zbieg) került
a magyarba. Szláv eredetűnek tartotta a szót MIKLOSICH is; ő
is 'servus fugitivus'-nak értelmezte a magyar szót, ide vonta az
Izbég tulajdonnevet is, s mindezt egybevetette az egyházi szláv
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'exitus 5 jelentésű izbég-gel (1. Nyv. XI. 221. is). Ezt az állítását
EtymWb.-jában is (1. bég szó alatt) fenntartotta.
Ez etimológiai megállapítás alapján egész a legutóbbi időkig
tartotta magát az a nézet, hogy wzbeg szláv eredetű szó, s hogy
a jelentése ^szökevény rabszolga5 (1. a millenniumi Corpus Jurisb a n : I. 77. 1. NAGY GYULA jegyzetét, továbbá BBKEFI E. A rab
szolgaság Magyarországon az Árpádok alatt 25.).
Legújabban az wzbeg szóról EEDÉLYI LÁSZLÓ «Magyarország
társadalma XI. századi törvényeiben» (Bp. 1907.) czímű művében
értekezett. ERDÉLYI a törvények wzbeg szavát egynek tartja az
itt alább tárgyalt uhug szóval; szerinte e szavakon jogilag «a
földesurak szabadosait, föltételesen fölszabadított embereit» kell
értenünk. Az wzbeg és uhug (KÉzAinál uheg) szónak azonos voltát
pedig így okolja meg (/7—78. 1.): «Az wzbeg szóban levő z betű
könnyen lehetett az eredetiben ch vagyis sor fölé emelt c és
rendes h betű, együttesen eh hangjel, a melyet azonban Szent
László korában z betű helyett is használtak. Ha mármost az
wzbeg-et wch(b)eg-Yiek olvassuk, megközelítjük KÉZAI uheg-jét;
ha pedig a be jegyeket elrontott w-nek vesszük, megkapjuk az
wchwg nevet, mely azonos vhvg-gdi]. Helyes kiejtése talán ohog.
A TuRÓczi-codex uzbech-je átalakítva uchbech-re, kiejtéssel ohbech,
ochabech, ochabe, úgy tűnik fel, mintha volna köze a szláv ochaba
szóhoz, mely 'mentes, szabad, felszabadított5 jelentésű.»
Az eddigiekben ismertettem az wzbeg szóra vonatkozó né
zeteket. Láttuk, hogy e nézetek igen eltérnek egymástól. A kö
vetkező sorokban mármost azt és csak annyit mondok el, a mit
és a mennyit az wzbeg szóról a nyelvtudomány segítségével
pozitive állítani lehet.
Az első kétségtelen tény, hogy a XI—XII. századi törvé
nyek XV—XVI. századi kézirataiban a szó wzbeg, uzbech, wzbechnek van írva. Soha olyan alak, a melyből a b hiányoznék, nem
fordul elő. Ebből, valamint a szóvégnek g-vel és ch-val (máso
lási hibából th-va]) való írásából kétségtelenül következik, hogy
a szó második fele -bég, -bek. Hogy szóvégi -g-vel -k a magyar
ban váltakozhatik, annak sok biztos példája van. így a hideg,
beteg, görög szavak, hogy csak egynéhány példát említsek, elő
fordulnak a régi nyelvben hidek, betek, görök hangalakkal is.
Mikép olvasandó azonban az első szótagbeli wz-, uz- ? Minthogy
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a -bék *-* -bég szótag magashangú, természetes, hogy ez sem lehet
más, mint üz, a szó tehát üzbég ~ üzbék-nek olvasandó. Tudnunk
kell mármost azt, hogy a mely magyar szónak első tagjában ü
hang van, annak volt vagy ma is van i-vel való alakváltozata
is. Az első szótagbeli ü az esetek túlnyomó nagy részében ere
detibb i-ből fejlődött. Csak egynéhány példát idézek a sok
közül: füge (alakv. fige), fül (fii), füst (fist), nyüst (nyist), 'pünkösd
(pinkösd), püspök (pispek), ünő (inŐ), Fülöp (F'ilep) stb.
Az első szótagbeli ü fejlődhetett régibb magyar o-ből is.
így pl. a tettem, vettem, lettem igéknek van tÖttem, vöttem, lőttem
változatuk is, s ez utóbbiból fejlődött néhány nyelvjárásban
Hittem, vüttem, Hittem. Ezzel a hangváltozással van dolgunk,
mikor törvény, sötét, rövid stb. helyett türvény (így DÉVAI B. M.
At tíz parantsolat ez. művében), sutét, rüvid stb. alakkal talál
kozunk* a nyelvjárásokban vagy a nyelvemlékekben. Ez ü-s alakok
egyikének-másikának szintén van i-s változata (vö. rivid, sitét),
általában azonban áll az, hogy etimológikus o-ből aránylag
újabban lett ü, s é'-n keresztül i. Ezt a nyelvemlékekből és a
nyelvjárásokból szépen be lehet bizonyítani.
Ha mármost az üzbég ^ üzbék szót a tárgyalt hangszabíílyosság alapján nézzük, akkor azt kell állítanunk, hogy itt csak
az első hangmegfelelésről lehet szó, azaz az üzbég ~ üzbék-beli
ii-nek kell hogy is változata is legyen; ö bői ez az ü nem fej
lődhetett, mert akkor a legrégebben feljegyzett alaknak ö-vel
kellene lennie; már pedig ó'-vel feljegyzett alakja e szónak egy
általában nincs, nemhogy ö-s alak a legrégibb volna. Az i-a
alakot csakugyan meg is találjuk tulajdonnevekben. Az egyik
tulajdonnév helynév. Pest- és Nyitra megyében van egy-egy
Üzbég nevű falu, s e faluknak más neve Üzbék, Izbék (így a
pestmegyei, 1. LIPSZKY Kepp.), Izbék (így a nyitramegyei, 1. uo.).
A nyitramegyei Üzbég ^ Izbék 1296-ban Izbegh (1. TAGÁNYI K.:
Nyitram. Közlöny VIII. 46.), 1342-ben Ezbeg (1. OklSz.) alakban
fordul elő. E faluk neve eredhet a törvényekben előforduló
üzbég ~ üzbék szóból (így talán a nyitramegyei), de eredhet
Izbég ~ Üzbég személynévből is (így talán a pestmegyei). Az
Izbég ugyanis személynévül is előfordul XII. századi emlé
keinkben. E századból három adatunk is van rá, hogy a győri
püspököt Izbég-nek hívják; ez adatok a következők: 1150 izbeg
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episcopus, 1152 episcopi izbeg (1. OklSz.), 1156/1412 Izbegk
episcopus.
Mint láttuk, az üzbég ~ üzbék szónak mint tulajdonnévnek
Üzbég «^> Üzbék mellett Izbék, Ezbég, Izbég változatai vannak.
E különféle alakváltozatok azt vallják, hogy az az alak, a mely
ből a többi fejlődött, az i-vel való. Az i-ből fejlődött egyrészt ü,
másrészt é. (Hasonló esetek : fireszt ^füröszt ^ fér észt j firdik ~>
fürdik ^feredő j innep <-*•> ünnep ^ egyház stb.)
Ha mármost e magyar nyelvtörténeti hangszabályosság
alapján azt kérdezzük, hogy eredhet e a m. üzbég ~ üzbék ~
Izbék <~ Ezbeg a HüNFALVYtól közölt özbak (ez a helyes alak, L
KADLOFF Wb.) török népnévből, azt kell felelnünk, hogy ez a
magyar hangok fejlődésének története alapján lehetetlen. A ma
gyar szó alapalakja, a melyből a többi fejlődött, iz- kezdetű.
A török özbak szónak ilyen változata se ma nincs, se a múltban
nem volt. Lehetetlen az átvétel a magyar szó á-je miatt is, a
mely zárt é. A török özbak-beli a nyilt e; ezt támogatja aztán
az is, hogy a m. bég (pl. Ali bég) szó, a mely török hódoltság
kori szó, HELTAI műveinek tanúsága szerint (1. pl. Cancionale)
nyilt hosszú e-vel volt meg, a mi a török vokalizmusnak megfelel.
Ezek alapján állítjuk, hogy a m. üzbég (üzbék, Izbék, Ezbég)
a tör. özbak-bő\ nem jöhetett.
Vizsgáljuk meg mármost azt a nézetet, a mely szerint a
szó szláv jövevény. Itt a következőket kell előre bocsátanunk :
Van a szlávságban egy iz "ki-, -ból, -boT szó, nevezetesen:
ó-egyh. szláv iz, ÍZT*, bolg. iz, szerb-horv. iz, szlovén iz, cs., t. z,
lengy. z, or. iz, kisor. iz, z (1. bővebben BERNEKER EtymWb.).
Ez az iz- összetételekben is előfordul. Egy másik szó, a mely itt
tekintetbe jön, a bég% : bolg. bég cflucht', szerb-horv. Vtjeg (ua.),
szlov. bég (ua.), cs., t. béh clauf, flucht5, lengy. Meg Mauf, or. bégi>
lauf, kisor. b'ih ~lauf (1. BERNEKER EtymWb.). Látnivaló ebből,
hogy a bégi> jelentése: cfutás, szaladás, menekülés'. A szláv ÍZT>
és bég% szavakból való összetétel izbegk, a melynek jelentése
'kifutás, kiszaladás, kimenekülés'. Ez az összetétel nem minden
szláv nyelvben van meg, így pl. a szerb-horvátban ma nincs
meg. Az összetételre csak ezek az adataim vannak: egyh. szláv
(orosz szerkesztés, egy adat) izbegk f exitus' (Lex. p., SREZN. Mat.),
szlov. izbeg 'ausweg, ausflucht' (PLETERS.), or. izbégi, "stillwasser
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csak északi or. szó), kisor. zb'ih 'flucht'
t. zbeh beszaladás, lefutás' (BERNOLÁK), CS. zbéh Verlauf9
(BANK.), lengy. zbieg 'weglaufen, herablaufen' (LINDE).
Az adatokból az látható, hogy a szó az idézett nyelvekben
mindenütt e l v o n t f ő n é v , s jelentése: 'kifutás, kiszaladás,
kimenekülés, lefutás, leszaladás'. Ismeretes dolog mármost az,
hogy elvont főnévből is válhatik személyt jelentő szó. Ha valakire
azt mondom: 'ó te jóság!', ilyen használatból az elvont főnév
ből, a jóságból személyt jelentő szó is válhatik. Az izbégi> 'ki
futás, kiszaladás, kimenekülés' szónál is azt látjuk, hogy elvont
jelentéséből néhány szláv nyelvben kifejlődött a személy jelentése
is; ezt a másodfokú jelentést a következő nyelvekből tudjuk
kimutatni: egy 1349-ből való fehér-orosz nyelvi emlékben izbég
e g y s z e r t a l á n 'szökött szolga' jelentésben fordul elő, de erről
a használatról majdnem bizonyos, hogy csakis olyan vidéken
keletkezhetett, a hol erős a lengyel hatás, máskülömben a nagy
oroszból ebben a jelentésben a szó ki nem mutatható. A többi
idevágó szláv adat ez: cseh zbeh 'der ausréisser, der flüchtling'
(BANK); cseh-morva oklevelekből a XI. századból Zbeh személy
nevet is ki tudunk mutatni (1. ÉRBEN, Begesta I. k.), de lehet
séges, hogy ez a tulajdonnév nem egy a cseh zbeh közszóval |
lengy. zbieg 'ein weggelaufener, ein entlaufener, ein herumtreiber',
z b i e g klasztorny 'apostata, transfuga monachus' (LINDE) ] kisor.
zb'ih 'flüchtling, der űüchtige' (ZELECHOWSKI, HRINCENKO).
A cseh-lengyel-kisorosz nyelven kívül semmiféle más szláv
nyelvben az izbég (és az ebből lett zbieg, zbeh, zb'ih) személyt
jelölő konkrét jelentésben nem fordul elő. így pl. a szerb jog
történeti emlékekben szó van ugyan 'szökött, ura elhagyott emberek'-ről, azonban ezeket sohasem híják izbégeknek (1. DUSÁN
törvénykönyvét NOVAKOVIC kiadásában; a név itt pobéglhch, prébéglbch). Azokat a szerb-horvátokat, a kik a XYI. század elején
a török uralom alól Boszniából és Szerbiából Horvátországba és
Dalmácziába menekültek, szintén nem nevezték soha izbégeknek,
hanem wsA;oA;-oknak ('der entsprungene, emigrant').
Az izbég szó tehát nem akármely szláv nyelvben jelölt
'kimenekültet, kifutottat, kiszököttet', hanem e jelentése csakis
a cseh-lengyel-kiscroszból mutatható ki. Az én nézetem szerint
a magyar üzbég < izbég cseh-morva eredetű szó. Ez állítást hang(HRINC.),
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tanilag is be kell bizonyítanunk. E bizonyításunk azonban nem
egészen kifogástalan. A csehben ma zbéh a szó, a XIII. század
előtt pedig *zbég volt. Ez a *zbég alak a cseh nyelvészek egybe
hangzó nézete szerint régibb cs. *jzbég < *jbzbégT>-hő\ fejlődött.
Az a kérdés mármost, válhatik-e egy cseh *zbég < *jzbég-bő\ a
magyarban izbég. Mert hogy a magyarban izbég az eredeti alak,
s ebből fejlődött részint az üzbég, részint pedig az Ezbég, azt
fentebb bőven bizonyítottuk.
Nézzük először a *zbég alakot. Ha egy idegen szó két
mássalhangzón kezdődik, akkor ez a magyarba átkerülve több
féle változáson mehet keresztül. A változás egyik neme, hogy a
két mássalhangzó közé a magyar ejtéskönnyítő hangzót szúr be.
Zohor hegyünk neve a rajta lévő egykori benczés monostor
nevéből származik. A tótban ugyanis a zbor szó (eredetibb
sbor < s'b&orT.-ból) mint egyházi terminus technicus egykor 'conventus'-t jelentett. A hegyen levő 'conventus' = zbor nevéből
lett a Zobor tulajdonnév. Ez analógia alapján a cseh *zbég-bő\
m. *zebég-et várnánk, de ilyen alakja a szónak nincs.
A változás másik neme, hogy a két mássalhangzón kezdődő
idegen szó elé nyelvünk é'-hangot tesz. Ebből az é'-böl válhatik
i is, ö is, másrészt meg az i-ből, ö-ből ü is. A szláv styki^-bÖl
a magyarban isztik, isztike ~ üsztöke ~ ösztöke ~ észteké lett.
A ném. smack-ből nyelvünkben részint zamat, részint izmát (1.
MTsz.) lett. Ez alapon mármost azt lehetne állítani, hogy a cseh
*zbég-böl is válhatott a magyarban izbég, s ebből üzbég, Ezbég.
Bármennyire lehetséges is ez, mégis azt mondom, hogy a m.
izbég-né\ nem ezzel az esettel van dolgunk. A nyelvtörténeti
tények ugyanis a mellett szólnak, hogy nyelvünkben régen é, s
újabban * az ejtéskönnyítő hang az s, z -f- mássalhangzó-kezdetek
nél. Eégebben van eskola, estáp, Estvdn stb., s csak aránylag
újabban (mondjuk, a XV. sz. vége óta) iskola, istáp, István, stb.
Az izbég esetében pedig i a régi.
Valószínűbb szerintem az, hogy a m. izbég a cseh *jzbégből lett. A cseh szóból először *jizbég lett s ebből akkor, mikor
a szókezdő m. ji-ből i lett (1. erről MNyv. IX. 62.), keletkezett
az izbég. Hogy az ó-cseh -e-nek a magyarban zárt é felel meg,
arra biztos példa a Veszprém város nevében levő é (vö. cs. Bezprém,
1. erről a MNyv.-ben levő fejtegetésemet: II. 52.).
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Tárgyi tekintetben pedig azt mondom, hogy a zbég szó
X—XI. századi jelentése a csehben ez volt: 'kimenekült, kifutott,
kiszökött' (vö. szerb-horv. uskok 'emigrant, der entsprungene 5 ).
Valószínűnek tartom, hogy az üzbégek hazánkba m e n e k ü l t ,
falunként letelepedett X—XI. századi cseh-morva szlávok voltak,
a kik saját nyelvükön magukat a *zbég, *jzbég szóval nevezték,
8 ebből csinálta a magyar nyelv a maga hangtörvényeinek meg
felelően az izbég ~ üzbég szót. Hogy e m e n e k ü l t e k rabszolgák
voltak-e vagy szabadok, azt a szó jelentése alapján eldönteni
nem lehet. Szerintem e «menekültek» afféle hospites-nép voltak.
Szent László Decretumának e szavai tehát: «Veniant et illi
omnes, qui dicuntur wzbeg ad curiam . . . . Ilii quoque, qui
dicuntur vulgo wzbeg» helyesen így fordítandók: «Jöjjenek az
udvarhoz azok is mindnyájan, a kiket m e n e k ü l t e k n e k mon
danak . . . . Azok is, a kiket közönségesen m e n e k ü l t e k n e k
mondanak».
Történészeink és jogtudósaink az üzbég szóval egynek tart
ják a XI—XIII. századi emlékeinkben előforduló uhug szót. így
SZA.BÓ KÁROLY a KÉzAinál előforduló uheg szót iráshibának tartja
üzbég (szerinte = özvegy) helyett (1. KÉZAI ford. 97. 1.). Ez ugyanazonságot más kutatók is vallják (pl. MAROZALI, 1. az egyetemi
előadásai után készült jegyzeteket).
En azt állítom, hogy az uhug szónak az üzbég-hez semmi
köze; az uhug egészen más szó, s bár eredetét teljesen meg
fejteni nem tudom, mégis elmondom, mi az a pozitívum, a mit
róla nyelvészetileg kétségtelenül meg lehet állapítani.
A szóra öt külömböző adatunk van (négy ezek közül meg
van az Oklevél-Szótárban); az adatok időrendben ezek :
1079—1080: Huius uero deliberacionis me§ . . . . Gurcu
Strigoniensis comes . . . . Ábrahám uchuga . . . . testes habentur
(FEJÉRPATAKY szerint az uchuga valami méltóságot, állást jelöl ez
adatban) j 1131—41: Homines libertos quos wlgo vhvg uocant |
1135—1262. évi oklevél 1565. évi átiratában: Item Comes Lampertus homines quosdam nomine Bodyn, Stephan, Gyurka,
Laurentium, Gellan, quos Hungari Uhng [tollhiba Uhug h.]
vocant, pro anima filii sui Beyn, eodem tenoré seruire, currus
trahere, sacare et métere constituit Ecclesise» (1. FEJÉR. CD. IX.
5 : 105; az oklevélről szól KNAUZ, MonStrig. I. 86; itt a magyar
17*
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szó jelentése ugyanaz, a mit máskép e korban dusnok-nsik is
mondtak) | 1141—1161: Unum M^M^ Tomas [ 1282 körül (KÉZAI):
Vult namque sedes apostoliea, ut pagani ehristianis sint subiecti. Vnde üli captiui uheg nominantur (a mely adat mellett
nincs forrás idézve, az az OklSz.-ból vagy a NyK. XXXIV. 137.
lapjáról van véve).
A közölt öt adat tehát ez: uchuga, vhvg, uhug, uhugi, uheg.
Az egymás mellé állított öt adatban — más analógiák alap
ján — ezeket a szabályosságokat állapíthatjuk meg:
a) A pia ez szó az olaszban, a honnan vettük: piazza; biztos
dolog, hogy valaha a magyarban is *piacca-nak hangzott, s az
-a a magyarban tűnt el. Ilyen szó még pl. a beszéd is, a mely
a szlávságban, a honnan vettük, beséda, és biztos dolog, hogy
valaha a magyar szó *beszéda volt. Emlékezetünkbe kell idéz
nünk másrészt azt is, hogy a mai Vág, Örs, Bíbor latin emlé
keinkben, tekintet nélkül e nevek eredetére, így is előfordul:
Vvaga, Vrsa, Bibura. Ez ejtett és írott szóvégi -a-s példákkal
az uchuga-béli -a meg van magyarázva.
b) Abból a körülményből, hogy az öt adatban a g helyén
egyszer gi van írva, azt kell következtetnünk, hogy a szóban
levő g, gi betűt gy-nek kell olvasnunk. A magyarban csakis a
gy hangot írták hol #-vel, hol gi-vel, míg ellenben a g hangot
gi-vel nem jelölték. Erre a jelölésre példákat idéznem felesleges.
c) Ha egy szó írott alakjai közt w-val és e-vel Írottak vál
takoznak (vö. uhitg, vhvg és uheg), ez arra mutat, hogy a szóban
levő u-t M-nek kell olvasnunk, a melyből ö lesz, majd pedig ez
ö-ből e. A nem cnon, nicht' szó a HB.-ben num-nek, másutt
nem-nek van írva, ugyanígy a szem zum(tuchel)- nek van írva.
Ez az u ~ e jelölésben* váltakozás arra mutat, hogy az ilyen u-t
előbb M-nek, később ö-nek kell olvasnunk. Soha az nem történ
hetik a magyarban, hogy pl. a fok szót, a melyet régen fukn&k
írnak okleveleink, valahol /<eA;-nek jelöljék. A mélyhangú u, ebből
fejlődött o írott és ejtett alakváltozata nem lehet e. Ezért az
uheg ~ uhug adatokban levő u betű w-nek olvasandó, a szó tehát
magashangú.
d) A magyar helyesírás történetéből ki tudjuk mutatni,
hogy a h betűt régebben c/i-val írták. A Bihar, Mihály, Tihany
szót (hogy csak egynéhány idevágó példát említsek) legrégebben
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így találjuk emlékeinkben: Bichor, Michal, Tichon, s csak később
írják így: Byhor, Mihal, Tikon (1. NyK. XXXIV. 137). E tekin
tetben is szabályosan írt alak az uhug, mert legelső irott alakja
uchuga, s későbbi irott alakja uhug.
Az a)—d) pont alatt említett bizonyítékok a mellett szól
nak, hogy az uchuga, uhug, uheg szabályosan fejlődött szó, a
melyet a maga idejében így ejtettek ki: üchügya (vö. Szemera),
később ühügy, ühé'gy.
Igen valószínű, hogy ha ez a szó a magyar nyelvből ki
nem veszett volna, mai alakja ez volna: égy <^> ó'gy. Az olyan
magyar szavak ugyanis, mint Tétéiiy, Léi, Bács, bátor, szár stb.
valaha így voltak a magyarban: Tuhutum (olv. Tühütüm), Lehel
(olv. Lehel), Bachacs, bahatur, szahar (1. erről NyK. XXXIV.
134—136) stb. Minthogy mármost az uchuga (olv. üchügya), uhug,
uheg (olv. ühügy, ühégy) alakokban hasonló a hangtani helyzet,
ebből következik, hogy a szó ma égy ~ őgy volna. Mind e fej
tegetések per analógiám vannak kikövetkeztetve. Ha ismerni
fogjuk a szó eredetét, ez eredetismerettel bizonyára megerősítést
nyernek e fejtegetések, s ugyanakkor pontosobban fogjuk tudni
megmondani jelentését is. Egy azonban már most is bizonyos:
Az uhug szó n e m l e h e t íráshiba üzbég helyett, sem ingy-nek
nem olvasható, a mint JERNEY a «Magyar nyelvkincsek »51, 171.
lapján olvasta. Úgyszintén semmi köze sincs az Ohaba helynév
hez, mint ERDÉLYI LÁSZLÓ magyarázta (1. fentebb).
MELICH JÁNOS.

Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei.
(Első közlemény.)

Az ú. n. ural-altaji nyelvcsaládnak azt a sajátságát, hogy
az alárendelési viszony kifejezésére leggyakrabban az igeneves
szerkezeteket használja, már WIEDEMANN kiemelte.*) Azóta az
egyes nyelvek mélyebbreható ismeretével e tétel igazsága mind
jobban kitűnik, úgyhogy az igenevek használatát az ural-altaji
mondatszerkezet Ősi sajátságának lehet mondani. WINKLER H.
összehasonlító alapon vizsgálja az ural-altaji nyelvek mondat
tanát és az alárendelési viszony kifejezéséről ezt írja: «In dem
Satzbau des Uralaltaischen ist ursprünglich fiir Nebensátze aller
Art überhaupt kein Eaum, weil unbedingt das ganze Satzgefüge
ein adnommalartiger, geschlossener, einheitlicher, wortartiger
Complex ist, oder lediglich die lückenlose Verbindung eines
subiectartigen Teils mit einem prádicatartigen darstellt, wie
S t a d t - g r o s s = die Stadt ist gross; in beiden Fállen trat
alles nach unserer Auffassung Nebensátzliche als zeitliche, örtliche, begründende, conditionale . . . Nebenbestimmung zwischen
die beiden einzig wesentlichen Teile des Satzes oder Satzwortes».
Azután átvizsgálja az egyes nyelveket és arra az eredményre
jut, hogy az eredeti állapot mindenütt megtalálható, bár az
egyes nyelvek a környező indogermán nyelvek hatása alatt ősi
mondattani sajátságukból sokat veszítettek.**)
Igeneves szerkezetek neve alatt leginkább a melléknévi
igenévnek jelzői és határozói használatát szokás érteni; azon*) Über die früheren sitze der tschudischen Völker und ihre sprachverwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens. Keval 1838.
**) Der Uralaltaische Sprachstamm, das Finnische und das Japanische. Berlin 1909. 85. 1.
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ban az igeneves szerkezetek közé sorolhatjuk még azt az esetet
is, a mikor az igenév igei functiót tölt be. WUNDT négy osz
tályba sorozza a névszóknak igei használatát:
a) Nominalausdrücke für transitive Verbalbegriffe.
b) Nominalausdrücke für das Passivum und Beflexivum.
c) Nominalausdrücke für das Perfectum.
d) Nominalausdrücke für Nebenbestimmungen des Satzes.1)
E szerint az igeneves szerkezetek magukba foglalják: az
infinitivust, az igenévnek jelzői használatát, a verbum finitumot
helyettesítő birtokos személyragos igeneveket, az igenévnek hatá
rozói használatát és végül az igenévnek mint gerundiumnak
használatát.
Az osztják nyelvben az igenévnek mind e felemlített sze
repét megtaláljuk gyakori alkalmazásban. Az igeneveknek két
csoportját külömböztethetjük meg képzésük szerint. Az első cso
portba tartoznak a -í-vel képzett igenevek; e csoportot az infinitivus és part. imperf. alkotja. A másik igenóvkópző az -m- (és
nem -ma-, mint KARA FERENCZ írja 2 ); ide tartozik a part. perf.
és ezzel együtt a gerundium is.
A következőkben az osztják nyelv igeneves szerkezeteit
fogom tárgyalni. Igyekeztem mindenütt rámutatni a rokon nyel
vek hasonló eseteire; azonban a magyar nyelvet kivéve alig
találtam idevágó értekezést. A magyar nyelvre vonatkozólag leg
több adatot SIMONIÉI Zs. példákban gazdag munkájából merítet
tem; 3 ) valamint KÖNNYE NÁNDOR értekezése is nyújtott adatot. 4 )
A vogul nyelvre vonatkozólag legtöbb hasznát vettem BEKÉ
ÖDÖN, 5 ) PÓLAY VILMOS 6 ) és SZABÓ DEZSŐ 7 ) munkájának. A többi
fgr. nyelvből is igyekeztem, a mennyire lehetett, a hasonló szer
kezeteket bemutatni.
A következő szövegeket dolgoztam föl: «Zichy Jenő gróf
harmadik ázsiai utazása. V. kötet. Osztják népköltési gyűjte1

)
)
3
)
*)
5
)
e
)
7
)
2

Völkerpsychologie. Leipzig 1900. I. tartalom.
NyK. XLI. 43.
Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI.
Az -o, -ó'-képzős igenév a régi magyar nyelvben. Biidenz-Album.
Vogul határozók. NyK. XXXV.
A vogul infinitivus. NyK. XXXV.
A vogul szóképzés. NyK. XXXIV.
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meny. Az osztják nép hitvilágára vonatkozó hősi énekek, isten
idéző igék és medveénekek. REGULY ANTAL hagyatékából és saját
gyűjtése alapján közzéteszi PÍPAY JÓZSEF. Budapest—Leipzig.
1905. — Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. Közli: PÁPAY
JÓZSEF. Egr. Füzetek 15. sz.

Az előbbi szövegnek egyik nyelvészeti nagy fontosságát
eddig még nem emelték ki; csak BEKÉ ÖDÖN említi meg futó
lag, hogy REGULY gyűjteménye valóságos nyelvemlék *) Igen,
nyelvemlék, még pedig a nép ajkán fennmaradt nyelvemlék,
minthogy ezek az igék évszázadokon át élhettek a nép között
és ép kötött formájuk miatt megőrizték ősi sajátságaikat. Való
ban megérné a fáradságot a REGULY hagyatékában levő nyelv
nek a maival való összevetése, mert külömbséget lehet közöttük
találni. Ilyen külömbség pl. az, hogy a hősi énekekben sokkal
gyakrabban helyettesíti a verbum finitumot személyragos igenév,
mint a mai nyelvben. Viszont a mai nyelvben az infinitivus
használata elég széleskörű, míg az énekek nyelvében meglehe
tősen korlátozott a szerepe.
A hangjelölésben, bár talán helyesebb megtartani a fel
használt szöveg írásmódját, követtem az eddigi feldolgozókat és
annyi változtatást tettem, hogy a Népköltési Gyűjteményben
levő q, h. á, g, h. á, e h. s, e h. e, í> b. §, f h. i, vu h. u hang
jelölést használtam.
Rövidítések : Osztják népköltési gyűjtemény = NépkGy. —
Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. = Nyelvt. I. — A nagy
számjegy az oldalszámot, a kis számjegy pedig a sort jelzi.

I. A -f-képzó's igenevek.
A -t- a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév képzője.
Mind a két igenév képzőjének teljes alakja a NépkGy.-ben -ti,
-ti, -ta, -ta, a Nyelvt. I.-ban -ta, -cla, -ti, -di. Kérdés, hogy az
alaki egyezés véletlen-e, vagy pedig a két igenév azonos erede
tének eredménye. SCHÜTZ JÓZSEF két feltevést állít fel.**) Lehet
ségesnek tartja, hogy a két igenévképző közös eredetű, és pedig
*) Északi osztják szójegyzék. KSz. III. 87.
*) Az eszaki-osztják szóképzés. NyK. XL.

AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI.

253

a képző mássalhangzója deverb. névszóképző, a magánhangzója
pedig a lativus -a, -l ragjával azonos. Szóval a két igenév azo
nos eredetét lehetőnek tartja. Utal egyes esetekre, a mikor a
főnévi és a melléknévi igenév között jelentésbeli külömbség
nincs, illetőleg az igenevet főnévi és melléknévi igenévnek egy
aránt felfoghatjuk, pl. jöyol uerti jem ju% 'íjcsinálásra alkalmas
fa' NépkGy. 75. Itt az igenév lehet főnévi ós melléknévi igenév
is. Az ilyen szerkezet gyakori az osztják nyelvben, és itt a két
igenév teljesen összeesik. Mindazáltal szokatlannak tartja, hogy
a főnévi és a melléknévi igenév egyeredetű legyen, és ezért
valószinűbbnek gondolja, hogy a két igenév képzőjének mással
hangzója egymással azonos és pedig deverb. névszóképző, a
magánhangzója pedig egy mediopalatalis zöngés spiráns -^-ből
fejlődött; ez pedig az infinitivusnál a lativus ragja, a melléknévi
igenévnél pedig a nomen possessoris képzője.
A magam részéről valószínűbbnek tartom az előbbi ma
gyarázatot, vagyis hogy a két igenév eredetileg azonos volt. Igaz
ugyan, hogy a főnévi igenév jelző gyanánt csak nagy ritkán
használatos, de a melléknévi igenév annál gyakoribb mint czéljelző, tehát gyakran szerepel főnévi igenév helyett. A magyar
ban is egész közönséges a melléknévi igenévnek ilyen haszná
lata, pl. háló szoba, evő kanál, merítő edény (1. bővebben KÖNNYE
N.: Budenz-Album 196, 197. 1.). Ugyanezt találjuk a vogulban
i s : jüw térié nir-saiv at '/qnteuio 'megenni való vesszőbimbót
nem találunk 5 VogNGy. II. 365; minné porai'
jemtés 'elmenni
ideje lett3 (elmenő ideje lett) VogNGy. IV. 339. A finnben is
használatos a szenvedő ige jelenidejű melléknévi igeneve czélhatározásra: hán antoi veitsen
hiottavaksi.
Mindezekben az esetekben a part. infinitivust pótol. Jelen
téstani kapcsolat tehát a két igenév között lehetséges. Peltehető-e
tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév közös eredetű ?
SIMONYI az ilyenekben: «hallá holtát teremtőe istentől» HB.,
továbbá «Szeretik zsinagógában . . . állván imádkoztokat» Münch.k. 23. «Nézném a nap jöttét s lementét» PETŐFI stb. a h o l t á t ,
i m á d k o z t o k a t , j ö t t é t , l e m e n t é t szavakat ősrégi -íképzős főnévi igenévnek magyarázza,*) a melyet azonban később
*.) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 241.
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kiszorított a mai -ni képzős főnévi igenév. Ezt a főnévi igenév
képző -í-t pedig azonosnak tartja a melléknévi igenévképző -t
és -tt képzővel, minthogy functiójuk megegyezik. Ez a feltevés
nagyon tetszetősnek látszik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a
főnévi és a melléknévi igenév közös származása lehetséges.
Hogy pedig a melléknévi igenév lativus-raggal alkotható,
azt a vogul nyelv bizonyítja. SZABÓ DEZSŐ ugyanis a vogul -né
igenévképzőt a lativus -né ragjából magyarázza.*) A -né lativusi
jelentése tisztán látható az ilyen kifejezésekben: aném
tené
5
mater
tótén "nekem enni való valamit hozz VogNGy. I. 11.
%íi khwpjné jol májin ceste fekünni (fekvő) helyet adj' VogNGy.
II. 377.
Láthatjuk tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév
azonos lehet jelentésben és képzésben is. Azonban felmerülhet
az a kérdés, hogyan lehet egy határozóragos szó jelző. Ez nem
szokatlan jelenség; a magyarban is gyakori: 'tejbekása', 'borba
körte': borba rakott körte stb.**) SZABÓ DEZSŐ következőkép
magyarázza a vogul melléknévi igenév kialakulását, a melyet a
magyar ós a zűrjén-votják főnévi igenév megfelelőjének tart:
aném tené mater tótén cnekem enni valamit hozz'. E mondat
ban a tené mater könnyen alkothatott oly egységet, a mely
akkor is megmaradt, a mikor az ige elmaradt mellőle. Ezek
azután nem úgy voltak a nyelvtudatban, mint egy igének irány
határozója és tárgya, hanem mint jelző és jelzett szó. Az osztják
igenévnek fejlődését világosan mutatja a három következő mon
dat: uátli-igi louel séudrdi
laidm kasl ca Vatli-öreg magát
5
megölni fejszét keres Nyelvt. I. 1483. Itt tisztán czélhatározásra
szolgál az igenév; leti
lant c enni való étel' NépkGy. 38. Ez
igenevet mint czélhatározót is felfoghatjuk, de mint nomen objectit is. Ebből azután kifejlődött a nomen agentis : %onttl %O
'menekülő férfi' NépkGy. 38.
A magyar és a vogul nyelv analógiájának alapján tehát
nagyon valószínűnek mondhatjuk, hogy az osztják főnévi és
melléknévi igenév közös eredetű. Mindenesetre feltűnő, hogy a
három ugor nyelv eredetileg nem tett külömbséget a főnévi és
*) A vogul szóképzés. NyK. XXXIV. 423.
' ) SIMONYI Z s . : önállósított határozók. Budenz-Album 51. 1.
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a melléknévi igenév között, és csak később fejlesztette ki a kü*
lön funetióju igeneveket. Az osztják főnévi igenév, mint SCHÜTZ
is megjegyzi, most van kialakulóban. Az elkülönülés nemcsak
jelentésbeli, hanem formai is. Ezt a feldolgozott szövegből is
láthatjuk; a NépkGy.-ben az infinitivus aránylag ritka, míg a
Nyelvt. I. szövegeiben elég széleskörű a használata. A jelentés
ben történő differenciálódással együtt jár az alaki elkülönülés
is. Az inf. leginkább mélyhangú magánhangzót mutat a képző
ben, míg a melléknévi igenév képzőjének magánhangzója leg
gyakrabban magas hang.

1. Infinitivus.
A) Véghatározó infinitivus.
Az inf. mint lativus ragos deverbalis nomen eredetileg a
véghatározó kifejezésére szolgált. Az osztjákban ilyen functiót
leggyakrabban a piti 'kezd' igével tölt be, éppúgy mint a vogul
főnévi igenév a pati-\al kapcsolatban.*) A piti eredeti jelentése
'esik'; ezt világosan láthatjuk a következő mondatokból: yv§ atpvraina kiiar pitta pidds "éjnek idején alighogy kezdett esni a
dara' Nyelvt. I. 34 12 ; il-pidds 'leesett' Nyelvt. I. 54 3 . Ugyanez a
jelentése a vogul páti igének is. Eredeti jelentése mellett 'esik
valahová' tisztán érezhető a lativus, a mit az igenév fejez ki.
Ennélfogva jelentésének fejlődése a következő: először vmihez
készülést, vmire való szándékot fejezett ki; tovább fejlődik jelen
tése, a mikor a cselekvés beállását, elkezdését jelöli; ez azután
átmenetül szolgál a jövő kifejezésére, a mely szerepben szintén
megtaláljuk, bár nem gyakran.
A piti vmire k é s z ü l é s t , valami s z á n d é k o s s á g o t
fejez ki. A feldolgozott szövegben azonban e jelentése arány
lag ritka.
1. Atnemható ige infinitivusa: mosapvraitna sás
sertta
pidds 'egyszer vmikor a menyét varázsolni készült' Nyelvt. I.
72 15 ; lou tut silna iida pidds 'ö a tüz szélére kezdett (készült)

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 372.

256

SAKKADI NAGY JÁNOS.

jönni' Nyelvt. I. 10013; selta iojo-lv
y da pidds "aztán kezdett
(készült) bemenni 5 Nyelvt. I. 94 16 .
2. Átható ige infinitivusa: a) személyragtalan tárgy: kézi
loydtta
pidds ca kést köszörülni kezdte' Nyelvt. I. 33 1:l ; kezdi
svsna saudr %orda pitssli 'a kés hátával a nyulat nyúzni
kezdte' Nyelvt. I. 53 1 0 ; apsdl laidm tvial iuy eudtta
pidds faz
öccsének fejszéje van, fát vágni kezd' Nyelvt. I. 93 5 . — b) Bir
tokos szemólyragos tárgy: aps?l Ivrbdtsdli, labdtta
pitsdli faz
öccsét kipólyázta, etetni kezdte' Nyelvt. I. 31 1 4 ; lau§l
legatta
pidds 'a lovát kezdte (készült) kantározni' Nyelvt. I. 1258.
Leggyakrabban b e á l l ó c s e l e k v é s t fejez ki a piti.
Ugyanazt a fejlődésmenetet mutatja tehát, mint a vogul páti.
E szerepében leginkább a m o z g á s t jelentő igék mellett áll.
1. Átnemható ige infinitivusa: saudr naudrliiida
pidds
c
a nyúl ugrálni kezdett' Nyelvt. I. 1 2 ; i-mosaina kaslta
pitsdydii 'egyszer költözködni kezdtek' Nyelvt. I. 36 15 ; pa-mou eudlt
uai-yul ioytiliiida
pidds a foglyok távozta után a más
vidékről vaddal kezdett jődögélni' Nyelvt. I. 32 9 ; ittam loríddt
él Idd a pitsdt 'ím a ludak szállni kezdtek' Nyelvt. I. 42 12 ;
kamzti soziliiida
pitsdydn 'künn lépegetni kezdtek' Nyelvt.
I. 4 3 . ; yatdl tarida
pidds 'a ház inogni kezdett' Nyelvt. I. 9616.
2. Átható ige inf.-a: nöydlta
pitsdli 'követni kezdte'
Nyelvt. I. 16,..
Mozgással rokon jelentésű igék:
1. Átnemható ige infinitivusa: lou Üaldsta
pidds % ha
dakozni kezdett' Nyelvt. I. H 6 1 3 ; uátli-igi méta s
eudrántta
pidi)s 'a Vatli-öreg még inkább vagdalkozni kezdett' Nyelvt.
I. 1469. f
2. Átható ige infinitivusa: mur agetta
pitsdrjdn r népet
kezdtek gyűjteni' NyeWt. I. 38 6 ; Xvm'3uX wvrdaldda
pitsdli
'a koporsót méregetni kezdte' Nyelvt. I. 72/; itta yaddy yoi
öyht lezatta
pidds 'erre a házigazda a szánokat kezdte rendbe
hozni' Nyelvt. I. 1083.
Szokatlan az ilyen szerkezet: lou si yvm-iuydt %oza uandiiida
pidds 'ő a koporsókat nézegetni kezdte' Nyelvt. 1. 7 1 u ;
itt a tárgy helyett lativus-raggal ellátott névutós szó van.
Vmivé, v m i l y e n n é levest, e l v á l t o z á s t j e l e n t ő
i g é k : metta
pidds 'fáradni kezdett' Nyelvt. I. 9 10 ;
padta
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pid9S 'fagyni kezdett' Nyelvt. I. 16 5 ; imi-yili ramamddi
pidds
'az Asszony-unokája kezdett csendesedni 5 Nyelvt. I. 21 1 3 ; mou
iil fiald da pidds 'a föld megújulni kezdett' Nyelvt. I. 85 1 3 ;
ázat endmdi
pitsdt 'mindnyájan növekedni kezdtek' Nyelvt. I.
86 4 ; -/orda pitsst 'félni kezdett' Nyelvt. I. 16015.
M o n d á s t , b e s z é l é s t jelentő igék: poderta
pidds
'beszólni kezdett' Nyelvt. I. 11 1 7 ; uay dntta
pidds 'hívogatni
kezdett' Nyelvt. I. 34 15 ; ai mandu vuda pidds 'a kis mandu
kiabálni kezdett' Nyelvt. I. 4 9 n ; yöroy iay tuma uerda
pitsdt
'a yor&y (falvi) nép tanakodni kezdett' Nyelvt. I. 160 7 .
Más c s e l e k v ő i g é k inf in i t i vu s a :
1. Átnemható igék: sidi iioydltal eudlt %a,Vldda pidds 'a
mint így ringatja, egyszer csak sírni kezdett' Nyelvt. I. 7 10 ; in
lihy-loyypi %o kéiti
si piti 'aztán az élő-bálványos ember
varázsolni kezd' NépkGy. 272.
2. Átható igék: a) személyragtalan tárgy: lou ruygdthiiman
u a s-l is amdtta
pidds 'ő a vízbe gázolva réczefogót kezdett
állítani' Nyelvt. I. 32 16 ; Imi si mundi uoidt
kaudrta
pidds
'az asszony az előbbi faggyút főzni kezdte' Nyelvt. I. 17 9 ; yat
uerda
pitsdydn 'házat kezdtek csinálni' Nyelvt. I. 38 5 ; tas
lelt a pitsdydn 'a portékát kezdték felrakni' Nyelvt. I. 52 2 ; lou
tut vlda pidds 'ő tüzet kezdett csinálni' Nyelvt. I. 94 3 . — b)
Birtokos személyragos tárgy: íwzay yul líuel iets9s, puddl
pa
lida pitsdt 'a nyers hal evésével elkészültek, az üstöt is enni
kezdték' Nyelvt. I. 103 M .
A piti néha nem a cselekvés elkezdését, hanem inkább
vmire való képességet, tudást, a l k a l m a t o s s á g o t
fejez k i : ásni yodi al-puy dlda pitsdn 'medve, hogyan kezdtél
lélekzeni' Nyelvt. I. 6 15 ; mosa-keba aédn yodi
ioutliiida
pitsdn 'nohát, a hogyan az apád lődözött, olyanformán kezdtél
már te is lődözni' Nyelvt. I. 1634.
A piti ige a fokozatos fejlődés következtében végre a
j ö v ő kifejezésére is szolgál éppúgy, mint a vogul páti. Az igé
nek ilyen jelentése azonban aránylag ritka, mert a jövőt leg
gyakrabban a jelen idővel fejezi ki az osztják nyelv.
1. Átnemható ige: muy ittam í-sidi yvlda
pitlu 'mi
ugyancsak meg fogunk halni' Nyelvt. I. 25 5 ; si Imi %ol-mosa
yoida
piti 'ez az asszony hova fog fekünni5 Nyelvt. I. 25 7 ;
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ásni kadí eudlt palda
piti o, medve a macskától félni fog'
Nyelvt. I. 78 15 ; lábat yos muy sit oldi pitlu si pvraina ca hét
csillag majd mi leszünk abban az időben5 Nyelvt. I. 87 4 .
2. Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: semli-bvlli asní elti
Xoi iv zd y tud a piti c hát a süket medvének ki fogja a hírt
hordani' Nyelvt. I. 78 13 ; ma nvyen
yol-mosa sauidi
pitlem?
'téged meddig foglak őrizni?' Nyelvt. I. 109 10 ; tam naurem
%undsi %blda
pithll cez a gyermek valamikor mégis csak
meghallja' Nyelvt. I. 160 8 ; nvyen
ii% iayanna nbmda
pitlem
'téged fiam gyanánt foglak tartani' Nyelvt. I. 2615'
nvyen
eui-idi tvida
pitbm 'téged lányom gyanánt foglak tartani'
Nyelvt. I. 9 2 r
Végre minden jelentésben" módosítás nélkül járul a piti
az infinitivushoz és csak a c s e l e k v é s
körülírására
s z o l g á l : kördí mey'k' sidi palli iida pidd s 'a vasmanó így
mindegyre magasabb lett' Nyelvt. I. 98 x ; ojdl paida
si
pidds
%at yoza 'a feje ím a házig ért' Nyelvt. I. 98 2 ; lauydlal yodi
iisydn sommí laidi
pitsd y dn lovaik, a hogyan jöttek, egye
nesen állnak' Nyelvt. I. 1183.
Szenvedő

szerkezetek.

Az osztjákban teljesen kifejlett szenvedő igeragozás nincs,
ezért ha a piti igével kapcsolatos infinitivus szenvedő értelmű,
akkor a piti veszi fel a szenvedő alakot. Ilyen functiója azon
ban meglehetősen szűkkörű. Gyakran nincs is szükség a passivumra, mert minden jelentésbeli módosulás nélkül használatos;
pl. az ilyen mondatokban: ittam igi o/sar nojaina
labdtti
piisa
'most tehát a róka az öreget hússal kezdte táplálni'
Nyelvt. I. 101 1 ; ma svmdm ua/ta
pitsa
'én igen éhes va
gyok' Nyelvt. I. 9910.
1. Az első csoportba osztom a valódi szenvedő szerkeze
teket, vagyis a melyekben a tulajdonképpeni alany h a t á r o z ó 
r a g o s : or-kvlay imina
y orda pitsa 'az erdei rénszarvast
az asszony nyúzni kezdte' Nyelvt. I. 17 5 ; lihy idy'kna
sázdVta pitsa 'életvízzel öntözni kezdték' Nyelvt. I. 77 10 ; tamidi
ásni na noydVta
pitsa 'a medve ilyen formán mozgatni
kezdte' Nyelvt. I. 77 í 3 ; igdtna
seltta pöddma
yuiéta
pitsa
'az öreg emberek aztán beszéddel így bizgatni kezdték' Nyelvt.
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I. 148 13 ; pet-kazdy igina ittam uulfiasldp yoi iiy-idi
tvida
pitsa ca pet~kasdy (falvi) öreg most már a nagy folyóági embert
fia gyanánt kezdte tartani' Nyelvi I. 165 13 ; aygdlna
idmaé
5
tvida
pitsa 'az anyja jól gondját viselte Nyelvt. I. 1G07.
2. A második csoportba azok a szerkezetek tartoznak, a
melyekben a tkpi alany nincs kitéve: ásni idlta kát kuni katllsa
wy'k ilbina vu idzalt ilis talda
pitsa 'a medvének a hátsó
lábát vmi elkapta a víz alatt a folyással szemben lefelé kezdi
húzni' Nyelvt. I. 6 7 ; laudt kírdi pitsaidt
'a lovakat kezdték
befogni' Nyelvt. I. 66 9 ; noi-yoráy öyht legátti
pitsaidt 'a
posztóval kivarrott szánok rendbe hozattak 5 Nyelvt. I. 106 8 ; iuyitelna kim-tálda
pitsa 'a fával együtt kezdték kihúzni 5 Nyelvt.
I. 8 7 ; uelta
nöySlta
pitsahn 'hogy elejtsék, üldözni kezd
ték' Nyelvt. I. 166 3 ; put uerda
pitsa 'üstöt kezdtek főzni5
Nyelvt. I. 65 x ; mur uanfiiida
pitsaidt 'a népet vizsgálni
kezdték' Nyelvt. I. 123 6 ; tám táédii pá neyyoina
lida
pitla
pá sauidi pitla 'más ember kezdi fogyasztani és őrizni' Nyelvt.
I. 10813, u*)
Véghatározó infinitivus más igékkel kap
csolatban.
Az inf. a piti igén kívül egyéb igékkel kapcsolatban is
gyakran használatos véghatározó jelentésben. Természetesen a
vég- és a czélhatározót jelentésüknél fogva határozottan külön
választani nehéz. A magyar nyelv a külömbséget formailag is
ki tudja ugyan fejezni, a mennyiben a czélhatározó infmitivust
•ért ragos főnévvel, a véghatározó infmitivust pedig -ra, -re
ragos főnévvel helyettesítheti.
1. Világosan érezhető a véghatározó jelentés az ilyen mon
datokban: yvlda
utéimdn 'halni készültem' Nyelvt. I. 7 13 ;
tör§m-ázeu tuddy foy'k esW muyeu uelda cisten atyánk tüzes
vizet bocsájtott a mi megölésünkre' Nyelvt. I. 180 2 ; soydl.
yortl
muj uái kaélem 'a bőrét lenyúzni más állatot keresek'
NépkGy. 117 419 ; kephl yortl
muj uái kaslem 'subáját lehúzni
más állatot keresek' NépkGy. 117 120 ; yvlda
yvisdli 'engem ve
szendőbe itt hagyott' Nyelvt. I. 37 9 .
2. Szenvedő ige mellett álló véghatározó infinitivus: yán) Ez a mondat az előbbi csoportba tartozik.
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euina yoina kim-itt
i and eslla a király-lány kimenni se
ereszti' Nyelvt. I. 124f,; manem uelda
tör§m mosanem partsa
"engem megölni az isten még nem rendelt' Nyelvt. I. 40 8 ; nvy
murdm uelda
yoina partsapm ete kitől rendeltettél a népemet
megölni' Nyelvt. I. 117 7 ; tör§mna yvlda
partmidin taygd 'talán
az istentől halni rendeltettem 5 Nyelvt. I. 15814.
3. Verbum finitumot helyettesítő személyragos nomen
verbaletól függ a végli. infinitivus: ittam yodi uátli-igi nvyen
pari put ámdtti uaé-dyndp uul uung uelmdn
'nohát Vatli-öreg
magadnak most ételáldozatos fazekat állítani ölted meg a kes
keny állú öreg lazaczot' Nyelvt. I. 139 5 ; lou i yvtlna mardm
ioydl uerdi
ivlna olmal
'ő egy napon törött íjjat csinálni
benn volt' Nyelvt. I. 170 t ; min jiw-nur dinemen kas ti vutrí
yáhm yisdm loyyemen nik yun' oyoltal
a mi apai bosszúnkat
keresni az elhalt tetemünk hogyan kelne föl' Népkgy. I. 114885.
Jelzőt kifejező melléknévi igenévtől függ az infinitivus:
nvyen uelda
yvidm
ioidn 'a téged megölni hagyott bátyád'
Nyelvt. I. 42 5 .
4. Gyakori a véghatározó infinitivus főnév mellett. A magyar
nyelv hasonló szerkezeteit bőven tárgyalja SZEGLETI ISTVÁN.*)
Ugyanez a szerkezet közönséges a finnben i s : on aika
mennd;
minun on valta,
telid a työ. Megtaláljuk a vogulban i s : am
manci nqmel qrise'im nayén miykwé
"micsoda tanácsom van,
melyet neked adhassak' VogNGy. I. 145; qluny kwé,
jqmuykwé
mand jqmés mdkwé 'élni, járkálni minő szép földecske' VogNGy. III. 69.
1. Átnemható ige infinitivusa: noy-kilda
iordm andám
'fölkelni (való) erőm nincs' Nyelvt. I. 99 15 ; uddi uayyti
iordl
anddm 'a partra kimászni nincs ereje' Nyelvt. I. 158 12 ;
jellimanti
osem pa lu antom 'tovább menni tudásom az nincs'
NépkGy. 82 S58 ; joyli-suosti
osem pa lu antom 'visszafelé
menő tudásom nincs' NépkGy. S23B9; no y-Idill
sas
veili
éidi pitlem 'felálláshoz (szükséges) derékerőm egészen oda lett'
NépkGy. 82.
2. Átható ige infinitivusa: madáley neyyo iazdy
poddr'ta
ior iof§tl 'némely embert elfog a beszélő kedv (beszélni ereje
*J A főnévi igenóv Arany Jánosnál. Nyr. XXXIV : 137. 1.
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jő)5 Nyelvt. I. 3G3; si kinga ueldi
mutraidm
andam 'eddigelé
megölésre való fortélyom nincs' Nyelvt. I. 1794.
B) C z é l h a t á r o z ó

infinitivus.

Az inf. a véghatározón kívül leggyakrabban a czél kifeje
zésére szolgál. Mint czélhatározó természetesen leginkább m o z 
g á s t jelentő igék mellett áll.
1. Gyakori a marii 'megy' ige mellett (vö. vog. mini
'megy'*): yundsi tam mou patti pvraina uelda
si pvraina
manlu 'majd mikor megfagy, akkor megyünk oda vadászni'
Nyelvt. I. 141 5 ; kat %ui uelftdsldda
man'sdndn ckét ember
vadászni ment' Nyelvt. I. 1662.
Tárgygyal kapcsolatos infinitivus : sa gr dl mvr§lta
mands
'a legelőt megkerülni ment' Nyelvt. I. 3 1 u ; apsiie manhm?n
soga uelda
'öcsiké, menjünk foglyot fogni' Nyelvt. I. 32 4 ;
lon'ddt kalddmna mou uantta
manhmdn 'a ludak nyomában
menjünk világot látni' Nyelvt. I. 42 13 ; ma uas sdiitta
manhm 'a várost megkerülni megyek' Nyelvt. I. 52 15 ; loygdr lilén
pam kast a mands 'az egér ment életfüvet keresni' Nyelvt. I.
77 2 ; yöldn Uhn idn'k tud a mands 'a holló ment életvizet ke
resni' Nyelvt. I. 77 3 ; sitdlna oysar mands, pam söy§tta
mands
'erre a róka ment, füvet tépni ment' Nyelvt. I. 101 9 ; pari
lida
manlu 'menjünk ételáldozatot ünnepelni' Nyelvt I. 161 2 ;
azdl-igi tas-kasltdda
manl 'az öreg apja holmiját szárítani
ment' Nyelvt. I. 161 9 .
2. A manl után különösen a ül 'jön' mellett használatos
a czélt kifejező infinitivus: angdin tűda nsdm seban
uerdi
'azért jöttem, hogy anyátokat vigyem samanizálni' Nyelvt. I.
23 3 ; %andi yoi manem eudtliiida
ül 'az osztják ember en
gem elmetélni jött 5 Nyelvt. I. 4 9 ; or't ueydl oy-uvl kast a ma
pifomna ant-peh ül ca fejedelemhős vejének feje helyét keresni
nem jön-e velem' Nyelvt. I. 149 12 ; yui mandm yun suy ka éta
at iil 'ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön'Nyelvt.
I. 171 7 .
3. Gyakori a czélhatározó inf. a janydl 'jár' ige mellett:
*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 383. 1.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLII.
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kvlaylamdn uantta
ianysdm 'rénszarvasainkat megnézni jár
tam 3 Nyelvi I. 38 3 ; nál uerti jem ju% kasti
maja/lem fnyílcsinálásra alkalmas fát keresni járok' NépkGy. 75 39 ; amp-oypi
niil corvs %\ijpi uas uantt i ma já/lem caz ebfejű nyolczezer
férfias várost megnézni megyek én' NépkGy. 115370; uéUm or-uai
ueldi ár ör't uelda
ivn'fot fa megölt erdei vadat ölő sok feje
delemhős vadászni járt' Nyelvt. I. 137 10 ; uulfiasby igi yatna ol
Ás pela al-ivn'alnű uel fid sld da ca nagyfolyóági öreg a ház
ban van, csak az Ob felé járogat vadászni" Nyelvt. I. 153 13 ;
lou murdl seda ivrfds uantta ca népe odajárt niegnézni' Nyelvt.
I."l78 1 3 .
-m-képzős igenév mellett: uai ueAbi janjdm
kat X°'P°X
ou-naur kuAÍ pánt ámvAAemen Vadászni járt két ember fia gya
nánt torkolati habtól vastag úton ülünk mi ketten' NépkGy.
254234.
-ú-képzős deverb. nomen mellett álló czélhat. inf.: pipm
Iont uelti p a j a /temen
muil apm cmegszállt lúdra vadászni
járnunk tán rossz volna' NépkGy. 275fi5; pipm vasi uelti
pá
ja%temen
muil apm 'megszállt réczére vadászni járnunk tán
rossz volna' Népkgy. 27566.
4. Czélt fejez ki az inf. az előbbi igékkel rokon jelentésű
etl 'megy' igével kapcsolatban: sidí oldal eudlt ittam Imi idy'k
tud a and etl ca mint így van, az asszony már vizet hozni
nem megy' Nyelvt. I. 8 r
-m-képzős deverb. nomen mellett: uarvs-nál jem jontvy
j ont ti pa yuntl etmel Vesszőnyíl jeles játékot játszani már
mikor kimentek' NépkGy. 21 309 ; ligdnuás lipjl vantti
muwetsanéi láyrdt) mewdlap % ort pá nes ant etmal 'belső város belsejét
megnézni földhátas pánczélos mellű fejedelemhős se ment'
NépkGy. 110168.
-í-képzős deverb. nomennel kapcsolatos inf.: teydnlipi
yintdl au tejdptati nalmuk lovat ön mör<D% muj nay ettal cüres
puttonyának száját megtölteni nalmuk madár nagyságú nagy
földi eper milyen sok van' Népkgy. 226132.
5. Czélhatározó inf. áll a uayti 'hívni' igével kapcsolat
b a n : uátli-igi kögaiu mola idy'kna isiit a uaysdlan mola tutna
vlda
uaysdlan? cVatli-öreg talán vízért küldeni hívtál, vagy
tüzet rakni hívtál bennünket?' Nyelvt. I. 149 9 ; tördn-nal jem

AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI.

263

jontvy j ont ti uáysajen 'fűszárnyíl jeles játékot játszani hívnak'
NépkGy. 33 808 ; uarvs-úál jem jontvy jontti
uáysajen Vessző
nyíl jeles játékot játszani hívnak3 NépkGy. 33 809 .
Az előbbi igékhez sorozzuk a m a r a d á s t , ü l é s t , á l l á s t
jelentő igéket is:*) sit'rina lou putl ahm'sdlli tut eu&lt lida
ám'sds % aztán fazekát a tűzről leemelte, leült enni5 Nyeivt. I.
94 8 ; sertti-yo sertti
ámvsl \ varázsló ember varázsolni leült 5
NépkGy. 2 7 1 ; juy juutti-ki
láilísem cha kiálltam fát lövöl
dözni' NépkGy. 164527.
Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: iif9m pilna
nar-yul
c
líd a wya-am^ssdTndn a fiammal együtt nyers halat enni össze
ültünk' Nyeivt. I. 139 3 ; yul uerantta
dm'sds c halat készíteni
leült' Nyeivt. I. 156 r
C) Az i n f i n i t i v u s

mint

tárgy.

Az inf. jelentésében további fejlődés, a mikor a mellette
álló igének tárgya. Az inf. határozói jelentése szolgált kiinduló
pontul a főnévi igenév tárgyi functiójának kialakulására. Az inf.
ugyanis, mint lativusragos igenév a cselekvés irányának kifeje
zésére szolgált átnemható és átható igék mellett egyaránt. Az
átható igével pedig mindig együtt jár az objectum fogalma; ha
tehát az átható ige cselekvése az irányragos főnévi igenévre
irányult, a nyelvórzék ezt is mint objectumot fogta fel, és így
a határozói jelentés lassanként elhomályosodott, és ilyen eset
ben az inf. egyenlő lett a tárgy fogalmával, a mely külömben
is a cselekvés irányát fejezi.
Az inf. tárgyként leginkább az a k a r á s t , t u d á s t , k é 
p e s s é g e t kifejező igék mellett használatos.
1. Tárgyi inf. áll a litl c akar' ige mellett, a) Átnemható
ige inf.-a: nemdza uanlta
an' litl 'semmi sem akar köze
ledni' Nyeivt. I. 4 3 ; lou Isi yvtl old a pa litl cő is csak akar
még élni' Nyeivt. I. 113 6 . — b) Átható ige inf.-a: lida
lithm
c
enni akarok' Nyeivt. I. 33 3 ; yundi-gi labdtta
an'-ki litsdn,
muyilu malai uaysdlan cha nem akartál enni adni, minket miért
hívtál b e ? ' Nyeivt. I. 63 7 .
Az inf. tárgya ki van téve: ues idy'k iesti
arí litl ca
*) SIMONYI Z s . : A m a g y a r nyelv. I I : 313.
18*
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vízi szörnyeteg vizet inni nem akar Nyelvi I. 2 12 ; ásni ne
mezei p öddrta
arí litl ca medve semmit nem akar beszélni'
Nyelvt. I. 6 36 ; nwn ioytdm yáddm neyyo
uantta
lithn 'a te
érkezted házban akarsz látni embert' Nyelvt. I. 10 M ; ueldm,
uai uelda
lidiiüdi ont-uai
uelda
svmfon lidüiiifot "ölt
vadat ölni akartok, erdei vadat ölni kívántok' Nyelvt. I. 142 15 ;
mun nemdza
yolda
arí litlu 'mi semmit se akarunk hallani'
Nyelvt. I. 1568.1
Személyragos tárgy: lou ant litl o-pl noy-uor'ta cő a fejét
nem akarja fölemelni' Nyelvt. I. 974.
A verbum finitum szenvedő: tora yuina old a litsa 'annál
akart lakni' Nyelvt. I. 178 4 ; ma lida
litlápm én enni nem
akarok' Nyelvt. I. 6 8 r
2. Másik ige, a mely mellett szintén gyakori az inf. tárgyi
jelentésben, a uutsiiü 'akar, szándékozik'.
a) Atnemható ige inf.-a: yátdl sug a 119 da uutéwl 'a háza
össze akart dőlni' Nyelvt. I. 96 5 ; amasta
uutéws 'le akart
ülni' Nyelvt. I. 63 3 ; ybntdy mouna manda
uutéihm 'a Konda
vidékére akarok menni' Nyelvt. I. 149 4 ; uulBáshn naurem roua
yoza yaida
uutéws 'a nagy folyóági gyermek a meredek part
hoz akart ütődni' Nyelvt. I. 163 6 .
b) Tárgygyal kapcsolatos inf.: Ivjárdl nvremdsli, selta so
méit a uutédsli 'a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni'
Nyelvt. I. 157 14 ; min át laiilda
uutéimdn 'mi az éjét át akar
juk virrasztani' Nyelvt. I. 56 x ; and osti-mosa ríeyyoi oéta uutéilen 'a nem ismerős embert akarod megismerni' Nyelvt. I. 80 17 ;
yaleudt táédn l-peldk
ma tud a uutsüem 'holnap nyájad egyik
felét elvenni szándékozom' Nyelvt. I. 38 14 .
A v e r b u m f i n i t u m s z e n v e d ő : yis uazdn yán pán
nojdmdds lou eudltal tom latna azát ueldi
uwátla r a fövényvárosi király megint megfutamodott tőle, az ellenség mindenáron
meg akarja ölni' Nyelvt. I. 113 3 ; yurí-ki áddl-yo lovatna
manti
vuratsen 'ha már magános ember egymagádban menni akarsz'
NépkGy. 79 215 .
A köv. mondatokban a uutsúű nem annyira a szándékos
ságot, mint inkább a b e á l l ó c s e l e k v é s t fejezi ki és így
jelentése összeesik a piti ige jelentésével: ásni azát si
yolda
uutéws 'a medve már-már egészen meg akart halni' Nyelvt. I.
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6 n ; naurem ilbina kvlay si ioy§tta
uutsws 'a rénszarvas már
majdnem oda érkezett a gyermek elé' Nyelvt. I. 35 s ; ou-ybm@dt
suyatta
uurathlll 'az ajtóragasztókat majdnem összetöri az
erőlködéssel' Nyelvt. I. 9416.
3. Közel áll a uutsúü-hez jelentésben a ueritl '-hat, -het,
tud' (vö. a vogul veriti, mely szintén ilyen kapcsolatban hasz
nálatos).*)
a) Átnemható ige inf.-a: wii-yili uuraina
kim-uayyta
ueridds 'az Asszony-unokája nehezen tudott kimászni' Nyelvt. I.
18 5 ; ma tam mouna old a an' uerithm 'én ezen a földön meg
nem maradhatok 5 Nyelvt. I. 291]t; %oidi
an' ueridds 'aludni
nem birt' Nyelvt. I. 7 9 n ; ittam, ma nvy pifomna old a an' ue
rithm 'ime én veled nem maradhatok' Nyelvt. I. 108 9 ; mur
kutna tada amdsta
an' uerithm 'a nép közt nem tudok meg
lenni' Nyelvt. I. 1248.
b) Átható ige inf.-a: lida
an' uerdm'len 'nem tudsz meg
enni' Nyelvt. I. 6 4 ; katllta
an( ki ueritlen... cha nem tudod
megfogni' Nyelvt. I. 11 3 ; kamdlta hu lasna yor'ta
an' ueridds
'kívülről ő nem győzte hóval oltani' Nyelvt. I. 18 7 ; ma Isi
iilfidtta
uerithm 'neked szintén segíthetek5 Nyelvt. I. 68 3 ;
ma pöddrta
an' uerithm 'beszélni nem tudok' Nyelvt. I. 82 8 ;
nvy io-fo-lbtta
arí uerdmlen 'te ezt megváltani nem tudod 5
Nyelvt. I. 86 9 ; sbsta an' ueritl 'lépni nem bír5 Nyelvt. I. 9 3 3 ;
yundi uelda uéremladi 'mikor tudjátok megölni' Nyelvt. I. 155 9 .
Tárgygyal kapcsolatos inf.: a) személyragtalan tárgy: top
asní
uelda
an' ueritl 'csak medvét nem tud ölni' Nyelvt. I.
16 2 ; apsdl <5y3l legát ti an' ueritl 'öccse szánt készíteni nem
tud 5 Nyelvt. I. 36 12 ; ou pusta an' ueridds 'ajtót nyitni nem
tudott 5 Nyelvt. I. 82 5 ; tami louat taé yundi uerdm'lem
sauida
'ekkora nyájat mikor bírok megőrizni' Nyelvt. I. 109 4 .
b) Személyragos tárgy: ásni uuraina uddi ioytes,
idy'gdl
pvrg atta
an' ueridds 'a medve csak erőlködve jutott partra,
a vizet se tudta magáról lerázni' Nyelvt. I. 6 Í3 ; tám
tazdn
mazdy sauida
an' uerdmlen 'ezt a nyájadat talán nem bírod
megőrizni' Nyelvt. I. 1086.
A verbum finitum szenvedő: top imi-yilina tud a ueritla
*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 400.
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'csak az Asszony-unokája bírja elhozni' Nyelvt. I. 22 15 ; toyldy
uaina ioyStta
an' uerdmla 'még a madár se tud hozzájutni'
Nyelvt. I. 83 6 ; ma-kemdm ney%oi aídn yundi ioutta
ueritla
'magamfajta ember az atyádat hogyan tudta volna megölni 5
Nyelvt. I. 163 n .
4. Ugyancsak tárgyi functióban szerepel az inf. a tudást,
képességet jelentő kurtl és yasl mellett.
kurtl: a) Atnemható ige inf.-a: iasdm idma iidi
kurdds
'kezem még nem tudott meggyógyulni' Nyelvt. I. 46 ] 0 ; malaina
jfimni iida
kur'sdn 'miért nem tudtál meggyógyulni3 Nyelvt.
I. 1103.
b) Átható ige inf.-a: oéta kurtsdl 'nem tudták meg
találni' Nyelvt. I. 74 16 ; %vm-iuy suyatti yodi-svyat kurtsalen 'a
koporsót hogy is nem tudtad feltörni' Nyelvt. I. 77 é ; nvy pa
semdt amdsti uaidt uelda
kurtsen 'te pedig a szem előtt ülő
vadat se tudod megölni' Nyelvt. I. 162 r
%asl: a) Atnemható ige inf.-a: ma yundsi-^arti
ivyta
anl xa^€m
^ n semerre se tudok menni' Nyelvt. I. 12 8 ; ma lida
an' /ass9m 'én enni nem tudtam' Nyelvt. I. 34 3 ; tobardy yátna
layda
ant yasl 'a házba nem tudok bemenni' Nyelvt. I. 1033.
b) Átható ige inf.-a: ma uantta
an' yashm 'én nem
tudom nézni' Nyelvt. I. 12 2 ; katra pvraidtna sebem uerdi yassdn
'hajdanában varázsolni tudtál' Nyelvt. I. 23 15 ; Í9y'k-/ul
uelda
lou mazdr/ an' yasl 'vízi halat talán nem tud fogni' Nyelvt. I.
43 1 2 ; tam nelam ne jontti jonpm jol-álydl jontti
yun ant ydstel
'ezek a nők nő varró varrásuk végét varrni tán nem tudják'
NépkGy. 1781029.
D)

Alanyi

infinitivus.

Az inf.-nak eredeti irányhatározói jelentése teljesen el
homályosodik az igenévnek alanyi szerepében. Az inf.-nak ez a
functiója a személytelen igékkel való kapcsolatból indult k i ;
pl. 'lehet, kell megtenni'. Ezekben a kifejezésekben az inf.-nak
lativusi értéke érvényesült eredetileg annyiban, hogy kifejezte
azt, a mire, vagy a mennyire a lehetőség, szükségesség, tehát a
tulajdonképpeni lélektani alany irányult és kiterjedt. A tudat
ban levő teljes képzet pedig, ha mondat alakjában kifejezzük,
egymással logikai viszonyban álló részekre oszlik. E logikai
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részek közül pedig az alany és az állítmány van egymással a
legszorosabb kapcsolatban. Minthogy pedig a személytelen igék
nél épp a logikai alany hiányzik, a nyelvérzék a mondatalkotás
általános törvényétől indíttatva keresi és kifejezésre akarja jut
tatni a logikai alanyt. Ezért az infinitivus, a mely az említett
kifejezésekben eredetileg csak a lehetőség vagy szükségesség
irányát jelölte, lassanként a nyelvtudatban azonos lett a lehe
tőséggel és szükségességgel, vagyis a nyelv a lélektani alany
helyett az infinitivust alkalmazta mint logikai alanyt.
Az inf.-nak alanyi használata minden nyelvben szokásos.
A finnben is közönséges a : pitáá, taytyy, tarvitsee. tulee, sopii,
kelpaa, kaskee személytelen igék mellett,*) pl. Siniin
tulee
olla ahkera. Niin ei sovi sanoa.
A vogulban az inf. alany
gyanánt leginkább az éri 'kell', rq,wi 'szabad', táji 'illik', tuti
'lehet' személytelen igék mellett használatos.**)
Az osztjákban leggyakrabban a másl 'kell' ige veszi maga
mellé az inf.-t alany gyanánt. Egy mondatban e személytelen
ige első személyben fordul elő: nvyen uelda
máshrn 'téged
meg kell ölnöm' Nyelvt. I. 3 9 r
1. Személyragtalan tárgygyal kapcsolatos infinitivus: sebán
kast a masl 'sámánt kell keresni' Nyelvt. I. 22 8 ; öy§l legát ti
másl 'szánt kell készíteni' Nyelvt. I. 36 t 3 ; si ney%oi nvtta
masl
'ezt az embert most segíteni kell' Nyelvt. I. 7 4 t ; kádi le gáttá
masl 'a macskát kell azzá tenni' Nyelvt. I. 7 8 u ; nöm-dr keuyatna pondi
masl 'kerek kőházba kell tenni' Nyelvt. I. 176 7 ;
iú/ ÍVJ á-tálda
masl 'fát kell összehordani' Nyelvt. I. 178 7 ;
1
si mouna tudd )) idy'k esllta
masl 'erre a földre tüzes vizet
kell bocsájtani' Nyelvt. I. 180 6 ; tárni uelda
masl 'ezt meg
kell ölni' Nyelvt. I. 1787.
2. Birtokos személyragos tárgy: tandal-igi tám laidmna
nvy sábdl-loudn pá séudrmoda
masl 'Tandal-öreg ezzel a fej
szével a te nyakad csigolyáját is el kell vágni' Nyelvt. I. 05 8 ;
ittam louel idifk ilb(i) eudlt noyuida
masl 'most tehát a víz
alól fel kell venni' Nyelvt. I. 75; uaiiu %os-pelá másl tinid a
'vadunkat vmerre el kell adni' Nyelvt. I. 51 1S .
*) E . N. SETALÁ : Suornen kielen lauseoppi. Helsinki. 1907. 92.
**) PÓLAY V . : A vogul infinitivus. NyK. XXXV.
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Alanyi szerepe van az inf.-nak a rayü 'lehet, szabad' ige
mellett (a mely megfelel a vogul rq,wi 'szabad' igének): yol
tiida raydl 'hova lehet vinni' Nyelvt. I. 7 2 n ; yodi-svrat
osta
raydl "hogyan lehet megtalálni' Nyelvt. I. 79 10 ; tada % ti Ida
•ant raydl "itt meghalni nem szabad' Nyelvt. I. 101 8 .
Előfordul az ige személyragozva i s : yundi-gi old a ant
rajldm 'ha pedig majd itt nem maradhatok tovább' Nyelvt.
I. 91 1 4 .
A többes szám jelével van ellátva az ige: ittam kurnárSrlam pormdda
ant rayht 'most a lábtobozaimat lábbal
taposni nem szabad'.
Más igék is maguk mellé vehetik az inf.-t alany gyanánt:
muia yoida
iertsdsdn 'miért kell feküdnöd' Nyelvt. I. 99 6 ;
muj pukneA ewdpm yandi-yo voAti
pösA 'micsoda köldöke
vágott osztják ember élhet majd' NépkGy. 255 258 ; ittam oysatpiübdvhs yvm-iuydlna i<oy a-tv ydrtti
sátl 'erre a rézhüvelyes
Tyiberlosz a koporsójában (mintha) összenyomódnék, hallszik'
Nyelvt. I. 725.
Mint a magyarban, vogulban, finnben és általában min
den nyelvben, alanyi infinitivus főnév mellett is állhat. Külö
nösen a uer 'dolog' főnév alkalmas arra, hogy az infinitivus
alanyi szerepben járulhasson hozzá. Az ilyen kapcsolatban a
uer mindig birtokos személyragos.
yadáidm Imi diigdsti
uer dm olmal 'nónikémet meg kell
kérdeznem' Nyelvt. I. 15 3 ; min mundi aiilta ka tilt a
uermsn
os 'nekünk az előbb csak lassan kellett volna megfognunk'
Nyelvt. I. 20 9 ; nauremlan eudlt löhn ma nduet-kem yui
kitti
uerdm ol 'a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene külde
nem' Nyelvt. I. 149 r
Melléknevek mellett is állhat az inf. alanyi szerepben:
kashdi-tvyaina ságar ahyna io y§ tlad{-gi
sit pá idin 'költöz
ködés alkalmával ha a legelő végére odaértek, az is elég' Nyelvt.
I. 38 8 ; tmn mouna old a idm-lamba 'e vidéken lakni is jó'
Nyelvt. I. 169 3 ; nvnhi tani mouna old a dddin 'neked ezen a
földön lenned rossz' Nyelvt. I. 179 l4 ; tant-oyi sij»n yáp le Itt
pa mupl atdm 'a násznagyi híres hajóra miért is ne kelnénk
(ülésünk mije rossz)' NépkGy. 168651.
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használata.

SIMÖNYI Zs. e r e d e t h a t á r o z ó n a k nevezi a f é 1 é s t,
r e t t e g é s t , s z é g y e n k e z é s t stb.-t kifejező igék mellett álló
főnévi igenevet.1) Ilyen szerkezeteket találunk az osztjákban is:
lou ioy o-lv y da paldl 'bemenni fél' Nyelvt. I. 80 3 ; manemna
uantta
sal ösdn 'nekem téged látnom fáj' Nyelvt. I. 122 16 ;
louel uantti
sati iisat 'neki látni sajnálatra méltók voltak'
Nyelvt. I. 181 7 .

Figura

etymologica.

A magyar nyelv hasonló szerkezeteit SIMÖNYI ZS., 2 ) SZEG
LETI I.,8) a vogulét pedig PÓLAY V.4) tárgyalja:
iilfiaiddá
ázat arí iil fial dl 'feltámadni ugyan nem támad fel' Nyelvt.
I. 85 t 2 ; uelta
/odi kus ueUdm 'megölni ugyan megöltem'
Nyelvt. L 10715.
M é r t é k h a t á r o z ó t fejez ki a főnévi igenév ebben a
két mondatban: yoidal kutna am'filál yiuéldli i-yalda
naudrht
'miközben így fekszik, ebeit uszította, azok egy halálig iramod
tak' Nyelvt. I. 2 6 u ; i-yvlda
Ivskdsem 'egy halálig odavetem'
Nyelvt. I. 131 9 . Ezekben a kifejezésekben az i 'egy' számnév
nek ugyanazt a megszorító és erősítő használatát látjuk, mint
a magyarban.
Végre f e l k i á l t á s o k b a n szerepel az infinitivus; infini
tivus exclamationis : madi pá pattá! 'még fázni' Nyelvt. I. 1024.
2. A -t-képzős melléknévi igenév.
A -í-képzős melléknévi igenév leggyakrabban a folyó cse
lekvés igeneve. Használata nagyon kiterjedt, mert kifejezheti a
cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés eszközét, a cselekvés
helyét, a cselekvés idejét. Az igenévnek mind ezt a jelentését
külön fogom tárgyalni. A példákat pedig a szerint fogom cso
portosítani, hogy az igenévnek van-e vmi előtagja vagy nincs.
x

)
)
3
)
*)
2

MHat. I. 24.
MHat. I I . 299.
A főnévi igenév Arany J.-nál. Nyr. XXXIV.
A vogul infinitivus. NyK. XXXV.
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A) Az i g e n é v

mint

nomen

agentis.

Előtag nincs; az igenév élő lény jelzője: endmdi
yoi
'növekedő férfi' Nyelvt. I. 8 8 ; yoidi
yoi 'fekvő ember Nyelvi
I. 9 9 u ; ewitliti
yo 'vágó ember' NépkGy. 4 1 l l í 6 ;
sertti-yo
'varázsló ember5 NépkGy. 268 t ; ioutliiidi
kát yui ckét lövő
ember Nyelvt. I. 2 3 ; yáVlddi,
nip 'síró asszony3 Nyelvt. I. 89 9 ;
yontti
yo 'menekülő férfi' NépkGy. 223B9; laidi
yo 'álló em
ber Nyelvt. I. 16513.
b) Az igenév jelzetté szó élettelen tárgy: lo Itt lás 'olvadó
hó' NépkGy. 183 120 ; lolti
jeifk 'olvadó víz' NépkGy. 1 8 3 m i ;
manti
pahp "menő felhő' NépkGy. 20280.
A költői nyelv sajátsága és leginkább hasonlatokban talál
juk az ilyen szerkezeteket: e tti yatl séwpi najet sidi olmel
'(mint) a kelő nap (oly szép) fürtös fejedelemhölgyek lettek ím'
NépkGy. 28 609 ; lopyia
yatl vespi népet sidi olmel '(mint) a
nyugvó nap (oly) gyönyörűséges nők lettek ím' NépkGy. 2 8 6 U ;
stti yatl sewpi naj éndmmal '(mint) a kelő nap (oly) szép fürtös
fejedelemlány növekedett' NépkGy. 110150; lop p ti yatl uespi
naj seykdlmal '(mint) a nyugvó nap (oly) gyönyörűséges hölgy
serdült föl' NépkGy. 110151.
Ugyancsak nagyobbrészt a költői nyelv sajátsága, hogy az
igenév és a verbum finitum ugyanazon igetőnek két külömböző
alakja, illetőleg a verbum finitum és az igenév ugyanazon igetőből
való; e szerkezet a stílust kétségtelenül színesebbé, szebbé teszi.
Az igenév élő lény jelzője: Zál'dsti yoi lahsl 'a hadakozó
férfi hadakozik' Nyelvt. I. 13 12 ; küddrmddi
yoi küddrmdl a
birkózó férfi birkózik' Nyelvt. I. 13 13 ; ivntti
yoi ivntl 'a játszó
férfi játszik' Nyelvt. I. 2 1 u ; aridi
yoi ariiil 'az énekes férfi
énekel' Nyelvt. I. 2 1 l á ; noy§mHi
ár ör'ddn noy§miht 'a futa
modó fejedelemhős futamodik' Nyelvt. I. 140^ oysatpi-üb?rlos
téudnld di lár-yul-idi si teadnhs 'a rézhüvelyes Tyiberlosz
csendesedő hal módjára lecsendesedett5 Nyelvt. I. 65 13 ; lou,
laidi yoi idi lávl 'ő álló ember módjára áll5 Nyelvt. I. 165 13 ;
várdmti
yo jásA-jir kus vdrmdAtAdm 'serdülő férfi keze-ízét
növelem bár' NépkGy. 248 14 ; sepkdlti
yo jásen jir sepkhs 'ha
serdülő férfi kezed íze fölserdült5 NépkGy. 26518.
Másik csoportja az ilyen szerkezeteknek az, a mikor az
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igének az igeneve és a cselekvést kifejező nomene áll egymás
mellett: s eykdlti-yo
jásem-jir seykdlii eivilt. . . 'serdülő férfi
kezem serdülése közben5 NépkGy. 71 2 4 ; teiuinlati
uátdy yör
téwinlatem 'csendesedő szél módjára lecsendesedem' NépkGy.
26 53í ; itti naj etdm-kemna 'a kelő nap keltekor5 NépkGy. 327S0.
Az i g e n e v e t

előtag

előzi

meg.

Az igenevet megelőző előtag lehet az igenévnek alanya,
tárgya és határozója. Ezek közül először azzal az esettel foglal
kozom, a mikor az igenév előtagja t á r g y .
Az igenév élő lény jelzője: Ivbas
uerdi
yo 'éléskamra
csináló férfi.5 Nyelvt. I. 30 x .; yat uerdi
yo cház csináló férfi5
Nyelvt. I. 30 17 ; ma§dl
tudi
neyyo "énekvivő ember5 Nyelvt.
(
I. 72 14 ; iey k-yul
ueldi
kazdy yni 'vízi halat fogó vígasságos
ember5 Nyelvt. I. 1 2 8 n ; jey'k jesti
ár yojen 'vízivó sok em
5
bered NépkGy. 31 743 ; jey'k jesti
ar najen 'vízivó sok úr
asszonyod5 NépkGy. 46 1313 ; put kaorti
yo 'üstfőző ember5
NépkGy. 41 1177 ; tut-juy
tudi lem 'tűzifahordó szolgáló5 Nyelvt.
I. 1294. Birtokos személyragos tárgy van ebben a mondatban:
jásydl
yásti
tös ort 'szavatudó ügyes fejedelemhős5 NépkGy.
074
Az igenév tárgya infinitivus : líd a litti
neyyo 'enni nem
akaró ember5 NépkGy. 1087.
Az igenév tárgyának is van jelzője : ueldm or-uai
ueldi
ar or't 'a megölt erdei vadat ölő sok fejedelemhős' Nyelvt. I.
1379; svrt-é 0 y'k1 sardlti
yui 'a szárított csukahátat szárító
ember5 Nyelvt. I. 14l 9 ; tam yodi you mou ivy'ti
iaylu 'ezek
a messze földet járó népeink5 Nyelvt. I. 1 5 2 n ; ueldi
idy'kyul ueldi
or't 'ölni való vízi halat fogó fejedelemhős5 Nyelvt.
I. 130 r
Az igenév élettelen tárgy jelzője: kördi pai}di
iásna
'vaskovácsoló kézzel5 NépkGy. 24 430 ; lant
leti lantgy nömsdin
'ételevő táplálékos elmém5 NépkGy. 83 362 ; yul
leti
yuhy
untrem 'halevő halas gyomrom5 NépkGy. 83 364 .
Az igenevet megelőző előtag h a t á r o z ó .
Legelőször a létigének ilyen használatával foglalkozom.
a) Locativus áll az igenév előtt: oy yat na oldi
niydn
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c

ezüst házban levő asszonyodat' Nyelvt. I. 15 13 ; áddl
yatna
oldi eudm 'külön házban lakó lányomat' Nyelvt. I. 21 n; pmzár
latna
oldi eudm ra búvármadár-bőrös házban levő lányom'
Nyelvt. I. 65 l t .
p) Lativusragos határozó az előtag: jo/li-jo/li
ölti
lándy saydl "hátrafelé irányuló eres nyak'NépkGy. 20374;
jo/la
ölti pundy sápü Visszafelé irányuló gyapjas nyak' NépkGy.
20«76; joyli
ölti nohy yáp Visszafelé irányuló orros csónak'
NépkGy. 1821182; yada: /ada
oldi tvya Valahol levő hely'
Nyelvt. I. 1412; yada oldi kul chol van ördög' Nyelvt. I. 49 14 ;
yotas-olti
iki Valamerre levő öreg' NépkGy. 43 1197 ;
yotasölti nuhy aj sáj»m NépkGy. 233 483 ; /otas-voAti
pán Vmerre
levő fövenypart' NépkGy. 25018-; / otas voAti
táram vu£ára
didi joyotAemen Vmerre levő erős folyóba jutunk' NépkGy. 254038.
Más igék

igenevei.

a) Locativus az előtag : un t-s a sin a jay /ti /oj f erdő
hátán járó férfi' NépkGy. 41 1 ) 3 6 ; kámdn ivntti ár naurem c kinn
járó sok gyermek' Nyelvt. I. 12713; nőnidlta
manti
ioyhy
c
sirpi ár uáj a fönn járó szárnyas fajta sok állat' NépkGy.
109183; ilta
mantl
kurdy sirpi ar uáj 'alant járó lábasszerű
sok állat' NépkGy. 109133.
b) Ablativus az előtag: /atsa
iidi kvláydi c honnét szár
mazó rénszarvasok' Nyelvt. I. 36 9 ; u a §y áidl eudlt
mandi
udr 'a kis újjából folyó vér' Nyelvt. I. 121 10 ; yát padi
eu»lt
ellddi
/um'fídt 'a ház fenekéről támadó hullámok' Nyelvt. I.
175 7 ; kámdlta
loyti
ár orten ca kívülről jövő sok fejedelem
hősöd' NépkGy. 31 737 ; yodi moudt
eudlt
ivy'ti
kát yui a
más vidékről járó két ember' Nyelvt. I. 1473.
c) Lativus az előtag: nojoé-laidi
kbrddt ca fölfelé álló
vasak' Nyelvt. I. 55 7 ; Iára lát ti lár-yötvy 'lápra szálló lápi
hattyú' NépkGy. ^8 5 9 0 ; tuwa
lát ti tü-%ötay 'tóra szálló tavi
hattyú' NépkGy. 28591.
d) Más határozói előtag: iam no fa Ildi
iasdm ra jó
húsért nyúló kezem' Nyelvt. I. 129 5 ; si /át-yar
libina
/ölti
yui fa ház földjén az érző-hálóval halászó ember' Nyelvt.
I. 175 6 ; nlnidlna-jáyti
nümby-kén-ort
'hótalpon-járó gyors
fejedelemhős' NépkGy. 107 3 r
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alany.

Az igenévi szerkezetek között legfigyelemreméltóbb az, a
melyikben az igenév előtt álló főnév az igenévnek alanya. Isme
retes a magyar nyelvből, hogy mind a jelenidejű, mind pedig
a multidejű igenévnek lehet alanyi előtagja; pl. farkasordító
tél, keze aszott ember. Ez utóbbi szerkezet magyarázatának már
gazdag irodalma van, mégis azt mondhatjuk róla, hogy «sub
judice lis est». Az idevonatkozó véleményeket két csoportra
lehet osztani. A magyarázók egy része a keze aszott ember-féle
kifejezéseket verbum finitumnak magyarázza, a melyek azonban
lassanként jelzős kifejezésekké váltak. így magyarázza ZOLNAI
GYULA is.*) Ezzel szemben SIMONYI véleménye szerint e kifeje
zésben múlt idejű melléknévi igenevet kell látni.**) Hasonló
eredményre jut KALMÁR ELEK is, a ki igés elmélete alapján e
szerkezeteket úgy magyarázza, hogy ezek még az igés korszak
ból maradtak fenn és nem egyebek, mint mondatrészszé vált
mellékmondatok; az alanyuk és minden bővitékük másodlagos
mondatrész.
Eészemről egy pár adattal kívánok hozzájárulni a kérdés
későbbi végleges tisztázásához. Azt hiszem, hogy a kérdés tisz
tázására szükséges, hogy a jelenidejű és multidejű melléknévi
igeneves szerkezeteket együtt vegyük vizsgálat alá. Mert, ha a
keze aszott ember-féle kifejezéseket magyarázhatnók is jelzővé
vált verbum finitumos mondatoknak, a farkasordító tel már így
nem magyarázható, pedig a szerkezet mind a két esetben
ugyanaz. Ezért SIMONYI véleményét követve mind a két esetet
igeneves szerkezetnek tartom.
Lélektanilag WUNDT elmélete alapján a következőképpen
magyarázhatjuk. Ebben a mondatban : cfarkas ordító télben me
gyünk5 a lélektani folyamat, a melynek következménye a mondat,
a következő : A tudatunkban levő teljes képzet [WUNDT : cGesamtvorstellung'] legáltalánosabban a cselekvés és cselekvő kép
zetére bontható fel. A cselekvés, tehát a jelen esetben a c menés'
képzetéhez tartozik az idő képzete is, vagyis a mikor a cselek*) NyK. XXIII. 147.
**) Nyr. XXXVI. 197.
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vés megtörténik. Tehát már az eredetileg egységes képzetnek
három része vált tudatossá, ú. m. a cselekvő, a cselekvés és a
cselekvés idejének képzete. Lehetséges azonban, hogy a cselekvés
ideje ismét több képzetre oszlik, a melyek ismét tudatossá vál
nak. Ez utóbbi képzetek között azonban az idő képzete emel
kedik ki, és az újabban kivált képzetek vele valaminő kapcso
latba kerülnek. Ez újabb képzet lehet egyszerű melléknév, de
lehet egy új cselekvés képzete is, a mely az uralkodó főfogalommal bizonyos kapcsolatban van. Már pedig minden cselekvés
a cselekvő személy és a cselekvés képzetéből áll, a melynek
logikailag az alany és állítmány felel meg. Minthogy pedig a
legutóbb tudatossá vált képzet, a mely tehát nyelvbeli kifejezés
ben alanyra és állítmányra bontható fel, függő viszonyban van
az i d ő képzetével, ezért előáll az alárendelési viszony. Hogy
pedig az alárendelést mellékmondatok vagy pedig participiumok
segítségével fejezi-e ki valamely nyelv, az már tisztán az illető
nyelv grammatikai szerkesztésmódjától függ.
Ugyanígy magyarázhatjuk azokat a szerkezeteket is, a me
lyekben a verbum copulativum igen eve fordul elő; pl. hó levő
test, a mostani való idő. E kifejezéseket is SIMONYI tárgyalta
először behatóan a már többször említett 'Igenévi szerkezetek5
czímű tanulmányában. Ezek szintén ősrégi szerkezetek, a me
lyek összefüggnek a jelző kialakulásával. KALMÁR ELEK a jelzőt
másodlagos mellékmondatból magyarázza, a mely mellékmondat
a főmondatnak állapothatározója vagy kiegészítője.*) Az ilyen
másodlagos mellékmondat igéje a verbum copulativum participiuma. Ez igenévi kiegészítőnek mint állítmánynak szintén lehet
egy kiegészítője; ez a másodlagos kiegészítő az igenév ki marad
tával szorosan csatlakozik a főmondathoz; pl. ezt a mondatot:
f
a piros rózsa szép' így magyarázhatjuk: 'piros lévén a rózsa
szép5, illetőleg mint SIMONYI helyesebben magyarázza: piros
levő rózsa szép5. Ez az igenév a fejlődés folyamán legtöbbször
kimaradt a mondatból, különösen az indogermán nyelvekben,
azonban mint a magyar és a rokon nyelvek mutatják, még az
eredeti állapotot is megtalálhatjuk.
Legelőször azokat a szerkezeteket fogom tárgyalni, a me*) NyK. XXXIV. 82. s köv.
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lyékben a verbum copulativum igeneve fordul elő. Ha ezeket
összevetjük a vogul alné használatával, akkor azt találjuk, hogy
az osztjákban az igenév ilyen alkalmazása szűkebbkörű. A vogul
u. i. használja az igenevet olyan esetben is, a mikor az igenév
előtagja a jelzett szónak anyagát jelenti:*) sarui
alné
tiniy
tajtén 'aranyból való drága ruhád alja' VogNG-y. II. 402. Az
osztják ilyenkor egyszerűen jelöletlen hagyja a jelzői viszonyt
és csak egyszerű összetétellel fejezi ki. Az osztják igenévi szer
kezet kifejezheti a jelzett szónak ez é l j á t , h e l y é t , á l l a 
potát.
a) Czéljelző igeneves szerkezet: tal ölti yat 'téli fek
vésre való ház5 (tél levő ház) NépkGy. 230 334 ; tal ölti norem
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 233 476 ; tal ölti ásmem
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 234497.
b) Helyi jelentésű igeneves szerkezetek: nol taj
ölti
yolom eumem 'orrhegyre való három csókom5 NépkGy. 13 27 ;
peyk-taj
ölti ar kél 'foghegyre való sok beszéd' NépkGy.
23 4J , 6 ; uy y 9 l-t aj oltl
ar jasdy 'szájhegyre való sok szó'
NépkGy. 23 428 .
c) Allapothatározós szerkezetek: tal-ölti
jiör5m-váj-soy
'üres levő réti állatbőr' NépkGy. 235 570 ; tal-ölti
ont-váj $o%
'üresen levő erdei állatbőr' NépkGy. 235 572 ; taA VOAÍÍ
jinpy
jöyoA 'üresen levő ideges ujjam' NépkGy. 252 176 ; al oltl
apy
yo 'közönséges (levő) apród férfi' NépkGy. 33 814 ; al-oltl
kéfoy
yo 'közönséges hír(hordó) férfi szolga' NépkGy. 33 816 ; al
ölti
éés-noyi ndy sara 'húsod csupaszszá háncsvékonyságúvá szárad
jon' NépkGy. 229 273 ; al ölti lömdy yor 'üresen levő bendőm'
NépkGy. 11 l1Sf6.
d) Névmási előtag: tam oldi mou 'erre levő föld' (ez
levő föld) Nyelvt. I. 180 r
Ugyanilyen szerkezetekben használatos a tvida 'habere'
ige is, sőt gyakrabban fordul elő, mint az oldi. Külömbség a
kettő között az, hogy a tvida néha felveszi a birtokos személy
ragot is, míg a verbum copulativum sohasem fordul elő ilyen
esetben személyragozva.
1. Az igenév személyragtalan: ma taiti
juyem 'az én
*) SZILASI M.: Névszói összetételek a vogulban. NyK. XXVI. 142.
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famunkám' NépkGy. 26 5 5 l ; ma taiti yápleykem caz én csolnakom3 NépkGy. 48 15 ; ma taiti
lüphykem raz én evezőcském'
NépkGy. 78 159 ; ma taiti
nori 'az én padkám' NépkGy. 173S64;
ma taiti
yáp 'az én csónakom' NépkGy. 280 83 ; lou
tvidi
svydl 'az ő viselő subája" Nyelvt. I. 9 2 ; ném»y
ort
taiti
jöyol álrjdl ca neves fejedelemhős íjjá vége' NépkGy. 42 1184 ; lu
taiti
kur-urdl 'az ő lábszára' NépkGy. 189 144 ,; poy taiti
loyi
r
a fiú vadászkutyája' NépkGy. 234 508 ; lu taiti
sopdr ályvp
narisikdl 'ezüst markolatú híres szablyája' NépkGy. 15830fi; lu
taiti
lewdl "az ő rabszolgája' NépkGy. 37696.
2. Birtokos személyragos az igenév: ma taitem
yápem
'az én csolnakom' NépkGy. 249 34 ; ma taitem
antdp caz én
övem'.
A második csoportba tartoznak azok a szerkezetek, a me
lyekben valamelyik cselekvő igének igenevét előzi meg az alanyi
előtag. Ilyen szerkezet a magyarban: csordakelő hely, egy ember
vágó rét, lábafájó ember. A rokon nyelvekben találunk hasonló
kifejezéseket; a vogulban: mót yum liné kérdy nal 'más em
ber lőtte vasas nyíl' VogNGy. II. 217; au yq,jné awiy nol ca
víz sebje mosta sebes föld foka' VogNGy. II. 156; a votjákban:
sala no cibsono
l'aajostid 'császármadár fütyülő fenyvesen át'
NyK. XXIII. 275; dákja godkan jag virti mi koskom 'fajdkiabáló
fenyves dombon megyünk el' NyK. XXIII. 288 (1. SIMONYI
példáit).
Atnemható igék igeneve: y ár kii ti ahy soj, uaj kilt i
ahy suj 'rénbika kelő reggeli zaj, rénkelő reggeli nesz' NépkGy.
18IM> i92> yandi-yo
nál yanii
muj úofi taitel 'osztják ember
nyila akadó milyen húsuk van'NépkGy. 38 1039 ; or't yoy
yoltl
nüwdy juy 'fejedelemhős hágtató ágas fa' NépkGy. 113 ag6 ; ölön
yo m anti jos 'szános ember járó út' NépkGy. 190 í457 ; kurdi)
yo mantt jos 'gyalogos ember járó út' NépkGy. 190 1458 ; yala
yalti
soydy mü 'halott haló réteges föld'NépkGy. 166 596 ; Iont
pitti
jemtü 'lúd szállta jeles tó' NépkGy. 27 547 ; ma
liItt
jujem 'a magam ülte csónak' NépkGy. 1801094; ma
ámvsti
yát 'a magam lakta ház' NépkGy. 13 p ; ma lálti
ura 'a ma
gam állta sátor' NépkGy. 108 75 ; támí kut ivy'ti
mou 'ez az
ördög járta föld' Nyelvt. I. 8 1 ; né láilti
sujmay uol 'a nő
állta hely' NépkGy. 30 674 ; or't ám d s ti ríámdk' téy§l 'a fejede-
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lemhős ülő puha fészek' Nyelvi I. 31 6 7 4 ; il <mü-%o
amvsii
sárni alpi jéZdk 'alvilági nép lakó aranyos színes föld' NépkGy.
225 114 ; kat yo Izlti
^mt aj X&P két embernek való (ülő) kis
5
táplálék-szerző ladik NépkGy. 27B67; kat yo ja /ti yolom lölpi
lant aj yáp 'két embernek való három rekeszű kis táplálék
(szerző) csónak5 NépkGy. 27 568 ; váj nöyolti
pásdy unt 'rénbika futotta fényes erdő5 NépkGy. 27 583 ; Niim-TörSm
aseu
amvsti
éél éter 'a Num-Tör§m atyánk lakta derült tiszta ég5
NépkGy. 18G1337.
Átható igék igeneve: kát yui Ildi yal-put 'két embernek
való (evő) útra való fazék5 Nyelvt. I. 138 9 ; yandi-yo
kézi
p élt ti mvj noyi taitel 'osztják ember kardja hasító milyen
húsuk van5 NépkGy. 39 104 ; num-tör§m
untvy
yo
ásem
pusti
naj áltmy ar yatl 'Felső-égben lakó férfi atyám nyitotta
aranyos sok nap 5 NépkGy. 26 536 ; num-tör
§m untvy
yo
ásem
verti
sárni sem, yonmay ár naj 'felső-égben lakó férfi atyám
szerezte aranyos szemét hunyó sok nap 5 NépkGy. 223 ] 3 ; ma
pondi
nem?n 'az én adtam név5 Nyelvt. I. 8 5 ;
tom-peldk-yo
5
juwitti
nál 'a túlsó féli ember lőtte nyíl NépkGy. 37987 ;
tom-példk
yo s ewirmati
nardy vos 'a túlsó-fóli ember
vágta szablyaél5 NépkGy. 37 3S9 ; ort alti ár joyol 'a fejedelem
hős viselte sok íj 5 NépkGy. 75 i 9 ; tom-pélvk
yo juutti
nál
'a túlsó féli ember lőtte nyíl5 NépkGy. 175919.
Az utóbb tárgyalt szerkezetekben az igenév már tkp.
n o m e n o b j e c t i . Ugyanez a jelentése az igenévnek a követ
kező esetekben is. A külömbség a kettő között csak az, hogy
az eddigi szerkezetekben az igenév alanya is ki volt téve, az
ebbe a csoportba tartozóknál azonban nincs kitéve: lay
dsidi
5
svy 'öltöző ruha Nyelvt. I. 1017; sömdtti
svy-nir 'felvenni
való öltözet5 Nyelvt. I. 18 14 ; ie§t{ wy'k 'inni való víz5 Nyelvt.
I. 148 7 ; a l-e yy ti kél 'eldobni való kötél5 NépkGy. 34 867 ; lett
lant 'enni való étel5 NépkGy. 110162; lé ti jás 'enni való kéz5
NépkGy. 31 7 1 7 ; al-ewitti
kél 'elvágni való kötél5 NépkGy.
34 868 ; yomda
ponti
ár yáp 'felfordítani való csónak5 NépkGy.
1871360; ueldi uai 'ölni való vad5 Nyelvt. I. 42 2 .

Ktlelvtudományi

Közlemények.
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C) Az i g e n é v n o m e n

instrumenti.

A nomen objecti jelentésből könnyen kifejlődhetett az
igenévnek az a szerepe, hogy megjelöli az eszközt, a mely a
cselekvés végrehajtásához szükséges. A nomen objecti u. i. a
közvetett cselekvést fejezi ki, ha mármost az igenév oly főnév
jelzője, a melylyel a cselekvés végbemegy, akkor az igenév czélhatározói jelentést vesz fel és a vmihez szükséges eszköz jelző
jévé lesz: ianddsti
kézi Varró kés' Nyelvt. I. 175 3 ; alti kézi
'kard5 Nyelvt. I. 114 t ; yolti
keu 'halászó kő' Nyelvt. I. 132 r
A mint látjuk, az igenévnek ilyen szerepe szíík körű.
Ugyancsak a nomen objecti jelentésből magyarázható az
igenévnek az a szerepe, a mikor a c s e l e k v é s h e l y é t jelöli
meg. Megjelöli a helyet, a hol az igenévben kifejezett közvetett
cselekvés lefolyik: mandi
tvya cjáró út5 Nyelvt. I. 4 5 u ; mája
manti
nemdy taya 'nászba menő híres hely' NépkGy. 176 958 ;
tánta manti
sijdy taya lakodalomba menő híres hely' NépkGy.
176959; joyli-manti
pantem ca visszafelé menő utam' NépkGy.
82 337 ; jélla-manti
kaltmem NépkGy. 82 333 ; jáyti
mü 'járó föld'
c
NépkGy. 1074O; idy k-%ul ueldi
kazdy ios Vízi halat fogó nagy
ságos út' Nyelvt. I. 132 17 ; kbrdi uerdi
rat Vascsináló tűzhely'
Nyelvt. I. 1 7 3 i r
Szokatlanul tömörré teszi az igenév a kifejezést az ilyen
szerkezetekben: nvyen lay di /öl§m iu% áltnáy yat yada ol-sa
r
a hová beléphetsz, (neked belépni való) (az a) három fából
összerótt ház hol van?' Nyelvt. I. 140 2 ; ma pitti
látdy mü
látdm pa ney muj uitmen ca hova nekem kellene beleesnem, oly
gödrös földem gödrét talán tudjátok?' NépkGy. 38 1019 ; ma
pitti
oyx?y mü oyyem ney muj sijalamen ca hova nekem bele
kellene esnem, oly üreges földem üregét ti talán látjátok ?'
NépkGy. 381021.
Ezeknek a mondatoknak, a melyek a NépkGy.-ben több
ször előfordulnak, szakasztott megfelelőjét megtaláljuk a vogulban: % um p atné vq,y%éy ma joltyatéske . . . ca hova férfinak
kellene beleesni, oly gödrös föld hogyha t á m a d . . . ' VogNGy. II.
3 3 1 ; ne patné
éayléy ma ca hova a nőnek kellene beleesni,
oly halmos föld' VogNGy. II. 337.
Ilyenforma szerkezetet találunk a cseremiszben is : aSeme
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ilet-mo? 'olyan helyen élsz, a hova eljut az em

ber?' GEN. 16. id. BEKÉ Ö. NyK. XL.

128.

Végre az igenév megjelöli az i d ő t is, a mikor valami
történik. Ez a jelentés is a nomen objecti jelentésből fejlődött
ki: mája manti
nemdn yatleu 'a lakodalomba induló jeles
napunk 5 NépkGy. 170746; tant a manti
sijdn yatleu 'a nászba
menő híres napunk' NépkGy. 170747.
D) Az i g e n é v n e k m á s

használata.

Gyakran járul az igenévhez egy m é r t é k e t , h a s o n l ó 
s á g o t kifejező szócska. Ilyenkor az igenévnek ez é l vagy
h a s o n l í t ó értelme van, vagyis azt fejezi ki, a mi a jelzett
szónak rendeltetése, czélja, vagy pedig a mihez hasonlít, a mi
vel egyenlő. SCHÜTZ JÓZSEF ezeket a nomen agentis jelentése
közé sorozza;*) azonban előfordul a nomen objecti is.
Két csoportba oszthatjuk az igenévnek ilyen használatát.
Az első csoportot azok alkotják, a mikor az igenévtől jelzett
szó ragtalan, tehát már jelentésénél fogva kifejezi a czélt vagy
a hasonlóságot; a második csoportba tartozó kifejezéseknél az
igenév főneve határozóragos.
Eagtalan a jelzett szó: yorbi : ueldi
yorbi
iiy 'megölni
való formájú fiú' Nyelvt. I. 147 3 ; iörSl peldiyorbi
tel 'íj
áthatoló forma pánczél' Nyelvt. I. 147 4 ; nal s ugat ti
yorbi
tél 'nyíltörő forma pánczél' Nyelvt. I. 1474. — mosa:
lídimosa and osl 'enni valót nem talált' Nyelvt. I. 69 6 ;
mostimosa svydn 'valami kedves subád' Nyelvt. I. 83 2 ; and
ostimosa rienyoi 'a nem ismerős ember' Nyelvt. I. 8017. — idi:
Imi iásna ál9mti-idi
ioyo-lvndltsa 'az asszonyt kézen fogva
5
emelték Nyelvt. I. 23 1 3 ; nin áridi-idi
yáVUman yaiémal §átl
'a nő éneklése módjára sírván maradt' Nyelvt. I. 1369.
Más szócskák: ivntti
uespi
sat naurem pilna ma iihm
'harezra termett (birkózó formájú) 100 gyermekkel én is megyek5
Nyelvt. I 150 16 ; laydi
ue§pi
ipm yát 'bemenésre való for
májú jó ház' Nyelvt. I. 5 2 u ; ndn arddn iáyna
uerdmdi.kemst
and oldel-lamba 'a magatok forma néptől lebírhatok
*) NyK. XL. 55.
19*
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mintha nem lennétek' Nyelvt. I. 143 3 ; l yo lilti
mortdy
löl
le&atlem cegy embernek való ülést készítek5 NépkGy. 78 J 5 7 ;
manti
molti
nömsen cmenő forma kedv5 NépkGy. 1841961.
A mint látjuk, ezek a szerkezetek leginkább a Nyelvt. Lban levő szövegekben fordulnak elő, míg a NépkGy.-ben alig
találjuk meg. Épp ezért nem tartom lehetetlennek, hogy ez
újabb fejlődés eredménye. A nyelv ez által is szorosabbá akarja
fűzni a viszonyt a jelző és jelzett szó között. Ez pedig talán
összefügg az infinitivus és a participium differencziálódásával.
Határozóragos a jelzett szó: louatti: ivy'tti
louatti
iis
járó nagyságúvá lett5 Nyelvt. I. 161 8 ; iijdl noy§s-uai-kur
eudtti
ont-uai ueldi,
pn'k yul ueldi
louatti
sidi énmds 'fiuk
nyusztvad láb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira
növekedett ím' Nyelvt. I. 1 6 9 u ; yonti jántti jol-söpdl
jántti
lovat a, verti versopdl verti
lovat a ma molya kartla ön
oyor sömdl ponilisem cén egykoron varrni-való varrását varró
(nő) nagyságnyira, tenni való dolgát végző (nő) magasságnyira
vasas nagy mély rovást rovogattam' NépkGy. 269 19 , 20.
youatna: sem uantti
youatna
ioytds 'szemmel látható
távolságnyira jött' Nyelvt. I. 54 x ; iorl ioyStti
youatna
ioyos
Ivskdlll coly messzire dobja, a mennyire csak bírja5 Nyelvt. I. 131 6 .
Eagtalan alakban: uul pari uerdi
youat
mur ie^ht a
5
lakoma tartása alatt a népem künn eszik Nyelvt. I. 12416.
kemna: sardltdm noya lidi
kemna
and olda uut'sishi
'nem akartad, hogy evéshez mérten száraz hús legyen' Nyelvt.

II. Az - m - k é p z ő s igenév.
Az osztják multidejű melléknévi igenév képzője az -m-,
az a dev. névszóképző, a melyik a fgr. nyelvek mindenikében
megtalálható. Használatára nézve jellemző, hogy az átható igék
ből alkotott melléknévi igenév aránylag ritkán fejezi ki azt a
cselekvést, a melyet az igenév jelzetté főnév hajt végre, hanem
sokkal inkább annak a cselekvésnek megjelölésére szolgál, a
mely a jelzett szón ment végbe, vagyis az igenév leggyakrabban
szenvedő értelmű. Ez a körülmény magyarázza meg, hogy az
igenév gyakran megjelöli a helyet, a hol a cselekvés végbemegy.
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A csoportositást itt is a szerint fogom végezni, hogy az
igenév a cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés helyét vagy
a cselekvés eszközét fejezi-e ki.
AJ Előtag nélkül: pad dm ynl 'fagyott hal 5 Nyelvt. I. 5 15 ;
pZiddm o% 'fagyott fej' Nyelvt. I. 17 13 ; /ál dm yihm loyyemen
'elhalt penészes tetemünk' NépkGy. H4 3 3 7 ; nárdm
/ul 'senyvedt hal' NépkGy. 156342; punzdm
sompsi 'érett ribiszke'
NépkGy. 170; tojmdm
/o 'ernyedt férfi' NépkGy. 250 106 ;
enmam
ort 'fölnövekedett fejedelemhős' NépkGy. 300; patIvm /át 'sötét ház' NépkGy. 276; tüldm váj 'megrekedt állat'
NépkGy. 159 33 ; tayrdm váj 'megakadt állat' NépkGy. 159334.
B) Az igenévnek előtagja van és pedig h a t á r o z ó s z ó .
a) Locativus az előtag: uá s volvlna/aiédm
kurdi
möJfdi) ar ortl 'a város helyén maradt lába fájós sok fejedelem
hős' NépkGy. H8 4 9 1 ; tör§m,na
kai dm lábdt ybs 'az égen föl
tetszett hét csillag' Nyelvt. I. 8 7 r
b) Ablativus az előtag; /alté a iuudm seudy br'ddt 'hon
nan jött hajfonatos fejedelemhősök' Nyelvt. I. 6 2 n ; kul
eudlt
iuud m neyyoi 'ördögtől származott ember Nyelvt. I. 64 12 ;
ayydm
eudlt yazdm
svydm 'anyámtól rám maradt subám'
Nyelvt. I. 87 10 ; /alté a iuudm tördmiiy 'honnan jött isten fia'
Nyelvt. I. 113 9 ; y alté a éddm Ivjardy ár yui 'honnan termett
pánczélos sok ember' Nyelvt. I. 135 4 ; you mou eudlt
iuudm
/öl$/ 'messzi földről jött holló' Nyelvt. I. 17 12 ; í ler
ewllt
Bt dm yölom sümet 'egy gyökérből hajtott három nyirfa'
NépkGy. 83 373 .
c) Lativus az előtag: ioy o-/a zdm kurdi 'visszamaradt
lába' Nyelvt. I. 173 4 ; ioyo-/iédm
kart ort 'hátra maradt két
fejedelem' NépkGy. 4 3 m í ; Iára lat dm yölom %öta?j 'a lápra
szállt három hattyú' NépkGy. 28 605 ; tuwa lát dm /ölöm /ötan
'a tóra szállt három hattyú' NépkGy. 28 607 ; joyo-yiédm
jinpy
jöyol 'a hátramaradt ideges íj' NépkGy. 33 8 3 l .
Időhatározói előtag: mattá
/onddm
mandu 'az egykor
elillant mandu' Nyelvt. I. 41 1 7 ; top iuudm
lawdy /oi 'a most
érkezett lovas ember' Nyelvt. I. 54 3 ; i-pué tiudm
ney/oi 'az
egyszer született ember Nyelvt. I. 10910; mundl
mandm laudy
yoi raz imént elment lovas ember Nyelvt. I. 111 13 ;
luydn
/ati
jáyjdm
/ápdy-ki yot májén 'a nyári napon járt csónakos
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hat vendég' NépkGy. H0 1 4 6 ; tal piddm
iski 'a télen esett hóy
Nyelvi I. 12712.
Az igenév s z e n v e d ő jelentésű, ha a jelzett szón megy
végbe a cselekvés. Ugyanaz a jelentésváltozás történt tehát,
mint a magyar vagy a vogul multidejű melléknévi igenév
jelentésében.
Előtag nélkül áll az igenév: uéldm
unt-yui ca megölt
c
erdei vad' Nyelvt. I. 1379; úöyldm
uai űzött vad' Nyelvt I.
16714; uerdm nal 'a csinált nyíl' Nyelvt. I. 172 10 ; káé dm uai
'a czélzott vad' NépkGy. 22 384 ; úöyldm
yár 'űzött rénbika'
NépkGy. 40 1080 ; yaiédm
uás 'elhagyott város5 NépkGy. 118 491 ;
yándm
án 'teli mert tál' NépkGy. 251 121 .
Előtaggal álló igenév: H e l y h a t á r o z ó : nöysdíj unt
sas din a úöyldm
uaj a nyusztos erdő hátán űzött vad'
NépkGy. 120543; svs-pelgdl
eudlt iuudm nal ra háta mögül
lőtt nyíl' Nyelvt. I. 145 7 .
I d ő h a t á r o z ó : a) Mikor? katra
líudm
soga-loudt
'valamikor megevett csontok' Nyelvt. I. 33 9 ; t amott a káudrdm soga-loudt 'a régebben megfőzött fogolycsontok' Nyelvt. I.
34 9 ; ittam mundi
mvnziidm
úoyáilál pon'sdlál 'erre az imént
széttépett húsát helyezték el' Nyelvt. I. 77 9 ; tvuí
sárdltdm
noya 'tavaszszal szárított hús' Nyelvt. I. 128 16 ; monti
vél dm
vurdn yönpi ár sunsen uelmen 'az imént megolt véres hasú sok
bolhádat ölted meg' NépkGy. 44 1226 ; tal-pátdm
yorvp jenk
'télen fagyott födeles jegünk' NépkGy. 1 8 3 m 6 .
b) Mióta? nöbdt yati
moymidm
seé-gi az ősidő óta
összehalmozott s'es-ezüst' NépkGy. 122649; áldl-yo ár jem ál
ámv smel ewilt akmidm
kém' oji 'az idős ember sok idejét
lakozásuk óta gyűjtött silány ezüst' NépkGy. 122b53;
yöl§m
nöbdt
eudlt uéldm tazu 'három nemzedék óta ölt portékánkat'
Nyelvt. I. 5 1 u .
c) Meddig ? y ő lauldm
áyel 'sokáig várt végünk' NépkGy.
85 455 ; yü lauldm
ályem 'sokáig tartó várásom' NépkGy. 185 ls04 .
Az előtag e r e d e t h a t á r o z ó : tovi yár kép dl
ewilt
vér dm urdl-ki yanávn vaj lágoptatal 'a tavaszi rénbika láb
szárbőréből csinált oldala ékes botost húz elő' NépkGy. 35 913 ;
kát iuy eudlt álddm yáBdm ol 'két fából összerótt csónakom
van' Nyelvt. I. 1306.
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előtag.

A szenvedő jelentésű igeneveknek második csoportját alkot
ják azok a szerkezetek, a melyekben az igenevet egy főnév előzi
meg, a mely az igenév alanya. A jelenidejű melléknévi ige
neveknél részletesen tárgyaltuk az ilyen szerkezetek magyaráza
tát. Az osztjákban a multidejű melléknévi igenévnek ez a hasz
nálata annyiban külömbözik a jelenidejű melléknévi igenévtől,
hogy a multidejű igenév néha felveszi a birtokos személyragot.
Ehhez hasonló szerkezetek más fgr. nyelvekben is meg
találhatók ; a vogulban: pora
astém
yum 'tutaja elkészült
ember' VogNGy. 163; a cseremiszben: os kuJBÍan
kalaédine
mutso 'a szó, a mit a fehér czár mondott' GEN. 66. id. BEKÉ 0 .
NyK. XXXIX. 129; a finnben : y stav ani tekém a kirj a on
saavuttanut suurta, suosiota.
Hasonló szerkezetek vannak a khalkha-mongolban i s ; 1.
RAMSTEDT : Über die Konjugation des khalkha-mongolischen.
SÜS. Tóim. XIX.
Az osztjákban leggyakrabban a tvil 'habét' ige igeneve
fordul elő ilyen használatban.
Az igenév s z e m é l y r a g t a l a n : ai %ni tvidm
ior
'ifjúkori erő' Nyelvt. I. 13413; ma tvidm
nauremlam 'az én
gyermekeim' Nyelvt. I. 143 7 ; naurem
tvidm
sv%-nir 'a gyer
mekeim viselte ruha' Nyelvt. I. 101 6 ; lou tvidm
alti kezdi 'az
ő birtokában volt kardja' Nyelvt. I. 11412; ayydl
tvidm
mo/la
nvy 'az anyja birta szives nevetés' Nyelvt. I. 1311X; uátli-igi
ii% tvidm
Ivyar 'a Vatli-öreg fia bírta pánczél' Nyelvt. I. 145 10 ;
uulfiasldy-igi
tvidm yordy nip 'a nagy folyóági öreg bírta
ybrdy (falvi) nő' Nyelvt. I. 1G04; pa-mü-%o ar poyem
taje?n
yat 'a más vidéki sok fiam bírta ház' NépkGy. 272 5 ;
jiwem
tajvmjem
po% 'az apám bírta jó gyermek' NépkGy. 252 16S ; lu
t aj e m oy samel 'az ö birtokukban levő kendő5 NépkGy. 28 624 .
Az igenév s z e m é l y r a g o s : ma tajmem
sárúdv punvp
aj májpdr posyem 'az én birtokomban levő aranyos szőrű kis
medvefiókám' NépkGy. 2511C>5; iiydm lou tvimal
toyUy uai
'az ő birtokában volt szárnyas vad' Nyelvt. I. 132 4 ; lou
tvi
mal luk-pum 'az ő birtokában volt fajdpihe' Nyelvt. I. 1341J
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Idu tnimel
yöntdy mou 'az ő birtokukban volt Konda-vidék'
Nyeivt. I. 1409.
A tvil igén kívül ilyen szerkezeteket más igeneveknél is
találunk és a legváltozatosabb használatát láthatjuk. A példákat
két csoportba osztom a szerint, hogy az előtag személyragos-e
vagy nem.
Az a l a n y i e l ő t a g s z e m é l y r a g t a l a n : nenidza kul
u ér dm uer 'semmi isten nem csinálta dolog' Nyeivt. I. 24 13 ;
tör§m párddm
kvláydt 'az isten rendelte rénszarvasok' Nyeivt.
I. 36 9 ; törSm párddm
tas caz isten adta nyáj' Nyeivt. 1. 38 1 0 ;
ma legáddm
kördl yardm 'az ón készítettem vas tér' Nyeivt.
I. 57 6 ; ma isi dm idifgdm 'a magam lebocsájtottam vizem*
Nyeivt. I. 182^; amp yirdin
ár lát 'az eb ásta sok gödör'
NépkGy. 110176; tör dm muldm
ont-juy raz isten igézte erdei
5
fa NépkGy. 188 13í8 ; l iéudr uéldin Ivláy oy-pöz§y 'egy farkas
megölte renszarvasfej' Nyeivt. I. 31 1 2 ; oysar
tüudm
no ja 'a
róka hozta hús' Nyeivt. I. 1011}* vunafitdm
iuy 'a víz folyása
úsztatta fadarab' Nyeivt. I. 135G; yui manzm yuii suy 'ember
járta emberes vidék' Nyeivt. I. 171 7 ; aj meyk
mandm
pánt
'a kis manó járta út' NépkGy. 79 231 ; muy üwdm yordy űweu
'a magunk üvöltötte kiáltó üvöltésünk" NépkGy. 1 8 0 m 3 ;
oysar
özdin yat 'a róka találta ház* Nyeivt. I. 1063; vaj
yöyldm
yölom mára naurdltldm 'rén futotta három futamalnyira szökelünk' NépkGy. U5 3 5 0 ; sát pár9m
nardy yar 'a száz állat
hunyta bűnhödéshozó tér' NépkGy. 250 377 ; lou ivy'dm
tvya
'az ő járta hely' Nyeivt. I. 8 1 ; meyk
ámsdm kardy nayk 'a
manód lakta kérges vörös fenyő5 NépkGy. 118485; yui
mandm
ibs 'férfi járta út' Nyeivt. I. 172 13 ; lu mandm
látdy kaltdm
'az ő mente üreges út' NépkGy. H8 4 5 8 ; ma töyrdm
tumandy
yat 'a magam zárta lakatos ház' NépkGy. 224 49 ; tördm
pár
ddm neyyoi 'isten rendelte ember' Nyeivt. I. 109 8 ; jel dm
part dm vur-jurdl 'az isten adta erdei fa' NépkGy. 188 1389 ;
m a pentdm
pos-tandy yat 'a magam rátolta reteszes ház'
NépkGy. 224 51 ; uát ment dm úura juy 'a szél hajtotta görbe
fa" NépkGy. 41 1132 .
Az e l ő t a g s z e m é l y r a g o s : Sing. 1. sz.:
jiwem
ver dm karti yám 'az atyám csinálta vasburok' NépkGy. 3o 891 ;
a sem eSAdin sárni éurdp surdy yát 'atyám alábocsátotta arany
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tetőrudú rudas ház' NépkGy. 248 4 ; a sem ver dm uoy yám
'atyám csinálta rézburok 5 NépkGy. 35 894 .
Sing. 2. sz.: ásen ver dm yásam yát 'atyád csinálta me
leg ház' NépkGy. 34 849 ; na jen ver dm ver cezen hölgyed csi
nálta munka' NépkGy. 16970S; iiian
séuam nay'k iuy 'az apád
fonta vörös fenyő' Nyelvt. I. 133 6 ; jiwdn
ver dm tutay yát
'az npád csinálta tűzhelyes ház' NépkGy. 34S47;
ámp-oypi
úiil corsen
ámsdm uás az ebfejü nyolczezered lakta város'
NépkGy. 117439; jiiven
múlt dm peykaij váj-so^ 'az apád igézte
fogas állatbőr' NépkGy. 269 4 ; n aj-evén
j ont dm jeni sön a
lányasszonyod varrta nyírhéjedóny' NépkGy. 1831338 .
Sing. 3. sz.: murdl
ám'sdin ön'day mou ca népe lakta
5
füves föld Nyelvt. I. I72 1 5 ; jufdl
s eykldm
jayay unt 'a fája
megnőtt fás erdő5 NépkGy. 75 58 ; jiwal
jayyam
maival 'apja
járta földje' NépkGy. 181 1142 ; ás dl j ay ydm jeykal 'atyja járta
vize5 NépkGy. 181 1144 ; jen ti sukálam
ár luyki 'éle törött
sok szerszám' NépkGy. 22G164; iásl seyklam
iagpi irlt,
kurl
c
seyklam
kurbi or't keze megnőtt kezű fejedelemhős, lába
megnőtt lábú fejedelemhős' Nyelvt. I. 137 2 ; juyal
váyydm
yü lépay 'a fája vágott hosszú pitvar5 NépkGy. 156 33s ; mark dl
l á k ni d m jémdy törSni 'szárnytolla hullott szentséges isten5
NépkGy. 273 32 ; uyldl
vujdm
Ijyy-ort 'hallgatag (szája vett)
bálványfejedelem' NépkGy. 162466; nálmdl
vujdm
kai! ort
'néma (nyelve-vett) kait-fejedelem' NépkGy. 162467;
uyylal
vujdm
loyy-yár-poy 'hallgatag (szája vett) bálvány bikán 5
NépkGy. 226 157 ; nálmai
vujam
kolt-yár-poy 'néma (nyelve
vett) kait bikafi' NépkGy. 22G159; pukndA
ewatam
yandi-yo
'köldöke vágott osztják ember' NépkGy. 255 3 . 8 .
A birtokos plur. 1. sz. a birtok sing. 3. sz.:
yuimdn
y old}l}id
ni pa>i 'ősemberünk halászta fövenyes part' Nyelvt.
I. 1303; Vön Tör dm áéenien
muAtiAdm
jay yátpi yátay
kort 'Fenséges Eg a mi atyánk igézte tíz házas falu' NépkGy.
2552G5; jáylu
ivy'ani
Ás kuddft pöySr 'őseink járta Obközépi
sziget' Nyelvt. I. 13712.
Néha az igenév is s z e m é l y r a g o s : ma
ámasmam
yandi kor't 'a magam lakta (laktam) osztják falu' Nyelvt. I.
141 3 ; lau ama sm el yazani yát 'maguk lakta meleg ház 5
Nyelvt. I. 14313.
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Láttuk a jelenidejű melléknévi igenévnél, hogy megjelöl
heti a h e l y e t , a hol valami történik. A multidejű melléknévi
igenévnek is megtaláljuk ezt a használatát, vagyis hogy azt a
cselekvést fejezi ki, a melyik a helyet jelentő jelzett szón
folyik le: nar lanti uitdm
yát caz a ház, a hol nyers eleséget
találtak' NépkGy. 157 279 ; putay lant uitdm
ydtem raz én há
zam, a hol üstös étel található' NépkGy. 157„81; mundi
iuudm
ios raz imént jött út' Nyelvt. I. 174 4 ; * yvtl mandm
tvyaial
'egy napig ment útjuk' Nyelvt. I. 43 1 5 ; lou iuudm
tvyaidl caz
előbb jött helye' Nyelvt. I. 11010; tamotta ivy'am tvya 'a múlt
kor járt hely' Nyelvt. I. 11413; mundi iuuam
mou caz imént
jött föld' Nyelvt. I. 1679.
Már a jelenidejti melléknévi igenévnél láttunk efféle ki
fejezéseket : lu ponam
naysam juy niil nör yoina ponam (abba),
a melybe őt tették, a hántott fából való gerendára kit tettek'
NépkGy. 150 21 ; lu ponam
vdyyam ju% niil nör yoina áltam
'(abba) a melybe őt tették, a faragott fából való gerendára kit
tettek5 NépkGy. 15023.
Ilyen szerkezetet találunk a vogulban is: ail lü kh a n tém páilém ra falu, a hol az első lovat találtam' VogNGy.
IV. 127.
Az -m-képzővel alkotott igenév a befejezett cselekvésen
kívül kifejezheti még a j e l e n b e n i s é r v é n y e s f o l y a m a 
t o s cselekvést. Hogy miként jelölhet a multidejű képző a jelen
ben is érvényes cselekvést, azt a következő mondatokból ért
hetjük meg: si oual pun£dm
niyna iásl eudlt ioyo al-talsa raz
ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte' Nyelvt. I. 81 ; tám yui
eudlt í-sidi songeft ka ti dm iasl yazas ennek a férfinak is el
maradt a botot fogó keze' Nyelvt. I. 173 3 ; lujpl katlam
nri
naj evdl tata lailtal 'gyűrűjét fogó hegyi nő lánya áll (ím) ottan'
NépkGy. S3 387 . Ezekben a mondatokban a tárgyas ige igenevét
megelőzi a tárgy és az igenévtől jelzett szó az igenév tárgyán
oly cselekvést hajtott végre a múltban, a melyik a jelenben is
érvényes. Itt tehát a múlt a tartósság, a folyamatosság kifeje
zésére szolgál.
A part. perfectumnak jelenidejű használata szokásos a
vogulban is: poakhwá scistém poqkhwéy vuor r tobzot termesztő
tobzos vidék' VogNGy. III. 349.
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E l ő t a g n é l k ü l á l l a z i g e n é v : káudrdem
yudm
'főző fazekad5 Nyelvt. I. 129 14 ; seudránttdm
yui Vagdalkozó
ember' Nyelvt. I. 13415; mólom
put 'gőzölgő üst' NépkGy.
163 483 ; yoidm
tvyápl 'fekvő hely5 Nyelvt. I. 8 1 l s .
Az i g e n é v e l ő t t e l ő t a g v a n : a) tárgyi előtag:
pvl uand9m
kat yui 'a csukaczége néző két ember5 Nyelvt. I.
145 13 ; uer uer dm vr'l 'munkát végző szolga5 Nyelvt. I. 149 6 ;
ioySl ka ti dm iásl 'ijjat fogó keze5 Nyelvt. I. 174 9 ; ueédn láu
páitdm
ja% 'a formás lovat ledöntő nép 5 NépkGy. 41 1 1 4 5 ; kat
juyi ürtdm
saj 'a két fát szétválasztó köz5 NépkGy. 42 1158 ; —
személyraggal: náldl ka ti dm níű sát sömlital, jöyldl
kátIdm niil sát sömlital 'nyilát fogó nyolczszazat ró föl, ijját fogó
nyolczszazat ró föl5 NépkGy. 170743, 7Í3.
Tagadva van az igenév: áédl iázdy ant y öl dm mola
naurem ol? 'az atyja szavára nem hallgató micsoda gyermek5
Nyelvt. I. 131 7 ; iázdy ant ybldm
naurem lou -yvhl 'a szóra
nem hallgató gyermek meghal 5 NépkGy. 1374.
b) Határozói előtag : a) helyhatározó : nömdlta
in and m
toyhn uai 'a fönn járó szárnyas állat 5 Nyelvt. 1. 80 10 ;
ilta
5
mandm
kuran uai 'alant járó lábas állat Nyelvt. I. 80 1 0 ;
kámdn
ianddm
nauremdt 'a künn játszó gyermekek5 Nyelvt.
I. 152 13 ; lou yözydl
eudlt
iuudm eui 'a köztük jövő lány 5
Nyelvt. I. H 1 0 ; mii tömbi
pelá
yiddm
mur 'a sapkán túl
eső nép5 Nyelvt. I. 30 10 ; %-lep yöyldm
kát ort 'egy irányban
futó két fejedelemhős5 NépkGy. 43 1205 ; joyo ylédm
kurl 5 hátra
maradó lába5 NépkGy. 225 106 ; — (3) időhatározó: ma yn
latilem ályem '&% én hosszú ideig tartó várásom 5 NépkGy. 115 368 ;
van laulem
ályem 'rövid ideig tartó várásom5 NépkGy. 115369.
SARKADI NAGY JÁNOS.

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Tizenegyedik közlemény.)
Az imperlectiimtő subjunctivus alakjainak functiója.
106. A s u b j u n c t i v u s r e á l i s a l a k j á n a k (az ú. n.
praesens imperfectum conjunctivi alaknak) csak időbeli functioját
kívánom a következőkben áttekinteni, s megfelelni arra a kér
désre is, mellékmondatos használatában a főigéhez miképen
viszonyul a benne kifejezett történés ?
Maga az idői functió voltaképen ennél a m o d á l i s alak
nál közömbös volna, mert nem lényeges jegye az értelemnek;
de nem lesz felesleges szóvá tenni, már csak azért sem, mert
az alaknak praesens nevet adtak, mintha mindig, vagy legalább
elsősorban «jelen» vagy jelenre értendő történést jelentene,
holott pedig nyilván nem így áll a dolog. Hiszen functiói nagy
részben az indicativus futurumával és az imperatívusszal roko
nok, sőt vannak grammatikusok, a kik DELBRÜcukel szemben
alapértelmét is közösnek tartják a futuruméval (v. ö. a 105. §.
végét).
Az alak idői értelme két tényezőtől függ. Egyrészt a mo
dalitás természetétől, mert ha akaratnyilvánítást fejez ki, csak
jövő történésre vonatkozhatik; másrészt az imperfectumtő objectiv actióárnyalatától, mert ha momentán, akkor fömondatos
alkalmi értelemben csak jövő vonatkozású lehet. Tekintetbe kell
továbbá venni az alkalmi és nem alkalmi (általános vagy álta
lánosító) functiót is, mert utóbbi esetben a történések szerint
mindenkorra érvényesek lévén használva, az idői értelem telje
sen közömbössé válik bennük.
Ezen szempontok szemmeltartásával az alak functiója kö
vetkezőképen tekinthető át.
107. Főmondatokban:
I. A l k a l m i (nem általános) é r t e l e m b e n .
^ 4 j A t k é p z e l é s n é l k ü l (azaz a beszélőt környező hely
zet tudatában).
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a) A k a r a t n y i l v á n í t á s t kifejező modalitással tehát
voluntativ (iussiv-prohibitiv) functióval a momentán imperfectumtÖvek mindig, de a cursiv-durativok is rendesen jövő történést
jelentenek. Csak nagyon kevés példát találtam olyan cursivdurativ alakra, melybe a jelen időpont is beleérthető, pl. Hor.
Carm. I. 33. 1. ne doleas, neu decantes etc, s az effélékbe i&
csak a helyzet ismeretével érthető belé, ha t. i. az illető tör
ténés már a nyilatkozatkor is folyamatban van. Mivel ez a mo
mentán igéknél lehetetlen (pl. Aen. IV. 625 : exoriare aliquis . . .
ultor) azért ezek mindig jövő vonatkozásúak. De rendesen a
cursiv-durativok is, pl. Mii. Glor. 1101: dicas, Ter. Andr. 5 9 8 :
quiescas, Cic. Att. I. 17. 11. cures ut sciam.
b) A k a r a t n y i l v á n í t á s t k i n e m f e j e z ő modalitás
sal (tehát potentialis, concessivus, optativus, conditionalis func
tióval) a momentán tövek szintén jövő jelentésűek; a cursivdurativokba beleérthető a már folyamatban lévő történés. Példát
itt csak az utóbbi functióra tartok szükségesnek: Ter. Andr. 2,
1. 10. Tu, si hic sis, aliter serdias; Cic. Tusc. 4, 31. Sint sane
ista bona, quae putantur; Arch. 8, 18. hunc ego non diligamJ
De azért a cursiv-durativ imperfectum is lehet jövő vonatkozású,,
pl. Hor. Epod. 1., 15. roges (kérdezhetnéd).
A tiltásra nézve emlékezzünk vissza arra (1. a 69. §.-t),
hogy a classicus korban ne mellett inkább a perfectum reális
subjunctivusa használatos. A kérdőmondatos formákra vonat
kozó tudnivalókat az irreális alaknál teszem szóvá.
B) A t k é p z e l é s s e l egyaránt használatosak a momentán
alakok is, a cursiv-durativok is, de inkább csak akaratnyilvání
tást ki nem fejező modalitással, és így is csak igen ritkán, csak
költőknél, kivált VERGiLiusnál. Az átképzeléses használat jele a
reális ( = praesens) alakon kívül a környező igék átképzeléses
használata, azaz ú. n. praesens historicum formája. Jellemzőbb
példák: Aen. XI. 912: continuo ineant pugnas et proelia temptent,.
n i . . . Phcebus... noctem reducat (titána: residunt, vallani prses.
historicumok); Aen. I. 55 : i l l i . . . fremuni; sédet Aeolus; mollit,
temperát iras ; ni faciat... terras caelumque ferant rapidi secum,
verrantque per auras. Ilyenféle példa elég sok van az Aeneisben.
Sokkal ritkább az akaratnyilvánítást is kifejező alakok átképze
léses használata (csak or. obliquás kérdő mondatban!) pl. Aen.
IV. 281. {Ardet obire . . . ) Heu quid agat? quo nunc (!) reginam
ambire furentem audeat adfatu ? quae príma exordia sumat t
(atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc). Ez egé
szen magyaros or. obliqua e. h. quid ageret? quo auderet? quae
sumerét? (V. ö. Arany, Toldi, IV, 7. 3. «Merre menjen, mihez
fogjon, uramfia!» stb.). — Ilyen átképzeléses előadásban még a
stereotyppá vált diceres, cerneres helyett is a reális alakot talál-
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juk VBBGiLiusnál, pl. IV. 401. Migrantis cernas (előtte: natat,
ferunt); VIII. 691. Alta petunt, pelago crcdas innare revolsas
Cycladas..., tanta mole instant. (V. ö.: «vélnéd, egy erdő ren
geti hatalmas üstökét»). Ezek a második személyek azonban már
általánosaknak is felfoghatók, mert képzelt személyt szólíta
nak meg.^
II. A l t a l á n o s é r t e l e m b e n a 3-ik személyek ós az egyes
számú 2. személy szokott előfordulni, még pedig a momentán
és cursiv-durativ tövek egyformán. Ter. Andr. 640 aliquis dicat,
Cic. Cato M. 33. isto bono utare dum adsit, cum absit, ne
requiras, de a 3. személyek csak akaratnyilvánítást ki nem fejező
functióval (többnyire potentialis értelemben). Ilyenkor a történés
mindenkorra érvényesnek van gondolva, s azért az idői vonat
kozás kutatása fölösleges.
108. Mellékmondatokban:
Oratio obliquán kívül az alak mellékmondatban is ren
desen nyomatékos modalitású. Ilyenkor, ha viszonyított haszná
latú, mint a 93. §-ban kifejtettem, a főigéhez képest az utóidejűség (rákövetkezés) értelmében használja az alakot a latin
nyelv, s más alakot ki sem fejlesztett ennek a viszonynak pon
tosabb jelölésére, mert maga a modalitás, kivált ha momentán
actióárnyalatú is a tő, teljességgel feleslegessé teszi az utóidejűsóg megjelölését; így nemcsak czélhatározó vagy következményes
mondatokban, hanem más (ut, ne, quin, dum és más efféle kötő
szókkal bevezetett) alanyi és tárgyi mellékmondatokban. Mivel
ilyenkor a főtörténés sem múlt, az utóidejűség egybeesik a jövő
értelemmel. M ú l t f ő t ö r t é n é s m e l l e t t a z o n b a n s o h a 
s e m á l l h a t v i s z o n y í t v a az alak. Ilyenkor vagy még meg
lévő következményt jelöl, pl. Cic. Ac. 2. 1. In eodem tanta
prudentia fűit, ut hodie stet Asia . . . etc. Verr. I. 4. Siciliam
Vorres ita vexavit, ut r e s t i t u i . . . nullo modo possit (t. i. most és
ezentúl), v. ö. a perfectum reális subjunctivusának önálló hasz
nálatáról mondottakat 70. §. II. alatt; vagy csak látszólag vi
szonyul múlt főtörténéshez, s az elbeszélő nincs tudatában a
multságnak, azaz: á t k ó p z e l é s e s az alakhasználat, pl. Verg.
Aen. V. 3 2 5 : spatia et si plura supersint, transeat, 346: adiuvat
Diores, qui subiit (ez is átképzeléses alak!) palmae, frustraque ad
pröemia vénát (szintén!) ultima, si primi Salio reddantur honores.
Ez a reddantur alak, melyet (LADEVIG is az «aus der Eede des
Diores referirt» magyarázatával or. obliquásnak érez) már nagyon
közel áll az alak prózabeli, mindenütt, de különösen C^sAEnál
szokásos oratio obliquás használatához, a várt irreális alak helyett.
A használat nyitja a prózában is a multságnak a tudatból való
eltűnése, néha azonban tagadhatatlanul csak változatosságra irá
nyuló tudatos mesterkedés. (Csupa reális alak van a Bell. Gal-
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licum I. k. 17. fejezetében, csupa irreális a 36. fejezetben; irreálisok után v é g ü l reálisok a 40. fejezetben; fordítva, reálisok
után irreálisok 44. fejezet végén.) Az átképzeléses használat egy
különös fajtája az, melyet költői hasonlatok mellékmondataiban
találunk, pl. Verg. Aen. X. 807. ac v e l u t . . . prsecipitant, . . . diffügit
arator, latét viator, dum pluvit in terris, ut possint sole reducto
exercere diem: itt az elképzelt helyzet minden időre érvényes
nek van gondolva, a subjunctivus azonban épen úgy viszonyul,
(itt utóidejű történésről használva) mint a tényleges helyzetnek
megfelelő (nem átképzeléses) használatban. Hasonlóképen áll a
dolog általános kitételek mellékmondatos alakjaival is: a sub
junctivus rendesen utóidejűség értelmében áll, kivált, ha mo
mentán, de néha, ha cursiv-durativ, egyidejűség értelmében is,
pl. Cato M. 33. bono utare, dum adsit, Plaut. Eud. III. 5, 54.
Adeas, si velis.
109. A s u b j u n c t i v u s i r r e á l i s (ú. n. p r a e t e r i t u m
i m p e r f e c t u m ) a l a k functiójának kérdése egyike a latin
chraseologia legkényesebb kérdéseinek, melynek Tárgyalásában
czélszertinek tartom az alak mellékmondatos használatából ki
indulni.
Főtudnivaló erre a m e l l é k m o n d a t o s h a s z n á l a t r a
nézve, hogy c s a k (a beszélő tudata szerint) m ú l t íőtörténéshez viszonyulhat. 186 ) Ilyenkor:
I. Ha nyomatékos modalitása is van, s nevezetesen akarat
nyilvánítás van benne (így, czélhatározó mondatban mindig,
következményes mondatban rendesen): u t ó i d e j ű (rákövetkező)
történést foglal magában, úgy, mint nem múlt főtörténéshez
viszonyítva az ú. n. prsesens (reális) alak. Példa fölösleges.
II. Ha oratio rectában nincs nyomatékos (magyarra is le
fordítható) modalitása (kivált időhatározó, okhatározó mondat
ban), vagy ha obliquus természetű, akkor e g y i d e j ű történést
foglal magában, szemben az előidejűséget jelző plusquamperfectummal (L. 92. §. Cic. Lest. 9. cum coniuratio erupisset, palamque
volitaret, venit cum exercitu Capuam): Si haberes, dares. Az
imperfectumtő (objectivebb) actióárnyalata annyi módosulást okoz
a functióban, hogy míg a cursiv-durativ töalak az egyidejűleg
folyó történést jelenti, addig a momentán értelmű töalak az
e g y i d e j ű l e g szándékolt, m e g k í s é r e l t vagy ismét186
) Mellőzöm itt az olyan mellékmondatokat, melyekben jelen-jövő
irreális értelem szerepe], vagy a melyek időfokozata különböző a főmondat igéjétől (1. a 94. §. végét). Az ú. n. prsesens historicumkoz tartozó
alakok talán eddigi fejtegetéseim Titán már nem okoznak nehézséget. Ha
a most szóban lévő irreális alak áll mellettük, a beszélő ez utóbbi alak
használatakor tudatában kell hogy legyen az előadott eseménysor mults ágának.
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1 ő d ő történést (de conatu v. iteratív functiójú). Példát csak ez
utóbbi functióra adok, mert eddig ezt az értelmet nem registrálták a kutatók, csak alkalmilag konstatálták. Cic. Tusc. V. 105 r
cum civitate expeüerent (ki akarták űzni) Hermodorum, ita locuti
sünt; U. o. I. 104: Anaxagoras, cum Lampsaci moreretur (halni
készült . . .) inquit; Liv. XXIII. 32, 7 : erant, qui Magonem in
Hispániám averterent (iparkodtak eltéríteni); XXXVI. 3 4 : cum
a furioso incepto eos deterreret (el akarta rettenteni); XXV. 33, 5.
si vi retinerent (ha erőszakkal akarnák visszatartani). -— Cic. de
re publ. II. 15. Lycurgus bella cum finitimis multa gessit, et
cum ipse nihil ex praeda domum suam reportaret (szokás!) locupletare eam non destitit; Tusc. I. 4. Themistocles cum in
epulis recusaret (szokás!) lyram, est habitus indoctior. Az obliquus
alak néha közel áll az utóidejű functióhoz, pl. Ter. Andr. I. 2. 4.
eri lenitas verebar quorsum evaderet, de nem az, mert evaderet
körülbelül = eoasura essct. Előidejűséget az alak oratio obliqua
mellékmondatában sem jelölhet soha. (Ez a plusquamperfectum
functiója, 1. 93. §.)
Viszonyított functiójában tehát az alak kezdettől fogva csak
kifejezett vagy lappangó m ú l t főtörténós mellett, egyszóval a
m ú l t v o n a t k o z á s t u d a t á b a n volt használható, s viszont,
a hol előfordul, m i n d i g m ú l t v o n a t k o z á s ú , úgy hogy
átképzeléses használatáról ilyenkor szó sem lehet. Mint a követ
kezőkből kiderül, valószínűnek tartom, hogy a latin nyelv ezt a
sajátságos alakját épen ennek a múlt vonatkozásnak jelölésére
teremtette meg. N e m - m u 11 vonatkozású az alak csak irreális
nem-mult főtörténésekhez tartozó föltételes mellékmondatokban
(si haberes, dares) lehet; erről részletesebben a 117. §.-ban
szólok.
110. Előfordul azonban az alak fő m o n d a t b a n is, még
pedig nem mindig múlt, hanem néha jövő, illetőleg (beleérthető)
jelen vonatkozással is, nevezetesen feltételes értelemben; si habéres, dares tudvalévőleg = ha volna, adnál, s ez értelemben
olyan gyakori az alak, hogy mellette szinte kivételesnek tűnik
fel a quid facerem ? = mit kellett volna tennem ? crederes — azt
gondolhattad volna féle kifejezések múlt vonatkozása, s az iskolai
grammatikák az amarem, monerem alakok értelme gyanánt tudva
lévőleg a szeretnék, intenék magyar föltételes alakokat vésik bele
a kezdő tanulók emlékezetébe. Ez a nem-mult functió az egyik
nehézség; de ennek magyarázatával csak később foglalkozom.
Most előbbvaló annak a kérdésnek vizsgálata, hogyan juthatott
a latinban a quid facerem ? és crederes féle functiókban ez a
m o d a 1 i s (nem inclicativus) a l a k m ú l t é r t e l e m h e z ? Ez
az a kérdés, melyet tanulmányom 71. §.-ában függőben hagytam.
Mint tanulmányom most idézett helyén jeleztem (1. 104.
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jegyz.), ebben a kérdésben nemcsak a többi kutató, hanem még
BEUGMANN és DELBEÜCK közt sincs megegyezés. BEUGMANN az
eredeti értelem multságát vitatja, a nélkül, hogy megmagyarázná,
hogyan jutott a latin imperfectum — eltérőleg a többi idg.
nyelvtől-—múlt időt kifejező (?) modalis alakhoz; DELBEÜCK az
irrealitást hiszi az alak eredeti functiójának, s azt tartja, a múlt
«jelentés» csak egyik módosulása az irrealitásnak. 187 )
Előfordul pedig a kutatók szerint (1. pl. DELBEÜCK, 398. 1.)
múlt értelemben az alak főmondatokban 1) a k a r a t n y i l v á n i t ó functióval, (DELBEÜCK szerint «wünschend». csakhogy igy
inkább az optativus functiót értenők, holott én inkább a volitivus-iussivus functióra gondolok), 2) mint p o t e n t i a l i s , akár
magában, akár feltételes szerkezet főmondatában.
A modalitás minősítésében azonban újabb nehézség mu
tatkozik. Még DELBEÜCKnél is nagy munkájában nemcsak a
iussivus és optativus functió közt van némi zavar — melyet már
jeleztem, hanem a potentialis értelem meghatározásában is, mert
ebbe D. (399. 1.) beleveszi nemcsak azt «was sein könnte, möchte,
aber nicht ist» hanem azt is «was sein sollte», azaz a potenti
alis értelembe a iussivust is beleszámítja. Mi jogon? ezt csak
később említendő tanulmányából értjük meg. Mutatkozik ez a
zavar az összes előtte vagy utána író kutatóknál is. DBAGER (i.
m. I. 2 306. 1.) szintén «sollen»-nal fordítja azokat a subjunctivusokat is, melyeket potentialisoknak minősít (köztük kérdő
formájúakat és kétségtelen iussivusokat is), pedig érzi a zavart,
mert a 308. lapon a szerinte potentialis alakokról megjegyzi,
hogy «dem Conj iussivus sehr áhnlich», s később pláne: «welche
dem Iussivus áhnlich oder v i e l l e i c h t z u i h m z u r e c h n e n
sind». KÜHNRR (i. m. II. 137. 1.) a kérdöformájú alakok egy
részét (qtíid facerem = was hátte ich thun solleri) nem potenti
alisoknak minősíti, hanem «Konjunktív zur Bezeichnung des
Gewollten» czim alatt tárgyalja; ezektől egészen külön említi
(134. 1.) az öunentschiedene Móglichkeit» kifejezésére való
potentialisokat, s e mellett még csak észre sem veszi, hogy
potentialisoknak minősített példái a vellem, mailem, cupcrem
kivételével mind épen olyan kérdő példák, mint a iussivusok,
sőt, hogy részben mind a két helyen u g y a n a z o k a p é l d á k
szerepelnek, úgy hogy pl. Ter. Andr. 584. egon istuc facerem ?
a 135. 1. szerint potentialis, a 137 szerint iussivus, s hasonló
képen diceret nem kérdő alak is. BLASEnál is (i. m. 153. 1.)
187
) BLASE (i. m. 152. 1.) egyszer úgy nyilatkozik, hogy eldönthetet
len ül akarja h a g y n i a kérdést, később azonban (158. 1.) mégis csak BRUGMANN módjára az «eredeti m ú l t értelemből* fejlődöttnek hiszi a «jelen»
irreális értelmet.
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kategória zavar van, mert a subjunctivus fajták közé (1. iussivus,
3. optativus, 4. potentialis) 2. tagnak a kérdő formájú alakokat
veszi fel, holott ezeknél nem lehet szó külön modalitásról (sze
rinte is vagy voluntativus vagy potentialis a kérdő functió). így
aztán az akaratnyilvánítást és a lehetőséget kifejező modalitások
határvonalainak elmosódása ELMERÍ (Studies in latin moods and
tenses, Cornell studies in class. philology 1898. No. VI. 175.
kk. 1.) arra bírta, hogy a potentialis modalitást egyáltalában
tagadja, DELBRÜCK pedig egy külön tanulmányban csak az optativusból (mely nála az akaratnyilvánítást is magában foglalja)
másodlagosan fejlődött functiónak magyarázza (Neue Jahrbücher,
IX, 1902. 317. és kk. 1., Die Grundbegriffe der Kasus u. Módi
czímen).
Saját megfigyeléseim eredményeinek, mint látni fogjuk, a
modalitás (de nem a functió egész természete) tekintetében
DELBRÜCK hypothesise kedvez legjobban, s azért e tekintetben
hozzá szegődöm. A fömondatos alakok modalis functiójában
ugyanis az akaratnyilvánítást tartom döntőnek, s itt számba
veendőnek azt, hogv kérdő formájú mondatban az akarat nem
a beszélő személy akarata, hanem másé (2. vagy 3. személyé),
kinek akarata után a beszélő épen tudakozódik. 188 ) Milyen kö
vetkezéssel jár ez a tudnivaló az alak igazi természetének fel
ismerésére, nemsokára kifejtem. Most még annak szeretném
magyarázatát adni, miért tulajdonítottak a kutatók kelleténél
nagyobb jelentőséget az ú n. potentialis functiónak.
Azt hiszem, főképen azért, mert a iussivus functió fordítása
múlt vonatkozásban körülírás nélkül minden idg. nyelvben, s a
magyarban is, lehetetlen, s a latint jellemző voluntativus mo
dalitás csak potentialis-conditionalis értelemmel adható vissza.
Quid agam ? mit tegyek ? pontosan fordítható. De quid agerem ?
körülírás nélkül csak feltételes mód múltjával fordítható: mit
tettem volna? esetleg a potentialitás külön jelzésével legfeljebb
így: «mz£ tehettem volna?». A voluntativus functiót csak modalis
segédigével jelölhetjük: mit kellett volna (t. i. szerinted, szerinte,
szerintetek, szerintük) tennem ? de a feltételes módot így sem
kerülhetjük ki (kellett'volna)
s mégis csak meghamisítjuk a
latin functiót, mert ráadásul még igazi m ú l t alakot (kellett)
mondunk. A franczia az első és harmadik személyű alakokat
még nem múlt modalitásban sem tudja körülírás nélkül kifejezni,
ámbár eszejárása, mint látni fogjuk, közelebb áll a latinéhoz;
quid agam ? que voidez-vous que je fasse ? que dois-je fairé ?
18S
) Ezért hibás a subjunctivus olyan — még ÜELBRÜCKnél is olvas"
ható — meghatározása, hogy a b e s z é l ő h a n g u l a t á t fejezi ki, 1. DELBRÜCK'
i. m. I I . S74. és v. ö. t a n u l m á n y o m 97. jegyzetét.

AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ.

295

Nem-kérdő formájú alakok fordításában is hasonló bajban va
gyunk. Patiatur = tűrje, quHl soufre, ezt le tudjuk voluntative
fordítani; de pateretur! múlt vonatkozású alakot csak feltételes
móddal fordíthatjuk: tűrte volna! tűrnie kellett volna.
A német és az angol nyelv még inkább rászorul ilyenkor
a modalis segédigékre, melyek a latin alakok igazi modalitásá
nak nem mindig felelnek meg, pl. ha a quid facéréin ? kitételt
nem így fordítjuk: «was hátte ich sollen thunw, hanem így:
«was konnte ich tbun».
íme, ezért voltak hajlandók a kutatók egészen ELMERÍg és
DELBRÜCKig a latin voluntativ functió fel nem ismerésére. Em
lítsem-e, milyen nehézséget okozunk mi is a tanulóknak modalis
tekintetben is azzal a már említett fonáksággal, hogy diceret,
putaret, pateretur alakok jelentéséül a mondaná, gondolná, tűrné
magyar alakokat véssük emlékezetükbe, s ezzel egészen elhanya
goljuk a tőmondatokban annyira fontos voluntativ functiót?189)
111. Ideje mármost, hogy megfejteni próbáljuk azt a nehéz
kérdést, hogyan jutott ez az alak tőmondatokban a múlt vonat
kozású jelentéshez.
De előbb még azt a kérdést kell elintéznünk, vájjon való
sággal múlt vonatkozásúak-é ezek a nyomós modalitású alakok,
vagy talán á t k é p z e l é s e s e k ? Ezzel a bökkenővel röviden
végezhetek. A 107. §. B) pontjában az igazi átképzeléses ala
koknál épen azt találtuk az átképzelés kritériumának, hogy
prsesens historicumok környezetében nem a temptarent, inirent,
diceres, cerneres stb. alakok fordulnak elő, hanem a tem.ptent,
ineant, dicas, cernas alakok. Ezért mondtam már tanulmányom
105. jegyzetében hibásnak azt az okoskodást, mely «Repraesentation der Vergangenheit» alapján magyarázná ez alakokat (v. ö.
a 107. jegyzetet is).
Az alak k é t s é g t e l e n ü l a m u l t s á g t u d a t á v a l
v a n h a s z n á l v a , mert, mihelyt kivész a multság e tudatból
(azaz : mihelyt átképzeli magát a beszélő a múlt eseménysorba)
a quid facérét í helyett quid fadat í a resisteret! helyett resistat,
crederes helyett credasn&k kell állania.
Az alak tehát a multság tudatával van használva és múlt
vonatkozású, de n e m ö n á l l ó m ú l t j e l e n t é s ű a l a k, h an e m e r e d e t t ő l f o g v a f ő m o n d a t o k b a n is v i s z o n y í i89j p e r P z e ) nemcsak ezt a főmondatos functiót hanyagoljuk el ezzel,
h a n e m a mellékmondatos viszonyított használatban is az összes voluntativ
functiókat. Azért hajlandók tanítványaink pl. czélhatározó mellékmondat
ban .íz ut videret alakot «hogy látná» alakkal fordítani. Ez volt m á r bib
liafordítóink egyik főtévedése is. A hiba abban áll, h o g y a latin alak csak
•egyik, leggyakoribb és legérthetöbb functiójának megfelelő m a g y a r alakot
használták az alak összes functióinak fordítására.
20*
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t o t t . Ez a latin alakhasználat nyitja, melynek felfedezéséhez
közel álltak már egyes kutatók, de a tény határozott felismeré
sóig és konstatálásáig nem jutottak el. Legközelebb állott hozzá
már GOSZRAU, mikor műve (Lat. Sprachlehre, 2 Quedlinburg,
1880) 497. lapján a főmondatos alakokat «Conjunctiv und Subjunctiv áusserlich unabhángig» czímen tárgyalja, hozzátévén,
hogy: «ganz unabhángig steht der abhángige Modus eigentlich
nie, aber ist mitunter dieser regierende Gedanke nicht ausgesprochen», de a tényt már azért sem ismerhette fel egész
jelentőségében, mert szerinte is (1. nálam 188. jegyz.): «dieser
(t. i. der regierende Gedanke) ist die Meinung und Ansicht des
Sprechenden». DELBRÜCK is tán effélére gondol, mikor az ilyen
alakokat «vom Standpunkt einer vergangenen Situation aus»
magyarázza (1. nálam fenn, a 105. jegyzetet), csakhogy D.-nél
nem bizonyos, nem átképzel^st ért-e, mert máshol így magya
rázza a jelenséget: «Doch kann man sich auch, ohne dass dafür
ein áusseres Zeichen gégében wurde, i n e i n e v e r g a n g e n e
L a g e v e r s e t z e n , und sie die Grundlage der Áusserung
nehmen.D Pedig igenis, van jele a multravonatkozásnak, ugyanaz,
a mi a mellékmondatokban, t. i. hogy nem cernas, hanem cer~
neres az alak.190)
Valamint tehát az újgörögben az a? v. vá Xé^ojisv, a francziában a que je fasse, que je fisse subj. alakok már alakjuk
szerint is viszonyított, mellékmondatos természetűek, úgy a.latin
quid facerem ?• cerneres-iéle alakok szerintem eredetileg függő,
mellékmondatos functiójúak, s l é t r e j ö v e t e l ü k r e a f ü g g é s 
behozatal útján kifejezhető értelmi árnyalatok
a d t a k okot.
112. Ha mármost azt kutatjuk, m i a z a m ú l t f ő t ö r t é n ó s v a g y fő g o n d ó l a t , melyhez a latin (látszólag) főmon
datos subjunctivusok eredettől fogva viszonyulnak, nem is olyan
nehéz a kérdésre a felelet. Mindenütt, a hol akaratnyilvánítás
szerepel (legvilágosabban és leggyakrabban kérdő mondatokban,
a hol más valaki akaratnyilvánítása, sokkal ritkábban állító
mondatokban, a hol a beszélő akaratnyilvánítása értendő) valami
múlt szükségességet kifejező lappangó ige az odaértendő főgon19
°) A conjunctivusnak m i n t eredetileg f ü g g ő módnak eredeti mel
lékmondatos használatát m á r Gottfried HERMANN is állította. Mivel H E R MANN-nak erről a nézetéről Delbrück (II. 362, 365. 1.) nagyon kicsinylő
hangon nyilatkozik (ámbár [a 366. lapon] elismeri, «hogy m á r a vádakban
a conjunctivusnak sokkal nagyobb része van a mondatszerkezetekben, m i n t
m á s modusoknak))) ebből következtetem, hogy szövegemben idézett sza
vaiban nem viszonyított használatra gondol. Megjegyzem, hogy a viszo
nyítást én is csak az irreális alakra nézve t a r t o m kétségtelennek, a reális
alakról, vagy pláne általában a latin subjunctivusról n e m állítom.
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dolat. S még conjiciálnunk sem kell, hogy ezeket a főgondolatokat megtaláljuk, mert van elég példa olyan szerkezetre, mely
ben ez a főgondolat k i v a n t é v e . Megjegyzendő azonban,
hogy a viszonyítás lélektanilag nem az a k a r á s idejéhez igazo
dik, mert ez többnyire meglévő, hanem ahhoz a múlt szüksé
gességhez, melyre az akaratnyilvánítás vonatkozik. í m e : Plaut.
Miles 731. Itidem divos dispertisse vitám humanam
aequomfuit:
qui lepide ingeniatus esset, vitám ei longinquam darent (kellett
volna hogy . . . adjanak) . . . qui improbi essent et scelesti is
•adimerent (hogy . . . elvegyék) animam cito. Még jelemzőbb a
következő kérdő példa, mely az alak önállósulását is nyilván
való módon mutatja (Trinumm. 175): Utrum indicare me ei
thensaurum aequom fu it...?
An ego alium dominum paterer
(kellett volna hogy tűrjek) fieri hisce aedibus ? Qui emisset, eius
esset ne ea pecunia? Terén tius, Heaut. tim. I. 2, 200. Mansum
tamen oportuit. Fortasse iniquior erat: pateretur! (kellett volna
hogy tűrje) nam quem ferret (kit kellett volna, hogy elviseljen),
si parentem non ferret suom? Ter. Phorm. II. 1. 67 (296). Non
fűit necesse habere; sed (id quod lex iubet) dotem daretis:
quaereret alium virum.
[Mindezen alakok kapcsolata szerintem ugyanolyan, mint
olyan alakoké, a melyek nem épen aequum erat, oportuit vagy
necesse fűit féle verbum regensekhez, hanem más olyan verbum
regensekhez tartoznak, melyek után akaratnyilvánítás következik.
Ter. Andr. III. 4. 5. Veritus sum, ne faceres idem, quod vulgus
servorum sólet. A következő példák olyanok, hegy még kötőszó :
sincs bennük, mint fennebb az oportuit pateretur szerkezetben:
Epidic. II. 3. 11. conducere fidicinam, cantaret sibi etc. Merc.
III. 1. 38. Coniuravimus, neuter stupri caput limaret. Trin. II.
4. 191. Tandem impetravi. abiret. Merc. II. 3. 92. Mihi quidam
adulescens mandavit, emerem sibi ancillam. Pers. IV. 4. 82.
Tactust leno, qui rogarat, ubi nata esset, diceret]l91)
A fennebb közölt példák, melyekben aequum erat v. oportuit
necesse fűit féle ige a főtörténés, a többi idevaló példáktól csak
abban külömböznek, hogy sokszor nincs kitéve, csak lappang ez
a főtörténés. De hogy odaértendő, megmutatja a néha kitett
k ö t ő s z ó , nevezetesen az ut méltatlankodó kérdésekben vagy
felkiáltásokban. Enn. Med. fr. 10. . . . . wí ego illis supplicarem
191
) Mennyire ugyanaz a szerkezet, akár aequum erat (fűit), akár
más, kitett múlt v e r b u m regenshez igazodik az alak, mutatja pl. ez a Oiceroféle (Sulla, 16, 45) méltatlankodó kérdés, melynek első m o n d a t á b a n még
ut kötőszó is van, a másik kettő azonban, az előttük lévő ul-OB mondat
nélkül teljesen az aequum erat-os szerkezetek módjára volna érthető : Mihi
cuiusque salus tanti fuisset, ui m e a m neglegerem ? per me ego veritatem
patefactam contaminarem aliquo mendacio? quemquam denique ego iuvarem?
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(sc. aequum fűit, oportuü) tanta blandiloquentia? Plaut. Bacch.
II. 2. 19. Egon ut iá. advenienti ei redderem? Mii. IV. 1. 16.
Egoné ut ad te ab libertina esse auderem internuntius ? Phorm.
V. 6. 34. útin haec ignoraret suom patrem? Megfoghatatlan
előttem, hogy eddig senki rá nem mutatott az efféle mellék
mondatoknak az ut-talán (látszólagos) főmondatokkal való teljes
azonosságára, a milyenek pl. Plaut. Trin. 960 quam ego, qui
sit homo, nescio, eine argentum crederem?! V. ö. 134. Ca.
Non ego üli argentum redderem ? Me. Non redderes. (Ez a példa
az átmenetet is mutatja a nem méltatlankodó kérdésben való
használat felé). Ter. Eun. III. 5. 43. Ego homuncio hoc non
facerem ? Andr. III. 4. 5. Ego istuc facerem ? Cic. Phil. II. 2. An
ego non vennem contra alienum? Phil. II. 11. 26. H i . . .peterent?!
Sest. 19. 43. contenderem privatus armis? 46. depugnarem? 48.
timerem ? V. ö. Liv. II. 7. 9. ego me metui me crederem posse
a civibus meis? Curt. VI. 33. 10. iste commoveretur ? I V. ö.
ugyanezt a kitételt nem kérdő formában CicERonál; Sest. 24, 54.
urbis tamen periculo commoverentur!
Ez utolsó és a fennebb említett másik hasonló (Trin. 134)
példa egyúttal azt is megmutatja, hogy a méltatlankodó kér
désekkel egészen azonos tekintet alá esnek a sokkal ritkább
nem-kérdő kitételek is. A külömbsóg csak az, hogy a kérdésben
mások akaratára hivatkozunk, s így ilyenkor a lappangó főtörtónés jobban kiérezhető. Az átmenetet a kétféle kitétel közt
legvilágosabban azok a kitételek jelzik, melyek nem egyebek a
kérdés állító ismétlésénél. Non redderem? Non redderes! Továbbá
a nem-méltatlankodó kérdések, pl. Cic. Phil. II. 10. 23. Quid
ego conarer? de or. 3, 86. quid facérét aliud? Att. 6, 3, 9. quid
enim dicerem ? stb. Nem-kérdő alakok függő (mellékmondatos)
természetét nem tudom ut kötőszós példákkal bizonyítani. [De
a reális alakét igen, 1. pl. Plaut. Capt. I. 2. 6. sed uti adserventur magna diligentia, Ter. Adelph. II. 4. 16. At ut omne
reddat.] Quin kötőszós példa azonban irreális subj.-szal is van:
Most. II. 2. 62. Mirum quin vigilanti diceret; Merc. I. 2. 91.
Mirum quin me subagitaret; Pers. III. 3. 28. Mirum quin tibi
ego crederem (előtte: negabas eredére), stb. Van továbbá utinam-os
példa, pedig nyilvánvaló, hogy eredetileg ezek is függő (mellék
mondatos) szerkezetek: Capt. 537. utinam te di prius perderent
(kellett volna hogy előbb elpusztítsanak, mint sem történt valami)
Rud. 494. utinam tu prius perbiteres (quam te vidissem).192)
i92j A m i kivált az ut kötőszó kihagyását illeti, köztudomású, hogy
a latinban épen bizonyos modalis (segédige természetű) igék után gyakran
elmarad az ut a klasszikus nyelvben is, így kivált épen oportet és opus est
mellett (hoc scias oportet, hoc scires oportuitj továbbá licet, vult, mavult,
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Egyszóval, minden arra vall, hogy az összes idetartozó,
látszólag fömondatos olyan példákban, melyekben akaratnyilvá
nítás szerepel, — tehát a nem kérdő formájúakban is — a
subiunctivus alak eredetileg viszonyított, csakhogy brachylogiás,
azaz valami odaértendő főtörténéstől függ, és csak idő folytán
önállósult annyira, hogy — kivált CICEEO nyelvében — gyakran
önállónak, főmondatosnak látszik. Olyan példát, mely voluntativiussiv értelemmel nem volna magyarázható, nem igen tudok;
még a cerneres, putares féléket is jobb szeretném így, mint
«potentialis» modalitással magyarázni.103) A ki azonban ragasz
kodik a potentialis értelemhez, az is megmagyarázhatja brachy
logiás viszonyítással az ilyen példákat is; a külömbség csak az,
hogy ilyenformán nem aequum. erat vagy oportuit féle főtörténést
kellene érteni, hanem effélét: fieri potuit ut, eventurum erat ut.
113. A múlt vonatkozású, látszólag fömondatos subjunctivusok tehát eredetileg viszonyított használatúak. A viszony
pedig, melyben a lappangó főtörténéssel állanak: néha az e g y 
i d e j ű s é g , rendesen pedig a z u t ó i d e j ű s é g , r á k ö v e t k e z é s v i s z o n y a . Ez az, a 111. czikk legvégén említett ér
telmi árnyalat, melynek kedvéért a latin nyelv ezt a csak benne
meglévő, sajátságos alakot é3 kifejezésmódot létrehozta és kifej
lesztette : a múlt vonatkozású egyidejűség, s kivált a rákövetkezés (utóidejűség) árnyalata, mely utóbbi különös élénkséggel,
mint mindenütt, itt is akkor érezhető, ha az alak momentán
actióárnyalatú imperfectumtőhöz tartozik. Ha ezt a kitételt :
(Cic. Sest. 22, 48) mortem ego, vir consularis, tantis rebus gestis
timevem ? magyarul így fordítjuk: én féltem volna a haláltól ?
akkor a magyarban egy önálló múlt feltételes kifejezést hasz
nálunk, mintha a latinban pertimuissem, f volna. Az (a3quum
fűit) iimerem kitételben lévő észjárás ez: «illett-é, kellett-é, hogy
féljek a haláltól ?» A magyarban nem szükséges ez a körülírás,
mert a (féltem volna» perfectum is tartós történést jelöl; de
a latin nem használhatta itt a perfectumot, mert ez punctualis
sinit, iubet, mandat, rogat és hasonlók mellett. Példák ilyen szerkezetekre
szükségtelenek i s ; külömben fenn a szövegben a 191. jegyzettel kapcsolat
ban közöltem n é h á n y példát Plautusból. — É r t h e t ő tehát, h a a most szó
banlévő példáknak is csak kis részében található meg a függő viszonyt
kétségtelenül bizonyító kötőszó.
193
) BLASE (155. 1.) m ú l t potentialis funetióra csak egyetlen egy pél
dát ismer Plautusból. H a potentialis volna az alapértelem, ilyen nem kérdő
kifejezéseknek nemcsak a á. személyben, h a n e m 3. sőt 1. személyben is
elő kellene fordulniok, *dicerem = azt m o n d h a t t a m volna, * centerem = lát
h a t t a m volna. Már pedig 1. személyben nem fordulnak elő. (Hogy az 1.
személyű alakok kérdők is, és hogy viszont a legtöbb kérdő kifejezés 1.
szemólyű, annak az oka csak az lehet, hogy a beszélő múlt eljárására
vonatkozó akaratnyilvánítás csak másoké, 2. vagy 3. személyeké lehet).
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értelmű, s nem félést, hanem megfélemledést jelentene. A latin
kitételben a megszólítottak akaratára való hivatkozás van, a
magyar kitételben csak feltételesség, mert a magyarnak nincs
olyan akaratnyilvánító alakja, mely egyúttal múlt vonatkozású
volna. «Én féljek h ez a kitétel csak jövőről (v. meglévő álla
potról) volna használható, múltról csak átképzeléssel. De ilyen
merész átképzelésre még a magyar nyelv sem képes, annyival
kevésbbé, mert az irrealitás is kifejezendő, a mit pedig a ma
gyar csak perfectumával fejezhet ki (v. ö. 118. jegyzet) és akarat
jelzés nélkül (En féltem volna). Ezt a példát főleg az egyidejű
ség miatt hoztam fel, mely még cursiv-durativ árnyalatú imperfectumoknál is aránylag igen ritka efféle összefüggésben. Ilyen
ez is (Sest. 29. 63.) atque ille, si alia quapiam vi expelleretur
ex hac űrbe, facere pateretur. (Itt is cursiv-durativ az imperfectum actiója, lélektana pedig ez: exspectandum erat, ut pateretur;
magyarul: tűrte volna (nem «eltűrte» volna), de a magyar for
dítás így potentialis, a latin subj. nem az; a magyarban önálló
múlt feltételesség, a latinban akaratnyilvánítás és múltban való
egyidejűség szerepel.) Ez esetben a latin azért sem mondhatott
volna perfectumot, mert a patitur deponens ige lévén, perfect u m a : passus esset erősen állapotjelző ízű volna. Ez lehet sok
szor az oka az imperfectum alkalmazásának momentán actióárnyalatú tövek esetében is. (Sest. 24, 54): si meis incommodis
laetabantur, urbis tamen periculo commoverentur. Lélektana:
(sequum fűit ut, oportuit út) commoverentur, hogy meginduljanak,
holott nem indultak meg; CICERO nem mondhatta itt a passiv
perfectumot, commoti essent, nemcsak azért, mert ez feltételes,
s e szerint feltételes mellékmondatot várnánk mellé (1. a 102.
jegyzetet), hanem már azért sem, mert ennyit is jelenthet:
(dettek volna megindulva*. Lehetséges tehát, hogy a voluntativ
függő imperfectum a latinban azért áll néha a magyaros poten
tialis perfectum helyett, mert az ige szenvedő vagy deponens
formájú. De, mivel mégis sokkal gyakoribb az activ alak hasz
nálata, azért ez az ok csak mellékes lehet. Az imperf. és pqupft.
lélektanának, igazi külömbségét CICERO következő kifejezésein
mutatom ki (Sest. 20. 46): depugnarem potius . . . periculo vestro,
quam id quod omnibus impendebat, unus pro omnibus susciperem ? = mégis kellett volna folytatnom a harczot ? szükséges volt
szerintetek, hogy végig folytassam a harczot? (Egyidejűség.) —
Ugyanilyen összefüggésben : resisterem potius . . . ? = szükséges
volt, hogy felvegyem a harczot, hogy megkíséreljem az ellent
állást? (Momentán actióárnyalat, utóidejűség.) Ugyanez nem
kérdő formában: depugnares! = szükséges volt, hogy folytasd a
harczot; resisteres! = szükséges volt, hogy felvedd a harczot.
Ellenben más összefüggésben és értelemben maga CICERO is ezt
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íi szemrehányó akaratnyilvánítást adja ellenfelei szájába (Sest.
20. 45). Restitisses, reppugnasses, mortem pugnans
oppetisses!
magyarul is pontosan fordítható: «álltál volna ellen, vetted
volna fel a harezot, haltál volna meg!» Miért választja itt CICERO
€zt a formát? Mert a történések folyása vagy megkísérlése nem
jelzendö, sőt nem jelezhető, hanem a súly a föltételezett, de
meg nem történt eseményeken van, szóval: punctualis alak van
helyén. Az imperfectumos kitételek viszonyítottak lévén, bizo-*
nyos fokig, d e a n é l k ü l , h o g y t ö r t é n é s ü k m u l t s á g a
(vagy i r r e a l i t á s a ) k i v e s z n e a b e s z é l ő t u d a t á b ó l ,
fejlődésében tüntetik fel a történés állapotát, a milyen a múlt
helyzet szempontjából, ahhoz képest volt: egyidejű tartósnak,
vagy utóidejű tartósnak és momentánnak. Az imperfectumok
közel állnak ahhoz, hogy idő tekintetében is egészen átkópzelésen alapulók legyenek; de ezen a határvonalon a latin nem
lépett á t : múltra vonatkozásuk az alakok irrealitásával mindig
határozottan jelezve van, csak actióbeli viszonyításuk mutatja a
képzeletnek az illető helyzetbe való bizonyos fokú elmélyedését,
mely, mihelyt múltra vonatkozó szándék, akarat, szükségesség
kerül kifejezésre, mindig (pl. közönséges múlt czélhatározó mon
datokban is) elkerülhetetlen, mert azzal együtt jár. Ez az a
külömbség, mely a latin és a magyar kifejezések közt még akkor
is megmarad, ha resisteres alakot így fordítjuk: szükséges volt,
illett, hogy ellenállj; míg a magyar csak az actiót jelzi, az idői
vonatkozást (vagy az irrealitást) nem, addig a latin az actióviszonyításon (utóidejűségen kívül) a múltra vonatkozást (irreali
tást) is jelzi a resisteres alakkal. A magyar ellenállj alaknak
pontosan a latin resistas alak felelne meg, mely azonban ilyen
múlt vonatkozású (irreális) értelemben tudvalévőleg sohasem
állhat. 194 )
Az imperfectumos kitételek tehát mást mondanak, mint a
potentialis irreális perfectumok, s ez a más értelmi árnyalat az,
melynek feltüntetésére a latin nyelv a most szóbanlévő imper
fectumos szerkezeteket kifejlesztette. Ezzel a válaszszal oldottam
meg véglegesen azt a kérdést, melyet tanulmányom 71. pontjá
ban függőben hagytam. Most már világosan megérthetjük, mi
magyarázza meg a BEUGMANN és DELBRÜCK felfogása közt lévő
ellentétet. BnuGMANNnak igaza van abban, hogy az imperfec19i
) E szerint GARAi-nak a 71. pontban említett k i t é t e l e : «vélnéd egy
erdő rengeti h a t a l m a s üstökét» latinul pontosan : credas (1. 107. pont B).
Crederes ellenben brachylogiás viszonyított (egyidejűséget kifejező) m ú l t r a
v o n a t k o z ó (irreális) alak = illett, kellett, várható volt, hogy véljed, és
irreálisan : h o g y vélted volna (ha ott lettél v o l n a ) ; röviden az irrealitás
kifejezésével: «vélted volna*.
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tumok mult vonatkozásúak, DELBKÜcKnek abban, hogy egy rnult
helyzet szempontjából («vom Standpunkt einer vergangenen
Situation aus, 1. nálam a 105. jegyzetet))) vannak használva,
azaz, hogy viszonyítottak. De nincs igaza BfiUGMANNnak abban,
hogy az imperfectumok valóságos (önálló) multak volnának (mert
csak az irrealitásból folyó mult v o n a t k o z á s kifejezésére valók
az actióviszonyításban), DELBRÜCKnek pedig (ha ugyan így érti
• a dolgot) abban, hogy az imperfectumos kitételekben időbeli
átképzelés is nyilvánulna.
114. Fennebb (a 110. §.-ban, de v. ö. 112. §. végét) ki
fejtettem, hogy a látszólagos tőmondatokban álló efféle subjunctivusok modalitása ha nem is mindig, legalább rendesen voluntativusnak magyarázandó. Hasonlóképpen áll a dolog f e l t é t e l e s
s z e r k e z e t e k t ő m o n d a t a i b a n is, mikor a várt pqupft.
helyett imperfectumot találunk látszólag önálló mult értelemben.
Az ilyen mondatok, mint a 71. §. 3. pontjában jeleztem, külön
ben is rendesen kérdő formájúak, mint pl. ez is (Phorm. I. 2.
69.): Non, si redisset, páter ei veniam daret ? Ge. lile dan t ?
Numquam facérét, s így a voluntativ functió könnyen kiérezhető. De kiérezhető a nem kérdő formájúakban is, minőkre a
71. §. 3. b) pontjában egy példát idéztem, s a minők ezek a
példák i s : Plaut. Bacch. III. 3. 28 (a régi jó idők szokásainak
előadásában): . . . de hippodromo ubi revenisses domum, . . . apud
magistrum adsideres (se. necesse fűit), és fennebb u. o. 2 0 : ante
solem exorientem nisi in palasstram veneras, . . . prtefecto haud
mediocris poenas penderes (se. necesse fűit, oportuit). Könnyű
megérteni, miért nem mondott itt a költő pqupft. alakokat: a
s z o k á s o s t ö r t é n é s volt nyomatékosan kifejezendő. [Azt a
két példát, melyeket a 71. §. 3. c) pontjában közöltem, (Cses.
B. C. III. I l i . és B. Al. 16.) s melyek önálló modalitással ne
hezen megyarázhatók, mint most már tisztán látom, oratio
obliquásoknak kell érteni, olyanformán, mint a tanulmányom
159. és 153. jegyzeteiben említett példákat. Ezek tehát nem
ide valók.] Az efféle alakok tehát feltételes főmondatokban is
brachylogiásan, egy elhallgatott mult főgondolattól függő functióval magyarázandók, 195 ) s a potentialis modalitás felvételére
múltra vonatkozó feltételes főmondatokban is alig van szükség:
195
) A feltételes szerkezekben lévő ilyen alakok functióját legjobban
megértetik olyan szerkezetek, melyek, a nélkül, hogy formaszerint fel
tételesek volnának, nagyon közel állanak hozzájuk. Ilyenek pl. kérdő for
m á b a n Cic. Sest. 19. 43. Vicissent improbos b o n i : quis reliqua p r a e s t a r e t ?
feltételes formában: si vicissent, quis pr. ?, az alakok épen ilyen functiójúak. Nem kérdő p é l d a : Cic. de off. I I I . 75. At dares hanc vim M. Crasso :
. . . in fonó, m i h i crede saltaret! Feltételes formában: si dares v. dedisses,.
saltarel.
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ilyen modalitással a pqupft. áll múltra vonatkozólag, de, mivel
ez mindig punctualis történésű, a latin stilisztáknak nem min
dig volt alkalmas a történés kellő árnyalatú (cursiv- durativ tö
veknél tartós, momentanoknál ismételt vagy megkísérelt egy
idejű, vagy az utóbbiaknál utóidejű, szándékolt történések) ki
fejezésére.
116. De még tovább ment a latin nyelv. Alkalmazta ezeket
a bracliylogiás függő subjunctivus alakokat m e l l é k m o n d a 
t o k b a n is. De kevés gondolkodással a priori átlátható, hogy
nem mindenütt, hanem csak ott, a hol az a főtörténés, melyhez
az alak l á t s z ó l a g viszonyul, n e m - m u l t v a g y n e m - i r r e a l i s é r t e l m ű . Mert az alak csak i l y e n (látszólagos) össze
függésben r í k i a szerkezetből, s irreális formájával mindjárt
elárulja, hogy nyomatékos modalitással értendő. Quid (asquum
necesse fűit ut) facerent f Ez a subjunctivus ebbe az összefüg
gésbe kerülve: rogas, quid facerent ? kirí a szerkezetből, mely
ben közvetetlen viszonyítás esetén rogas quid faciant vagy fecerint
volna szükséges, s ezért nyomatékos modalitása élénken érez
hető ( = rogas, quid necesse fuerit ut facerent). Ilyen példák:
Cic. Eosc. Am. 33 videó esse causas permultas, quae istum impellerent; Sulla 20, 57. verisimile non est, u t . . . ab se dimitte
ret.™) Plaut. Merc. 663. quid tujaceres, men rogas? (itt az alakok
szórendje is mutatja a rogas-szal való syntaktikai össze-nem.függést). Kérdő példa erre is több van, mint nem-kérdő; ilyen
a most idézetten kívül ez is (Cic. Vat. 5): quaero a te. cur
Cornelium non defenderem ? Mindezen példában a modalitás
könnyen felismerhető.
A hol azonban az alak múlt vagy irreális főigével való
kapcsolatban fordul elő, ott már nem rí ki a szerkezetből, s
ezért gyakran kétértelmű. Még a dieeres, crederes-íéle nagyon
szokásos alakoknál könnyebb a pregnáns modalis értelem fel196
) Közlöm ehhez a helyhez HALM m a g y a r á z a t á t kommentáros ki
adásának illető helyéről. Kiderül ebből, hogy mindig feltűnt a m a g y a r á 
zóknak a szövegből kirívó alak, de magyarázni n e m tudták. «Das Imperfect dimitteret ist als modus poíentialis der Vergangenheit zu f a s s e n :
ut dimittere voluerit es ist nicht warsclieinlich dass er ibn von sich gelassm
hatte». Ez a m a g y a r á z a t n e m adja meg a kitétel lélektanát, mely szerintem
ilyenféle: non est verisimile, (ut eventurum fuerit ut) ab se dimitteret.
Dimitteret egy elballgatott m ú l t főtörténéstől függő m o m e n t á n alak, mely
a múlt fötörténéshez képest utóidejű melléktörténést fejez ki. Tehát egészen
más, m i n t ut dimisisset volna, mely alakhoz, m i n t igazi potentialishoz,
viszont egy elhallgatott feltételes mellékmondat (nisi quid accidisset) volna
értendő, 1. nálam a 102. jegyzetet. Ezért HALM sem dimisissetttl magyarázza :
de az ő magyarázatából nem derül ki a. fődolog, bogy : míg dimittere
voluerit, igenis, verisimile est fötörténéshez viszonyulva, addig dimitteret
n e m a h h o z v i s z o n y u l , de c s a k v i s z o n y í t o t t l e h e t .
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ismerése, pl. Cic. Sulla 20, 59. qui tanto amore suas possessiones
amplexi tenebant, ut ab iis membra citius divelli posse diceres,
ámbár ebben az összefüggésben tenebant múlthoz sem viszonyul
hat más alak, mint épen diceres, úgy hogy ez az alak itt dupla
functiójú lehet: következményes is, önálló voluntativ modalitású
is. Hasonló ehhez Ter. Phormiójában diceres functiója ebben a
czélhatározó mondatban (Phorm. I. 2. 54) virgo pulchra, et quo
magis diceres, nil aderat adiumenti ad pulchritudinem. Követ
kezményes mondatban vannak Andr. 135: ut cerneres, Heaut.
307 ut scires. De pl. már efféle mondatban (Sulla 16, 45): mihi
cuiusquam salus tanti fuisset, ut meam neglegerem ? kétséges, és el
sem dönhető, vájjon a neglegerem alak egyszerűen következményes-é
(magyarul: hogy elhanyagoltam v. elhanyagoljam) vagy brachylogiás praegnáns modalitású? ( = hogy el kellett volna hanyagol
nom, hogy szükséges lett volna, hogy elhanyagoljam). Cic. Sest.
19, 43. Quid erat bis vincere? id profecto ut (denuo) dimicarem.
Mint egyszerű felszólító mellékmondat állítmánya, erat-hoz vi
szonyulva ezt jelentené : hogy harczoljak : praegnáns modalitással
és elhallgatott fötörténéshez viszonyulva ezt: hogy harczolnom
kellett volna. A döntés legfeljebb a kitétel kérdő vagy nem-kérdő
voltán alapulhat. A neglegerem példa kérdő, s azt azért én brachylogiásan érteném; a dimicarem-et a kiadók nem úgy közlik,
tehát inkább egyszerű felszólító modalitásúnak értem id(erat)
prqfecto fötörténéshez viszonyítva. Finom értelmi árnyalatok
ezek, melyek lélektanát eddig nem igen értették a kutatók; 197 )
nem csoda, hogy kiváltképen épen a legfinomabb latin stilisztánál, CiCEEÓnál fordulnak elő. A későbbi prózaírók nem nagyon
szerették, a késő-latinban és a román nyelvekben pedig ismeret
len az alak efféle functiója. Kiszorították a körülírások, s kivált
a modalis segédigék. Igazi tere CicEKÓn kívül főleg a régibb
latin irodalmi nyelv, s nevezetesen PLAUTUS és TERENTIUS víg
játékai (a kutatók éppen ezért is voltak hajlandók az alakokat
önálló multaknak magyarázni); költőknél itt-ott minden időszak
ban előfordulnak, mert rövidebbek, praegnánsabbak, szokatla
nabbak, mint a modalis segédigés alakok.
117. Hátra van még annak a fennebb (71. és 110. §.) el
halasztott kérdésnek tárgyalása, hogyan magyarázandó föltételes
szerkezetek főmondataiban az alak n e m - m ú l t vonatkozású
használata? Eendesen «jelen» használatnak nevezik ezt a kuta
tók, voltaképen azonban úgy áll a dolog, hogy vagy á l t a l á n o s
197
) Az alakok magyarázatán a k o m m e n t á r o k többnyire ú g y teszik
t ú l magukat, m i n t pl. BRIX Plautus Cojativi 537. v.-éhez való következő
j e g y z e t é b e n : «perderent: beim Conj. iussivus steht das Imperf. háufig für
das Plusquamperfectum». Kényelmes (ós hibás) m a g y a r á z a t !
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(mindenkorra érvényes) a használat, pl. Cic. de off. I. 5. 15.
(Forma honesti) si oculis cerneretur, mirabiles amores excitaret
sapientise», vagy a l k a l m i , s ez esetben ha cursiv-durativ
actióárnyalatú, j e l e n történést (de egyúttal multat és jövőt is),
ha momentán actióárnyalatú, j Ö v ő történést foglal magában.
Sőt cursiv-durativ árnyalatú ige is jövő vonatkozású, ha a fel
tételes mellékmondat jövőre vonatkozik (tehát, ha momentán
árnyalatú az igéje) Laudarem (apud me tenerem, semper diligerem)
eum, si ad me veniret. Az ö s s z e s efféle functiókra tehát csak
az a definitió illik, hogy n e m - m u l t v o n a t k o z á s ú a k .
DELBRÜCK szerint tudvalévőleg nem ez a functió szorul
magyarázatra, hanem a múlt vonatkozású, mert ő szerinte az
alak eredetileg j e l e n i r r e a l i t á s t (Irreális des Prsesens) fejez
ki, s a múlt értelem ennek csak módosulása. BRUGMANN és kö
vetői (pl. BLASE), ellenkezőleg, a múlt értelmet tartják az ere
detinek ; ezen az alapon állanak azok az iskolai és nem iskolai
nyelvtanok is, melyek praeteritum imperfectum conjunctivi nak
nevezik az alakot, ámbár magyar megfelelőjének (egészen követ
kezetlenül) a szeretnék, intenék stb. alakokat iktatják be a táb
lázatokba. (L. a 198. jegyzetet.)
Egy tény egészen bizonyos, hogy az alak functiója fel
tételezett történésben mindenképen i r r e á l i s , szemben a másik
(áment, moneant) r e á l i s alakkal, azaz: hogy nem-mult értelem
ben is csak olyankor használható, ha a beszélőnek tudatában
van a feltételezett esemény meg nem történhetése.™8) A nemmult történésre nézve már most egyaránt megtörténhetik az is,
hogy a beszélő lehetségesnek fogja és tünteti fel a feltételezett
történést, de az is, hogy lehetetlennek. Múlt történések azonban
f e l t é t e l e s e n mindig csak irreális módon szerepelhetnek, mert
ilyenkor csak meg nem történt történésekről lehet szó. DELBRÜCK
elmélete tehát efféle a priori okoskodással könnyen igazolható
volna. De nyelvi és nyelvtörténeti tények pontosabb számba
vétele mellett olyan nehézségek mutatkoznak, melyek a hypothesis helyességét nagyon kétségesnek tüntetik fel.
Először is n e m m i n d i g irreális az alak functiója, s ne
vezetesen nem az még az oratio recta legtöbb (czélhatározó,
következményes, időhatározó, okhatározó) m e l l é k m o n d a t á b a n
sem, nemhogy oratio obliquában.
198
) Ezért nevezem én is jobb t e r m i n u s hijján az ú. n. praeteritum
imperfectum conjunctivi alakot DELBRÜCK terminusával (mely még legkevésbbé adhat téves felfogásra alkalmat) a subjunctivus imperfectuma
i r r e á l i s alakjának, n o h a szigorúan véve a dolgot, a történés n e m m i n 
d e n múlt vonatkozású alakban irreális, h a n e m a feltételes szerkezetekbe
tartozó történéseken kívül csak a voluntativ modalitású (látszólag) főrnondatbeli történésekben.
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Homályban marad továbbá DELBEUCK hypothesise mellett
a perfectum irreális subjunctivusától való külömbség, mely alak
functiójával DELBEUCK egyáltalában nem is foglalkozik (1. nálam
a 104. jegyzetet). A perfectum irreális alakja, ha történésjelző,
mindig múlt, nem azért mert subjunctivus, hanem mert perfec
tum (1. nálam a 71. §.-t). Mi szükség volt hát az imperfectum
alakra is múlt vonatkozásban? Erre a kérdésre D. meg sem
kísérli a választ. Én ugyan megadtam a választ tanulmányom
113. §.-ában, s e szerint a válasz szerint 1) az imperf. alak
azért használtatott múlt vonatkozásban is, mert az az impft.-mal
kifejezhetők voltak a perft.-mal ki nem fejezhető voluntativ
modalis és actióbeli árnyalatok (nevezetesen a voluntativ-iussiv
modalitás és a cursiv-durativ vagy iteratív és de conatu árnyala
tok) ; de 2) az imperf.-nak ez a functiója csak a függő (viszonyí
tott) alakhasználat mellett érthető, úgy hogy szerintem épen a
múltra vonatkozó alakviszonyítás volna az alapja a szóbanlévő
alak functiójának. A perfectumalakhoz való viszonyt tehát én
DELBEUCK helyett tisztázni iparkodtam, de olyan irányban, mely
nem kedvez a D.-fóle hypothesisnek.
De vannak más fontos nyelvi tények is, melyek nem ked
veznek neki. Mi az az irreális-alak? hogyan tudnak a nyelvek,
s nevezetesen az idg. nyelvek irrealitást kifejezni? Akármelyik
nyelvet nézzük, azt tapasztaljuk, hogy igealakkal vagy nem fe
jezik ki az irrealitást, mint pl. rendesen az ó és újgörög, a
magyar, a német, a román nyelvek, vagy pedig csak a multságon
át, annak közvetítésével s körülírással tudják kifejezni. Ezekről
a nyelvtónyekről már tanulmányom 118. jegyzetében részleteseb
ben értekeztem a PLAUTus-féle Cras ires potius hodie hic cenares
és más hasonló kitételek fordításairól szólva. Valószínű tehát,
hogy ebben a latinban mindenesetre különös és magábanálló
(rokontalan) alakban sem volt közömbös a múltra való vonat
kozás az irreális nem-mult értelem kifejlődésében, s hogy nem
a múlt vonatkozás a másodlagos, későbbi fejlemény (hogyan is
lehetne, mikor a mellékmondatokban kezdettől fogva olyan kö
vetkezetes a múlt vonatkozásban való használat), hanem fordítva,
a múlt vonatkozáson fejlődött a nem-múltra is vonatkozó ir
reális használat, mert a multsággal az irrealitás együtt jár.
E mellett a magyarázat mellett mindjárt világossá válik
az is, miért használtattak a voluntativ modalitású alakok később,
a nem-mult functió kifejlődése után is az eredeti múlt vonat
kozású functióval. Azért, mert ezeknél a modalitás (a múltra
vonatkozó akaratnyilvánítás) különösen kérdő formában meg
őrizte a múlt functiót. [A nem-mult irreális értelem, ugyanis
voluntativ functióval rendkívül ritka, és csak a cras ires potius
(holnap mentél volna inkább) féle példákban képzelhető. A latin
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észjárás szerint a fötörténés ilyenkor sem aequum est v. oportet,
hanem aequum fűit vagy oportuit, mert a kérdés a megszólított
egyén vonakodása miatt le van tárgyalva, a felszólítás elintézett
nek van felfogva.] A hol azonban v o l u n t a t i v m o d a l i t á s 
t ó l m e n t feltételezett történés szerepel, ott az irreális értelem
(cras, v. más jövőre vonatkozó körülírások nélkül is) önállósul
hatott az ú. n. conditionalis modalitással kapcsolatban, (dares,
si haberes = adnál, ha volna, de nincs) m e r t i l y e n e s e t e k 
b e n a t ö r t é n é s v i s z o n y í t o t t v o l t a nem volt annyira
érezhető, mint a voluntativ modalitás esetében.
Hogy a múlt vonatkozású használat az eredeti, a nemmult vonatkozású csak későbbi fejlemény, erre mutat a legfon
tosabb, semmiképen el nem hanyagolható argumentum is: a
n y e l v t ö r t é n e t tanúsága. Bizonyításra sem szoruló kettős
tény először: hogy a ránk nézve legrégibb latin nyelv, PLAÜTÜS
nyelve, mely a közbeszédnek is inkább megfelelhetett a későbbi
írók nyelvénél, i r r e á l i s é r t e l e m b e n is t ö b b n y i r e m é g
a r e á l i s a l a k o k a t h a s z n á l j a , s hogy a reális alakok
ilyen használata később is elég közönséges, s másodszor: hogy
a m ú l t v o n a t k o z á s ú (látszólagos) főmondatbeli használat
é p e n P l a u t u s n á l a l e g k ö z ö n s é g e s e b b , később (CicERÓt
nem tekintve) a nem-mult irreális használat terjedésével egyre
ritkábbá válik.
Minden arra mutat tnhát, hogy az alak magyarázatának
kérdésében BRUGMANN helyesebb úton jár, mint DELBRÜCK; de
BRUGMANNnak nézetem szerint viszont abban nincs igaza, hogy — a
mi megint hallatlan dolog volna az idg., sőt az összes előttem isme
retes nyelvek terén, — múlt a l a p é r t e l e m r ő l szól: nem múlt,
hanem csak m ú l t r a v o n a t k o z ó értelemről lehet szó, mert
ez a speciális latin alak meggyőződésem szerint eredettől fogva
függőnek, viszonyítás czéljából alakult, még pedig múlt főtörténósekhez való viszonyítás czéljából. Azokban a functióiban,
melyek a görög conjunctivus voluntativus és a görög optativus
óhajtó modalitásának felelnek meg, meg is tartotta függő ter
mészetét, és vele a múltra vonatkozó értelmet, ellenben abban
a functióban, mely a görög modusok, kivált az optativus többi
modalitásainak felel meg, túlfejlődve a görögön, a nem-mult
irrealitást is kifejlesztette, s ebben az értelemben némileg ön
állósult.
118. A nem-mult irrealitás értelmében való használat ké
sőbb olyan közönségessé vált, hogy elbeszélésben álló voluntativ
feltételes mondatokban sokszor bajos eldönteni, múlt vonat
kozásról van-é szó, vagy ez a múlt vonatkozás kiveszett az író
tudatából, s az alakot irreális nem múlt értelmében, az az á t k é p z e l é s s e l használja, éppen úgy, mint a 107. B) pontban
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említett reális alakokat. Ez a tárgy külön vizsgálódást érde
melne, mert az anyag még nincs kellően összehordva, már csak
azért sem, mivel a kutatók ö s s z e t é v e s z t i k a z á t k ó p z e l é s t a r e p r a e s e n t a t i ó v a l , (azaz múlt személyeknek,
tárgyaknak, eseményeknek a tényleg folyó események közé képze
lésével). A reprsesentatió — mely különben igen ritka — éppen
ellenkező lelki folyamaton alapszik, mint az átképzelés, a kétféle
jelenség tehát szigorúan külön tartandó. Eeprsesentatióról lehet
szó pl. a következő mondatban (Cic. Eosc. Am. 103): African u s . . . si sua res ageretur, testimonium non diceret (t. i. most,
mikor az ellenfél teszi): nam in talem virum non audeo dicere,
si diceret, non crederetur. Ilyen talán ez is (Cic. Att. 2, 21, 4):
. . . Apelles, si Vérerem csenő oblitam videret (t. i. most) magnum,
credo, acciperet dolorem. De bizonyosnak ez a lólektanú nemmult értelem sem mondható, még kevésbbé az igazi átképzeléses
lélektanu, t. i. hogy az elbeszélő a szóbanlévő múlt helyzetbe
képzelné magát. BLASE (i. m. 158. 1., a ki e mellett szintén
összezavarja az átképzelést a repraesentatióval) csak egynehány
helyet idéz az efféle alakhasználatra az egész latinságból, azt is
csak költőkből (VEEGiLiustól STATiusig). De egyik példa lélektana
sem kétségtelen; legvalószínűbb az átképzelés Verg. VI. 33 he
lyén, hol (az Apolló-templom képeit) protinus omnia perlegcrent
oculis (Aeneas et socii), ni iam prsemissus Achates adforet, atque..»
sacerdos, fatur quse talia regi. Itt ugyanis a fatur prses. bistoricum és a iam adverbium az átképzelés mellett szólnak. Jól
teszszük azonban, ha az átképzelés fölvételében a következő
elvekhez ragaszkodunk: 1) A hol az alak múlt vonatkozásúnak
is érthető, kivált régibb íróknál (és prózában), értsük múlt vo
natkozásúnak. 2) Nem-multnak, tehát átképzelésesnek csak ott
értsük, a hol (későbbi íróknál) az alak környezete átképzeléses
előadású. E szerint pl. Horatiusnak ezt a helyét (Sat. II, 8, 59.
Eufus, ut si filius . . . obisset (!) flere (se. ccepit). quis esset finis,
ni sapiens sic Nomentanus amicum tolleret: . . . Varius mappa
compescere risum vix poterat én nem értem átképzelésesnek
(mint BLASE teszi): a quis esset elé incertum erat féle fő történést
értenék, s az esset, tolleret alakokat múlt környezetükre (obisset,
poterat) tekintettel múlt vonatkozásúaknak magyaráznám.
A nem-mult irreális értelem igazi helye e szerint (feltételes
főmondatokban) nem az elbeszélő, hanem a vitázó, értekező elő
adásban van. Ebben azonban olyan gyakori, hogy, mint láttuk,
a múlt-vonatkozású eredeti értelem (látszólagos) főmondatokban
szinte kivételesnek tűnik fel a későbbi irodalmi latinságban.
A román nyelvekbe tudvalévőleg ebben a functióban sem ment
át az alak. Kiszorították pl. a francziában a főmondatokban a
körülírt alakok, a mellékmondatokban pedig körülíratlan múlt
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indicativus, mely a latin -ham végű praeteritum irnperfectumnak
felel meg. (Si je savais; általánossá azonban irreális értelemben
csak a XVIII. század óta vált az ilyen szabású mellékmondat,
I. VISING, Die Eealen Tempóra der Vergangenheit stb. Heilbronn,
II. 1889, 66 és kk. lap.)
GYOMLAY GYULA.

Néhány határozóragunk alaktanához.
i.
A -tói, -tői ragnak mai magánhangzója tudvalevőleg csak a -bal,
•bó'l s a -ról, -ről rag hatása következtében vált eredetibb ú , w-bó'l
egy fokkal nyiltabbá. Az is tudvalevő, hogy a régibb -túl és -tűi ala
kok közül a magashangú az eredeti; bizonyítják ezt nemcsak a személyragos tőlem, hanem a régi nyelvben gyakori haláltűl-féle illesz
kedés nélküli alakok is (vö. TMNy. 665). E legrégibbnek kimutatható
•tűi alak pedig SZINNYEI szerint (NyK. XXXV. 450, NyH. 4 124) össze
vonás útján megelőző Hüvö l alakból keletkezett. Én az e ragunk
keletkezésére vonatkozó összes eddigi magyarázatok közül SziNNYEiét
tartom a legelfogadhatóbbnak s csak az az egy megjegyzésem van
hozzá, hogy az újabb -tűi alak Hüvöl alakból aligha keletkezhetett
h a n g t a n i úton.
Az ilyen magánhangzó közti v kiesésének és az utána való
összevonásnak igazolására rendesen a nyugati nyelvjárásterületnek
efféle jelenségeit és a lön, ton, vó'n-iéle igealakokat szokták idézni.
De a nyugati (különösen göcseji és őrségi) nyelvjárásoknak ilyen
alakjai kronológiailag kétségtelenül sokkal fiatalabbak a tűi alaknál,
a fó'n-féle alakoknak Hevén-félékből való fejlődése pedig igen-igen
kétséges. Ezeken kívül pedig igazán nem tüdőm, hogy mivel lehetne
egy ilyen, kétségkívül r é g i hangtani Hüvöl > -tűi fejlődést támo
gatni. Kifogástalanul meg lehet azonban magyaráznunk a -tűi alak
keletkezését, ha föltesszük, hogy a rövidülés a személyragos Hiivölem,
Hüvöled, Hilvöle alakokban történt meg, s hogy csak az ilyen (a má
sodik nyilt szótag rövid magánhangzójának kiesése útján keletkezett)
Nyelvtudományi Közlemények. XLH.
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Húvlem > tűlem-féle személyragos alakok hatása alatt lépett a ragtalan Hüvöl névutó (később rag) helyébe is a rövidebb tűi alak. Olyan
eset ez, mint a hogy pl. a szabályos köztem, közted stb. hatása alatt
a szabályos *közöt helyébe is közt lépett (MNy. VIII. 201).
A -tíil ( > -túl, -tíil > -tói, -tol) rag keletkezése módját tehát
érteni vélem — ha csakugyan igaz az, hogy az ablativus ragja ere
detileg puszta -l volt. Mert ha e rag mindig (főnévi eredetű) -ól, öl
volt, a minek SIMONYI újabban (Xyr. XL. 208) magyarázta, akkor ez
a kórdós már jóval bonyolultabb. Vagy azt kellene akkor megértése
végett föltennünk, hogy *tüvőlem stb. ó'-je megrövidült, mégpedig már
igen régen, mert már legelső nyelvemlékeinkben is -tűi van, de akkor
mért csak az egy Hüvőlem esetében, s mért máig sem az alólam,
belőlem, előlem, felőlem stb. esetében ? Vagy azt kellene föltennünk,
hogy nem az ő > ö, hanem az első szótag ü-je esett ki (erre vonat
kozólag 1. alább a -ra, -re hangtörténetét), de akkor meg HvŐl-böl
-tői alakot kellene várnunk, holott már legrégebben, jóval a nagy
számú Ó, ő > ú, ü változások előtt, -tűi (oo -túl) a rag alakja. (A -tűi
magánhangzójának zártságát a Hvől r-jének tulajdonítani leghatáro
zottabb meggyőződésem szerint egészen eredménytelen kísérlet volna,)
Vagy azt kellene végül föltennünk, hogy talán mégis a v esett ki s
az így keletkezett hiátust aztán összevonás útján tüntette el a nyelv,
de (egészen el is tekintve attól, hogy az ilyen öveg > öeg > őg, söveg
> *söeg > sőg, hővel [hüvely] >> +höel > hői-féle fejlődések régiségét
még előbb be kellene bizonyítani) akkor is aligha lett volna egy ilyen
*tüó'l alakból tűi, hanem sokkal valószínűbb, hogy tŐl (vö. üvölt >
üvőt > üŐt > Őt MTsz), már pedig tagadhatatlan, hogy e ragnak leg
régibb ismert alakja -tíil.
Egyszóval, én a -tűi ( > "tői) ragot csak a SZINNYEI föltevésén
alapuló Hüvölem > Hüvlem z> tűlemíéle személyragos alakokból való
elvonásként tudom kifogástalanul megérteni.
2.
Egyáltalán nem értem azonban a -ról ( > -ról, -ről) rag kelet
kezése módját. T. i. akkor nem, ha csakugyan igaz volna az, hogy a
-ról nem egyéb, mint *rajól-bó\, vagy SziNNYEinek már említett föl
fogása ezarint (NyK XXXV. 4-49, NyH. 4 125) *rajol-ból való össze
vonás, a minek eddig általában magyarázták. A +rajól a-jának kiesé
sót ugyanis semmiféle hangtörvény alapján sem tudnók megérteni; a
*rajol o-ja szabályszerűen kieshetett ugyan a *rajolam,
*rajolad-féle
háromtagú személyragos alakokból, csakhogy ezekből *rajlam, *rajlad,
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stb. keletkezett (vö. *rajotam > rajtam is, MNyv. "VIII. 200), s az
ilyen ^rajiam-féle hangalaknak semminemű hatásából sem volna ért
hető a *rajol-nak roi-lal való helyettesítése (mint tűlem hatása alatt
a *tüvöl-é tűl-lel). A máig meglevő őrségi Uram alapján elméletileg
föl lehetne ugyan tenni, hogy a *rajolam > *rajlam > *rélam fejlődés
annak idején nemcsak ilyen szűk területen ment végbe, a hogy a mai
köznyelvi rólam talán nem egyéb, mint e *rélam illeszkedett alakja,
a melyből éppen olyan elvonás útján keletkezett a -ról rag, mint
tűlem-hől a -tűi; csakhogy e föltevés elfogadását lehetetlenné teszi
(némely kisebb nehézségen kívül) főleg az a körülmény, hogy ilyen
típusú visszaható illeszkedésre tudtommal egyetlen egy példa sincsen
a magyar hangtörténetben. (Vö. béka, béna, dézsa, dézsma, széna, stb.
hangrendjét. Sőt kégyó, hévén, stb. is illeszkedetlen maradt, holott
ezekben állandóan hosszú magánhangzó szerepelhetett volna indukáló
gyanánt.)
Az eddigi +rajól-ból, vagy akár *rajoZ-ból kiinduló magyarázat
tehát véleményem szerint elfogadhatatlan. Kisértsünk meg azonban
más kiindulópontból egy más magyarázatot.
A mai -ra, -re ragnak legrégibb alakja, melyet kimutathatunk,
az 1055. évi reá (névutó) és -reá (rag). 1211-ben azonban már -rá,
-ré alakja van (vö. OklSz.). A reá természetesen megelőző *rájá-ból,
s ez még régibb *rajá ( < *raje)-ból való, a -rá, -ré alakból pedig a
szóvégi á, é hangoknak sok más esetben is tapasztalható megrövidü
lésével a mai -ra, -re lett. Kérdéses csak az, hogy milyen úton-módon
lett a XII sz. folyamán a -ré'a-ból a rövidebb és már illeszkedő -rá,
-ré ? Az én véleményem szerint ez csakis a következő módon történ
hetett. Mikor a reá névutó raggá lett, akkor m a g á n h a n g z ó n
v é g z ő d ő s z ó h o z j á r u l v á n (vö. pl. brokinarea, holmodi rea,
hodu utu rea, ohut cidurea stb., OklSz.) az é'-nek a két nyilt szótagos
hangtörvény értelmében csakhamar ki kellett esnie. Ekkor tehát bizo
nyos ideig mássalhangzó után a régi -reá, magánhangzó után pedig
az új rá volt a ragnak szabályos alakja. De csak rövid ideig, mert
az analógia hatalma az azonos szerepű elemeknek alakbeli eltéréseit
hamar elenyészteti, mégpedig olyan módon, hogy az egyik alakot a
másik rovására egyeduralomra segíti. A győztes alak ebben az eset
ben, valószínűleg rövidebb volta miatt (mint pl. az igekötők esetében
is, vö. NyF. 65 : 8), a -rá volt, a vesztes pedig a -reá. Az eleinte
magas- és mélyhangú tőhöz egyaránt járuló -rá aztán csakhamar osz
tozott ragjaink rendes sorsában és illeszkedni kezdett. A -ra, -re tehát
a következő fejlődési fokozatokon keresztül nyerte mai alakját: *rajé
> *rajá > *rájá > reá (névutó) > -reá (rag) > rá > -rá, -ré > -ra,
21*
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•re.*) S a -ra, -re ragnak e története útmutatóul szolgálhat a -ról,
-ről történetének kiderítéséhez is.
A rólam-nuk székely és csángó riólam, rióllam, rivólam alakjai
(MTsz.) kétségkívül régibb *reálam-ra, mennek vissza. Erről (valamint
a rajattam melletti réattam-ról is), azt hiszem, sikerült bebizonyíta
nom (MNyv. VIII. 202), hogy csak azon szoros etimológiai kapcsolat
nál fogva, mely a reám határozószóval összefűzi, törtónt meg benne
is az a > e változás, mely tkp. csak az á hangú reám stb. alakokban
volna hangtanilag megokolt. De ez az analógiás a > e változás termé
szetesen nemcsak a személyragos *rajólam, hanem a ragtalan *rajól
határozószóban is megtörtént. S attól a percztől fogva, mikor e *réol
(esetleg még *ré'ol) névutó raggá degradálódott, további sorsa tökéle
tesen párhuzamos volt a -reá rag sorsával. Tehát magánhangzós végű
szó után elvesztette é'-jét, az így keletkezett rövidebb -ról aztán nem
sokára mássalhangzós végű szó után is elfoglalta az ott külömben
szabályos *-reól helyét, majd végül illeszkedni kezdett. S valamint a
hangtörvényszeruen megrövidült -rá, -re (;> -ra, -re) rag hatása alatt
a reám személyragos határozószó is rám-má rövidült, úgy vonta maga
után a szabályosan rövidült -ról is a *réb7am-nak rólam-má, való rövi
dülését.
Be kell azonban még számolnunk a -ról rag bosszú o-járói is.
SZINNYEI úgy képzeli az ablativusi -ól, -öl hosszú magánhangzó
jának keletkezését, hogy «a Hiivö-l és *rajo l-bó\ ö^szevonódás útján
-tűi és -ról fejlődött, s mármost ezen nagyon gyakran előforduló ablativusok hatása alatt válhatott a többi ablativus -ol, -öl, -el vége is
-ól, 'ól, -él-lén (i. h. 450). Bár a -tűi és -ról ragokban, mint kifejtet-

*) A nyelvjárásilag előkerülő illeszkedés nélküli re és -re alakokat
SZINNYEI (NyH.4 128) *raié>*reié>*reié>
-ré> -re fejlődés útján ma
gyarázza, én azonban azt hiszem, hogy a föltevéseknek e hosszú lánczolata fölösleges. A -re alakot eddig csak az igazolná, hogy én Halmágyon
e g y e t l e n e g y s z e r hallottam és jegyeztem föl a tyúkré alakot. Mivel
azonban ott á l l a n d ó a n -rá, -ré a rag alakja (vö. NyK. XXXI. 388), ez
egyszeri esetnek aligha tulajdoníthatunk valami fontosságot. A nyitravidéki Nyitrár'é, padre, arr'é-íélQ alakok magyarázatában pedig figyelembe
veendő először is az, hogy magashangú szó után ott is csak -re a rag
alakja, n y i l t e-vel, másodszor meg az, hogy abban a nyelvjárásban igen
gyakori volt az d > é változás. Pl. kárhozet, jogié, Jósh'é, kalep, mal'éc, stb.
(Nyr. XXXIII. 384^. Nyilvánvaló tehát, hogy a ragnak szabályos palócz
•rá, -re alakjából is ezzel a szórványos d > é hangváltozással lett egy
kisebb vidéken -re, -re.
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tűk, nem lehet amolyan egyszerű «összevonódást» látnunk, a (tülem-böl
elvont) -tííl-nek üv kapcsolatból való hosszú w-je hangtanilag mégis
teljesen meg van okolva. Nem így persze a -ról hosszú o-ja abban az
esetben, ha nem volt már eredetileg is hosszú, mint a hogyan SIMONYI
fölteszi. A -tói, -tol és -ról, -ról ragoknak ugyanegy grammatikai
képzetsorban való szoros kapcsolata miatt azonban semmi akadályát
sem látom azon föltevésnek, hogy a -tűi magánhangzójának hosszú
sága miatt talán már a *rajol-nak vagy *rébZ-nak, legkésőbben azon
ban az é'-je vesztett *roZ-nak szintén megnyúlt a magánhangzója.
A -túl, -tül-nek és -ról, -rŐl-nék egyesült hatása aztán már valóban
alkalmas lehetett arra, hogy lassanként a többi ablativusok -ol, -öl, -el
végét is megnyújtsa. A -ról, -ról rag fejlődésének történetét tehát az
eddigiek alapján ilyennek gondolom : *rajol > *r~éol (névutó) > *-reol
(rag) > *-rol > -ról > -ról, -ról.
Ezzel kapcsolatban azonban rá kell mutatnom még egy más
jelenségre is, a mely ellene szól annak a föltevésnek, hogy az abla
tivusi rag magánhangzója már kezdettől fogva hosszú volt. A rólamnak őrségi Uram ( < *rélam) alakját t. i., mint MNyv. VIII. 204 ki
fejtettem, kifogástalanul meg lehet magyarázni egykori *rqjolam-bó\,
aligha azonban *rajólam-ból. Mert föl lehetne ugyan tenni, hogy
*rajólam-bó\ Dunántúl *rajúlam lett, aztán az ugyancsak Dunántúl
szokásos magánhangzórövidüléssel *rajulam, majd meg *rajlam >
*rélam > Uram, csakhogy ez a dunántúli ú > u rövidülés aligha lehet
régibb 200 esztendősnél, akkor pedig a két nyilt szótagos hangtörvény
működése már rég be volt fejezve. Ha pedig mégis aránylag ilyen
későn rövidült volna *rajulam-ból *rajlam, s még csak ezután lett
volna ebből *rélam > Uram, akkor nagyon föltűnő volna, hogy a
*rajlam alaknak már nyoma sincsen, holott minden más az utóbbi
századokból való ai > é változás esetében megvan még az eredetibb
ai kettó'shangzós alak is (vö. MNyv. VIII. 203). S még más okokat
is föl lehetne hozni, melyek mind a mellett szólnak, hogy a mai
léram alak fölteendő elődjének, a ^rajlam-nak
sokkal régibb korból
valónak kell lennie. Olyan korból valónak, a melyben az ablativus
ragja, legalább nyelvjárásilag, még puszta -l volt.
3.
A -tói, -tői és a -ra, -re, -ról, -ról ragok történetének ismere
tével most már a -ba, -be, -ban, -ben és -ból, -ból ragok alakulását is
jobban megérthetjük, mintsem ez eddig lehetséges volt. E ragok t. i.
kétségtelenül a bél ( < bél) főnévnek lativusi, locativusi ós ablativusi
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belé, *belén és belől alakjaiból fejlődtek ugyan, de a hangtörténtei
fejlődés útja-módja eddig meglehetősen homályos volt.
Legegyszerűbb és legvilágosabb a -ban, -ben rag története.
A fejlődés az én véleményem szerint itt is csak a háromtagú személyragos *belénem, *beléned, *beléné alakokból indulhatott ki, me
lyekből a két nyilt szótagos hangtörvény értelmében *belnem stb.,
ebből pedig bennem stb. lett. s ezeknek hatása alatt csakhamar a
szabályosan meg nem rövidülhető *belén névutó helyébe is benn
lépett. (Vö. tűlem és *tüvöl: tűi.) E benn aztán mint adverbium nap
jainkig fönnmaradt, mert támogatták olyan alakok, mint künn, fönn,
lenn, mint rag azonban a fán, vizén, kövön-£é\ék locativusi -w-jének
analógiái hatása alatt -ben (vö. iovben, milostben HB.) alakot öltött,
majd meg illeszkedni kezdett.
E magyarázatban szerintem csak a *belnem >bennem-féle hangfejlődésen lehetne talán fönnakadni, mert ilyen szótagzáró l m a nem
így, hanem (a megelőző magánhangzó megnyújtása után) nyomtalanul
szokott eltűnni (vö. volna > válna > vána). A *belnem > bennem fej
lődós azonban a HB. kora előtti időből való, mikor az Z-nek még
nem volt ilyen nyújtó hatása. Ezt látszik t. i. bizonyítani az a kö
rülmény, hogy az n előtti l eltűnésének mindazon egyéb esetei is,
melyek régieknek vélhetó'k, ú. n. teljes hasonulást mutatnak, nem
pedig a magánhangzó megnyúlását. Ilyenek: fönn, hon oo hun ( <
*honn oo *hunn < *holn co *huln), honnan, hazunnat, hazurunnat,
messzünnet, stb.
A -ban, -ben rag után most áttérhetünk a -bál, -bői eredetének
kérdésére.
E rag, mint említettük, etimológiailag kétségtelenül azonos a
bel főnévnek belől ablativusával, melyből közfölfogás szerint ((össze
vonass útján keletkezett. Csakhogy ez állítólagos összevonódásnak
hangtani mikéntje én előttem ismét a lehető leghomályosabb dolog
volna. Mert valamint *rajál nem veszthette el szabályszerű módon
a-ját, éppen úgy belől sem a maga e-jót. Az eltűnt l dolgát még
firtatni se merjük. Ezért az én véleményem szerint itt szó se lehet
semmiféle h a n g t a n i folyamatról vagy fejlődésről. A belől névutóból
szerintem egyszerűen rag lett, aztán illeszkedni kezdett, s így az
Ehrenfeld-kódex korában kéttagú -balál, -belől volt e rag szabályos
alakja, holott ugyanekkor -túl, -tűi és -rál, -ről (a fönnebb ismerte
tett okokból) már régóta egytagúak voltak. S ha a Bécsi- és a Mün
cheni-kódex korától kezdve e szabályos -balól, -belől mellett mind
sűrűbben föllép az egytagú -bál, -bői alak, mégpedig egyszerre, hirtetelen, minden közvetítő hangalak nélkül, akkor éppen e miatt nem
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láthatok ebben semmiféle hangtani jelenséget, hanem csakis a n a l ó 
g i á i t . Hogy e három rag jelentése között szoros lélektani kapcsolat
van, a mi tudvalevőleg bármely analógiái hatásnak alapföltétele, az
nem szorul bizonyításra. S a hogyan ennek alapján más nyelvészek
már előttem is az o, Ó hangú -ból, -bői és -ról, -rol hatásának tulaj
donították a -túl, -tűi > -tói, -tol változást, úgy tulajdonítom én is az
egytagú -túl, -tűi és -ról, -rol hatásának azt, hogy a kéttagú -balól,
-belől helyébe az egytagú -ból, -bői ejtés lépett. Mivel ezeken kívül is
még egész sereg egytagú rag támogatta e szabálytalan, de egytagú
•ból, -bői alakot, azért a hangtörténetileg szabályos, de kéttagú -balól,
-belől egyre ritkább lett, a XVI. sz. folyamán már egészen elavult, s
ma egyetlen hírmondója a háromszéki közbelol (MTsz.). Hogy ezzel
szemben belől és belőlem országszerte megőrizte eredeti alakját, annak
viszont nyilván csak az lehet az oka, hogy a ragtalanul két- és rágó
sán háromtagú felől, felőlem, elől, előlem, alól, alólam, stb. analógiája
sokkal nagyobb mértékben támogatta őket, mint a mennyire árthatott
volna nekik a c s a k r a g o s és c s a k k é t t a g ú tőlem és rólam
analógiája. Ha a -belől > -bol fejlődés csakugyan h a n g t a n i úton
jött volna létre, akkor a belől névutóból és belőlem személyragos
határozóból is okvetetlenül *ből és *bőlem lett volna. Ilyennek azon
ban sehol semmi nyoma.
Még az előbbieknél is kevésbbé kielégítő a ~ba, -be rag belé bői
való származásának eddigi magyarázata. Ma azonban a különféle alak
változatokat és ezeknek az eredeti belé-hez való viszonyát már nem
nehéz megértenünk.
A belé szóvégi e-je egyfelől e-vé rövidült, innen a mai bele ige
kötő és a szobábele, pincébele-íé\ék ragja (vö. Nyr. XXV. 43, 187—8),
másfelől azonban (talán i-n, valószínűbb azonban, hogy e-n keresztül)
i-vé is rövidült. A belimént-féle összetételekben és a *kétségbeli esvénféle szólamokban aztán szabályszerűen kiesvén az i, keletkezett a bel
igekötő és rag (vö. erről bővebben NyF. 65 : 7). A -bel rag utóbb
természetesen illeszkedett is, vö. régi bivnbel, Gabaonbal (id. NyH. 4
128), mai házbal, kerbel stb. (Nyr. XXI. 467*) és XXV. 187).
Hangtani úton most már e -bal, -bel alaktól semmiképen sem
jutunk el a mai -ba, -be alakhoz. Éppoly kevéssé természetesen a
•belé v. -bele alakoktól. De talán ismét analógiái úton. Mert nyilván*) BABTHA J. (id. h.) a -ba, -be rag ezen palócz -bal, -bel alakjának
i-jét a -val, -vei jelentésű palócz -bal, -bel hatásáriak tulajdonítja, holott
nyilván éppen ellenkezőleg áll a dolog, t. i. a -ba, -be jelentésű e r e d e t i
-bal, -bel hatása alatt lépett a -val, -vei v-je helyére a b.
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való, hogy az eredeti belé alak nemcsak a hangtörvények hatásának
volt kitéve (a melyeknek következtében végeredményben egyfelől
•bal, -bel és másfelől -bele lett belőle), hanem az analógiáénak is.
Valamiként tehát az egytagú -tói, -tol és -ról, -röl ablativusi ragok
hatásából magyaráztuk a szabályosan kéttagú -balól, -belől helyébe
lépett egytagú -ból, -bői ejtést, éppen így az egytagú -rá, -ré, és -d, -é
(pl. Pesté, GyŐré, Fehérvára stb.) lativusi ragok hatásában találhatjuk
meg az okát annak is, hogy a szabályosan kéttagú -bélé helyébe az
egytagú -bé ejtés lépett.
Három rag állott most már a nyelv rendelkezésére ugyanegy
functio végzése czéljából: maga az eredeti -belé ( > -bele) és két utóda,
a -bel és -bé. Természetes tehát, hogy csakhamar megindult ezek közt
az egyeduralomért való küzdelem. Szóvégi l-je miatt legkevésbbé
alkalmas volt l a t i v u s i functiójának végzésére a -bel; szóvégi e-je
miatt már alkalmasabb volt ugyan e czélra, kéttagúsága miatt azon
ban mégis erősen terhelve volt a -belé ( > -bele); szóvégi é-je és egytagúsága miatt legalkalmasabb volt rá a -bé: a küzdelemnek ma már
látható eredménye tehát egészen érthető. A bel (illeszkedett -bal, -bel
alakban) ma már csak egy kis palócz vidéken tengődik. Éppígy a
-belé ( > -bele) alak is (ha ugyan valóban igaz, hogy még él); mint
igekötő azonban még ma is erősen megállja helyét, mert ilyen functiójában támogatja több más kéttagú igekötőnek analógiái hatása.
A -bé ellenben meghódította az egész magyar nyelvterületet, s csak
igekötői minőségében kell még harczolnia a belé ( > bele)-\el. Erede
tileg -bé volt az egyedüli alakja (vö. máig Kőhalombié, számbié, NyK
XXXI. 388), hódító útja folyamán azonban szabályosnak mondható
hangtani úton előbb megrövidült (vö. táncbe, Pdkábe stb., TMNy.
654), aztán természetesen illeszkedett is.
A belé határozónak és különféle alakú és működésű utódainak
története egyike a legtanulságosabb példáknak annak bizonyítására,
hogy a nyelvtörténet java részében nem egyéb, mint a hangtörvé
nyeknek és az analógiának szüntelen harcza.
HOEGER ANTAL.

A vAM igék.
A) 1. hí, nyí, rí, sí, szí, ví
2. 6, ró, fő, jő, lő, nő, nyő, sző
B) iszik—eszik, hisz, lesz, tesz, vesz, visz
C) 1. alszik, fekszik, nyugszik, alkuszik, esküszik, metsz — Hiloszik, kérkeszik, szerkeszik
2. cselekszik, törekszik, növekszik, menekszik, veszekszik, dicsekszik,
gyanakszik, telepszik, ülepszik
3. névszókból képzettek, mint: hirheszik, bűnhöszik (TMNy.
254—273).
A u-tövű igéknek a ragozása még a köznyelvben is ingadozó,
mivel a mai nyelvhasználat sokszoros analógiás kiegyenlítődés ered
ménye. A TMNy.-nak a mai nyelvhasználatra alapított csoportosításá
tól annyiban tértem el, hogy különválasztottam az A) és B) csopor
tokban a mélyhangú í ( < i) tőhangzós igéket, mivel fonetikai szem
pontból más elbírálás alá esnek, mint a többiek (vö. MNyv. IX. 74).
A -i'-tövű igéknek a TMNy. idevágó fejezeteiben foglalt jellem
zését a következő megállapításokkal szerzem meg:
1. Jelentésükre nézve — különösen azok, a melyeknek a tövé
ben és nem a képzőjében van a v — olyan szavak mindahány, a
melyek a magyar szókincsnek igen-igen régi elemei kell hogy legye
nek, mert olyan fogalmakat jelölnek, a melyeknek a jelölésére külö
nösen a kezdetleges viszonyok között élő népeknek igen gyakran
szükségük van. Eleve feltehető tehát, hogy ezekben a lépten-nyomon
előforduló szavakban, a mennyiben alaktani szerepük más szavakótól
eltér, valami régebbi nyelvállapotnak a nyomai vannak meg: a nyelv
történet folyamán, mivel, hogy úgy mondjam mindig szem előtt vol
tak, kivonhatták magukat olyan áramlatok hatása alól, a melyek a
többi igéken észrevétlenül érvényesültek. Mindenesetre föltűnő és ezt
a feltevést támogatja, hogy a rokonnyelvekben ugyanilyen gyakran
előforduló és a mi v-tövű igéinkhez hasonló jelentésű szavak rend-
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hagyóak alaktani tekintetben; a vogul rendhagyó igék között meg
van néhány, a melyek a mi y-tövfí igéinkkel hangalakjukra is teljesen
azonosak.
2. Hol jelen, hol meg múlt jelentése van olyan igealakoknak,
a melyek hangtani elemeikre nyilvánvalóan megegyeznek. A lőnek,
tó'nek praeteriturnokban pl. ugyanaz az ö hang van meg, mint a nő
nek praasensben {lőnek, tőnek: lesz, tesz = nőnek: nevendék). A BMk.*)
yunak (275 37 = 'ivának'), az Ehr.-k. yum alakjában (75 9 = c ivám')
nyilván ugyanaz az u (o: ú) hang következik az iszik igének a tőhangzója után, a mely a hí igének a tőhangzóját követi a hiotoc,
hiutoc (BMk. 29617) alakokban, az első kettő mégis praeteritum, az
utolsó meg praesens jelentésű.
3. Azok az igék, a melyeknek a tövében van a v (és nem kép
zőjében) — egytagúak.
Általánosan elfogadott föltevés, a mely külömben ezeknek az
igéknek az elnevezésében is kifejezésre jut, hogy a nv tövű igék*
olyan igék, a melyeknek valamennyi alakjában megvolt eredetileg a v,
de azután egyesekből kiveszett illetőleg hasonult a szomszédos mással
hangzóhoz ; töveik: Hev-, Hev-, *nyugv-, stb.; Hevszek > teszek,
*tevtem > tettem, *tevend > teend. Ennek a föltevésnek azonban ellene
szól a fonetika és a nyelvtörténet a következőkben:
1. A ró—ravás, nő—nevendek-féle szópárok azt mutatják, hogy
az eredeti tővégi mássalhangzónak a tőhangzóra labializáló hatása volt.
A labiodentális y-nek ilyen hatására a magyarban pedig nincs példa.
2. Nem lehet urát adni a v helyén fellépő j-nek. A búvik co
bújik, búvtam oo bújtam, Hevendek oo lejendek szópárokban a j-a alak
nak két magyarázata lehet: 1. a *v>j hangfejlődés, de ez fonetikai
okok miatt lehetetlen, 2. hogy a v kiesett intervokalikus helyzetben,
azután hiátus támadván, azt j'-vel töltötték be. Csakhogy most meg
az szorul magyarázatra, miért esett ki az intervokalikus v. Mert
nemcsak az intervokalikus *y-nek van j megfelelője. A jön igének a
tővégi y-je pl. mindig megvan intervokalikus helyzetben {jövök, jövő,
jövend stb.) j épen olyankor áll a helyén, a mikor mássalhangzó kö
vetkezik r á : SYLVESTEEnél jöjhet, jöyni alakok járják.
3. Igen nagy fonetikai akadályokba ütközik a lök, lől, — hűk, hűl
< levek, levél, — hivék, hivél szószármaztatás, a 3. sz. tőn, lön, vön,
Mw-féle alakokat pedig teve, leve, véve, hive alakokból származtatni
teljes lehetetlenség, pedig csak ezekből kellene magyarázni, mert
*) BMk. = Bécsi- és Müncheni-kódex. A kódexek után álló kettős
számok a k i a d á s lap- és sorszámai. R. = régi nyelv, N. == népnyelv.
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Hevén, Hevén, *veven, *hiven alakok sehol nem fordulnak elő nyelv
emlékeinkben.
4. Semmiképpen nem talál a tővégi r-vel való magyarázat a
BMk. iunac, yum-íéle alakjaira, mert ivának > iunac hangfejlődés
lehetetlen.
5. Bizonyos igealakokban a fejlődésnek a nyelvtörténetből ki
tetsző iránya homlokegyenest az ellenkezője annak, a mit az eddigi
elmélet szerint várnánk. Hvend > eend > ejend fejlődés helyett
1. end > 2. ejend > 3. eend-re mutatnak: 1. a HB., BMk. 2. a kódexek
jó nagy része. 3. a mai nyelv, evett > ett helyett éppen ett > evett
fejlődés tűnik ki a nyelvemlékekből — de az is csak az alanyi r.
egyes 3. sz.-ben —, külömben még ma sincs meg a v: ettem, etted,
ettél stb. A y-nélküli tőn és a v-s teve alakok közül nyilvánvalóan
teve az újabb, a régi nyelvben mindenütt tőn és tén járja. Az ellen
vetések számát lehetne még szaporítani, de érdemesebb lesz a pozitivumokra áttérni. Véleményem szerint a r-tövtí igék kérdésének a
nyitja a B) C) D) csoportbelieknek f-nélküli lön, vőn, ión-féle
praeteritumában van, azért evvel kezdem a vizsgálódást. Lássuk min
denek előtt az egyes .igékre vonatkozó nyelvtörténeti adatokat.*)
Iszik: yunak (értsd: Ivának') BMk. 275 37 | yiutoc BMk. 81 3 6 |
iuec BMk. 22 30 | yum Ehr.-k. 75 9 j ynak Jord.-k. 71fi | ywtok Érdy-k. 452 6
Eszik: őnec BMk. 218 31 1 ewnek Ehr.-k. 49 3 I óm ( = e v é m ) Helt.
Bibi. I. h. | eenek Jord.-k. 403 I űnec Szék. Zsolt. 212 | eeicn Keszth.k. 191.
Hisz: hűn BMk. 97 3 1 | hűnec BMk. 342 15 1 hewl Ehr.-k. 25 5 1 hyn
Érdy-k. 91 7 , 217 22 , 253 9 | hynek Érdy-k. 11621, 18826, 189 8 | hüc Ba
lassa költ. 75 | hűl Debr.-k. 33 | hü Virg.-k. 23 j hid Balassa költ. 126.
Lesz: lón BMk. 300 22 | levon Ehr.-k 71 1 7 | len Ehr.-k. 4 16 | leek
Érdy-k. 238 13 j leél Jord.-k. 37a, 63a | leen Érdy-k. 22 3 , Jord.-k. 3a |
eenek Érdy-k. 1886, Jord.-k. 56a j lónk Döbr.-k. 207 | lűc Szék.:
Zsolt. 68 | lőc Ágost: Zar. | lonc Helt. ÜT. M. 6 | létek Helt. Bibi. I.
Kkk 2 | lutok Sylv. UT. 103.
Tesz: tónec BMk. 231 2 6 | tewk Ehr.-k. 77 19 | tewn Ehr.-k. 23 1 0 |
tewd Ehr.-k. 26 5 j tewn Ehr.-k. 40 17 j teek Érdy-k. 110 26 | teem Érdy-k.
175 23 | teed Jord.-k. 370 | teen Érdy-k. 22 13 | teenk Érdy-k. 20 37 | teenek Érdy-k. 201 B1 | tői MA. zsolt. 90 | tötök Tin. 154.
Vesz: uók BMk. 184 35 | vőm BMk. 185 7 | megvon BMk. 8 25 |
*) A BMk.-ből, Ehr.-k.-ből, Érdy-k.-ből ós a Jord.-k. egy részéből
magam kerestem ki, a többi nyelvemlék adatai a TMNy.-ból és a NySz.ból valók.
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votok BMk. 2634 [ vőuek BMk. 19 ] vewk Ehr.-k. 3515 | veim Ehr.-k.
424 | veem Érdy-k. 17521 | veel Érdy-k. 40513 | veen Érdy-k. 98 t , Jord.k. 3a | vőc Helt. Bibi. I. Kkk. | vők Csákt. A. U. 13. | vőm Helt. Bibi.
I. SSs | vewd Pesti Fab. 26 | vől M. A. zsolt. 71 | verlek Horv.-k.
Visz: vunec BMk. 1321 | vűd MA. 44. zsolt. | vyn Ehr.-k. 1320,
Érdy-k. 2217, 28012, 31732, 37836 | vynek 22416, 2523 | vin Mel. Sz. Ján.
402 | vín Pázm. Kai. 63 | vűn Helt. U. T. H. 6 | uitek Balassi, Ének
3 | vil Keszth.-k. 160 | vin Tih.-k. 280 | wym Tel.k. 298 | ivyd
Thewr.-k. 57.
Alszik: el alunac BMk. 23816 | aluk Keszth.-k. 142 | alom Döbr.k. 17 | elalwk Kulcs. k. 136.
Fekszik: fekewk Ébr.-k. 3517 ( ~ 'fekvém') | fekűnec (Szék. Krón.
25) \fekinek Mon. írók III. 99.
Esküszik: efkeivm Ehr.-k. 5832 | megeskum Sylv. UT. II. 101. |
meg eskőnec, 1. TMNy. 629.
Metsz: elmetőm BMk. 18516.
Haragszik: megharagunac BMk. 32M | megharagunak Ehr.-k.
2530 | meg haragunac Szék. Krón. 163. | haragwl Kulcs.-k. 59.
A mai tevém, tevéd, teve, — ivdm, ivád, ivd, alvám, cdvál,
alvék stb.-féle praateritumok helyett (és, mint alább látni fogjuk,
néha — mellett) a kódexek korában a B) G) D) csoportba tartozó
v-tövü igéknek egy különös v-nólküli prasterituma járta, a melynek
három paradigmáját állíthatjuk össze a fenti adatokból az alanyi
ragozásban:

r.

tesz
1.
2.
3.

tó'k
tői
tőn

1. Hőnk
2. tötök
3. tőnek

ték
Hél
tén
ténk
Hetek
tének

hisz
hűk
hűl
hűn
Hiünk
Hiűtök
hűnek

Hűk

hü
hín
Hiínk
Hiítek
hínek

II.
isz l
ium
Hul
Hun
Hűnk
iutok
iunak

Hm(ik)
Hl
Hn

III.
alszik
alúk
*alúl
*alún

Hnk
Htok
ínak

*alúnk
falútok
altinak.

k

Hogy a táblázatban feltételezettek gyanánt szereplő' igealakok
is megvoltak, azt bizonyítják 1. analóg adatok (Hőnk oo lónk, Döbr.k. 107), másrészt 2. SZENCZI MOLNÁR ALBERT, a ki nyelvtanában a
leszek igének a teljes prasteritumát adja paradigmának (Corp. Gramm.
115. 1.) (1. alább), 3. a háromszéki nyelvjárás, a melyben a B) cso
portbeli igéknek ilyen a prasterituma (LŐRINCZ: MNy. VI. 216):
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Eszik. AJ. ragozás:
Tárgyas r.!
Vesz. Tárgyas r.:
Hisz. Alanyi r.:
Tesz. Tárgyas r.:
Lesz. Alanyi r.:
Visz. Tárgyas r.:
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ém, él, én — énk, étek, ének
ém, éd, é •— evők, étek, evek
vém, véd, vé — vők, vétek, vék
hivék, hill, kin — hivénk, hitek, hinek
tém, téd, té — tevők, tétek, ték
lék, léi, lén — lénk, létek, lének
virul, vid, vi —• vivők, vitek, vivék, vivik.

Az I. paradigma szerint képezik a praeteritumot a B) csoport
beli (magashangú) igék, a II. szerint a mélyhangú iszik, a III. sze
rint a C) csoportbeliek. Ennek megfelelően három csoportban veszem
vizsgálat a-lá az idetartozó praaterituniokat még pedig a leggyakrabban
előforduló többes 3. sz. alak alapján.

I. A v - n é l k ü l i a l a k o k .
A) A tőnek

alak.

A nyelvtörténet cserben hagy, ha a lön, tőn-féle prseteritumokat
elemeikre akarjuk bontani. A magyarban a praeteritumot -á, -é ( <
*-aj, *-ej) képzővel képezzük, ezért a lön alakot eddig általában
*lev-é-n-bő\ származtatták; ennek a származtatásnak az akadályaira
már rámutattam.
Mivel az alaktan nem vezet czélra, megpróbálom ezeket a
praeteritumokat történeti hangtani alapon elemeikre bontani, figyelmen
kívül hagyva •— egyelőre — minden alaktani alapon támasztható
ellenvetést. A legrégibb alak a HB. levn alakja. Ezt ZOLNAI szerint
(Nyelvemlékeink 54. 1.) «valószínűleg)) lőn-nek kell olvasni. De ha a
lesz alakot összevetjük a lön alakkal, a Zes^-beli e-nek a labializáczióját éppen ilyen u, vagy ü hangnak kell tulajdonítanunk, a minőt a
levn v-je jelölhet (és jelöl is pl. az ovdonia szóban) és a mely a BMk.
yunac praeteritumában u alakban világosan meg is van. Tehát lön <.
Heün. Most azután tovább kell mennünk egy lépéssel: a lenn alak
ban a prseteritum -á ~é képzője nem lehefc és nem is lehetett benne
soha, mert korábbi Heii é-n alakból nem fejlődhetett volna lön, ha
nem Hevén (az u ugyanis csak szótag végén szokta labializálni a
megelőző magánhangzót, pl. *sau > sző — intervokalikus helyzetben
labiodentális v-vé fejlődik: *saua > szava).
Nincs tehát más hátra, mint, hogy a fonetikai úton rekonstruált
Heün alaknál maradjunk, ebben -n a 3. sz. ragja, marad tehát tőnek
é s p r a e t e r i t u m k é p z ő n e k : Heü-. Mivel a praeteritumot valami-
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nek csak kell jelölnie, a leü alakot már csak így elemezhetjük: *lea tő és -ü a praeteritumképző. A *Ze- tó'alaknak hasznát lehet venni:
kitűnően beválik a le-sz praesens a lend futurum alakok magyaráza
tára. Ez azt jelenti, hogy nyomon vagyunk, ha sikerül kimutatni,
hogy nem csak -á, -é, hanem -u, -ü képzővel is képződhetett praeteritum. Ennek az eldöntésére az összehasonlító nyelvtudomány ille
tékes : lássuk, hogy képezik a praeteritumot a finnugor nyelvek.
Jellemző sajátsága a finnugor nyelveknek, hogy nincsenek ben
nük szorosabb értelemben vett tempusképzők, tehát praeteritumkópzők
sem. A tempustöket névszótőszerűeknek kell tekinteni: hiszen az adók
proeteritumnak a tempustöve is (*adej-) alapjában melléknévi igenév.
A melléknévi igenévnek a mai magyar nyelvben is igen sokféle funkcziója van (pl. ivó jelenthet embert, a k i iszik, vizet, a m e l y o t
isznak, poharat a m e l y b ő l isznak vagy éppen helyet, a h o l
isznak).
Hogy az igefogalomban kifejezett cselekvés ideje is a nomen
verbale funkcziói közé tartozik, azt bőven igazolják SZINNYEI Nyíln
ának 101. lapján felsorolt adatok.
Eszerint tehát a Heün igealakban ki lehet fejezve a praeteritum
-d, -é nélkül is, ha az -ü melléknévi igenévkópző lehet. Már pedig
leltet, mert hiszen a kérő, néző stb. igékben is éppen ez az •$ fejlő
dött -ó'-vé az elveszett tővégi -e-vel: kérő, néző <. kereü, nezeü a
mélyhangú adó, látó melléknévi igenevekben meg ennek az •?7-nek a
mélyhangú párja, -u vonódott össze a tővégi hangzóval -o-vá. Ilyen
formán a Heün alak elemei: le- tő, -ü príeteritumképző ós -n rag,
más szóval: lön ~ lő ( < Heü): melléknévi igenév (a mai levő) és -n
rag, ugyanígy tön = tő ( < Hey,) mell. igenóv és -n rag stb. Ez azt
is jelenti, hogy a lesz, tesz, vesz, hisz stb. igéknek a hangtörvényszerü melléknévi igenevei a praeteritumaikból kitetsző Hő, Hő, *vő, Hm
( < Heü, *&#> *vey,, *hiy,) volnának.
Ezeknek a hangtörvényszertí anélküli vő, tŐ-féle melléknévi
igeneveknek megvannak a nyomai mind a mai napig. A melléknévi
igenóv ugyanis néha elszakadt az igéjétől, a beszélők nem érezték az
igével való összetartozását, s míg az igefogalommal összetartozónak
érzett melléknévi igenév a belső analógia erejének a hatása alatt az
igével együtt fejlődött, az elkülönült igenév ment a maga útján :
hangtörvény szerűen fej lődött.*)
Hogy az igétől elkülönült igenevek, a mennyiben a megfelelő

*) PAUL: Prinzipien der Sprachgeschichte4 195., 196. 1.
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valódi igenevektől külömböznek, az igenévnek eredetibb, hangtörvény szerű alakját őrizték meg, arra bőven van példa más nyelvekben is.
A német erheben, bescheiden, gedeihen, verhehlen igéknek a múlt
participiuma a kfn.-ben ilyen volt: erhaben (v. ö. getragen), beschei
den, gediegen {ho^g váltakozással), verhohlen. Az úfn.-ben az igékkel
összetartozóknak érzett valódi igenevekből analógiás hatás folytán
lett: erhoben, beschieden, gediehen — az elkülönült igenevek azonban
nem követték az igéket fejlődésükben, az erhaben, bescheiden, gediegen,
verhohlen m e l l é k n e v e k még ma is a kfn. állapotot tüntetik fel.
Az elkülönülés az oka annak is, hogy a franczia savoir igének
a participiuma sacliant, de a megfelelő f ő n é v i jelentésű igenév a
hangtörvényszerű : le savant.
így eshetett, hogy a *hiü melléknévi igenóv a mai hivő-\é fej
lődött, de az igétől különvált melléknévi jelentésű Imi hangtörvényszerűen híí-vé (= 'treu') fejlődött (hogy hű = hivő, azt már BUDENZ
állította a MÜSz.ban; más alkalommal nyolvtörténeti adatokkal is
bizonyítani fogom ezt az állítást). A *teü igenév is tevővé fejlődött,
de a hangtörvényszerű alakját őrizték meg a kesztő, keszté népnyelvi
alakok és ebből a hangtörvényszerű kesteii alakból (csakis ebből!) fej
lődött a mai kesztyű szavunk is (1. MNyv. IX. 74). A tesz igének ez
a hangtörvényszerű és eredetibb melléknévi igeneve van meg a MTsz.
előtő, elilő, elote, előte (= 'elé-tevő', ajtó ós kötény) adataiban. A tű
szó is a hangtörvényszerű eredeti alakját őrizte meg a kiveszett tövni
(o: töilni) igének: tőü > tű (még néhány ilyen elkülönült igenévnek
alább kerítem sorát). A hű, (kéz-) tő, (elő-) tő, tű szavakat eddig <L
hivő, tevő, totó-bői magyarázták, csakhogy á tevő ~> tő származtatás
nak nagy akadálya, hogy intervokalikus v kiesését nem lehet igazolni.
Hogy a kesztyű < *kéz teii ( = ckóz tevő') szószár re aztatásom helyes,
bizonyítja az is, hogy a -tyú, -tyű képző vizsgálatánál egészen más
úton ugyanerre az eredményre jutottam, és éppen ez vezetett a -tyú,
•tyű képzőnek véleményem szerint elfogadható megfejtésére (MNyv.
IX. 119. s k.).
Azt a feltevésemet, hogy a tőnek praeteritum elemei tŐ ( < Heü)
melléknévi igenóv és -nek rag •— hogy tehát éppen olyan képzésű,
mint a *kére] mell. igenév és -nek ragból keletkezett kévének, —• a
BMk. is támogatja néhány adattal: van néhány igealakja, a melyek
ből világosan kitetszik a tŐn-ié\e praeteritumnak ez a két eleme, mi
vel a prseteritumban feltételezett melléknévi igenóv magában csak
ugyan melléknévi igenév jelentésű. A megharagszik igének a praeterituma: megharagunac (3233) — a melléknévi igenév megharago
(151 M ) ( ocou 1. alább). A metsz ige praeterituma: ehnetőni (18516) —
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a mell. igeneve nincs ugyan meg (legalább a jegyzeteim között nem
találom), de ott van a megfelelő alakja a fekszik igének: fekőt (=
'fekvőt' 2079) és fekőc ( = 'fekvők' 2093), a miből valószínű, hogy a
metsz mell. igeneve mető lehetett. Az Ehr.-k. fekevk ( = 'fekvóm')
praeteritumának meg nemcsak a BMk. idéztem adatai (vö. Erdy-k.
3 8 0 r fekew) őrizték meg a megfelelő melléknévi igenevét, hanem a
MTsz. bizonysága szerint a népnyelv is fekő, fekeő, feküö, fekü ala
kokban. A. BMk. elalunac ( = c elalvának' 23816) praeteritumnak is *aló
mell. igenév felelhetett meg, a mely ma is megvan a palócz nyelv
járásban, még pedig alvóhely', 'bölcső' jelentéssel, tehát az alszik igé
től jelentésre elkülönülve: újabb bizonysága annak, hogy a hü, tű,
kesztö, eló'tö szavakban jelentéselkülönülós következtében a megfelelő
hisz, *töU, tesz igéknek e r e d e t i mell. igeneve maradt ránk.
A bevezetésben említettem, hogy a hangtani elemeikre azonos
nőnek és tőnek igealakok közül az előbbinek prcesens, az utóbbinak
prast. jelentése van. Mivel a nőnek igealak ó-je is csak az eredeti e-re
(co nevendék) következő ii-nek köszönheti eredetét, ennek az elemei
is no ( < neii) melléknévi igenév ós -nek rag. A tiszta v-tövü igék
közül v-nélküli mell. igenevét láttuk a *töü igének a tű szóban, a jön
igének ilyen mell. igen eve van meg a népnyelvben is gyöj, győj,
gyüŐ, gyüŐ, gyöü ( < *jöü) alakokban. Hogy a *neü-nek > nőnek alak
praes., a *teü-nek ütőnek pedig praeteritumi jelentésű, azon sem fogunk
csodálkozni, ha tudjuk, hogy a finnségi tuleva mell. igenévhez a futu
rum jelentés, a vele alaktani elemeire azonos észt minev alakhoz meg
a praet. jelentés fűződött, a legtöbb -u, -v, -i-végű egyes 3. sz. praasens pedig egyenesen azonos a melléknévi igenévvel (vö. SETILÁ,
TuM. 14, s k. 1.).
B)

A z innak

alak.

Hogy a u-tövű igék v-je, a mennyiben nem analógiás, u, /7-ből
fejlődött, — annak legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy az u enyésztő
szavakkal (pl. varjú co varjak) és a -tyú, -ttyií (<Hey) végű szavaink
kal együtt szép rendbe sorakoznak egy hangtörvény alá, mely szerint
a *rajinak > rónak éppen olyan hangtörvényszerű fejlődés, mint
iunak > iának, vagy inak. Ennek a hangtörvénynek a meglétét rész
letesen bizonyítom a MNyv. IX. k.-ben (17. s k., 74. s k., 119. s k.),
a mi bennünket itt érdekel, a következőkben foglalható össze.
A diphthongusok akusztikai szempontból két csoportra oszlanak:
olyanokra, a melyeknek a sonans eleme öblösebb hang a consonansnál, pl. au, ou, ei (valódi diphthongusok) ós olyanokra, a melyben a
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consonans hang az öblösebb, pl. eu, iu, iu (visszás diphthongusok).
A magyarban az au, ou, uu valódi diphthongusok ó, ú vá fejlődtek
(*$<m > szó, *rau > ró, — Hou > ló, N. lú — *haraguunak > hara
gúnak). A visszás diphthongusok fejlődése azonban elágazik a nyelv
járások szerint ilyenformán: 1. a mélyhaugú szavakban álló eu, üi >
a) é, í (i), pl. *hateu ;> haté (Schlágli Szój.) és *tiuk < tik (u. o.);
eu, iu > §) iü, pl. *hateu > hattyú ( < *hatiü) és tyúk ( < Hivk).
2. a magashangú szavakban előforduló eü, i$ diphthongusok aj sze
rint é, í vé fejlődnek: pl. *kesteii > keszté (Schl. Szój.), *fiü > fi,
*miü > m i (NySz.), (5J szerint azonban csak az eü fejlődött néha iüvé (*kesteü > kesztyű), az eü>iü
hangfejlődést legtöbbnyire, az i$ >
jS hangfejlődóst mindig megakadályozta a külső és belső analógia és
a hangrendi illeszkedés. A §) szerinti irány helyett a hangrendi
illeszkedés hatása alatt az eü legtöbbnyire ó'-vé, az iü mindig íl-wé
fejlődik : +veteü > vető, fiii > fii.
Ez a hangtörvény itt mindenekelőtt a E. és N. sokat vitatott
hiu, hivu, iúnak-féle alakokat magyarázza meg, a melyeket hivu,
hivun, hivul-féle «teljesebb» alakokból magyaráztak eddig. Összest n
t. i. hét olyan igénk van, a melyeknek a E. és N.-ben u-s alakjai
előfordulnak: hí, nyí, rí, sí, szí, ví és iszik (NyK. 33 : 132), mind a
hét m é l y h a n g ú képzőket és ragokat vesz; fel, bár a tőhangzójuk
ma í. (Ilyen y-tövű igénk nincs is több.) Feltevésem szerint ezeknek
az igéknek praesensei illetve az iszik igének a praeterituma *hiu,
*niu, *riu, *siii, *sii<, *viu, — *iw melléknévi igenevekből és a sze
mélyragokból fejlődtek. A többes 3. sz. tehát *hiunak, niunak, riunak,
siunak, svának, viunak — árnak alakokból 1. @) szerint (mivel az iu
visszás diphthongus) hiúnak, viunak...
— iunak alakokká kellett fej
lődniük,*) 1. a) szerint pedig hínak, rínak, — ínak alakokká. (A köz
nyelvi alakok azonban nem az a) szerinti fejlődés, hanem, a mint
látni fogjuk, belső analógia eredményei.)
S ha most azt látom, hogy pl. a Jord.-k.-ben a melléknévi igenév o helyett gyakran e-vel van írva: else ( < *elseü, 3 a.), zerethe
(1 a) stb. — akkor természetesnek kell tartanunk, hogy ebben a kó
dexben Heün > tén, *veünek > vén**)
*) Tulajdonképpen *hjúnak-íé\e alakokat várnánk, mert tiuk > tyúk,
de hj-, sj-, szj- szókezdő magánhangzócsoportot a magyar nyelv nem tűr
meg. Az iunak pedig azért nem fejlődött júnak-~k&, mert akkor elszakadt
volna az i-szik-tői.
**) Abból azonban, hogy valamely nyelvemlékben a vén, tén-féle
prsBteritumok járják, még nem következik, hogy a valódi magashangú
Nyelvtudományi Közlemények. XLII.
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Látnivaló ebből, hogy a háromszéki nyj. előbb idézett alakjai
ban megőrzött régiességgel van dolgunk: a lék, léi, lén-íéle alakok
nem levek, levél, *levén-bő\ vannak összevonva, hanem alakváltozatai
a ISk, lől, lön alakoknak (kivételek csak a tárgyas r. 1. 3. sz. te, té
és vi alakjai, mert ezeknek vévé, tévé, vivé a hangtörvényszerű alakjai,
mint alább látni fogjuk).
C) Az alúnak

alak.

A v-tövű. igéknek a C) [sz vagy d hanggal bővülő) csoportjába
tartozó igékről már BÜDENZ megállapította, hogy ezekben a reflexiv
képző lappang (persze nem -uv, -üv ez a képző, hanem u, olyan
hang, a melyből u is, meg v is fejlődhetett). Az alszik, fekszik, nyug
szik igék reflexiv képzős tövei tehát *alu-, *fekü-, *nugu-. Mivel a
BMk.-beli alunatf, haragunac-íé\e praeteritumokat sem aluvának, haraguvának, sem alvónak, haragvának alakból nem lehet származtatni,
világos, hogy ugyanolyan értelemben t'-tövűek, mint a B) csoport
beliek : a príeteritum ezekben is u képzővel képződött, a haragúnak
praateritum elemei tehát *haragu- reflexiv képzővel ellátott tő, -u-,
mellékn. igenévképző és ~nak rag (éppen úgy, mint le-ü-nek). A re
flexiv képző u két mássalhangzó között vokalizálódván (vö. *hamu +
nak > hamunak) keletkezett *harguunak, az -uu- diphthongus pedig
szabályosan hosszú w-vá fejlődött. Ugyanígy keletkezett a fekünek alak
•tfekü + ü+nek elemekből. A hangtörvényszerű praeteritumai ezeknek
az igéknek t e h á t : alúnak, fekünek, eskünek, haragúnak stb., a hang
törvényszerű melléknévi igeneveik : alú, fekü, eskü, haragú, az utóbbiak
közül a mai köznyelvben is megvan (megrövidült végmagánhangzó
val) f ő n é v i j e l e n t é s s e l az i g é t ő l e l v o n v a : alku és a nép
nyelvben, mint fönnebb láttuk, alu.
A BMk.-ben a haragszik igének még a hangtörvényszerű praBterituma van m e g : megharagunae 32 33 , de már a puszta melléknévi
igenév o-ra végződik: megharago 151 2 2 ; a fekszik igének meg már a

mell. igenevek is e-re végződnek ő helyett. Ez utóbbiakban ugyanis a
hangrendi illeszkedés miatt (o'^ó') nem fejlődhetett hangtörvényszerűen
-é. A feldolgozott nyelvemlékek közül csak a BMk. következetesek: ezek
ben az eü mindig o-vé fejlődött, az iu mindig iu-vh. Már az Ehr.-k.-ben
tőn és tén-íéle prseteritumok váltakozva fordulnak elő. Az Erdy-k.-ben ós
— a mennyire átnéztem — a Jord.-k.-ben tén, lén, vén stb. járja, de az
iszik igének a pra^terituma a várható *im helyett ium volt (1. a felsorolt
példákat).
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praBteritumában is ö van a várható ü helyett az Ehr.-k.-ben: fekeivk
3517 — igaz, hogy előkerül a hangtörvényszerű ű is: fekűnec alak
ban (Szék. krón. 25).
Ezen azonban nem fogunk megakadni, ha meggondoljuk, hogy
evvel a néhány igével szemben, a melyeknek -ú, -M-re végződött a
mell. igeneve, valamennyi többiben -ó, -Ő végzet fejlődött: az adó,
látó, váró, kérő, néző, verő stb. alakok hatásának kell tehát tulajdoní
tanunk, ha a hangtörvényszerű *haragú, *metű mell. igeneveket ki
szorították az analógiás eredetű haragé, mető alakok (haragvó, metsző
ről később lesz szó) s ennek megfelelően metőm, eskó'm praateritumok
járják metüm, esküm helyett. Bizonyítja ezt az alku igenév is, amely
csak melléknévi jelentéssel szerepel a régiségben alkó alakban, főnévi
alakja: alku.

II. Hangtörvéiiy és analógia.
Az elmondottakban megállapítottuk, hogy a v-tövű igék tövé
ben nem volt v; most azután sorra kell vennünk az egyes igealako
kat és meg kell állapítanunk, hogy a bennük esetleg feltűnő t'-hangok
hogyan keletkeztek. Mindenekelőtt tekintettel kell lennünk azonban
arra, hogy ezek az igék a többiekkel szemben rendhagyók és eleve
el lehetünk rá készülve, hogy a nyelvfejlődés folyamán eléri őket a
nyelvi anomáliáknak a közös sorsa: a külső analógia fejlődésüket a
rendes igék felé tereli. (Nagyon basonlít a t'-tövű igék fejlődése a
német erős igékéhez, a melyek tudvalevőleg állandóan fogynak és a
melyekben nagy szerepe van a Systemzwangnak.) Ez a nivelláló ana
lógiás hatás szembeszökő különösen a metsz és tetszik igék történeté
ben : ma már egészen úgy ragozzuk, mint a nem v-tövüeket. Nyoma
van a nyelvtörténetben a belső analógiás hatásnak is: az evett ige
alak újabb időben szorította ki a hangtörvényszerű ett alakot, a mely
a népnyelvben még megvan. Az Ormánságban pláne a köznyelvi vett
is megbővült egy szótaggal, lett: vevett; ugyanott vivett, tevett járja
vitt, tett helyett (TMNy. 222). Evvel az analógiás hatással mindig
számolnunk kell, ha a v-tövű igék történetét vizsgáljuk.
A) A t i s z t a v-t ö v ű e k.
A tiszta u-tövűekről eddig megállapítottunk annyit, hogy a
praesensükben névszótő van: hiútok = *hiu mellékn. igenév + -tok
rag = chivó-ti\ Ez az adat fontos az összehasonlító nyelvészet szem22*

328

KEAUTER FEEENCZ.

pontjából, mert ez az az igetípus, melyet SETÁLA a magyarban hiába
keresett, holott a rokon nyelvekbó'l ki tudta mutatni.*)
Mivel a valódi diphthongusok labiális hosszú monophthongusokká fejlődtek, a ró igének melléknévi igenévből és ragokból álló
praesense ez volna az alanyi ragozásban : *ró-k ( > rau-k), rósz, ró —•
*ró-nk, ró-tok, ró-nak. Ezek közül az alakok közül megvan négy mind
a mai napig, a várható *rók helyett azonban rovok (E. ravok), *rónk
helyett rovunk (E. ravunk) járja. Ennek nyilván az az oka, hogy a
rendes igék éppen az egyes ós több. 1. sz. ragjai előtt őrizték meg a
tővégi magánhangzójukat, a miáltal ezek az alakok egy szótaggal
hosszabbak a többieknél. — Itt tehát külső analógiával van dolgunk:
raksz, rak: *rausz, *rau = rakok, rakunk: *rauok, *rauunk. A rauok,
rauunk szabályosan a régiségben meglevő ravok, ravunk alakokká
fejlődtek. A mai rovok, rovunk alakokat már a belső analógia hozta
létre, hogy a praesens alakjai hangszínre egyezzenek.
Az A) csoportbeli igéknek igenévképzővel ellátott tövében ere
detileg iii visszás diphthongus volt, a melynek a köznyelvben rá-vá
kellett volna fejlődnie. A hívok igének hangtörvényszerű alakjai tehát
ezek volnának: *hiu-k, hiu-sz, hiu, *hiu-nk, hiu-tok, hiu-nak. A fel
tételezett alakokból ugyanúgy keletkeztek a mai hívok, hívunk, mint
a ravok, ravunk. A többi igealakok még megvannak a BMk.-ben,
nyelvemlékeinkben mindinkább ritkulnak, ma csak a székely nyelv
járásokban járják (TMNy. 255). Eltűnésük oka a következő analógia:
rovok: rósz, ró = hívok: hisz, hí.
A különféle igealakokat nemcsak hangtörvény alá nem lehet
sorakoztatni, hanem más törvény alá sem. A külső ós belső analógia
át- meg átjárta őket, de nem mindegyiket és nem mindenütt egy
formán. Hogy csak egy példát említsek: az analógia hatása nem szü*) A TuM. befejezésében ezeket mondja: «Der Schluss, zu dem wir
zufolge des obengesagten kommen, ist, dass die Tempusbildungen der
finnisch-ugrischeja Sprachen anf Nominalstámmen bérűben, die sich unmittelbar mit den Personalendungen zu Verbalformen verbanden. Nach
dieser Auffassung ist z. B. estn. sure-k-se (er stirbt) nichts anderes, als die
prsedikative Verbindung des Nominalstammes surek(a) mit dem Pronominalstamm, so dass es eigentlich etwa Vterbend er' bedeutete . . . . Für
die Berechtigung dieser Auffassung spricht auch der Umstand, dass in
den ural-altaischen Sprachen eine derartige Bildungsweise der Tempusstámme sehr -weit verbreitet vorkommt (z. B. türkisch olur = cseiend' und
c
er ist'; úlurum = cich bin'. Auch in den indoeuropáischen Sprachen werden heutzutage die Prásensstámme allgemein als Nominalstámme aufgefasst z. B. sanskr. agáti, gr. aysi = Treiber = {ága-, ays-) -f- der».
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nik meg, mikor *rauk-b6\ ravok, majd rovok alakokat hozott létre.
A belső analógia létrehozza a rósz, ró alakok mellé a rovok, rovunk,
majd meg ezekből visszafelé hatva a róv, róvnak alakokat. Egyes igék
a külső analógia hatása alatt szorosabban hozzásimulnak bizonyos
rendes igékhez. Már SIMONYI észrevette pl., hogy a női, fői igealakok
a sül, fül, dül, röpül-íélék analógiájára keletkeztek.
A jönnek, jönnék, jönni alakok pl. véleményem szerint a men
nek, mennék, menni hatása alatt keletkeztek, a jön alak pedig való
színűleg a jönnek alakból van elvonva.
A v-tövű igék vogul megfelelőinek a ragozása arra enged követ
keztetni, hogy az u igenévképző (a melynek a vogulban y, ', u felel
meg) a tiszta v-tövűeknek eredetileg csak a praesensében volt meg.
Ennek a nyelvállapotnak azonban nyelvemlékeinkben nincsen nyoma,
az összes igealakok az w-val bővült tőből képződnek, helyesebben:
ennek a tőnek analógiás hatás alatt keletkezett alaljaiból (löü- > lőhelyett lövő-, lövü-, lőve- tövekből vö. tör- oo törő-, törú-, tőre-). Az
elmondottak után tehát nem szorulnak bővebb magyarázatra a lövék,
lövend, lőttem, lőnék, lőni stb. alakok. Persze az analógiának a hatása
itt sem mindig egyforma: pl. hitt oo hivott, szőtt co szövött stb. A ro
vok, rovunk stb. alakokat követte aztán a melléknévi igenév is és
lett ró < *rau helyett rovó.*)
A tiszta r-tövű igéknek a mai alakjait tehát így magyaráznám:
A tempus-tő ( = mellék a. igenév) n-ra végződött.
1. Ez az u hangzóközi helyzetben v-vé fejlődött: jöu-ék >jövék,
rauok > ravok stb.
2. *u > j fejlődés eredményei & fúj, ój, hij stb. alakok (TMNy.
258, MUSz, 473, 540).
3. au > o; eu > eü j> ő; öu > ö oo ű; uu > ú: *rau > ró,"
*neu > nő, Höü > lő oo lü, *fuu > fú.
4. A nem hangtörvényszerű alakok (néha ismételt) analógiás
hatás eredményei.
B) Az sz h a n g g a l b ő v ü l ő r-tövűek.
Az idetartozó igékben praeteritum-képző értéke van az *u ige
névképzőnek, ezért csak a praeteritumban volt meg és csakis itt fej*) Talán az előbb említettekhez hasonló e r e d e t i alakja van meg
a rótok crovó-tok' szóban (NySz.). — A székelységben az sg. 3. sz.-be is
belekerült néha analógiás úton a v, úgyhogy megint majdnem egyforma
az egyes 3. sz. (hivu) a melléknévi igenévvel (hivó).

330

KRAUTER FEKENCZ.

ló'dhetett v-vé intervokalikus helyzetben: A többi időket — eltérően
a tiszta u-tövűektől — eredetileg a praesensből is kitetsző r-nólküli
tőből kell hogy képezték legyen. A két csoport között fennálló külömbsóg a nivelláló analógiás hatás ellenére mind a mai napig meg
van : 1. a futurumban: teend, leend stb. — hivand (1. alább), 2. a
szenv. alakban: tétetik — hivatik, 3. a műveltető alakban: etet, itat
— hivat, 4. főnévképzők előtt: lét, tét, vét, vit, hit, ét, it, étel, ital —
hivatal, ravatal (vö. LEHR: MNyv. 4 : 19).
A B) csoportbeli hét igének a tövei a mondottak szerint ezek
volnának: le-, te-, ve-, vi-, lii-, e-, i-. Az -sz prsesensképzővel kelet
keztek a lesz, tesz, vesz, visz stb. prassensalakok (a praes.ben csak
ugyan semmi nyoma a v-nek — sem a mai, sem a régi nyelvben).
Lássuk most a praeteritumot. Az *-« praeteritumképzővel a *le- tőből
hangtörvényszerűleg keletkezett az alanyi ragozásban : He-ii-k > lök,
He-u-l > lől, He-u-n > lön, *le-u-nk > lőnk, He-u-tök > lötök, He-unek > lőnek, ugyanígy: tők, tői, tőn — iuk, iul, iun stb. Ez érthető,
mert az alanyi ragozás ragjai mássalhangzón kezdődnek, tehát az *u
nem került intervokalikus helyzetbe. Az egyetlen -ik rag kezdődik
magánhangzón, itt elő is tűnik a v: evek, ivek (a hangtörvényszerű
alakok *e-u-ik, H-u-ik > *evik, Hvik volnának s valószínűleg az esik
— esek, törik — törék analógiájára keletkezett eszik — evek, iszik

— ivek).
Ezek mellett a hangtörvényszerű alakok mellett azonban már
a legrégibb nyelvemlékeinkben is vannak v-s alakok: tők mellett
tevék, tői mellett tevéi. SZENCZI MOLNÁR ALBERTnél (Corp. Gramm.
115. 1.) a lesz igének a praeterituma: E. 1. 16c, lévéc, 2. lől, léi, lővél,
3. lón, lén, T. 1. lőne, lévénc, 2. lőtőc, lévétee, 3. lőnec, lévénec. A hisz
igének a praeterituma hun, vűn és hivé, vivé. A párhuzamos igealakok
közül nyilván a harjgtörvényszerű lőc, Zd/-félék az eredetibbek, hogy
keletkeztek tehát a levék-íéle v-s alakok ?
A legegyszerűbb magyarázat az volna, a melylyel a jövék ige
alak f-jét magyaráztam: a Heu- praeteritumtőhöz, az adék, verek, kerék
stb. praeteritumok analógiájára hozzájárult az é praeteritumképző is,
lett He-u-é-k, az intervokalikus helyzetű u azután szabályosan i'-vé
fejlődött: tevék.
A nyelvtörténeti adatok figyelembevételével azonban ennél való
színűbb magyarázatát is adhatjuk a v-s alakok keletkezésének. Az
alanyi és tárgyas (ikes és iktelen) ragozás 16 ragja közül 11 előtt
szerepel váltakozva a v-s és a u-nélküli alak: 1. lök, hűk — levek, hivék,
2. lől, hűl — levél, hivél, 3. óra, ium (im) — evem, ivám, 4. öl, iul
(il) — evél, ivál, 5. tőnk, vőnk — tevénk, vevénk, 6. tötök, vötök —
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tevétek, vevétek, 7. tőnek, vőnek — tevének, revének, 8. tőm, vőm —*
tevém, vevém, 9. tőd, vőd — tevéd, vevéd, 10. tőtök, vötök — tevétek,
vevétek, 11. tőlek, vőlek —• tévéiek, vevélek.
A megmaradó öt igealak közül egyben, az al. ragozás 3. sze
mélyében csak a r-nélküli alak: tön, vőn, lön stb., a többi négyben
csak a r s alak szerepel, ezek: 1. teve, 2. ennek a többese : tevék, 3. a
már említett ikes evek és 4. a tárgyas r. több. 1. sz.: tevők, vevők
(de itt már nem -é követi a v-t, mint a többiekben).
Meg lehet állapítani, hogy a v-s alakok fokozatosan szorították
ki a -y-nélkiilieket, az utóbbiak különösen az alanyi ragozásban tartják
magukat soká: a tőnek, lőnek alak pl. még járja, a mikor a tőm he
lyett már tevém-et mondanak. A tőn alakot meg ki sem tudta szorí
tani a v-s teve, mert mire már ennek a helyét is elfoglalta volna a
vs alak, kiveszett a nyelvből az egész praeteritum: a teve, leve stb.
csak holt alakok, a melyeket a közbeszédben sohasem használtak.
Meg lehet állapítani a u-tövű névszók közül egyről, a szó-vól
(*ggau), hogy a birtokragos alakjai közül a régi nyelvben csak kettő
v-s: szava, szavuk, a többi y-nélküli: szóm, szód, szónk, szótok ^TMNy.
323). Ez természetes, mert a szaa- tő u ja csak az e. és t. 3. sz.
birtokrag előtt került intervokalikus helyzetbe : szau-a > szava, szau-uk
> szavuk — ellenben szau-m, szau-d, szau-nk, szau-tok > szóm, szód,
szónk, szótok. A háza: házam, házad = szava; szavam, szavad ana
lógiából keletkeztek aztán a szavam, szavad, szavunk stb. alakok.
Ha mármost azt látom, hogy a prasteritum összes alakjai közül
a tévé, vévé, hivé, — tevék, vevék, hivék alakokban soha nem volt v*
nélküli alak a v-s alak mellett, jogos az a feltevés, hogy innét indult
ki a v-s alak és terjedt át a többi igealakokra, hogy a tevém ugyan
olyan analógiás úton keletkezett a íőm-ből, mint a szavam a szóm
hói: vévé: vevém, vevéd = tévé: tevém, tevéd, majd tovább: véré:
verek = tévé: tevék, verem: vérének = tévé: tevének, végül legújabban:
véré: vére = tévé: teve.
Az összes v-s alakok meg vannak tehát fejtve, ha sikerül a tévé
alak v jenek urát a d n i ; a tevék ugyanis ennek -k többesjellel ellátott
alakja (a tevők alakról még lesz szó, mert az más elbírálás alá esik,
mint a többiek), az ikes evek alak v-je pedig hangtörvényszeru, mert
a mint láttuk, intervokalikus helyzetben keletkezett i<-ból.
Ha mármost rekonstruálom a praateritumnak a tárgyas ragozá
sát, úgy a hogy az előbb az alanyit, megakadok éppen a 3. sz. alak
nál, a mely soha y-nélküli alakban nem fordul elő: Heu-m > tom,
Head > töd, de Heu-je > *tője, ilyen alak pedig még nem került elő,
már a legrégibb nyelvemlékeinkben is teve a 3. sz. alak, ez pedig
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csak úgy keletkezhetett, ha a tárgyas ragozás 3. sz.-nek a ragja nem
j - n , hanem magánhangzón kezdődött, ilyen helyzetben történt meg
az u >> v hangfejlődés az evek, szava alakokban is.
Nem ez az egyetlen eset azonban, mikor a 3. sz. tárgyas rago
zás *-ja, *-je ragja nehézséget okoz. A ver-i — vár-ja, ver-i-tek —
vár-já-tok, ver-i k — vdr-jd-k alakok közül ugyanis eredetibbeknek
kell tartanunk a magashangúakat, a melyekben nincsen j , mert 1. a
népnyelvben megvannak a megfelelő mély hangú j nélküli alakok is :
vár-i, vár-i-tok, vár-i k, 2. mert *ver-je, *ver-je-tek, *ver-je-k nincse
nek, s ezekből nem fejlődhettek volna a mai alakok. 3. a múlt idejű
tört-e (várt-a) alakokban sincsen a j'-nek semmi nyoma, a tört-e alak
nem is fejlődhetett *tört-je-hö\. Véleményem szerint a ver-i, N. ad-i,
tört-e alakokból kitetsző i co e rag az eredeti, mely eredetére azonos
a 3. sz. birtokraggal (vö. NyK 4-0 : 386 s kk.).
Visszatérve a tévé alakhoz, fel lehetne ugyan tenni, hogy a
hivd, tőre', vére' stb. alakok analógiájára a teu- tő is a tárgyas ragozás
ragját és a prasteritumképzőt magában egyesítő -é ragot vette fel:
teu-é> tévé, de véleményem szerint az -é végzetnek az útját egyen
gette az eredeti i co e tárgyas ragozás 3. sz. ragja, úgyhogy az ana
lógia nem a Hője, hanem a v-s Heu-i, Heii-e alakba kapaszkodott
bele, a melynek az «-ja már intervokalikus helyzetben volt. így ma
gyarázható meg, hogy a v ebben az alakban van meg mindig és ebből
terjed át a többi alakokra.*)
A tevék, tevéi — tevém, tevéd-féle v s praeteritumokkal a t'-tövű
igék a rendes igék közé sorakoztak, s ennek az lett a következmé
nye, hogy az eredeti melléknévi igenév is megbővült egy szótaggal,
a m i k o r a z i g é v e l ö s s z e t a r t o z ó n a k é r e z t é k : véré: verő
= teve: tévő. A tárgyas praeteritumnak még csak egy alakja szorul
magyarázatra: tevők, hivők. Ez külömben a rendes igékben is kirí a
többi közül, mert az -á, -é praeteritumképző nem tűnik elő benne :
adám, adud, verem, vered stb. — adók, verők. Elegendő bizonyíték
híján egyelőre csak jelzem azt a véleményemet, hogy az adók, kérők,
valamint tevők (<. tők) egy korábbi praeteritum-típusnak a maradvá
nyai, s hogy ezeket a HB. hadlava-íéle alakjainak a segítségével gon
dolom megfejthetőkaek.
*) A milyen tárgyas r. prseteritum a te- tőből a *tett e, ugyanolyan
alakja a terem-\-te- tőnek a HB.-beli terumteve, elemei tehát teremteü mell.
igenév és -e rag. Máshol részletesen kifejtendő véleményem szerint a HB.
c
tererntője' jelentésű terumteve szava ízről-ízre megegyezik alaktani ele
meire a c teremté' jelentésű terumteve szóval.
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A perfektum tettem, vettem, ittam stb. alakjainak a magyaráza
tához nincs szükségünk tővégi v-re, az evett, ivott alakok v-je pedig
nyilvánvalóan újabb analógiás eredetű éppen úgy, mint a népnyelvi
vevett, vivett alakoké (TMNy. 222),
Két igealak van, a mely a V-B tőből való származtatást támo
gatja : tenni ós tennék (de ezek is csak akkor, ha a külömben nem
igazolható vn > nn hasonulási folyamatot elfogadjuk). Ha azonban
meggondoljuk, hogy rövid magánhangzóra a -né és -ni képzők n-je
csak a B) csoportbeli hét igében következnék, eleve valószínűnek
kell tartanunk, hogy He-ni, *te-nék, *ve-ni, He-nék stb. az eredetibb
alakok, és hogy ezekben a nyelvtörténet folyamán valamilyen analógia
teremtette meg a hosszú nnet. Bizonyság erre a HB.-nek véleményem
szerint hangtörvényszerű, a maiaknál eredetibb alakja: eneyc.
Ezt persze ennéik-nek olvasta eddig mindenki, íráshibának minő
sítve az eneye alakot. Erre azonban a HB. írója nem szolgált rá, mert
a ki tizenhat esetben a mai helyesírásunknál is pontosabban (vö. igg)
meg tudja külömböztetni a geminált mássalhangzót az egyszerűtől, az
a tizenhetedikben sem fog ennéik helyett enneye-t írni (a hogy a
menyi-beli ny is rövid és nem hosszú mássalhangzót jelöl, holott ma
nny-t mondunk helyette). A HB. eneyc w-hangjának a megnyúlása
véleményem szerint a következőképp történt: a -d-végű igék végső
mássalhangzója már igen régen hasonult a -né, -ni képzők w-jéhez :
adni, szednék >- anni, szénnek; ezzel megvolt az alapja a következő
analógiának : attam, szettem : tettem, ettem > annék, szenni: tennék,
enni. Hogy ilyenféle analógia csakugyan hatott a v-tövfí igékre, azt
legjobban bizonyítja a hydni (= hinni) főnévi igenév (NySz.). A hol
t. i. anni mellett adni is járta, ott a hinni-nek mintegy teljesebb
alakja gyanánt keletkezhetett hidni, külömben a következő (C) cso
portba tartozó igékben is anorganikus hang előzi meg a -né, -ni kép
zőt; a feküdni, aludnék alakok d-jét már a TMNy. is analógiával
magyarázza.
A futurum aránylag gyakran változott a nyelvtörténet folyamán,
a tesz ige R futurumai: tend, tejend, tejénd, és ma téend. Egy dolog
azonban bizonyos: az sz- szel bővülőkben nem az a hang előzte meg
a futurum képzőjét, a mely a tiszta v-tövűekben, mert az ójand-beli
j váltakozik v-\e\, a tejénd j-jének a helyén azonban a legritkább
esetben találunk v-t (TMNy. 251). A régiségben pl. ilyenek az ide
tartozó igék futurumai:
Lesz: ha te zéinéd egúgő lend, ménd te tested világos lezen ha
kédeg te zéméd aluoc lend ménd te tested fétét lezen ezért ha a'
világ ki te benned vagon fétét lend a' setét méné lezen BMk. 20315,
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továbbá 273 23 , 273 32 , 209 a7 , 209 28 stb. lendnec 1526, kend Jord.-k. 51a,
leendő Jord.-k. 29a, leyend NySz.
Tesz: BMk. tend 15924, telendő 349 7 , teienditec 369 13 . — Érdyk.: tehend 321 19 , teyenditek 51 2 0 . Jord.-k. tehendó 29a.
F0S0: BMk. rettd 171 20 stb. rtíwrfi 226 30 , vendnec 209 29 . Jord.-k.
veyendez 60a, veyendőd 62a, m / i d 49a.
Eszik: BMk. eiendic 351 7 , eiendő 345 24 . Jord.-k. eyendik 46a,
ee?ic£i (NySz.).
Hisz: hiended 3622(5, Ziie/wZ 281 3 , hienditec 355 34 , hiendnéc 281 4 .
Fis,?: BMk. viendnec 273 22 , Jord.-k. viended 46a.
Iszik: yando 2293, yandnac 281 6 .
A BMk.-ben az eg^tTe igének e/e/iíí, a Zgs^, r m igének renrf, a
íes^ igének pedig íe«íí és teiend alakjai is járják. A későbbi nyelv
emlékekben bőven van példa mind az egy, mind a kéttagú futurum
tőre. Hogy a teiend—íewcí alakok nem egymásból keletkeztek hangtörvényszerűén, legjobban mutatja a következetlen használat (jellemző,
hogy 65 34 alatt leiend és utána rögtön kijavítja az író lend-ve). Ha
meggondoljuk azt, hogy a HB.-ben emdul áll, a BMk.-béli tend,
vend-féle alakokat régebbieknek kell tartanunk a náluk külömben is
későbben fellépő tejend, vejend-féléknél ós eleve is valószínűtlennek
kell tartanunk, hogy a tend nem «összevonta alak (a minthogy az ett
sem evett alakból van összevonva).
Feltevésem szerint a tesz igének a futuruma te- tőből és a
futurumképzőből áll. Csakhogy a futurumképző még vita tárgya; a
tend alakból tehát sem a tövet, sem a képzőt nem tudjuk kiválasz
tani. A futurum képzőjének a kérdése azon fordul meg, hogy a HB.
emdul alakja íráshiba-e ( = eindul), vagy a futamodik béli m-nek felel
meg az emdul m-je. SZINNYEI (NyK. XXXV. 448, Nyr. 32:485) éíndőlnek olvassa a HB. emdul szavát, képzőjében szerinte nem lehetett
meg az m, mert ez nem fejlődött volna n-né (vö. azonban Nyr. 36 :
210, 216, md > nd hasonulásra vö. kegyelmed > kend). Csakhogy az
•nd mássalhangzócsoportot megelőző hang soha sem í, hanem e, é, é.
Azok után, a mit a v-tövű igékről elmondtam, így elemezném a HB.
emdul szavát: e- tő, -md- futurumképző, -ul rag (eredeti alakja emdöl
lehetett, a hangrendi párhuzam miatt e'ooe vö. kérek o? kér end). A R.
tend, vend, lend, end alakokat tehát eredetibbeknek tartom a velük
váltakozó tejend, tejénd-íéléknéi
Az utóbbiaknak az eredetére rávezet
a BMk., a melyben a hangtörvényszerű alakok még megvannak. Ha
ezek mellett nem hangtörvényszerű alakok is előkerülnek, bizonyára
erős analógiás hatással van dolgunk. Ez az analógia véleményem sze
rint az e csoportba tartozó három i hangzós igéből indul ki.
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A BMk. az i és voc. közé eső j-t sohasem jelöli, mivel össze
esik a glide dal, még az ilyen helyzetben levő geminalt j-t is jelö
letlenül hagyja (pl. vyonc 20 u = Vívjunk', hyuc 6010 == 'hívjuk', hyatoc 1185, 11916 = 'hívjátok'). A föntebb idézett viend, hiend, yand
alakok tehát o: vijend, hijend, ijand. Ez a három futurum aztán ki
kezdte a négy e hangzós igének a hangtörvényszerű alakját a követ
kező analógiával: iszik: ijand = eszik: ejend.
Nyílt kérdésnek kell azonban hagynom, hogy miért van a föl
szólító j-jének a helyén gy : tegyek, legyek, igyál stb., de nyilt kér
désnek maradt az a Hev-jem-böl való származtatással is, mert vj >gy
hangváltozást igazolni nem lehet.
C) Az sz vagy d hanggal bővülő v-t ö v ű e k.
Ezeknek az igéknek a tempus-töve -u-, -n- reü. képzőre végző
dött. Mivel az u, ü, két mássalhangzó között szótagalkotó lesz (falu
ban > faluban, nedűben > nedűben), a hangtörvényszerű alakjai az ide
tartozó igéknek ezek volnának : te-szek co aluszom > aluszom, feküszóm > feküszöm, tettem oo alu-ttam > aluttam fekü-ttem > feküttem,
te-endek ( < te-ndek) oo alu-andok > alvandok, fekü-endek > fekvendek.
Ezek az alakok meg is vannak, de vannak más, nem hang
törvényszerű alakok is. A praes. aluszom helyett alszom, nyilván a
hangzóvesztő tövek analógiájára (aluszom: alszom = bajuszom: baj
szom) TMNy. 246. A perfektum hangtörvényszertí mind a mai napig,
csakhogy a hazudtam analógiájáia aludtam-ot írunk aluttam helyett.
A hangtörvényszerű alvand, fekvend alakok helyett és mellett
azonban a régiségben gyakran találkozik r-nélküli alak: aland, fekend,
eskend stb. A IMNy. 264. szerint «ezekben a v talán sohasem volt
meg». Hogy itt is hangtörvényszerű v-nek (a refl. képző M-jából lett
r-nek) analogikus úton való eltűnésével van dolgunk, világos lesz,
ha összevetjük a futurumot a melléknévi igenévvel. Ennek a hang
törvényszerű alakja alu-u ;> aluu >> alú ós fekü-ü > feküu > fekű.
Az add, kerS-íé\e igenevek miatt alú ;> aló, fekű > fekö. A hang
törvényszerű u hang tehát ilyenformán analógiás úton eltűnt a praBsensból ( > al-szom), a mell. igenévből ( > al-ó) és evvel együtt, mint
fönnebb említettem, a prseteritumból (fekünek >fekőnek) mi sem ter
mészetesebb, mint hogy a v-nólküli alakok behatoltak a többi ala
kokba is ilyenformán:
váró: várás = aló: alás
váró: várand = aló: aland
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szegő:
szegő:
őnek:
önek:

szeges =fekő: feke's
szegend = fekő: fekend
esznek = fekőnek: fékesznek
enni = fekőnek: fekenni stb.

A parancsoló módnak eredetibb alakja mindenesetre a tégy,
végy-féléknék megfelelő alugy, fekügy —• a főnévi igenévnek meg
aluni, J'eküni volnának a hangtörvónyszerű alakjai. Ezeket meg azért
szorította ki a mai aludj, aludni, alunni, mert a reflexív igékre ha
tottak analógiás úton a -kodik, -kedik, -ködik gyakorító képzős igék
ilyenformán: csapkottam : csapkodni, csapkodj = aluttam : aludni,
aludj. Még világosabb az analógia hatása ebben : csapkottam, csap
kottái, csapkodott = nyugottam: nyugottál: nyugodott. Ugyanígy kelet
keztek a verekedett, verekedend, verekedés mintájára cselekedett, cselekedend, cselekedés. A verekedik és cselekszik igéket összekötő analógia
visszafelé is hatott (ez bizonyítja kétségtelenül hogy megvolt) és létre
hozta a verekedik, tanakodik igéknek verekszik, tanakszik alakváltozatait.
Mivel egyelőre nem czélom a v-tövű igék történetét megírni,
hanem csak a nyelvtudománynak rájuk vonatkozó tanításait akarom
kiegészíteni és helyesbíteni, az elmondottak teljes megértéséhez a
TMNy. idevágó fejezeteire kell utalnom.

A vogul preesensképző.
Egy más dolgozatomnak lesz a czélja a rokon nyelvekkel való
vonatkozásaiban megvizsgálni a v-tövií igék v-jének a kérdését. Mivel
azonban a vogul nyelv alaktanának idevágó részei MUNKÁCSI feldolgo
zásában*) könnyen hozzáférhetők, bevonom ezt a legközelebbi rokon
nyelvünket is vizsgálódásaim körébe.
A MuNKÁcsitól feldolgozott hat nyelvjárás közül ötben az igék
praesensének a töve ós ragja között valamilyen idegen hang jelentke
zik, a mely azonban a tőhöz nem tartozik, mert a prfeteritumban
nincsen meg. Ez az idegen hang a praes. egyes 1. és 2., továbbá a
többes 3. személyben a vogÉ.-ban ' alakban jelentkezik, a vogKL.ban megnyújtja a kötőhangzót, a vogAL.-ban néha teljesen hasonul
a tővégi mássalhangzóhoz, a vogK.-ban y, a vogP.-ben pedig i felel
meg n e k i :

*) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor Fűz. 11. sz.
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É.
tő:
minpraet.:
mindsem
prass. sg. 1. mine'im

KL.
minminsem
minem

AL.
minminsám
minném

K.
P.
ménminmenésem
minesém
menam,
mineim
menyem
2. mine'in
minen
minnén
menan,
minein
menyén
3. mini
mini
mini
meni
mini
plur.
3.
minnét
menüt,
mineyt v.
menyet
minet
A tavdai vogul nyelvjárásban semmi nyoma sincs ennek a y, 'féle hangnak, -nt-, vagy -l- frequentativ képző ékelődik a praesensben
a tő és a rag közé; jele annak, hogy a többi nyelvjárásban is vala
milyen képző előzi meg a praes. ragjait. Van azonban a vogulban
összesen 37 ige, a melyekben a praesensképző a rendes igékétől eltérő
alakban tűnik fel. Nem minden nyelvjárásban rendhagyó mind a 37,
de van közöttük hat, a melyek valamennyi nyelvjárásból rendhagyók
nak vannak közölve :
É.
Tő*)
prass.
m\- = ad mlyem
vl- = vesz vlyem
= lő
llyem
11--.
te-- = eszik teyem
vd- = lát va'em
jiw = jön jiwem

KL.
praet.
misem
visem
lisem
tesem
vasem
lisem

praes.
mem
vüm,
lem
tem
üm
jium

misem
üsem
lisem
tesem
üsem
—

méyém
végem
léyém
tem
vöm
jiwem

mesém
vesém
lésem
tesem
üsem
jisem

misem
vusem
lésem
tesem
vosem
jisem

T.
májantem
ujantem
—
tajantém
vajantém
jantem

mdsem
usem
—
tesem
vastem
jisem.

AL.
meni
öm
lem
tem
üm
—

K.

P.
müjim
vüm
leyem
tem
vem
jiyem
*) A vogÉ.-ban.

praet.
misem
visem
lisem
tesem
üsem
jisem
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MUNKÁCSI az egyes nyelvjárások alaktanának a végén össze
foglalja ezeket a rendhagyó igéket, a melyeket változó tövű igék
nek nevez. Eendhagyókká teszi ezeket az igéket két körülmény: az
egyik, hogy a tó' és rag között levő hang különféle alakokban mutat
kozik bennük, a másik, hogy ez a rendes igéknél csak a praesensben
szereplő hang igen sok igénél behatolt a többi igealakokba is, és
mivel a tőhangzó minőségére is befolyással van, a legtöbb igénél
bajos is megállapítani, hogy mi a tulajdonképpeni tövük. MUNKÁCSI
az idegen hangot hol elválasztja a tőtől (pl. a vogÉ.-ból közölt első
öt igénél), hol meg hozzáveszi (a többieknél). Vizsgáljuk meg azon
ban közelebbről a mellékelt táblázatban foglalt rendhagyó igéket.
A vogE. táblázatban az első három igének töve és ragja között
y hang van, azonkívül a tőhangzó f-vó változott, legalább f alakban
mutatkozik a praet. misem, visem, lisem i-jével szemben (valószínű,
hogy nem mf-, hanem mi- a tő). Az 5. igében már ' van a y helyén,
a 6.-ban w. Megjegyzem, hogy mind a 37 ige 1. egytagú, 2. magán
hangzón végződő tövű (a MuNKÁcsitól elvont tőalakok legnagyobb
része véleményem szerint nem tiszta tő, hanem praesensképzővel bő
vült igető), 3. jelentésénél fogva gyakran fordul elő (tesz, vesz, lő,
eszik, lát, jön, bemegy, fon, tesz, nyúz, rothad, törül, sző, hív, öklel,
közeledik, mond, dug, fúj, töm, köt, evez, mozgat, savanyodik, tép
[1. new, 2. iw], fon, parancsol, himbál, hozzáfog, hív, megfog, csap
dos, tánczol, lesz [van], mozog, koppaszt).
Első tekintetre szembeötlik, hogy e valamennyi nyelvjárásban
meglevő hat rendhagyó ige között négy van olyan, a melyek a mi
magánhangzóra végződő tövű és egytagú u-tövű vesz, lő, eszik, jön
igéinknek hangalakra és jelentésre pontosan megfelelnek. Ámde ha a
vogul ji- ige rendhagyó azért, mert a praesensében a többi igéktől
eltérően w hang van a tő és rag között, a magyar jön ige pedig
rendhagyó azért, mert a praesensében v (<. u) van a tő és rag között,
mi más lehet ez a w, mint a magyar v ( < u) pontos megfelelője
hangtani és alaktani szempontból is? — melléknévi igenévképző,
akárcsak a jöu-beli u. Ilyenformán pedig kiderül, hogy a v-tövü igékre
vonatkozó állításom nem is új dolog, mert SETALA a jöa vogul meg
felelőjéről már rég megállapította, hogy melléknévi igenév.
A vogul y prassensképzőről ugyanis SETILA «Zur Gesch. der
Tempus und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen*
ez. munkájában ezeket mondja: « . . . w o das Tempussuffix nicht deutlich als Verbalsuffix nachgewiesen werden kann, liegt der Schluss
nahe, dasz gerade das Tempussuffix ist, welches das Verbum in ein
Deverbalnomen verwandelt. Besonders wollen wir darauf aufmerksam
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machen, dasz man das wogulisclie Príesenssuffix -g- (o: y, ', w) leicht
für ein Verbalsuffix ansehen könnte, wenn man die wogulisch-ostjakische
Práteritumbildung (mit -s-) und das ostjakische Prásens (mit -l- u.
s. w.) in Betracht zieht, da aber das Vorkommen eines eolchen Verbalsuffixes -g- im Wogulischen nicht nachgewiesen werden kann,
• seben wir -g- für ein Nominalsuffix an, welches mit dem ks, ga des
Einnischen und anderer Sprachen zusammenzuführen ist» (172. 1.
jegyz.). SZABÓ DEZSŐ (A. vogul szóképzés

15. 1.) SETÁLÁ

elméletét

támogatja még néhány adattal, de lehetségesnek tartja azt is, hogy
a g praesensképző azonos a frequ. y képzővel. Az elmondottak után
azonban úgy látom, hogy mégis csak SETÁLÁnek van igaza; a vogul
pnesensképző melléknévi igenévképző és azonos a mi v-tövü igéinkben
meglevő melléknévi igenévképzővel.
A vogul praesensképző bennünket a következők miatt érdekel:
minden ige a melléknévi igenévből képezi a prassensét. Az igenévkópző az egytagú és magánhangzós tövűekben másképpen fejlődött,
mint a többiekben, a mi által rendhagyóakká lettek. A külömbség a
rendes és rendhagyó igék között az, hogy az utóbbiakban az igenévképzó'nek a megfelelője akusztikai szempontból erősebb hang: vogE.
mine'im — mirem; vogKL. minem — ji-u-m, stb.
Ilyenféle külömbséget látok a HB. horoguvec és mundoa (tefumteve) szavakban; az elsőben v spiráns felel meg a korábbi *« igenév
képzőnek, az utóbbiakban pedig a mélyhangú o, u után a glide-dal
összeeső u.
Lehetséges, hogy a magyarban is általánosabb volt a melléknévi
igenévből való képzése az igeidőknek, de a t'-tövű igék, tehát azok,
a melyek a melléknévi igenevet a mai napig megőrizték, már az ugor
őskorban különválhattak a többiektől; erre mutat az, hogy a vogul
és magyar rendhagyó igék (ha a reflexiv igéktől eltekintünk) egytagú
magánhangzós tövű igék és hogy egynehány magyar igének ízről-ízre
való megfelelői vannak a vogul rendhagyó igék között. Talán az *u
melléknévi igenévképző hasonulásából keletkezett néhány igénknek a
tővégi hosszú mássalhangzója, pl, a varrok korábbi varuok-ból olyan
formán mint a tolla korábbi tolua-hól. Erre mutat az, hogy a vogulban az igenévképzős alakban hosszú az r az alsólozvai vogulban,
varrem a praBteritumban és a többi igealakokban, ellenben rövid:
varsem, varnéni stb.
Megbízható végleges eredményeket azonban csak a többi rokon
nyelvekkel való összehasonlítás után lehetne kapni, de erre — leg
alább most még — nem vállalkozhatom.
KEÁUTEE FEBENCZ.

Kisebb közlemények.
Ágnes*) [PP. 1767: 612, Kr., stb.; Szent Ágnes szűz és
vértanú neve naptárainkban és kódexeinkben a XV. sz. első
felétől Ágnes (írva agnes, Ágnes 1. KNAUZ, Kortan 132, Erdy-k.
197—202 stb.), alakv. Annos (írva Annos Münch.-k. naptári
rész jan. 21, 28, Batthy. misekönyv jan. 21, M. Könyvszemle
III. 108, zenih Annos Lányi-k. 94), Agnus (írva agnus Erdy-k.
356. így az eredetiben, idézi M F L . is, hibásan Agnes a VOLFfóle kiadásban), Angiit (ezt 1. lejjebb); a szent nevéből kereszt
név, vö. MargLeg. 68, 132, 182, 183, 213, 218, 219 agnes,
OklSz. 1453-ból Domina Agnes vocata, olv. Agnes, alakv.
Annos (a régibb nyelvben az Annos-nak írt női nevek, vö.
1551-ből Annos Nyr. XL. 42, 1561-ből Annos OklSz. lehetnek
ide valók, így M F L . , SIMONYI Nyr. XL. 42, de lehetnek az Anna
név beczéző alakjai is, 1. Anna)] nomen proprium mulierum,
frauenname : Agnes;
beczéző alakok: Agi (KASSAI I. 130), Agneska (VAJDA P.-böl
Kr.), Ágniska, Ágnis (KEIZA Vadr. 387), Ágé (Nyr. XXXVIII. 39) ;
< egyh. lat. Ágnes (a latinban a szó Agnes Thes., a
középkorban az egyházi latinban Ágnes is, vö. CALEPINUS 1586.
évi kiadás Hagnes, a bázeli kiadásokban Hagnes). Á g n e s
római szűznek a neve martyrologiumokban és egyéb tiszteleti
tárgyakon Agna, Hagne, Anne, Angne, Agne, Annes (1. WETZEKWELTE, Kirchenlex.) latin nyelvi alakban fordul elő, s etimologizálgatva talán * Agnus is (vö. agnus < ayvbc,: castus FOECELL.).
Ezeknek a neveknek megfelelően a m. Annos lehet a m. Agnes-ből
(így ZOLNAI, MKönyvszemle III. 108 : tegnap ~ tennap), de lehet
') Az Etymologiai Szótárból.
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a lat. Annes mása; a magy. Agnus a népetimologiával keletke
zett *Agnus-ból való. Ágnes nevünk XVI. századi naptáraink
ban Angiit (KNAUZ, Kortan 132), Angalit (PP. 1767: 612, M F L . )
alakban is előfordul; e név szerintünk egy *Angnet-böl való
(vö. ném. Angnetten-Tag = Ágnes napja, KNAUZ, Kortan 132,
egyh. lat. Angne, lat. Agneta Thes.); — külön szóból (milyenből?)
eredtnek magyarázva SIMONYI, Nyr. XL. 42.
Vö. MELICH, Szláv jöv. I, 2 : 152.
Ágoston*) [MÁÉT. 1807, GYAEM. VOC, stb. Szent Ágoston
doctor hippói püspök neve naptárainkban (első adat Münch.-k.
aug. 28, 1. még KNAUZ, Kortan 143) és kódexeinkben sűrűn
fordul elő (1. Érdy-k. 515—520), s legtöbbször Agoston-n&k van
írva; e mellett alakváltozatok: Agistan (vö. Birk-k. 1. zent
agistan), Aguston (vö. Lányi-k. 251, Lobk.-k. 49 zent Aguston,
Lányi-k. 263 zent Agusthon), Agaston (vö. Székelyudv.-k. 183,
207, 283 zent, zenth, scent agaston), ? Ágastan (1. Nyr. XXXV. 3);
a szent nevéből keresztnév (1. első adat a XII. sz.-ból 1134.
oki.-ben A u g u s t i n o canonico, más latin adatok KOVÁCS Ind.),
melyre első magyar nyelvi adat 1247-ből Agustun (írva Agustim
OklSz.), alakv. Agustun (1. fentebb), Agaston (1. PP. 1767:612.1.
és OklSz.. hn. Agastonfalva BENKŐ, Trans. I. 444, ma Ágostonfalva CzF.)] Augustinus, August; rövidült alak : Ágost (a XIX.
sz. óta CzF., valószínű, hogy a ném. August hatása alatt; a
XIX. sz.-ban A u g u s t a női név Agosta alakban is CzF.); •—
beczéző alak: Guszti (KASSAI 1:130, mint beczéző alak nyilván
német eredetű) ;
< olasz Agostino (alakv. piem. Agostan GAVUZZI, bolognai
Agustein FEEEAEI, más ol. Agostin, Agustin; ez alakváltozatokra
vö. olasz agostino cim August geboren od. gewachsen, reifend5
KIG. ilyen népnyelvi alakjait is: agostan BOEEIO, agustan F E E 
EAEI; mind ez alakváltozatok eléggé megmagyarázzák a m. szó
különféle formáit). — Az ol. szó lat. Augustinus-ból. Nem egé
szen helyesen magyarázva: MELICH, Szláv jöv. szók I. 2 : 1 5 3 .
Vö. aggastyán.
MELICH

*) Az Etymologiai Szótárból.
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Adalékok a magyar szótárirodalomhoz.
I. VERANCSICS Dictionariuma. E szótárunk magyar nyelvi anya
gáról azt állítottam (A m. szótárirodalom 107—109.), hogy szerzője a
magyar-nyelvi anyagot a saját tudásából merítette, s hogy CALEPiNust
egyáltalában nem használta. E nézetet két okból vallottam: 1. V E RANCsicsnak 1595-ben Velenczében megjelent «Dictionariuni»-ában a
magyar szókincsből csak a legszükségesebb tudnivalók vannak közölve.
Ehhez pedig V.-nak, a ki magyarul jól tudott, nem kellett segéd
könyv. 2. E szókészletben semmi olyast nem találtam, a miből segéd
könyv használatára következtethettem volna.
Nemrégiben azonban olyan bizonyítékra bukkantam, a mely
kétségtelenné teszi, hogy VERANCSICS a maga szótárkáját főleg CALEPINUS alapján készítette. A bizonyíték erre CALEPINUS egy sajtóhibája, a
mely VERANcsicsnál ismétlődik. A hely VERANCsicsnál ez : «(Latiné)
Sinciput — (Italice) Fronté •— (Germanice) Hirn — (Dalmatice)
Time —- (Vngarice) Borcza*. Mi ez a boreza? H a megnézzük CALEpiNUsnak 1595-ig megjelent kiadásait, az 1585., 1588., 1590. és az
1594. éviben ezt találjuk: «Sinciput — Borcza, as főnek első reze».
Az 1586. évi kiadásban*) a Borcza szó úgy van nyomtatva (1. a m.
n. múzeumi példányt), hogy akár Boroza-, akár Borezan&k olvas
ható. Biztos dolog, hogy CALEPiNusnak Borcza (v. Boroza, Boreza)
szava sajtóhiba orcza helyett (vö. M A . 1 , 2 , 3 : Sinciput — Ortza, Főnec
első része», hasonlóan PP. 1 , 2 ). Ha mármost VERANCSICS átveszi CALE
PINUS 1586. évi kiadásának sajtóhibáját, ebből következik, hogy ezt a
szótárt használta, mégpedig, mint látható, kevés kritikával. A mikor
mármost VERANCSICS 1595-ben megjelent szótára előszavában ezt írja:
«En libellum, quem a n t e m u l t o s a n n o s, n o n m u l t i s d i e b u s c o l l e g e i " a m » , szavait úgy kell értenünk, hogy sok évvel az
előtt néhány nap alatt szerkesztette egybe. Művének főforrása CALE
PINUS 1586. évi kiadása. Még csak azt jegyzem meg, hogy VERANCSICS
szótárának horvát-nyelvi anyagáról azt tartják, hogy sok benne az
orosz alapján tudatosan csinált horvát szó (1. BERNEKER EtWb. 409)II. Bóka. Evvel a névvel a mai növénytani munkák az A s t r a g a l u s - t jelölik (1. pl. WAGNER-MÁGOCSY-DIEZ : Magyarország virágos
növényei 148, 149). Az a kérdés, mi e szó eredete, története.
A lat. astragalus nak a középkorban három jelentése van. Eze
ket CALEPiNusnak 1585. évi kiadása így magyarázza: Jelent a szó
«Os pedis in animalibus quibusdam supra calcaneum á Latinis Talus
*) Az 1587. évi kiadást nem láthattam.
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dicitur. Vng. Boka, tsivd». A következő jelentés így van visszaadva:
«Item ludi genus». Ez a jelentése a szónak CALEPiNUsban nincs ma
gyarul értelmezve. A harmadik jelentés ez: «Est item Astragalus . . .
herba quam Montanum vei rusticum cicer appellamus». Ez a jelentés
sincs CALEPINUS egyetlen kiadásában sem értelmezve, s e tekintetben
hibás a NySz. idézete. Szótáraink az astragalus szónak e három jelen
tése közül vagy csak az elsőt, vagy pedig az elsőt és másodikat ér
telmezik, tehát így: GyöngySzótTör. Astralagus — Az lábadnak
Iszey | M A : Astragalus — Boka, Cződ, Bótkő | P P . : Astragalus —
Vörfély, Kotzka. Item. Boka, Tsőg, Bötkő (így valamennyi kiadásban).
A XIX. század elejéig megjelent növénytani munkák, a mennyiben
az Astragalus bennük előfordul (1. pl. Magyar Könyvház 1783. I. 405
stb.), magyar bóka nevet nem ismernek (neve itt Hólyaglóborsó,
édes lencseköröm).
A m. boka szónak (== os pedis) mármost van bóka ejtésváltozata
is. Ezt találjuk MA.1, 2, 3, PP. 1 , 2 magyar latin részében így: Bóka:
Astragalus. A szó tehát itt «bokacsont»-ot jelent. Tudvalevő dolog
mármost, hogy PP. szótára 1707. évi kiadásának m -lat. részét (innen
az 1782, 1801. évi kiad. is) FELMER MÁRTON erdélyi szász pap értel
mezte németül. A kortársak a német értelmezéseket végtelenül hibá
saknak találták, 1. erről MELICH, M. szótárirodalom 185. — A bóka
eset mármost azt bizonyítja, hogy FELMER n e m a m a g y a r , h a 
n e m a l a t i n s z a v a k a t é r t e l m e z t e , s hogy m a g y a r u l
a l i g h a t u d o t t . Ebben az 1767. évi kiadásban Bóka alatt ez van:
«Bóka : Astragalus, Ein Würffel, W ü r f f e 1 k r a u t, S p i n w i r t e 1»
(így az 1782., 1801. évi kiadásban is). — A Magyar Füvészkönyv
szerzői mármost a német értelmezést, a mely tulajdonkép a lalin szó
fordítása, egyszerűen rávonatkoztatták a magyar szóra is, s így rá
fogták, hogy a bóka i s jelenti az «astragalus* növényt (1. 1807. évi
kiad. 420). 1807-től fogva aztán a bóka irodalmunkban növénynév i s ,
pedig kétségtelen, hogy a mint a m. boka sohasem jelentett ajátékkoczká»-t, úgy alakváltozata a bóka sohasem jelentette az «asiragalus»
növényt. A bóka tehát FÖLDI és FAZEKAS félreértéséből keletkezett,
irodalmi úton terjedő műszó.
III. KRESZNERICS FRBENCZ Magyar szótár-áró\. Ismeretes dolog,
hogy KRESZNERICS FERENCZ Budán 1831-ben megjelent «Magyar szótárs-a első sorban nyelvtörténeti mű. Vannak ugyan a műben saját
gyűjtötte tájszavak is, rendesen így: «Hallottam Sághon» (vö. pl.
b ú k r a alatt: búkra van a' hordó' eleje. Hallottam Sághon a' Borfejtőmtűl 1825. Máj. 11. Item '1818 Jul. 6.-án stb.), de ez mind édes
Kevés ahhoz az anyaghoz képest, a melyet régibb írókból, szótárakból
33*
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idéz. Fölhasználta KRESZNERICS Calepinus magyar részét is s erről szó
tára bevezetése L. lapján említést is tesz. Ámde nem mondja meg,
hogy Calepinus mely kiadását használta, mert az idézett helyen ezt
írja: «CM. annyit tesz m i n t : Calepinus' magyarázóján. — Most egy
sajtóhiba alapján meg tudom mondani, hogy KRESZNERICS Calepinus
melyik kiadását használta szótára megírásánál.
KRESZNERICS ugyanis szótára I. 4. lapján ezt írja: «Ajgal. Iubilat. CM.», azaz Calepinusban i u b i l o ige magyarul ajgalni. Az igét
átvette CzF. és BallTeljSz. is. Kutassunk tehát, melyik kiadásban van
ez az ajgalni? Calepinus 1585., 1586., 1590.-i kiadásában jubilo alatt
ez v a n : «iübilo—• őrwlők, vigalok», ugyanez az 1594-., 1598., egy évnélküli, továbbá 1605., 1616. évi kiadásban így van: «iubilo — őtwlők,
vigaloh). Kétségtelen, hogy itt vigalok sajtóhiba vigadok helyett. —
Az 1627. évi bázeli kiadásban mármost ezt találjuk: «Iübílo—Vngar
ótwlök, aigalk», azaz ajgalok kétszeres sajtóhiba vigadok helyett; 1.
M F L . is. Minthogy KRESZNERICS készpénzül fogadta el az ajgalok-ot,
a mely csakis az 1626. évi kiadásban van meg, kétségtelen, hogy ő
Calepinus 1626. évi kiadása magyar anyagát dolgozta fel a maga szó
tára részére.

MELICH JÁNOS.

Van-e a magyarban dalmata jövevényszó? MATTEO GIULIO
BARTOLI összegyűjtötte mindazokat a nyelvi adatokat, a melyeket a
ma már kihalt dalmata nyelvre fel lehetett még kutatni. Műve 1906ban jelent meg a bécsi Akadémia kiadásában s czíme : «Das Dalmatische» (2 kötet). A mű I. 266—268. lapjain tárgyalja azt a kérdést,
hogy van-e a magyarban a dalmata nyelvből, e kihalt újlatin nyelvből
való átvétel, s erre vonatkozólag ezt írja: «Még kétségesebb, hogy
kerültek-e a magyarba dalmata szók vagy nem. A nem éppen ritka
számban előforduló magyar nyelvbeli olasz jövevények közül néhány
ban zárt lat. e, o helyén i, u van. Nem valószínű azonban, hogy ez
dalmata nyelvi átvételre mutatna. A magyarok szerb-horv. közvetítés
sel is vehették a zárt e, o-s szavakat j-s és w-s alakban. Vő. m. trom
bita, -étta, duga dógf), furma, gúny gógna. Félig népies eredetűek
lehetnek szimpla, dupla, dufla, a mely utóbbi mint szövetnév terjed
hetett. A paizs pavese szóban levő zöngés s (értsd : z) nem dalmata,
hanem északolasz átadóra mutat, az i talán a hangsúlyozott szóvégből
magyarázható meg, vö. ófr. pavisier. Angyal, arkangyal,
gyenerál,
gyesztál gestire gy (ooíf)-vel hangzanak ugyan, a milyen hang a fiumei
ánd'elolo&n is van, mindazonáltal a magyar nyelv olasz szavai Olasz
ország több vidékéről: délről éppúgy mint északról valók, a mikor isa magyarok az olasz g ( = d£)-t i'-vel ( = gy) adták vissza. A fátyol
szóban levő ty- (vö. f a z z o l e t t o ) r o a kanavász (vö. -accio, ész.-ol.
-azo) szó s^-ével szemben semmit se lehet építeni. Ragúzából kerültnek állítják a föllér, füllér, fillér szót, a mely ragúzai lat. follar-ból
való. Az uzsora szót is dalmata nyelvi usurai-bó\ magyarázták, való
színűbb azonban itt is, hogy a m. o régibb m. w-ból való».
K. P.
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A finnugor szóösszetételhez.
A finnugor nyelvtudománynak nemcsak a hangtani és a
mondattani része a jövő álma, hanem az alaktani része is bő
vében van azoknak a kérdéseknek, melyek még megfejtésre vár
nak. Van azonban a fgr. alaktannak olyan fejezete, a mely az
eddig megjelent összefoglaló művekből*) éppenséggel teljesen
hiányzik, és ez az összetételről szóló rész. Hogy így áll a dolog,
az könnyen megérthető, ha ismerjük ennek az irodalmát. Hisz
még az egyes fgr. nyelvek nyelvtanaiban is nagyon mostoha
elbánásban részesültek az összetételek; a melyik tárgyalja, alig
egy-két lapot szentel neki, a legtöbb nyelvtan pedig egyáltalán
tudomást sem vesz róla. Tulajdonképpen mindössze két fgr.
nyelv összetételeiről jelent meg alaposabb munka: a magyaréról
és a voguléról (SIMONYI, A szavak összetétele a magyarban:
Myr. IV. 102 stb.; SZILASI, A finnugor névszói összetételek. I.
Névszói összetételek a vogulban: NyK. XXVI. 129), de ma
már ezek sem kimerítő munkák, hisz SIMONYI dolgozata majd
negyven évvel ezelőtt készült, mikor még nem látott napvilágot
a Nyelvtörténeti Szótár, a Magyar Tájszótár, az Oklevélszótár;
a Magyar Nyelv és a Nyelvészeti Füzetek nyelvjárástanulmányai;
a Nyelvtudományi Közleményeknek és a Magyar Nyelvőrnek
csak az első évfolyamai hagyták el a sajtót, s a Magyar Nép
költési Gyűjteményből is csak három kötet jelent meg. A vogul
összetételek földolgozása is hiányos némileg azért, mert nincs
benne MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményének IV. kötete,
*) BÜUENZ, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Buda
pest, 1884—94; SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft.
Leipzig, 1909.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIi.

24
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a mely talán valamennyi közt a legérdekesebb anyagot tartal
mazza.
Alapos földolgozása külömben a fgr. összetételeknek nem
is lehetséges addig, míg meg nem jelennek az újabban gyűjtött
fgr. szövegek, s különösen azok a szótárak, a melyeknek kiadását
1
SETALA csak nemrég Ígérte. ) Az eddig napvilágot látott anyag
azonban mégis megengedi, hogy legalább megkezdjük ennek a
hiánynak a pótlását, s a következőkben bemutathatunk néhány
összetétel-típust, melynek ősrégi volta kétségtelen.
I.

.

Az első csoportban a mellérendelő összetételek egy érdekes
fajtájával foglalkozunk, az ú. n. ö s s z e f o g l a l ó ö s s z e t é t e 
l e k k e l . 2 ) Azokat az összetételeket nevezzük ilyeneknek, melyek
gyűjtőfogalmakat jelentenek, s két, a gyűjtőfogalomnak alárendelt
fogalom nevéből alakultak.
1. Magyar.
A magyarban nem sok ilyenfajta összetétel van. BALASSA
ide sorolja a hébe-hóba, fűnek-fának, tejbe-vajba, télben-ny árban
féléket (TMNy. I. 356),3) de ezek nem valóságos összetételek,
merfe csupán az említett kapcsolatokban fordulnak elő, ragtalan
alakban már nem használatosak. Inkább ilyennek lehetne venni
az ország-világ-ot (1. SZILASI : NyK. XXVI. 171).
Összefoglaló összetételnek vehetjük kétségkívül a követke
zőket: vér-tag 'testvér: hát néktek mit mondjak két kicsiny
bátyáim, Béldi Pál és János édes vértagjaim
TörtT. I. 355.
NySz. (Vö. égy vér-tag 'blutsverwandter': a kic azon edgy ágból
*) Ein plán für
1—16.
2

) Vö.

SZILASI:

finnisch-ugrische
NyK.

XXVI.

174;

wörterbücher. FUF. IX.
KANNISTO ; F U F .

VII.

Anzeiger 18; LEWY, Zur finnisch-ugrischen wort- und satzverbindung. Göttingen, 1911 ; WIEDEMANN, Grammatik d. syrj. sprache 2
105, Gramm. d. ehstnischen sprache 315; AHLQVIST, Suomen
kielen rakennus. I. 71—2.
3

) Vö. m é g keze-lába 'mindenese, m i n d e n dolgában segítője 5
(Pápa, Csallóköz, Szeged, Nagybánya) MTsz.
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valóc, egy test ve'reknéc mondatnac, mint az egy vér tag otcséc,
bátyáé COMENIUS : Jan. 119. NySz.) — Vö. még testvér, égy'testvér
'gesehwisterkind' NySz.
szántó-vető 'ackerbauer'; szántás-vetés 'das ackerbauen 5 ;
szánt-vet 'den acker bauen' PÁPAI-PÁRIZ—BOD, NySz.
szem-fül 'neugierig, aufmerksam, vorwitzig'; pl.: szem-fül
emberek PÁZM. Préd. 205. EÁKÓCZI F. Lev. IV. 163. Légy szemfül
és hallgass FELVINCZI : Dics. 23. Szemfülebb embert szeretnék
EÁKÓCZI F. Lev. V. 430. (NySz.) — Vö. votj. Sar. Mai. sin-peX
'tanú' MŰNK. VotjSz. 459. oszmán-török göz-gulak olmak "szemfülnek lenni' KUNOS, Oszm.-tör. nyelvkönyv 327.
ia-fia (iah-fiak, iai-fiai, iatok-fiatok; ias-fias) 'kinder'. Az
összetétel második része világos : a fi szó; az első tag már ki
halt szó, de mint SZINNYEI, NyK. XXXV. 442 és MUNKÁCSI,
VNGy. I. 177 a megfelelő vogul-osztják es zürjén-votják kifeje
zés alapján kimutatta, eredetileg c leány'-t jelentett. (Vö. a csuvasban is, Nyr. XLII. 424.)
Szintén SZINNYEI bizonyított egy teljesen elhomályosult
összetételt idetartozónak (NyK. XXVII. 240), az orcza szót, mely
nek első eleme az orr, második a szá(j) szó, a mint a vogul
és zürjén-votják adatok bizonyítják.
2. Vogul.
É. áyi-pV MUNK. VNGy. IV. 339. K. öu-pöu I. 172. T. clwpü IV. 368, (AHLQV.) á-püv, ea-puv 'gyermek' (E. ári, T. aw
'leány'; É. pV, T. pü 'fiú'). — Képzőkkel és ragokkal: É. árinplyin jamés kwol 'leányos-fias jeles ház' IV. 7 | arit-pírét 'leá
nyok s fiúk' I. 131 I É. áyim-plyéfm IV. 16, T. gu-püm VogNyjár.
279 'gyermekem' | É. árin-pírén 'gyermeked' VNGy. IV. 341 j
aritá-pirá 'gyermeke' I. 177 | áyiáj-ém-plráyém 'leányom-fiam'
(kettős sz. birtok) I. 58 | áriárá-pirárá
'leányai-fiai' IV. 322 j
T. eu-pümé 'a gyermeket' VogNyjár. 275 | É. áyitá-plyátél 'leá
ny ával-fiával' VNGy. I. 71.*)
*) Az összetétel keletkezésére vonatkozólag vö. az ilyen
párhuzamos gondolat-ritmust: KL. táu-pél oa sűlémlayiv nori,
pöu sülémla/iv nori 'hiszen ő is leányt akar nevelni, fiút akar
á4*
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(AHLQV.). d-qtim 'mensch (weib-mann)' (5 = É. dji leány',
qum 'mann').
T. ni-k^um házaspár': altén-vösta nájar-ni'k'umú
söstd 'az
asszonyvárosban fejedelmi párrá lettek' (ni 'nő, asszony', krum
'férfi, férj5) MŰNK. VNGy. IV. 366. É. né-yum 'férj és feleség'
III. 395.
AHLQV. jég-üs-ma (==• jeg-ma) vaterland' (jeg 'vater', as
'vater, grossvater', ma 'erde, land, stelle, platz').
T. md-ui, md-ui 'vidék' (ma, ma 'föld', ui 'víz'): md-ut't
'vidéken' MŰNK. VNGy. IV. 352 | md-utin 'vidékre' 351 | maúíémén 'az én vidékemre' 361. (Vö. É. mam-vitém
nq,mtné ti
patwásém 'hazám, vizem felé vonz vágyam [gondolata jött rám]'
I. 23.)*)
É. püt-tul 'ennivalók' (püt 'üst', tul 'élésdúcz') II. 83.
É. tep-pasén 'lakoma' (tép 'étel', pásén 'asztal') NyK.
XXVI. 174.
E. lunt-vds 'vizi szárnyasok' (lunt lúd', vas 'kacsa') MŰNK.
VNGy. I. 30 I luntd-vdsd 'vízi szárnyas' (duális) 31.
K. vuj-k'ul 'állat' VogNyjár. 199. E. uj-yul 'barom' (vvj,
aj 'állat', k'ul, yul 'hal'): ujém-yulém ul voss va'ilém 'ne lássam
barmaim' IV. 413.
T. ló-saor 'marha' (ló 'ló', sagr 'tehén') IV. 368; (AHLQV.)
lu-sair 'vieh'.
É. (KANNISTO) nól-tws NyH. 4 50. KL. (MŰNK.) nel-tus VNGy.
IV. 416. (AHLQV.) nal-tas, -tos 'arcz' (nól 'orr', tuis 'száj').
(AHLQV.) nal-sam, nol-sdm 'arcz' (sam, sam 'szem'); T.
(MŰNK.) nali-semém 'arczomat' VogNyjár. 275.
(AHLQV.) Und dind 'nahrung, unterhalt (essen-trinken)'.
dind-téná-ma 'gastmahl (trinken-essen-stelle)'; E. (MŰNK.) ím'ajné porát 'ebéd (evés-ivás) idején' VNGy. IV. 332.

nevelni' IV. 320 | E. dyiy
yum dyit sim pojti, plyiy
yum
plyd sori' ta'inti 'a leányos ember leányának éhe (szíve) csilla
pul, a fias ember fiának hasa megtelik' I. 153.
*) Vö. o s z t j á k AK. man-pa mane mégéy
yui, man-pa
mane jiyey
yui 'was mich anbelangt, [so] bin ich meines landes herr, bin ich meiner gewásser herr' PATKANOV, Die Irtischostjaken u. ihre volkspoesie II. 134 (vö. még CSUVPAAS. idr-siv
ország', tkp. 'föld-víz').
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3. Osztják.
É. (AHLQV.) evi-poy, ev-poy 'kinder, nachkommen', I. (PATK.)
iva-pax (poy) 'gyermekek' (evi stb. 'leány', poy eM3) | I. (PATK.)
evida, payta 'gyermektelen' (tk. 'leánytalan, fiútlan').*)
0 . (KABJ.) nenyui SUS. Tóim. XXIII. 163. (PÁPAY) neyyoi
TJF. XV. 22, nenyo 3 ; (AHLQV.) ne-yo, nen-yo, nen-yoi 'ember',
I. (PATK.) %oi néy 'emberek' (ne, nen 'nő', yo, yoi 'férfi').
E. (AHLQV.) jiv-angi, ji-anki eltern' (jiv, ji 'vater5, angi,
anki 'mutter'). — Vö. E. (PÁPAY) Í9Üap, aslap 'atyátlan, anyát
lan' (káromkodó szó) UF. XV. 57 | AK. (PATK.) vőr jigtap, éstap
nevrem 'ach, du elternloses füllen' Die Irtysch-ostjaken und ihre
volkspoesie 106. D. vör jigtab-éstap éva üstan 'eine elternlose
dirne bist du!' uo. 6.
E. (AHLQV.) jai-apsi 'gebrüder' (eigentl. 'álterer-jüngerer
brúder').
1. (PATK.) tűnt-vasa 'vízi madarak' (tűnt 'lúd5, vasa 'récze').
E. (PÁPAY) uai-%ul 'élelem' UF. XV. 18, uai-yul lelta pitsdydii 'a vadat-halat kezdték fölrakni' uo. 52.
I. (PATK ) not-sém 'arcz5 (not, nat 'orr', sem 'szem'); notsem-tagát (tögot) 'keszkenő' (tagat 'vászon').
E. (AHLQV.) josa-kura 'in eigener person, selber' (eigentl.
'mit hand-fuss').
KK. (PATK.) palay-nalay 'speichel' (palay id., naiay 'speichel,
schleim5).
D. (PATK.) pof/os 'excremente, schmutz' (po( 'kot, dreck',
yos 'harn'); man p o í-%os a juvem 'ich habé mich mit kot und
harn besudelt, ich bin schmutzig geworden' Die Irtysch-ostjaken
und ihre volkspoesie II. 4.
E. (AHLQV.) kas-mus 'krankheit, elend, gram, betrübniss'
(eigentl. 'innerliche-áusserliche krankheit').**)
*) Vö. AK. ci-met tatna éva taida under suyet, poy taida
under sunet nuytöt 'eines tages bereitete sie sich vor, eine tochter zu gebáren, einen sohn zu gebáren' PATK. Die Irtyschostjaken und ihre volkspoesie II. 102 | éva en taiteyen, poy en
taitenen 'sie habén weder eine tochter, noch einen sohn' uo.
**) Vö. v o g u l E. aum-mos 'fájdalom s kór' MŰNK. VNGy.
I. 165, an ti Xul'-q,tér satyém poléy aumV, mossV yulili 'ez a

350

BEKÉ ÓDON.

É. (AHLQV.) nai-ort die blattéra' (eigentl. 'sonne-mond').
E. (AHLQV.) nir-küs 'kleider, bekleidung' (eigentl. 'schuhpelz5).
E. (AHLQV.) sa%-küs 'kleider' (eigentl. 'hemd u. pelz').
I. (PATK.) say-nir 'teljes öltözék5, nir-say ua.; E. (AHLQV.)
sa%-nir 'kleider'; (PÁPAY) svy-nir 'ruha' UF. XV. 92 (nir 'csizma,
botos', sir/ c suba' [PÁPAY], say 'ruha, szoknya' [PATK.], 'hemd'
[AHLQV.]); ma tani svr dm-nir
9 mna mur kutna tada ámdsta
an' uerithm 'én ebben az öltöző ruhámban itt a nép között
nem tudok ülni' PÁPAY: UF. XV. 124: svydn-nirdn 'öltöző-ruhád'
159; svjdl-nirdl 'öltöző ruhája' 114.
E. (AHLQV.) jögoA-nÖAAa 'unbewaffnet' (eigentl. 'ohne bogén,
ohne pfeil'). — Vö. E. (PÁPAY) sömdtlws, iö/ldl-úallál
uis
'öltözködött, íjját, nyilait fogta' UF. XV. 172.
E. (AHLQV.) taA-Aun 'jahr' (taA 'winter', AUÚ 'sommer);
taA-Aunin 'jáhrlich'; (PÁPAY) ma labdt tv la-Innal
(3. sz. birtok
raggal) % pul ant uüdin 'én hét évig egy falatot sem veszek' UF.
XV. 91, 9 2 ; tam ueran yoliön tvla-lun
dili iis ez a bajod
(tkp. 'dolgod') harmincz esztendős lett' 110.*)
I. (PATK.) yat-át 'die zeit von 24 stunden' (yat 'nap', át 'éj').
4. Zűrjén.
(WIED.) pi-nyl, nyl-pi 'kinder' (nyl 'leány', pi 'fiú'); nplpitöm 'kinderlos'.
V. (FOKOS) ai-mam 'szülők' NyK. XLI. 292, ajei-mamei
'atyám, anyám' uo. 297; (WIED.) ai-mamtöm, aitöm-mamtöm
'verwaist, elternlos, waise'.

(WIED.) bat' mam

'eltern'

(bot 'vater'); (POPOV) no

ba(-

m amién
zev dojmisni sölömjasnis 'de a szüléknek nagyon fájt
a szívük' UF. II. 14.
Xul-q,tér köpte nyál testi fájdalom s kór alakjában jelentkezik
(merül föl)' uo. 164—5; (AHLQV.) agm-möstal, agmtal-möstal der
ohne krankheit und gebrechen ist' (aum 'betegség' VNGy. I.
158. II. 261. aumin 'fájós, kínos' II. 303. III. 164. mos 'beteg
ség' III. 3).
*) Vö. a v o g u l b a n : sat talá-tuwa
naj téV 'hét tele
nyara ég a tűz' MŰNK. VNGy. I. 69.
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aj-en 'eltern': bur aj-enlön
goVajas hurös cgute
eltern habén gute kinder' SUS. Aik. X. 33.
P. (EOGOV) soja-vona 'testvér' (tkp. 'soror-frater'): hol sojavona ötik guö kugaseni 'négy testvér egy gödörbe hugyoznak'
UF. II. 67.
V. (FOKOS) fsoja-voka 'testvérek5 (tkp. 'nőtestvér-fitestvér')
NyK. XLII. 152.
(WIED.) sotsa voka 'schwesterlich, brüderlich' 'schwester
und brúder 'geschwister' Gramm. d. syrj. spr. 2 105.
5
(WIED.) os-mös 'rindvieh' (tkp. 'ochs + kuh ) uo.
5
(WIED.) jaj vir, vir-jaj 'körper, leib (jai 'fleisch', vir
'blut'); vir-jajtöm 'körperlos, geistig'.
V. (FOKOS) nir-vom 'arcz' (nir 'orr', vom 'száj'); KP. (GENETZ) norem 'antlitz' (nor 'nase'. ym 'mund').
(WIED.) éölöm-mus 'eingeweide' (sölöm 'herz, sinn, inneres';
mus 'leber').
(WIED.) ty-mus 'eingeweide, geschlinge' (ty 'lunge') Gramm,
d. syrj. spr.2 105.
(WIED.) ki-koktöm, kitöm-koktöm 'verkrüppelt, verstümmelt'
(tkp. 'ohne hand und fuss').
V. (FOKOS) pds-k§m 'ruha' NyK. XLL dal. 8; KP. (GENETZ)
pas-kom 'kleidung' (pas 'pelz', köm 'sehuh', nin-kom 'bastschuh').
(WIED.) döröm-gats 'wásche' (tkp. 'hemd + hőse') Gramm,
d. syrj. spr.2 105.
(WIED.) siös dom 'pferdegeschirr' (tkp. 'kummet+zaum') uo.
(WIED.) kerka karta 'wohnplatz' (tkp. 'haus -f hof) uo.
(WIED.) tsöskud röskyd 'wohlschmeckend'(tkp. 'süss+zárt') uo.
V. (FOKOS) gut-gag 'röpülő rovarok' (tkp. 'légy -f- rovar')
NyK. XLII. 128.
V. (FOKOS) tásti-pán misk§m va 'moslék' (tkp. 'tálat-kanalat
mosott víz') NyK. LXII. 102.
V. (FOKOS) kemedis-pdstedisis 'czipőt és ruhát szerzője'
NyK. XLII. 123 | rniskisis-fsiskisis 'mosója-törlője (söpröje)' 122 |
peíaliéis-puisis 'sütője-főzője' 123 | puié-pgialisis 'főzője-sütője'
122 | vuris-v§tsisis 'varrója-dolgozója' 122.
(LTÍTKIN)
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5. Votják.
nil-pi, Kaz. nil-pi 'gyermek5, (WICHM.) G. U. nil-pi,
I. niui-pi kinder'; U. auch 'kind' (nü 'leány', pi 'fiú'). — Kép
zős és ragos alakokban : nilo-pijo 'gyermekes' MŰNK. VNH. im.
2 a); nilo-pio uo. 4, 5 | nili-pid 'gyermekem5 uo. dal. 193 a) |
MU. njm-piiez 'gyermeke3 WICHM. SUS. Aik. XIX. tm. 175.
npiíiz piiez 'gyermekei' XI. d. 141, niliz-piez 'gyermeke' MŰNK.
VNH. 118, Kaz. néléz-piez ua. uo. d. 209 | Kaz. nélmé-pimé
'gyermekünk' 88 p. | niljosi-pijosí 'gyermekeim' 118 (vö. B.
nifjose pijoss 'meine töchter und söhne' WICHM. SUS. Aik. XIX.
180) | nél-pijáz 'gyermeket' MŰNK. VNH. 88 | nilmá-pima 'gyer
mekemet' im. 1 a) j nymáé pide 'gyermekeidet' WICHM. SUS. Aik.
XI. bm. 21 | nilza-pizá 'gyermekét' MŰNK. VNH. 80 | nél-pijosmás
gyermekeinket' 89 | nílin-piján 'gyermekkel' im. 1 a), néián2>iján ua. 169 p. • nilinim-pijánim 'gyermekeimmel' im. 2 b) j
njltnjz piiemz 'mit unseren kindern' WICHM. SUS. Aik. XI. im.
29 | nilli-pili 'gyermeknek' im. 1 b) | nttidli-pijedli 'gyermekeid
nek' im. 2 a) | nilizli-puzli 'gyermekeinek' 118 p.
(MŰNK.) Kaz. ataj-babaj 'ősök, elődök' (ataj 'atya', babaj
'nagyatya'); ataj-babaiédn-ik 'már ősatyáink idejétől fogva'.
(MŰNK.) ataj-anaj
'szülék' (anaj 'anya');
ataj-anajtám
árva. *)
(MŰNK.) Kaz. ayaj-vén 'fiútestvérek' [ayaj 'bátya', nén 'öcs');
ayajo-vino 'testvérek, atyafiak'.
(MŰNK.) Sar. Glaz. nuno-vin 'atyafiak, fitestvérek': nunovinjos (plur.); nuiio-vino id. (nun, nuna, ntinaj 'bátya').
(WIED.) agaio nuno 'brüderlich; von álteren und jüngeren
brúder, gebrüder' Gramm. d. syrj. spr. 3 105.
(MŰNK.) koéo-kiuaka 'ragadozó madár' (koéo "szarka', kwaka
'varjú') VNH. bűv. 130.
(MŰNK.) Sar. Glaz. tilo-burdo
'szárnyas állat, madár";
(WICHM.) Jel. tilo-burdo, tiyio-burdo 'vogeP (tllo 'tollas', burdo
(MŰNK.)
c

*) Vö. G. ok tais, mumij os% aijosí
tais vandi'zí ug!
'oh weh, meine eltern habén es ja erstochen' WICHM. SUS. Aik.
XIX. 150.
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szárnyas'); — tilo-burdojos 'madarak' VNH. 53 j tiloáz-burdoaz
szárnyast' uo.
(MŰNK.) nimi-kut 'csúszó-mászó, bogár, rovar' (nimi 'szú
nyog', kut 'légy').
(MŰNK.) Sar. sil'-vir 'test' (sil' 'hús', vir Vér'); —
sili-viri
'testem' VotjSz. 423 | sittz-viriz 'teste' uo.
(MŰNK.) vél-péd 'test' (vél 'felső rész, fölület, fölszín', péd
l á b ' ) ; — vélad-pédad 'testeden' VNH. bab. 161.
(MŰNK.) Sar. vél-tlr, Kaz. vél-tér 'test (különösen külső
felülete)', (WICHM.) G. vil-tir, J. viui-tir, vil-tir 'körper, leib' (tir
"teli, teljes; teliség, teljesség'); — J. viuize-tirze 'testét' WICHM.
SUS. Aik. XIX. 87 j viniaz-tiraz 'testére' uo.
(WICHM.) G. jm-njr, MU. im-nir 'gesicht' (im 'száj', nir
'orr'); — imzás-nirziis 'arczukat' MŰNK. VNH. d. 138 ! im-niraz
'arczán' 81 p.; B. jmaz-njraz 'arczába' WICHM. SUS. Aik.
XIX. 1G6.
(MŰNK.) jir-pid 'elüljáró' (jir 'fej', pid 'láb') VNH. 143.
(MŰNK.) ki-pid 'gondozás, oltalom': kija-pidá kutnl 'gondo
zás alá venni, jól fogadni, gondját viselni' VotjSz. 554 | acid-ik
kij ad-pidad
kut! 'magad végy oltalmadba!' VNH. im. 1 a);
kii ad pidad bastj 'empfange ihn günstig!' (ki *kéz\pid 'láb').
(MŰNK.) Sar. Mai. iin-pal 'tanú'; Sar. sin-petti sotni 'tanú
bizonyságul, emlékül adni valamit'; éinli-petti pusjám kiz 'emlé
keztetőül szolgáló vörösfenyő, melynek tetejét (pl. búcsúzás
alkalmával) levágták' VotjSz. 459 (vö. lek sin-pelleé acid ui-vordi
'gonosz szemtől-fúltől óvj meg tartsd meg magad' VNH. 161).
(MŰNK.) Sar. kot-pué, Jel. kot-pus, Kaz. küt-pos 'belső részek
(az állati testben)' (kot, küt 'has, emberi belső, szív', pué, pus,
p J 'belső, belseje vminek').
(MŰNK.) kot-suí 'belső részek (az állati testben)' (sul 'bél,
hurka').
(WICHM.) G. éul-dzus 'eingeweide': tales
sulzs-dzusse
kiskalo'me 'lasst uns ihr die eingeweide herausnehmen' SUS.
Aik. XIX. 138 (MŰNK. gvs, jus 'állati gyomor, bendő').
(MŰNK.) Sar. Mai. joz-vi, Kaz. dbz-vtj 'a test tagjai összes
ségükben értve' (joz 'íz, Ízület; bütyök, bog, csomó'; kat-vi 'erő,
tehetség', kai ua.; -vi ••*•» f. vaki, vog. va'i 'erő'); jozo-vijo 'büty
kös, bogos ízületű'.
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(MUNK.)

Sar. suro-pido 'szarvasmarha 3 (suro 'szarvas', pido

'lábas').
Sar. Mai. jelo-vejo, Ufa d'elo-vojo 'tejes-vajas, tejet
vajat adó (pl. tehén)'.
(MUEK.) ul-vaj 'ág, hajtás, galy, lomb' (ul 'rügy, bimbó ;
fagörcs; hajtás, sarj', vaj 'ág, villa alakban szétágazó galy');
acc. uldz-vájáz VNH. bűv. 5 j ulidm-vajtam 'ágatlan, galyatlan'.
5
(MUNK.) dié-pas 'felső ruha, suba (dié 'ruha, öltözet', pas
'suba, bunda, szűr'); — disá-pasá 'ruhám, subám' VNH. d.
J93 a).
(WICHM.) G. I. dis-kut 'kleidung' (dié 'kleidung; kaftan,
rock [J.]', kat 'bastschuh'); — kesaékdm diso-kuto 'rongyos ru
hájú' MUNK. VNH. 89 j dié-kutdz 'ruhát' 93 | dis-kutmd 'ruhá
mat' 78 j dis-kutsá 'ruháját' uo., I. dié-kutse id. WICHM. SUS.
Aik. XIX. 87, disse-kutse uo. disza-kutsa MUNK. VNH. 95, dissdkutsd 69 | dis-kutdn 78, J. dis-kuten WICHM. SUS. Aik. XIX. 87
'ruhával'.
(MUNK.) cinijo-piil'ijo püéé 'ujjas kesztyű' (tkp. ujjas, hüvelykujjas kesztyű').
(MUNK.) sid-nan 'étel-ital' (sid 'leves', nan 'kenyér'); — ta
kuéoioslan sidzi ndnzi 'die speisen dieser wirte' WICHM. SUS.
Aik. XI. d. 156 | d'éét's siden nánen 'mit guter brühe, mit brot'
im. 1, siddn-ndndn 'itallal-étellel' MUNK. VNH. im. 1 a), séddnnandn 170 p. J sidanid-nandnid 'italoddal-ételeddel' im. 2 a) j
sid-úanedli 'ételednek' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 367 | sédliénanlis 'italtól-ételtől' MUNK. VNH. 170.
(WICHM.) MU. U. sion-d'uon 'schmaus' (sión 'essen, speise',
d'uon 'getránk'); — MU. sion-d'uonnos 'speisen und getránke'
SUS. Aik. XIX. 56 | éiondz-duondz 'ételt-italt' MUNK. VNH. 170 |
MU. sion-d'uoneniz 'mit den speisen und getránken' WICHM.
SUS. Aik. XIX. 57.
(MUNK.) adjís-kilis 'szemtanú, fültanu' (tkp. 'látó-halló'); —
sojd seraz agUll-Mliéli éortdm 'maga után hítta tanúnak'
VNH. 142.
(WICHM.) jmrt-jer
'haus und hof mit zugehörigen lándereien' (juirt 'haus, wohnung', jer ~ kaz. [BÁLINT] jir 'föld, hely,
egy darab szántóföld'); — jurtá-jerá 'házam-telkem' MUNK.
VNH. 69 | jurt-jerez 'háza' 71, jurtez-jerez 77 \ járt-jerdz 'házat*
(MUNK.)
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6. Cseremisz.
E.

aci-avaj 'szülék5 (aci catya5, avaj 'anya').
izaj-solaj 'testvérek5 (izaj 'nagybátya, testvérbátya',

(BUDENZ)

(SZILASI)

solaj 'öcs5).
nyK. (RAMSTEDT) katsk§s-iüs 'das essen und trinken; die
speise'.
nyK. (RAMSTEDT) kukxs(§) iyetsd
'die trockene jahreszeit,
die dürre' {i cjahr5, keiíd 'tag5).

7. Mordvin.
E. (PAAS.) íeiá ava 'eltern 5 : (eidn avari bartavkas vecak a
vaji 'der segen der eltern ertrinkt nicht im wasser5 SUS. Aik.
XII. 78 {Ma e vater', ava 'mutter').
E. (PAAS.) sulo petie 'eingeweide5: sulodom peked'em jarcan
'ich fresse meine eingeweide' SUS. Aik. XII. 101 (pe£e 'magén,
bauch 5 , sulo 'darm5).

8. Finn.
maa-ilma (elhomályosult alakban: maalima Kant. 3 bev. 10.
sz.) 'világ' (maa 'föld; ország; vidék, falu', Urna levegő, légkör,
idő, időjárás, éghajlat; világ5; tehát tkp. 'föld + levegő5). A nép
nyelvben még különragozva is előfordul; pl.: kun en noita
saanutkana, mailt a ilmoilta
tavannut piti tulla Tuonelahan
'mikor nem kaptam meg azokat, nem találtam meg a (fölső)
világon, Tuonelába kellett jönnöm 5 Kai. XVI. 315 | ampuisitko
Vainámöisen, kaataisit Kalevaláisen, ilo ilmalta
katoisi, laulu
ma alt a lankeaisi 'ha lelőnéd Váinámöinent, ha elejtenéd a
kalevalait, az öröm eltűnne a világról, az ének elveszne a föld
ről VI. 121 | tulkoon ma allé matoiset, ilmoille
itikkaiset
ihmisüle vaivaksi 'jöjjenek a földre férgek, a világra nyüvek az
embernek bajára' Sat. I 67 (1. még ugyanott 85. 87).
é s z t : sü silmad 'gesicht5 (tkp. 'mund + augen') WIED.
Gramm, der syrj. sprache 1 104.
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luud-kondid 'knochen' (tkp. r knochen + gebeine') AHRENS,
Gramm, der ehstnischen sprache revalschen dialektes 2 I. 136.
lü liha 'körper (tkp. fknochen + fleisch') WIED. Gramm,
der ehstnischen sprache 315.
söl leib 'nahrung' (tkp. 'salz -f- brot') uo.*)
9. Lapp.
S. (HALÁSZ) ahce-ieiíie 'szülék' (áhce atya', iente 'anya')
Svéd-lapp nyelv IV. 15.
S. (WIKLUND) id'd'a-peive 'nacht und tag'.**)
*) Vö. f i n n : suolaleipa (AHLQV. Suom. kiél. rak. I. 72) ||
m o r d v i n : E. (PAAS.) ksi sal jarcak, da pravda kortak.' 'iss
salz und brot, und rede die wahrheit!' SUS. Aik. XII. 75 |
kéi sal pnti 'die brot-salz vorlegt" IX. 226 j ksit
salt ie{
putan 'ich lege dir brot und salz vor' XII. 5 || c s e r e m i s z :
kCar. (POKKKA) iiana küsa kindd-éin$al£§
deris kinőd-türflan
suas ok li 'von dem auf einmal gebackenen brote (und salze)
ist es nicht möglich reich an brot zu werden' SUS. Aik. XIII.
d. 135 | nemnan kocsas jüsas kindd-sin$alz§
küftar jümalan
édUn koóes 'die speisen und getránke, die wir geniessen sollen,
bleiben unter der diele verborgen' uo. d. 143 || z ű r j é n :
(LYTKIN) úanön
solö'n mödödé! 'versieh mich mit brot und
salz!5 SUS. Aik. X. 61.
**) A török-tatár nyelvekben sem példátlanok az ilyen
összetételek; pl. k a r a c s a j (PEÖHLE): at'á-ana 'eltern' (ata
'vater', and 'mutter' || k a z á n i t a t á r (BÁLINT): aya-ene 'fitest
vérek' (aya 'bátya', ene 'öcs') j katin kiz v. kiz katin 'nőnem,
nők' {katin 'asszony, feleség', kiz 'leány') | kéjem salim 'minden
féle öltöny' (tkp. 'felöltő-levető') | kasik ajak 'mindenféle evő
eszköz' (kasik 'kanál', ajak 'csésze') || c s u v a s (PAASONEN): pitkus 'arcz5 (pit 'arcz', kus 'szem') j san-éur§m 'test' (san 'test',
sy,r§m 'hát') | édr-siv 'ország' (s»r 'föld', siv 'víz') j (MÉSZÁROS)
ul-ydf 'gyermek' (ül' 'fiú', ydr 'leány'); (BÜDENZ) poronzan toprié
ul-yir 'élvén kaptak gyermekeket' NyK. XVI. 157; (MÉSZÁROS)
vPK. éóérh ül-'/df öjerza párat' pere! 'az ember fia (fia-leánya)
elosztja köztük' Csuv. Népkölt. Gyűjt. II. 255; völg kaid vara
éúérh ul'-yorné kormáskgn 'ő aztán elment hogy meglássa az
ember fiát-lányát' 503; ézo éftpiú vöjlg pözan éúérh ül'-yöi'Éél'e
vörösed pöy! 'hogyha te erős vagy, hát verekedj meg az ember
fiával-leányávaF 503; vP. kondd kamda pol'in edem Üt§-y&fd kus
pol'/ 'ide bárki legyen is, alighanem emberfia-leánya jött!' 264.
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II.
A következő csoportokban már egyes alárendelő összetétel
fajtákkal foglalkozunk, mégpedig kétféle jelzős- és kétféle bir
tokos-összetétel típussal.
Ősrégi jelzős összetételeknek kell tartanunk azokat az
összetételeket, melyekben egy jelzős főnév melléknévként szere
pel bármily képző nélkül.*) Az ilyen összetételek el vannak
terjedve talán a világ összes nyelveiben,**) s pl. az indogermán
nyelvekben kétségtelenül kimutatható, hogy a képzőtlen alakok
az eredetibbek, a képzősek pedig csak később keletkeztek.
*) SIMONYI: Nyr. IV. 1 8 9 - 9 0 ; SZILASI : NyK XXVI.
183—4; AHLQVIST, Suomen kielen rakennus I. 84.
**) A török-tatár nyelvekben is igen közönséges, pl.:
o s z m á n - t ö r ö k : ak-sakal 'fehér (ősz) szakállú' j kalemkas ctoll (ív) szemöldökű' | kara-kas "fekete szemöldökű' j kemankas 'ívszemöldökű' j kara-göz "fekete szemű 3 | kel-bas 'kopasz
fejű' | kuez-dudak 'cseresnye ajkú' KUNOS, Oszmán-török nyelv
könyv 324 i jesil bas órdek olsam, su icmem gölünüzden 'ha zöld
fejű récze volnék, nem innám a tavatokból' Oszmán-tör. Népkölt. Gyűjt. H. 212.
c s a g a t a j (KUNOS): ak bas 'barháuptig; hirse; junge
sklavin' | kara bas 'sklavin, milchbruder, schwarzkopf.
k a z á n i t a t á r (BÁLINT) : ak-küt 'fehérfarkú sas, tengeri
sas' (küt 'alfél') | borkőt 'császársas' j kamit ajak 'horgas lábú,
lőcslábú' (kamit clóiga') ] kirik-ajak 'százlábú (féreg)' (tkp. negy
venlábú') | kizil bas 'perzsa' (kizil 'piros, vörös'; bas 'fej') | ózon
boron 'szúnyog3 (ózon 'hosszú3, boron corr3) | siyar küz 'félszemű'.
k a r a k i r g i z (ALMÁSI) : berkut 'aquila fúlva3 KSz. II. 116.
b a s k i r (PRŐHLE): bgrkut 'császársas' | kqra-tun 'fekete
subás 3 (tun 'bunda 3 ).
k a r a c s á j (PRÖHLE) : a^-fujaq 'die weissen hufe eines
pferdes, ein pferd mit weissen hufen3 | qubá-bet 'von bleichem
gesicht3 | c^íj-bidir 'dickbáuchig3 (cíj 'roh, unreif, bidir 'bauch') j
ücc-ajáq 'dreifuss (küchengerát)3 | zayyíz-k'öz 'eináugig'.
k u m ü k (NÉMETH) : kinyír jürek 'kétszínű 3 (kinyír 'hamis,
ferde, hazug, görbe3, jürek 'szív3) | kiyyir goz 'kancsal' (ggz
'szem').
c s u v a s (PAASONEN): ^drldkuí (bot.) 'copojKKa3 (%drh 'piros,
3
vörös , kus 'szem3) I üpne-kué 'lesütött szemű3 (üpne 'hason,
hasra3) | vizS-kus 'sóvár3 (viz§ 'éhes') | xwa süssem 'fekete hajú3 |
kuGSr-kut 'bögöly3 (kuGSr 'görbe, ferde3; kut 'alfél, segg3) | p§zara
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1. Magyar.
A magyarban két madárnév biztos példája ez összetételek
régiségének: vörösbegy 'rotkehlchen' 'rubecula' COMENJUS NySz.
'pyrrhula pyrrula' Csongrád m. CHERNÉL, Magyarország madarai
II. 616 'erithacus rubecula 5 771 és a sármány MISKOLCZI NySz.
'icterus' MA. 'grünling' PPJ3., melynek változatai: sármály, sarmalyu 'galgulus' COMENIUS, NySz., sármáluó Sopron m. MTsz.
'emberiza citrinella', sármálinkó (-inka kicsinyítő képzővel, 1. Nyr.
XLI. 443), sármríringó CHERNÉL II. 573, sármárinkó HERMÁN OTTÓ,
A madarak hasznáról és káráról 101, sár malinkó (FÖLDI) Aquila
XIV. 28 'oriolus oriolus'; sármánkó Csík m., sá-rmándli Répcze
vid., sármánli Őrség, sármánytyú (talán a süvöltyií 'pyrrhula
pyrrhula' analógiájára) Udvarhely m., Háromszék m., Erdővidék
MTsz. 'emberiza citrinella'. (Vö. még: sármók Mármaros m.,
sármóka Szolnok-Doboka m., sárjánka Baranya m., sárjóka Zala
m., sárgyóka Zala m., Göcsej, Somogy m., Közép-Baranya;
sárgyúka Baranya m. MTsz. 'emberiza citrinella'.)
Szintén mái az utótagja az aranymái Szilágy m., aranymáj
Szilágy m., aranymái rigó Molnaszecsőd, Vas m. 'oriolus orio
lus' CHERNÉL, Magyarország madarai II. 574 madárnévnek.
(Változatai még: aranymálú Sopron m. Aquila XIV. 18, aranymályú CHERNÉL II. 574, aranymáié Vas m., Sopron m. Aquila
XIV. 18, aramáié CHERNÉL II. 574, aranyos málé Zala m. Aquila
XIV. 18, arany málinkó Dunántúl Term.-tud. Közi. XX. 305,
arany máiingó Dunántúl, arany maiingó Pest m. Aquila XIV.
18, aram-málingó, aram-mállingő Zala m. MTsz., alamár Göcsej,
olomári Őrség MTsz., Zala m. Nyr. XIX. 575, arany-márinkó
HERMÁN OTTÓ, A madarak hasznáról és káráról 101, aranyhit 'sokat fingó' (pSzar 'fingani') J surGut 'parti fecske' 'hirundo
riparia' (4y,r§ 'fehér', hat 'alfél, segg') | kuG§r-m§j 'kócsag' (kuGSr
'görbe, ferde', m§j 'nyak') | sakla-pus 'kopasz' (sakla ua., pus
'fej') | stapan-pus (bot.) 'TaTapHHKL, TaTapcnaa rojiOBa' | tdGdlty,Da 'halfaj' {tdk 'szőr', tdkfo 'szőrös', tu-Da 'ajak') | v§r3m-tuna
'szúnyog' {vSrSm 'hosszú', tyna 'növényszár') | (MÉSZÁROS) k§úéek
turtsá jül'úzr) /ura kus 'ujjával intett a fekete szemű' Csuv.
Népkölt. Gyűjt. II. 158. — Vö. pus sávrenan pül§ anat 'szédelgő
fejű hal úszik' 91.
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máringó, aran-máringó Őrség, Somogy m. MTsz., Nagykanizsa,
Puszta-Magyarod Zala m., Dunántúl, Pest m. Aquila XIV. 18.)
A begy van a következőkben : aranybegy Jászberény coriolus oriolus' CHERNÉL II. 573 (vö. aranybegyű Sí. 12, aranybó'gyü
Sí. Kr. I. 10, Aquila XIY. 18) | havasi szürkebegy c accentor
coliaris' 702, erdei szürkebegy "accentor modularis 5 703 | kékbegy
;
cyanecula suecica' 774.
Madárnév még: fekete folt 'sylvia atricapilla' Kolozsvár
f
CHERNÉL II. 712 | kerti füstfark (és rozsdafarkú) ruticilla phcenicura' HERMÁN 0., A madarak hasznáról és káráról 167.
Halnév: veres-szem 'scardinius erythrophthalmus 5 Bódva,
Szendrő HERMÁN OTTÓ, Magyar halászat könyve 839 j orsó-fark
íaspro Zingel' (GALGÓCZI ISTVÁN, Szakácsi tudomán czímü 1622ben írt kéziratos könyvéből) uo. 815.
Növénynevekben is gyakoriak az effajta összetételek : bakgyomorfű, bakszakdllfű (és bakszakállúfü), bardtmonyfö (és bardtmonyúfíí), borjúldbfű (és borjúlábúfű), egérfarkfű, egérfülfü, kakastaréjfű, kecskeszakdllfű (és kecskeszakállúfu), lófarkfü, lóherefű,
lúdlábfü, medvetalpfű (és tövises medvetalpúfü), ökörfarkfii (és
ökörfarkúfü), okörfülj'íí, ökörnyelvfü (és ökörnyelvüfü), ökörszemfű,
rókafarkfű, tyúkbélfű, varjiíldbfű (és varjúlábúfü), hollóldbfíí (és
hollóldbúfű) NySz.; tányérbél virág (és tányérbélü virág) MTsz.,
kenyérbélvirdg NySz., MTsz. (és kenyérbélü gomba NySz.). (Vö.
bakszarvúfíí NySz., MTsz., borjúorrúfü, daruorrúfii, ebfejüfű, ebnyelvűfn, é'sztragorrúfü, kecskeszarvúfű, macskafarkúfü, oroszlántalpúfü, szarvasnyelvüfű NySz., embertökíí fű Nyr. IV. 24, kecskecsecsűfű MTsz., kecskecsecsü-szöllő MTsz., NySz., kecskeszemü
szöllö NySz., jdnycsecső cszőllőfaj', jánycsecsü alma MTsz., lómonyúszilva MTsz., lószemű szilva MTsz., NySz.)*)
Testrészt jelentő szó van még a következő régi összetétel
ben : Félkéz (tulajdonnév) c einhandig' NySz., OklSz.; félkéz
kalmár NySz., MTsz., félkéz-kalapács MTsz., 1614. TörtT. Új f.
2:471, félkéz-kasza, félkéz kosár MTsz., félkézmeszelö 'rövid nyelű
*) Nem egészen kétségtelen ezeknek az idetartozása:
galambláb Storchschnabel', kakasláb, nyúllak, szarkaláb, varjúláb
NySz.; lúdldb csárga kankalin', macskaszem Viola tricolor',
macskatök 'glechoma hederacea' (vö. macskatöki).
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meszelő' Nyr. XLII. 299; kétkéz-háló, kétkéz-vonó, kétkéz-rúé
MTsz.; épkézláb ember; négykézlábut 'meredek út' (Háromszók)
MNyszet VI. 342. Ilyen, de már elhomályosodott összetétel a
szomjú 1. 'szomjas5; 2. 'szomjúság5 és éhom 1. 'éhgyomor5; 2.
'éhes gyomrú5 szó, melyek második tagja a régi jonh, joh, juh,
ih, éh 'belek, has, gyomor5. A szomjú tehát, ellentétben az éhommal, azt jelenti: 'szomjas gyomrú 5 . (L. Nyr. XLII. 62.)
A népnyelvben van még több oly összetétel, melynek utó
tagja testrészt jelentő szó: bagó/ő {= bagolyfö) 'tökfilkó, ostoba
fajankó5 Vas m. ] pókhas, pukhas 'nagyhasú, potrohos ember5
Kiskunhalas, Nagy-Kúnság, Paloczság {pók-has, puk-has 'nagy
has5 Baranya, Paloczság; vö. haspók 'nagyhasú, potrohos, hasát
szerető5 Zala m., Somogy m.. Pápa, Komárom m.) | kétfej (ki>koricza) 'kétfejű, kétcsövű5 Somogy m. j három-láb-szék 'három
lábú szék5 Paloczság (vö. háromlábú NySz., de pechenye swtheo
was lab RADVÁNSZKY NySz.) | kutyafog 'álnok, irigy, sértő, maró
természetű, másról rosszat mondó' Székelyföld j pokolbél (és
pokolbélü) 'nagyétű' Debreczen | telitest 'telitestű' Háromszék j
vastagnyak 'vastagnyakú 5 Somogy m. MTsz.
Van egy olyan összetétel is, melyben ruhafélét jelentő szó
van az utótagban: fé(l)nadrág 'féleszű5 Nagykunság, Túrkeve,
Szeged (vö. fénadrágos ua. Kiskunhalas, Kalocsa) MTsz.
E l v o n t f o g a l m a t j e l ö l ő s z ó már gyakoribb, külö
nösen a szín szó fordul elő sokszor így képző nélkül össze
tételben, pl. hamuszín, mákszin, méggyszin, oroszlánszin, pázsitszin, publikánszin, téglaszin, tengérszin, testszin, tüdó'szin OklSz.;
kéUzin 'kétszínű' Erdély, Erdő vidék, Háromszék m.; magam-szin
'magam színű, olyan színű, mint én5 Háromszék m.; molnárszín
világos szürke-kék5 Heves m.; szégszin 'barna, gesztenyeszínű'
Fehér m.; szíjszin 'drapszínű, szarvasbőrszínű' Czegléd; testszín
körte 'pirosas körtefaj5 Debreczen, MTsz.; aranyszín paripa
MNGy. I. 222; rózsaszín hajnal ERDÉLYT, Népdalok és mondák
II. 123; szivárványszín pántlika 87, violaszín pecsét MNGy. I.
330, gesztenyeszín haj KRIZA 213, testszény fiidzőm KRÍZA 114.

Ide tartoznak még a következők: hordóíz Erdély, hordó-éz
Szatmár m. 'hordóízű 5 | hordószag 'hordószagú 5 Szatmár m. j
középrend 'középszerű5 Veszprém m., 'közepes termetű 5 Székely
föld5; öregrend király 'koros, idős5 Háromszék m. MTsz. | tizen-
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nyolcz szi (szél) gatya Nyr. III. 367 | féltáncz Arad m. (és féltánczú Szatmár m.) 'féleszű' MTsz. | félszeg NySz.*)
Másféle (konkrét) fogalmat kifejező szó az utótag még
ezekben: egyló, kétló, négyló szekér Magyar Nyelvészet VI. 342;
hatló hintó (Háromszék m., Erdővidék) KRIZA 17, 146; másodfü-ló,
harmadfű-ló NySz.
2. Vogul.
a)

Testrészek.

f e j : E. (MŰNK.) jánk-pünk (személynév) 'fehér fejű' VNGy.
IV. 427 | KL. metén pánk jiykei 'bérért dolgozó (tk. 'béres f.5)
nőcseléd5 107 | E. nar punk 'kopasz f.' 49 | semél-p. (kutyanév)
'fekete f.' 428 | salt-p, 'háncssapkájú' (tk. 'fejű') 175 | sül p .
jiminkwé 'őszfejű öregecske' II. 325 | viyir-p. (kutyanév) 'vörös f.'
428 || (AHLQV.) dmp-pánk-jiv 'cornus sanguinea' | kelp-pánk-pul
'erdbeere' (tk. 'vér-fej-bogyó') j kelp-pánk poriét 'die gráser mit
rőtem kopfe5 SUS. Tóim. VII. 127.
s z e m : É. (MŰNK.) sam-pal 'félszemű' VNGy. I. 8, IV.
149 | yulay-sam 'holló-sz.' II. 111 | ponsém sosi' kitV sam 'érett
ribiszke két szemű' 5 j sakwal'ik-sam 'szarka-sz.' 111.
s z á j : E. süp-pál 'görbeszájú' (tk. 'fél-sz.') I. 25.
t o r o k : E. lujmén tur turkém 'énekes hangú (tk. 'torkú')
torkocskám' IV. 20 || kér-tq% ta'ilém 'vasmellű (tk. 'torkú') ruhám'
II. 149.
o r r : . T. nal sop k'om 'orratlan ember' IV. 357 (E. sop,
T. sop 'darab, rész, fél') | É. jáyk úol 'hófehér orrú' 8 j K. jani
nal 'nagy-o.' IV. 267 | K. k'orés-n. 'kimeredő o.' uo. j É. kurká*) Vö.: félvágás szekér 'kisebb szekér, a melyen trágyát
követ, fát stb. hordanak' Maros-Torda, Háromszék m., Erdővidék
(vö. félvágású szekér ua. Maros-Torda m.) | egész vágás szekér
nagyobb szekér, a melyen szénát, gabonát-mit hordanak' MarosTorda m. (vö. egész vágású -szekér ua. Maros-Torda m.) J az Ő
nevelési ( = nevelése) gyerek Heves m. NyFüz. XVI. 38 | an nem
ide valuó szármozás Pápa vid. NyFüz. XVII. 18 | pápoi születís
vagyok uo. I az ide való születís Kemenesalja NyFüz. XXXIII.
16 | körmendi születís uo. | mégin ésö osztá ( = osztálybeli) lészo
Győr m. Nyr. XXXV. 390.
Nyelvtudományi Közlemények. XLII.

**>
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nol 'tyúk-o.' 124 | simsér-n. 'búvárkacsa o.' 80 | K. sörém-úql
'egérfi-o.' 397 | taykér-n. 'egér-o.' uo.
f ü l : T. pil-sop 'fületlen' IV. 358 | K. sailém _pa£"érzékeny
5
fülű II. 362.
h a j : É. sdt at tiniy puyk 'százhajú drága fejem5 IV. 121.
s z ő r : É. dnyá-pun 'hófajdpehely-szőrü5 II. 337 | sira-p.
'sirálypehely-szőrű' uo. | KL. toal-pun lin 'téli sz. evet' IV. 101.
s z a r v : É. ánt-pál yar 'félszarvú rénbika' IV. 393 | vortarlt-puyk 'keményszarvú fő' 270.
n y a k : É. ayya-sip 'hó fajd-nyakú' IV. 10 || dűltem ^dr-sip•luw 'bikáéhoz hasonló ny.' 50 J viyir nuj sipdu 'vörös posztóval
[díszített] ny.' 12.
m e l l : E. yatél vortém vorti mail 'napbarnította barna
melhV IV. 46.
h á t : E. ti jélpiy sis saw urkwét, ti supi sis saw urkwét
'ezen szent hátú sok hegyecském, ezen tokhal hátú sok hegyecskérn IV. 12.
f a r k : É. léV-sup tart 'félfarkú daru' IV. 393.
k é z : É. kat-pal 'félkezü' I. 8, IV. 259 | KL. kélpéy-koqt
'véres kezű' IV. 310.
l á b : (MŰNK.) É. lailpal 'féllábú' I. 8, IV. 168; (AHLQV.)
lail-pál, liel-poal 'mit einem fuss, einfüssig, hinkend' | (AHLQV.)
pér-lail 'krummbeinig'.
ú j j : (MŰNK.) E. uj-namtaUtulá-yum 'medve névtelen ujjas
férfi' VNGy. III. 429.
m e m b r u m v i r i l e : E. yiérá kök 'kampós f.MV. 246.
b) H e l y z e t e t j e l e n t ő

szó.

c s ú c s , h e g y : E. tal'é/-sup pulát-sirej 'tompahegyti aczél
kard' IV. 144 | ankér-taléy ül'pas 'sürü csúcsú czirbolyafenyves' 217.
s z é l : KL. jaim jaséytoqlém vetéy krürpa wüs jas, saurépnál ost uréy
vetné
krun pansimén 'atyám jegyezte benőtt
(tk. 'partos') szélű kis ösvényjegy fejszenyél vastagságú dudoros
szélűre mikor nőttél' (tk. 'értél meg') IV. 133 (É. váta, K , KL.
vét 'part, szél').
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Ruhaféle.

s u b a : É. qsjéy-pal 'bekecses' (tk. 'félsubás') IV. 74.
s a p k a : É. yansdy kent (személynév) 'tarka sapkás' IV. 427,
d) E l v o n t s z ó .
ö l : E. sat tal sirei ansi 'hét öles kardja van' IV. 171.
é v : E. yürém tal luivi jémts 'három éves lóvá lett' I. 6. j
q,tér... vat taW jémtés 'a fejedelemhős harmincz éves lett' II. 94.
r é t e g : E. sat-pis ydpyd-jiw yáp 'hétrétű nyárfahajó' I.
47 j sat-pis sorni-kwol 'hét rekeszü arany ház' III. 67.
e) M á s ( k o n k r é t ) s z ó .
d e s z k a : E. ti qXpiy part kwol-kan 'festett deszkás padló'
IV. 75.
f ű : E. (KANNISTO) kit-pwm Iwft, yürum-putm liufi 'két éves
ló, három éves ló' (MUNKÁCSI: K S Z . VI. 198).

3. Osztják.
a)

Testrészek.

f e j : E. (AHLQV.) nar-o/ 'kahlköpfig' | (PÁPAY) uhdi-oy-siski
'vörösfejü madár' UF. XV. 93 || I. (PATK.) sévat ü% cbezopftes
haupt' Die Irtysch-ostjaken II. 64.
s z e m : E. (AHLQV.) parta-sem 'schieláugig, schielend' (vö.
parta-pelak elinke seite') | I. (PATK.) sorni-sem nai 'aranyszemű
asszony' | E. (AHLQV.) vonya-sem 'schieláugig' | (PÁPAY) vuqzdm-sem
Iqymay /int 'vészháló szemű födeles nyirfahéj puttony' ONGy. 34.
o r r : E. (PÁPAY) nvl-tvi-kdrdi mey'k' 'vasorrú manó' UF.
XV. 93 | (AHLQV.) navi-úoA 'pferd mit weissem maule'.
s z á j , s z á j r é s : É. (PÁPAY) oyol-dyen yusi-nayk-tuédy-uyydl
jajem 'szánorra-módjára-görbült-vörösfenyő-szakállas-száj bátyám'
ONGy. 150 || oyol-d.-y.-n.-t.-löl jajem 'szán-o.-m.-g.-v.-sz.-szájrés
bátyám' uo.
n y e l v : E. (AHLQV.) ar-nÜAim-siski 'lerche' (tkp. 'gesangzunge vogel', vagy talán inkább 'soknyelv[űJ madár', vö. finn
(ERWAST) sata-kieli 'nachtigall').
25*
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f o g : É. (PÁPAY) lapga-pep'gi 'evetfogú' UF. XV. 54 | uai-p.
'állatfogú3 uo.
á l l : E. (AHLQV.) navi-anen Veisshalsiger (! így) fuchs od.
dessen feli3 | pudi-anen 'fuchs mit grauer brust 3 (vö. KARJ. DN.
dy9n, Trj. raydn\ V. Vj. ayen, Ni. drjdn, Kaz. agvn, 0. dydn
f
Kinn5 SUS. Tóim. 1).
n y a k : (CASTR.) ana-sabet cente von schwarzblauer farbe
mit dickem halse3.
g y o m o r : E. (PÁPAY) kort-ney-yo-aktdm-vuj-o%-taj-% olvyontdr ort c falusi-ember-gyűjtötte-állat-feje-búbjában-dús-gyomorfejedelemhős3 ONGy. 14.
k é z : É. (AHLQV.) ser~kus cgeizig3 (tk. cleer-hand3).
b) B u b a f é l e .
r u h a : É. (PÁPAY) úör§m-iki-kunjvn-tél
akem 'réti-öregkarmos-pánczólt [viselő] bácsikám' ONGy. 74.
b o t o s : É. (PÁPAY) uai-peM cfélbotosú3 UF. XV. 98.
c) E l v o n t s z ó .
é v : (PATK.) %űdem-, neda-, vét-, yüt-> tdbet-teta '3—7 jáhriges pferd3 (téta Vinter 3 ).
4. Zűrjén.
a)

Testrészek.

f e j : (WIED.) dzirúa-jur leichtsinniger 3 (dz. 'beweglich,
rührig ) j jöi-j. 'dummkopf, narr (j. 'töricbt, einfáltig, dumm,
unvernünftig') j kod-j. 'betrunken, berauscht 3 | kus-j. 'kahlkopf,
glatze, priester 3 | loz-j. 'zauskopf, ungekámmter 3 | noi-j. 'priester'
(n. 'tuch, wollenzeug3 stb.) j paskyr-j. 'krauskopf, zauskopf,
ungekámmter 3 | stsan kod' jur cgrossköpfiger3 (stsan "kübel, bottich5, kod' cáhnlich3) || görd-j. ; roter klee (trifolium pratense)' j
jedzyd-j. 'weisser klee (tr. repens)3 || tup-j. c eule', itset tup-j.
f
káuzchen (strix passerina)3 (tup-jnra cschopfig3).
s z e m : Ud. (WICHM.) bugil sin cglotzáugig, der glotzáugige'
(L V. S. L. P. éin-bugit caugapfel') FÜF. XI. 225 li (WIED.)
pölödniUa-sin, pölödznitía-s., pöludnit'sa-s. 'kornblume (centaurea
3
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cyanus)' (p. 'ein wesen, das im roggen wohnen soll') | neXamynsin 'wucherblume (chrysanthemum leucanthemum)' (n. 'vierzig').
o r r : as-nyr 'eigensinniger, halsstarriger mensch 3 j kyr-n.
'grossnasiger' (k. 'berg') | tul-n. 'verschmutzter mensch' (t. 'pflock,
keil, zapfen, nagel, knebel stb.') |) veiyna-nyr-kai 'sichelschnabel
(recurvirostra avocella)' (v. 'schief, schrág, gekrümmt, geworfen').
s z a k á i : bon-tus 'mann mit dünnem bárt'.
n y a k : pernatóm sily 'ein ungetaufter; falscher, bestechlicher mensch'.
h a s : paákyd rusku 'fresser (p. 'breit, weit, ausgedehnt;
üppig, práchtig').
l á b : kok-pöl
boétny c lahm machen' I kyn-kok 'frostiger
5
mensch, schwáchlmg (k. "erstarrt, abgestorben, unreif) j pu-kok
'stelze, stelzfuss' (pu 'holz') [| katsa-kok-turyn 'helmkraut (scutellaria galericulata)' (katsa 'elster') | turi-kok-to(j)in
'rohrkolben
(typha latifolia)' (túri 'kranich', tojin 'mörserkeule').
s z á r n y : P. ku-bord 'fledermaus' (ku 'haut, feli, balg') |
kus-b. id. (vö. kus-borda 'nacktflügelig') | nar-b. id. (n. 'vékony').
f a r k : kyz-böé 'hexe' (k. 'zwanzig') | l'akös-b. 'schmutzfink,
schlumpe 5 (t 'schmutzig') || görd-böé-kai 'rotschwánzehen (motacilla poenicurus)' [ jos-b. 'aal (anguilla fmviatilis), eidechse' (j.
'spitze') | kök-bö£-kai 'eule' (kök 'kukuk') | éöd-b. hermelin (mustela erminea)' (s. 'schwarz, schmutzig, trüb, dunkel').
b) H e l y z e t e t j e l e n t ő s z ó .
s z é l : V. (FOKOS) bidsgn seni gerd pizan i g §r d-dor §s
'ott csupa vörös és vörös-szélű asztal van' NyK. XLI. d. 12.

5. Votják.
a)

Testrészek.

a r c z : B. (WICHM.) sed jjégurtjos liktiU'am, mis kjmt s
bánjos
Ijktitlam 'die schmutzigen jjégariier sind gekommen
mit ungewaschenen gesichtern sind sie gekommen' SUS. Aik.
XIX. 181, XI. dal 467.
s z e m : (MŰNK.) Bursin-CuM-pi 'Jobbszem Csikón' (név)
VNH. 61 | G. (WICHM.) paláin murt 'der eináugige' SUS. Aik.
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XIX. 132 | Sar. (MŰNK.) taba-sin 'nagyszemű ember5 (gúnyszó)
VotjSz. 343 (taba serpenyő') || Sar. didikéin turin 'nefelejtsvirág
(myosotis palustris)' (tk. 'galambszem[ű] fű5) uo. 393 | ludskecsin-turim 'háromszínű viola' (tk. 'nyúlszem[ü] fű') uo. 458 |[
gord-éin 'piros szemű apró pontyfaj (leuciscus erythrophtalmus)5 249.
s z e m ö l d ö k : (MŰNK.) éöd éin-kaéjostes aidalom 'fekete
szemöldökű [lányjaitokat megcsaljuk' VNyeivm. 3. dal.
f o g : (MŰNK.) hié'pin-murt
'hosszúfogú, emberevő, erdei
ördög' VotjSz. 567.
b a j u s z : Sar. (MŰNK.) kwaí tus 'egy halfaj, melynek hat
bajuszcsápja van5 VotjSz. 232.
o r r : (MŰNK.) kiiz-nér 'szúnyog5 (küé 'hosszú 5 ; vö. kazánitatár ózon boron ua.).
f ü l : (MŰNK.) sak pel' suon piniez 'éber fülnek nevezett
kutyája5 VotjSz. 36.
h a j : Sar. (MŰNK.) kué jir-éi 'az orosz papnak gúnyneve;
a lidórcznyomás szel]érnének, Albastinak körülíró neve, melyet
félelemből használnak' (tk. 'hosszúhajú5) VotjSz. 272.
h á t : Kaz. (MŰNK.) éüd-tebir-gibé 'fekete kalapú mérges
gombafaj5 (t. 'hát').*)
p o c z a k: (MŰNK.) zek jus 'vastag poczakú ember' (gúny
néven) (tkp. 'nagy bendő5) VotjSz. 304, 440 (gus, $us 'állati
gyomor, bendő5).
o l d a l : (MŰNK.) éuk-dor
val-vilaz pukéoz 'fehér sörényű
(? rojtos oldalú) lovára ül' VNH. 62.
b ő r : Jel. (MŰNK.) éuni-kic 'sas5 (c. 'csikó'; k. 'vékony bőr,
hártya, hám, héj5) VotjSz. 328 i Sar. urd-klé, Jel. urt-kic, Kaz.
urt-kéé 'denevér, szárnyas egér (vespertilio)5 (u. 'oldalborda5) 114.
k a r : (WICHM.) lud sorln pal-sui
baba süs 'mitten auf
5
dem felde steht ein einarmiges altes weib SUS. Aik. XIX. 47.
l á b : (MŰNK.) niildon-péd-tarakan 'százlábú féreg (oniscus
asellus)5 {n. 'negyven5) VotjSz. 345 (vö. kazáni-tatár kirik-ajak
'százlábú Lféregl' tkp. 'negyvenláb 5 ).
*) Vö. (MŰNK.) 4u£ ket-ul-gubi 'tinórú (egy sárga húsú,,
ízletes gombafaj, boletus viscidus)5 (ket-ul 'hasszíj, lekötő szíj.
a nyeregben') VotjSz. 195.
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l á b s z á r : (MŰNK.) kué-kuk 'szúnyog' (tk. 'hosszú lábszár')
VNH. 91.
l á b s z á r c s o n t : (MŰNK.) kuz-jumil "nyakigláb, hosszúlábú
ember' VotjSz. 285.
f a r k : (WICHM.) G. vajo-bié, MU. vajo-biz; (MŰNK.) vajobi£, Kaz. vajo-bét 'házifecske' (tk. 'villásfarkú') VotjSz. 640.
b) R u h a n e m ű .
f e j r e v a l ó : (WICHM.) töd'i isiapa pi 'ein bursch mit
weisser mütze' SUS. Aik. XI. dal 84 || töd'i tata niui 'ein mádchen mit weissem kopfzeug' uö. | (MŰNK.) cumjos tirjos apajjos
cistoj-giná valk
takjajo
s 'a hálókamrák telvék nónikékkel,
valamennyi csupán fényes tokja-süvegű' VNH. dal 63 || kanos
tirjos kenakjos jalan-gina búrt cin kalpak
'a csűr telve ángyikákkal, egyre csak bársony kalpagúak' uo. | mamik-kalpak
'pehelykalpagosok' dal 107.

6. Cseremisz.
a) T e s t r é s z e k .
f e j : E. (REG.-BUD.) kogo-vuj vondo 'henger, melyre a szőtt
vászon föltekerődik' (k. cnagy', v. 'szál, bot') || P. (GEN.-SZIL.)
kando-fiuj, E. (REG.-BUD.) kando vuj 'kornblume' (&. 'kék') || E.
(REG.-BUD.)

kor2ayge-vuj

NyK. VI. 'tengelicz',

(TEOICKIJ-SZIL.)

kor sange-wuj-kaik 'stieglitz' (korsange 'lapu', kaik 'madár').
o r r : (TROICKLT-SZIL.) nol-ner 'taknyos; rotzig, COUJIMBHÜ' [|
K. (RAMST.) kuéner 'mücke' (ku£§ 'hosszú') (vö. kazáni-tatár ózonboron 'szúnyog', tkp. 'hosszú-orr').
s z a k á i : K. (RAMST.) kasarfiandas 'spitzbártig' (kasarya
'spitz, stechend', pandáé 'bárt') | simbandas 'schwarzbártig'.
n y a k : K. (RAMST.) tsará-sü 'mit blossem halse'.
f a r k: K. (RAMST.) tsama-fiats 'eine rumexart 5 (ts. 'füllen') j
E. (REG.-BUD.) sar-voc 'nyílfarkú récze (anas acuta)' | K. (RAMST.)
simbaís, (TROICKIJ-SZIL.) sim-boc 'hölgymenyét'.
ú s z ó s z á r n y : (TROICKIJ-SZIL.) seme-éuldor-kol 'cyprinus
balenus' (tk. 'fekete úszószárny[ú] hal').
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b) E l v o n t s z ó .
r é t e g : Ur. (WICHM.) sudd pajsas 'százrétű' NyK. XXXVIII.
tm. 11 [ K. (EAMST.) kokpai'sa's-t§}'§r 'mit zwei hemden'; kokpat'sa'spört 'ein haus von zwei stockwerken'.
7. Mordvin.
a)

Testrészek.

k ü l s ő : E. .(PAAS.) Kruglovoj Ul'ita Jcerceé lap ff o 'eine
rundé U. mit gekerbtem áusseren' ( = der kuchen) SUS. Aik.
XII. 38.
f e j : E. (PAAS.) aso pira cora 'fehérfejű fiú' SUS. Aik. IX.
234 | E. (WIED.) aso pra tikse 'schafgarbe (achillea L.)' (tikse
f
kraut, gras, heu') | M. (AHLQV.) kales-preá 'kopaszfejű' Gramm.
13 | naraf-prea Tatár 'ein Tatár mit rasiertem kopf uo. | E.
(PAAS.) ravu£o p'ra fejtemé 'ein schwarzköpfiges mádchen' SUS.
Aik. XII. 53 ! taza pira üjier IX. 234, tazov pia l XII. 41)
'ein mádchen mit krátzigem kopfe' | valana pirat canavkat cihr
glattköpfigen schwalben' IX. 144.
s z e m : E. (PAAS.) kanéur setme avakskist 'sie habén ein
hennelein mit augen wie hanfsamen' SUS. Aik. IX. 84 | ksnav
s. at'akskist 'sie habén ein háhnchen mit augen wie erbsen' uo.
o r r : E. (PAAS.) rhend'án sudo 'mit gebogener nase' SUS.
Aik. XII. 40 | tiétií macejt tumon sudot 'es fliegen gánse mit
schnábeln von eichenholz' 41.
f o g : E. (EEG.) torit idi sija-páj tejteret kudoso 'neked van
egy ezüstfogú leányod otthon' NyK. V. 97.
á l l : E. (PAAS.) kuvaka ulo 'mit langem kinn' SUS. Aik.
XII. 40.
s z a k á i : M. (REG.) sia-sakal ved-at'á 'ezüstszakálú vízatyus' NyK. V. 142.
h a j : M. (REG.) parhci sájár ved-ava 'selyemhajú víz-anyus'
NyK. V. 142.
m e l l : E. (PAAS.) kicJcere nhesce 'ein krummbrüstige' SUS.
Aik. XII. 36 | rhej in. 'eine schiefbrüstige' uo. || M. (REG.) vermiistá 'vörösbegy5 (ver 'vér') NyK. V. 225 || E. (GENETZ-NYMAN)
c
narmones paro' solove' juska, ...jakéte?'
mesca'na
ich,
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der gute vogel, die nachtigall . . . mit roter brust 5 SUS. Aik.
IX. 86.
b e g y : E. (PAAS.) jakéiefe tutmat .icogoUkajt r ihr rotkröpfigen
stieglitz' IX. 144 [| (GENETZ-NYMAN) mazi zopana 'mit schönem
kropf 86.
s z í v : E. (PAAS) mon cévíe sed'ej avinem cdu, mein mütterchen mit weichem herzen 5 SUS. Aik. IX. 206.
h a s : E. (PAAS.) sivet peke cmit einem bauche von fleisch5
SUS. Aik. XII. 54 | kendi peke coriygist 'sie habén ein söhnchen mit einem bauch wie ein nlzstück5 IX. 84.
l á b : E. (PAAS.) sto(U) laykso nud'ej pxlge corineí Jciscit
'auf dem tische tanzen knáblein mit rohrfüssen ( = die löffel)5
SUS. Aik. XII. 58 | saíen pxlge dudura cein dummkopf mit
ellenlangen beinen' 68.
l á b s z á r : E. (PAAS.) l'ud'ij sefyka éüriygist csie habén ein
mádchen mit beinen wie rohrpfeifen5 SUS. Aik. IX. 84.
s a r o k , c s i g o l y a : E. (PAAS.) peke íejan, azoron t'ejt'er,
isüamo: ksni kockára, kev kasmo rein kind werde ich erzeugen,
herrentochter, ein solches mit eisenfersen, mit steinwirber SUS.
Aik. IX. 94.
f a r k : E. (PAAS.) musko pulo ksnrrí ajgor 'ein eiserner
hengst mit einem schweif von werg' ( = die náhnadel) SUS. Aik.
XII. 46 Wfata pulo 'mit láng herabhángendem kopftuch3 IX. 224
(p. cschwanz, schweif; schaft, stiel; haarflechte, zopf [der mádchen]5).
p é r a : E. (PAAS.) karij eld'e aso pad a ceine braunrote stute
mit weissem schamglied5 ( = die bratpfanne und der pfannkuchen) SUS. Aik. XII. 32.
o l d a l : E. (PAAS.) coka boka cmit troddeln an den seiten5
SUS. Aik. IX. 224.
b) E l v o n t

fogalmak.

é s z : E. (PAAS.) ve pfeve dudura r ein dummkopf mit einem
(d. h. geringen) verstand' SUS. Aik. XII. 68 || mon sirnen preéne
bab'inem r du, mein grossmütterchen mit goldenem Verstande'
IX. 206.
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c) R u h a n e m ű .
i n g : E. (GENETZ-NYMÁN) isco i iát kafto' síifna'ine, kafto'
Mala'tne, aso' pala'ine 'noch dauern mich die zwei mádchen,
die zwei Melanien in weissen hemden' SUS. Aik. IX. 102 j
sesténgak pel'ca led'in al'a'do, aso pal'a'do 'auch dann fürchte ich
die máhenden kerle im weissem hemde 5 88 j sesténgak pel'an
sokin al'a'do, . . . ravuio pála'do 'auch dann fürchte ich die
pflügenden kerle in schwarzem hemde' 86.
f e j k ö t ő : E. (PAAS.) kolca paygo 'mit ringförmiger haube'
SUS. Aik. IX. 224.
8. Finn.
a)

Testrészek.

t e s t : hieno-ruwmis 'osmerus eperlanus' ('finomtestű') Kans.
I. 329 j sujo-r. 'coregonus albula' (vö. sujuu 'hajlik, enged;
nyílik, könnyedén folyik') uo.
k ü l s ő : liitta-pinta 'acerina cernua' ('nyálkás külsejű5)
328 [ siled-p. 'garrulus infaustus' ('síma-k.') 324 | valkea-p. 'lucioperca sandra, leuciscus idus, cyprinus lucidus, osmerus eper
lanus' ('fehér-k.') 328.
f e j : ala pád 'kopfhánger' (a. cal') | harmaa-p. 'szürkefejű'
Sat. IV. 156, 'őszhajú' Kans. II. 63 | harva-p. 'zavart f., gyenge
emlékezetű' (h. 'ritka') j hattu-p. 'sipkás f.' Kant. 3 II. 18 | huuru-p.
'hóbortos' (h. 'gőz, pára, köd; dér, zúzmara') | hárka-p. 'starr-,
trotzkopf (h. 'ochs') | hölla-p. 'blödsinnig, tor' (h. 'laza') | kaljup., kallo-p. 'kahl, glatzköpfig, glatzig' | karri-p. 'csomós h.' (A;.
'durva fölszínű') j kohta-p. 'fejét egyenesen tartó' Kant. 3 II. 244,
'egyenlő magas v. hosszú, megfelelő' | kova-p. 'nehéz-f., ostoba'
(k. 'kemény') j kukka-p. 'virágos tetejű (fenyő)' Kai. 10 : 130,
'fürtös f. (leány)' 13:28 | kdhdra-p. 'göndörhajú' Kant. 3 111. 14,
lakka-p. 'breitwipfelig, breitkronig (fenyő)' Kai. 10: 152 (Z. 'kiálló
födél, eresz, padlás; fejtető') j lakki-p. 'sapkás f., tajtékos tetejű'
Kai, 1 5 : 1 4 j laukki-p. 'hóka (f.)' Kai. 3 : 30U | levea-p. 'széles-f.'
Sat. I. 2 1.32 | lupu-p. 'bunkós-f. (növény)' Kans. I. 2 j mieli-p.
'verstándig, klug, gescheit' | myssy-p. 'sipkás-f.' Kant. 3 III. 35 j
ndtd-p. 'einen verfaulten wipfel habend' | nulju-p., nuti-p. Kans.
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I. 273 'kopasz' | násii-p. 'mit zierlicbem od. hervorragendem
knopf, wipfel, gipfel od. ende versehen; hocbgipfelig5 Kai. 25 :
331 | puna-p. 'grauháufling' (p. 'rot') | pyöra-p. 'szédelgős, zavart,
kábult' | pörha-p. 'mit zottigem kopfe versehen' | pöllö-p. 'bagolyf., tökfilkó' Sat. I. 2 171 j rangas-p. 'gyűrűsvégü' Sat. I. 2 156 |
saara p. 'kétágú' Kant. 3 I. 213 | sarvi-p. 'ein mit horn od. hörnern versehenes tier' | siikki-p. 'mit seide gezierter kopf, mit
seidenartigem haar versehener k., mit einen solchen kopfe ver
sehen' | silka-p. 'sima-hajú' Kai. 38 : 278 | tasa-p. 'mit einem
queren, nicht abgerundeten ende versehen, mit ebener wipfel
versehen'; t. tappelo 'ein streit, in welchem die streitenden so
geordnet sind, dass aus der férne gesehen, nur die köpfe merkbar sind u. gleich hoch stehend scheinen' | tina-p. 'ein kopf
mit zinnernen zieraten; mit einem solchen kopfe versehen, mit
zinn am ende od. an der spitze v.' Kai. 39:282 | tukka-p. 'hajas
f.' 19:390 j vaahti-p. 'tajtékos tetejű' 4 0 : 3 8 j valkea-p., valko-p.
(Kant.3 III. 402) 'fehér hajú' | vaski-p. 'jolla on páárivassa vaskinastoja 1. koristeita' III. 87 || aura-p. 'disznó' ('eke-f.') Kans.
I. 322 | kivi-p. 'cottus gobio' ('kő-f.') 328 | kukka-p. 'fekete har
kály, kakukk, kakas, tyúk, császárfajd, barázdabillegető' stb.
323—6 | laaja-p. 'cervus alces' ('széles-f.') 322 | lasku-p. 'medve'
322, 'ökör 323 ('ránczos f.') | lyhyt-p. 'leuciscus rutilus' 328,
'coregonus lavaretus' 329 ('rövid-f.') | pieni-p. 'plectrophanes
nivalis' ('kis-f.') 324 | pilkka-p. 'fecske' (foltos-f.') 325 | pyöreá-p.
'patkány' ('kerek-f.') 320 | sulka-p. 'iynx torquilla' ('an dem ende
féder oder pinselförmig') 325.
a r c z : pullo-poski 'duzzadt képű' | puna-p. 'piros arczú,
pirospozsgás' Kai. 25 : 80.
p o f a : allas-naama 'hosszúkás, sovány képű, pofájú' {a.
'teknő, válú, medencze') | jorppo-n. 'csúnya, ránczos arczú^) |
nalli-n. 'medvebocs-p.' Kans. I. 203 | viiru-n. 'ránczos p., torzp.' Kai. 18 : 198 | volo-n. 'csíkos p. : Sat. III. 19 || karva-n.
'macska' ('szőrös p.') Kans. I. 321 | palli-n. 'nyúl' ('labda-p.')
uo. | potti-n. 'medve' ('korsó-p.') 322 | vihvilá-n. 'macska' ('sásp.') 321.
h o m l o k : kuutamo-otsa 'hóka (ló)' (k. 'holdvilág') Sat. I. s
54 | laukki-o. ua. Kai. 21 :70 | leveá-o. 'széles-h.' Kans. I. 127 |
pilkka-o. 'ein geschöpf mit sommersprossen' j páivá-o. 'napos h.
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(ló)' Sat. I. 2 54 | táhti-o. 'hóka' (t. 'csillag') uo. ! vaahti-o.
'schwitzige stirn habend' Kai. 18 : 652 || sulka-o. 'iynx torquilla'
('tollas-h.') Kans. I. 325.
s z e m : hera-s. 'savószín-szemű, szürke-sz.5 j kauko-s. 'messze
5
látó | kehra-s. 'orsó-sz. (nyúl)' Kai. 4 : 4 2 1 j kiero-s. 'kancsal-sz.5
Kai. 27 : 236 kisko-s. 'jonka silmá 1. mieli palaa kiskomaan,
karjaa repimáán' (medve) Kant. 3 I. 166 [ koiran-s. 'spottgeist,
-vogel, schelm, schalk, narr, spielgeist, spötter, possenreisser5
('kutyaszem[ű]') ! kopa-s. 'homályos v. meredt sz.') | nahka-s.
'bőrszemü 5 Kans. I. 203 | nalja-s. Kai. 22 :282, nali-s., nalkki-s.
Kant. 3 II. 170 'kidülledt, pislogó, folyós v. gúnyos sz.' j paltas.
'kerek v. kidülledt sz. (nyúl)' | papa-s. 'bab-sz. (nyúl)5 Kant. 3 III.
18 | pitka-s. 'messzelátó (távcső)' | sata-s. 'száz-sz. (háló)' Kant. 3
I. 216 sini-s. 'blauáugig' '' umpi-s. 'vak, rosszul látó' ('behunyt
sz.') Kai. 45 : 32 viuru-s. 'kancsal sz.' Kant. 3 I. 216 J yksi-s.
*fél-sz.' Kans. II. 23 || harmaa-s. 'arctitis hypoleucus' ('szürke-sz.')
I. 327 ; jáa-s. 'acerina cernua, alburnus lucidus' fjég-sz.5) 328 |
kaihi-s. 'farkas' ('hályogos-sz.') 322 \ kakara-s. 'macska5 321,
'kutya' 322, 'fülesbagoly5 326 ('göröngy-sz.5) j kelta-s. 'emberiza
citrinella' ('sárga-sz.') 324 | kiilo-s. 'veréb5 324, 'nyírfajd5 326
('ragyogó, fényes sz.') [ kiilu-s. 'patkány' 320, 'fecske5 325, 'kígyó'
329, 'szöcske' 330 ('pislogó-sz.') | marja-s. 'szajkó' ('bogyó-sz.')
324 | neula-s. 'róka' ('tű-sz.') 322 | puna-s. 'nyírfajd' ('vörös-sz.')
326 | purasin-s. 'holló5 ('fúró-sz.') 323 | siemens, 'egér, vakondok'
('mag-sz.') 320 | sihti-s. 'kakukk' ('szita-sz.5) 325 | taivaankarva-s.
'telmatias gallinago' ('égszínkék-sz.') 327 | vesivari-s. 'csüllő5
('vízszín-sz.5) 328 j vari-s. 'süketfajd' ('színes-sz.5) 326.
h a l á n t é k , s z e m ö l d ö k : ala-kulma 'die augen niederschlagend, niederschlagen 5 j kulta-k. 'mit gold gezierten augenbrauen versehen 5 j musta-k. 'fekete szemöldökű' Kai. 38 : 37 [
kivi-k. 'saxicola cenanthe' Kans. 323 | nykerd-k. 'Jazacz5 (n.
'tompa, rövid, kurta') 328 j pyöreá-k. 'arvicola amphibius 5 (p.
'kerek5) 321 j süea-k. 'lota maculosa 5 (s. 'sima5) 328.
s z á j : avo-suu 'tátott szájú5 Kant. 3 III. 106, 'csacska,
szájas ember'; a.-kenka 'der schaftlose schuh, der pantoffel5 j
herkku-s. 'nyalánk' irvi-s. 'vigyorgó sz.; gúnyolódó, csúfolódó,
bolondozó ember' Kant. 3 III. 93 j kirja-s. 'czifra szélű (bőr
kesztyű)" Kai. 30:17 ] kulta-s. c arany-sz.' 21 :266, 'aranyos szélű
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(harisnya)5 35 : 173 [ parta-s. 'szakállas5 3 : 185 I piima-s. 'tejfölös
sz.5 1:44 | puna-s. 'piros sz. (lúd)5 18: 146, 'p. szélű (harisnya)5
4 : 4 6 2 | risti-s. 'kereszt-sz., ferde-sz.5 4 : 4 0 8 | sima-s. 'mézes-sz.5
1 4 : 6 8 | váari-s. 'ferde, görbe, hamis sz.3 Kans. I. 242 || kita-s.
'kakukk 5 (k. 'rachen, schlund, kehle, gurgel, gaumen') 325.
a j a k : hymy-huuli 'eine láchelnde person 5 | sini-h. 'mit
blauen lippen versehen 5 | törö-h. 'der vorspringende lippe hat5 (|
irvi-h. 'farkas5 ('vigyorgó ajkú5) Kans. I. 322.
n y e l v : kulta-kieli 'mit goldener zunge od. saite ver
sehen 5 ] pitká-k. 'der mit langer zunge versehene od. grossmáulige mensch 5 j sora-k. 'schnarrend* | tuhat-k. 'ezernyelvü
(kígyó)5 Kai. 26 : 630 \\jouhi-k. 'kígyó5 ('szőrös-ny.') Kans. 329 j
livero-k. 'fecske5 (liveri 'rendkívül hosszú és keskeny tárgy5)
325 | sata-k. 'nachtigall 5 fszáz-ny.5).
f o g : harva-hammas 'ritka-fogú5 Kai. 7 : 170 | hirmu-h.
'rettenetes-f.' 19 : 206 | irvi-h. 'vigyorgó, gúnyolódó, csúfolódó,
bolondozó ember' 32 : 20 | jaukka-h. 'veszekedő e.' | koiran-h.
'hunczut, csintalan 5 ('kutya-f.5) | kyyry-h. 'mit krummen záhnen
versehen 5 j laho-h. 'der an zahnfáule leidende mensch 5 pitká-h.
'hosszú-f/ Kai. 27 : 94 | rauta-h, 'vas-f.5 Sat. I* 12 || neula h.
c
evet' Kans. I. 320 | piikki-h. 'róka5 ('kopja-f.') 322 | roukko-h.
'farkas5 ('rakás-f.') uo.
t o r o k : ketra-kulkku 'orsó-torkú (daru)' Kant. 3 I. 100 j
tuli-k. 'tüzes-t.5 Kai. 26 : 474.
o r r : ala-nená '(orrát lefelé tartó,) becsípett, részeg ember5 j
konko-, konkka-n. krummnasig' | rauta-n. 'vas-orrú5 Kans. 11.
113 | terds-n. 'aczélhegyü' Kai. 33 : 275 || nysá-n. 'macska'
('tompa-o.5) Kans. 321 '; pitka-n. 'kutya, juh, kecske5 ('hosszúo.') 322.
ala-kuono 'lehajtott orrú, orrát lehorgasztó5.
ala-kársa ua. Kai. 3 8 : 244 | nápá-k. 'hirtelen haragú, föl
fortyanó5 | tasa-k. 'lapos-orrú 5 Kai. 46 : 85 || kiero-k. 'giliszta5 (k.
'csavart, ferde5) Kans. I. 329 | kirso-k. 'poloska5 ('ferde-o.5) 330 |
teravd-k. 'nyest5 ('hegyes-o.5) 321.
karva-turpa 'szőrös orrú5 Kai. 46 : 262 j tollo-t. 'előreálló,
vastag szájú5 Kant. 3 II. 15 || koppi-t. 'nyúl, macska' ('labda-o.')
Kans. I. 321 | musta-t. 'kutya 5 ('fekete-o.5) 322 j ruuvi-t. 'róka'
('srófos-o.') uo. | siled-t. 'ieuciscus rutilus' ('síma-o.') 328 | soikea-t.
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'coregonus albula' ('hosszúkás-o.') 329 | taltta-t. 'cetonia' ('vésőo.') 330 | viiksi-t. 'nyúl' fbajuszos-o.') 321.
c s ő r : home-nokka 'schimmelnase, erzschnupfer' j kelta-n.
'éretlen ficzkó' ('sárga-cs.') | kikka-n. 'orrát feldúzó, hirtelen
haragú' | noko-n. 'langnasig, mit langem schnabel versehen' |
harava-n. 'starna perdix' ('gereblye-cs.') Kans. I. 326 | kovelo-n.
'holló' 323, 'daru' 327 ('véső-cs.') j naskali-n. 'patkány, stb.5
320—6 ('ár-cs.') | petkel-n. 'glaucion clangula' ('mozsártörő-cs.') |
pilli-n. 'sípos rucza5 327 | saksi-n. 'szajkó' folló-cs.') 324.
o r r l y u k : vuihotta-sieran 'ökör' Kans. I. 323.
f ü l : home-korva 'penészes-fülű' Kai. 15 : 617 [ hörppd-k.
'fölálló v. hegyes f.' 25 : 266 | kulta-k. 'mit goldenem ohr od.
öhr versehen' | luppa-k. 'kónya-f.' Kai. 18:488 | pitkd-k. 'hosszú-f.'
4 : 406 || evá-k. 'lucioperca sandra' ('úszószárnyas-f.') Kans. I. 328 |
korea-k. 'fecske' ('ékes-f.') 325 | merkki-k. 'nyúl' ('jegyes-f.') 321 |
nahka-k. 'fülesbagoly' ('bőr-f.') 326 j siled-k. 'selyemfarkú locska'
('síma-f.') 325 [ sulka-k. 'juh' (s. 'toll') 322 | siwra-k. 'kutya'
('egyenes-f.') 322.
á l l : jouhi-leuka 'szakállas' Kai. 7 : 178 : konkku-l. 'ein
krummes od. spitzes kinn habend' 3:317 | káykká-l. 'mit spitzigem kinn versehen' 16 : 336 j vaahti-l. 'tajtékos-állú' 14 : 279 |
vákd-l. 'görbe-á.' Sat. II. 206 || heltta-l. 'kakas, tyúk' (h. lógó, fityegő
állapot; álltaréj') Kans. I. 326 j lastu-l. 'disznó' ('forgács-á.') 322.
s z a k á l l : halli-parta 'szürke-szakállú' Kai. 8:272 [ kulta-p.
'arany-sz.' Kant. 8 III. 61 | maito-p. 'tejes-sz.' ( = 'tejfölös szájú')
Kai. 21 : 292 j narrin-p. 'possenreisser, spassvogel. launiger
mensch, lustiger geselF | pitkd-p. 'hosszú-sz.' Kant. 3 III. 35 \
puna-p. 'vörös-sz.' Kai. 1: 88 ruoho-p. 'fű-sz.' 4 1 : 134 sulkku-p.
'selyem-sz.' Kant. 3 III. 61 || hdrdke-p. 'macska' Kans. 1. 321 |
sihvild-p. 'kecske' (s. 'szűrő') 322.
s z a r v : haara-sarvi 'ágas-szarvú' Kans. I. 119
haato-,
hata-s. (Kai. 32: 39) 'csákó-sz.' | kaari-s. 'ein tier mit krummen
hörnern 5 | kanki-s 'rúd-sz.' Kant. 3 III. 9 kouru-s. 'krummhörnig' Kai. 3 2 : 4 0 | kulta-s 'arany-sz.' 27 :222 J kayra-s. 'görbesz.' 32:295 | luu-s 'csont-sz.' Kant. 3 III. 9 | sini-s. 'kék-sz.' 8 \
vaski-s. 'réz-sz.' 91 || kahara-s. 'tehén' ('göndör-sz.') Kans I.
323 | keihds-s. 'ökör' ('lándzsa-sz.') uo. | pensastos-s. 'rangifer
tarandus' (vö. pensasto 'cserjés, bokrokkal benőtt hely') 322.
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ü s t ö k , h a j : kiherd-tukka Kant. 3 II. 76 kdhera-t. 'elér
krauskopi 5 | pitká-t. 'hosszú-h. 5 Kant. 3 III. 22 j puna-t. 'vörös-b.,
rőt-sörényű' Kai. 17 : 463 | valko-t. 'weissbaarig 5 .
h a j f o n a t , h a j f ü r t : hopia-kassa 'ezüst-hajfonatos'Kant. 3
III. 185 j kulta-k. 'arany-h. 5 uo. vaski-k. 'réz-h.5 uo. || kulta-kutri
"arany-fürtös' uo. 64 || kulta-letti r arany-hajfonatos' Kai. 37 : 140.
s z ő r , s ö r é n y : hieno-karva 'feinhaarig' | jalo-k. 'nemesszőrű' Kai. 46 :396 | ilman kaaren k. 'égkaréjszínű 5 (VIKÁK ford.)
26 : 762 | kanervan k. 'hangafűszínű' 761 j maan k. 'földszínű'
uo. j raha-k. 46 : 28, rahan-k. 20 : 282 'drágabőrű' sileá-k. 'símasz.' 33 : 204 || sora-jouhi 'szép v. egyenes szőrű (ló)' 19 : 486 ||
kulo-harja 'avar v. sárgás sörényű' 14 : 283 , kulta-h. 'arany-s.'
12 : 300 | lako-h. 'lesimított hajzatú' Kant. 8 II. 313 musta-h.
'fekete s.' III. 91 |1 nousu-h. 'csuka' ('emelkedő hátgerinczű 5 )
Kans. I. 329.
g y a p j ú : hieno-villa 'menyét' ('finom-gyapjas') uo. 321
metsá-v. 'cervus alces' (m. 'erdő') 322 | nouska-v. 'meles taxus'
(n. 'disznó') 321 | pitkci-v. 'róka, medve' ('hosszú-gy.') 322 |
vesiv. 'arvieola amphibius' ('vizes-gy.') 321.
n y a k : kello-kaula 'csengős-nyakú' Kant. 3 I. 204 puna k.
'vörös-ny.' j rati-k. 'galléros nyakú5 j vyöti-k. 'mit einem ring um
den hals versehen 5 Kans. I. 268 | vdárd-k. 'ferde-ny.5 Kant. 3 II.
59 || harmaa-k. 'fülesbagoly5 ('szürke-ny.5) Kans. I. 326 | jukko-k.
'nyírfajd5 ('púpos-ny.') uo. | lyhyt-k. 'anas penelope' ('rövid-ny.')
327 ! paksu-k. 'luscinia phcenicurus' ('széles-ny.') 320 | pitkd-k.
'daru' ('hosszú-ny.') 327 viulu-k. 'csikó5 ('hegedű-ny.') 322 J
vártti-k. 'hydrobata cinclus5 ('orsó-ny.') 323.
juppa-niska 'görbe-ny.' [ kykkd-, kytta-n. Kai. 2 2 : 280 ua. j
letti-n. 'hajfonatos-ny.5 Kant. 3 III. 67 || evá-n. 'lota maculosa'
('úszószárnyas ny.') Kans. I. 328 | jánne-n. 'galamb' ('inas-ny.')
326 | keno-n. 'hattyú' ('feszes-ny.')' 327 | kivi-n. 'acerina cernua'
('kő-ny.5) 328 | pilkka n. 'numenius 5 ('foltos-ny.5) 326 | valkea-n.
'mergus serrator5 ('fehér-ny.') 328.
o l d a l : kelta-kylki 'emberiza citrinella' ('sárga-oldalú5) 324 j
kirjava-k. 'kakukk5 ('tarka-o.5) 325 i kirjo-k. 'lazacz' 328 j lautak. id. ('deszka-o.') uo. miekka-k. 'szajkó' ('kard-o.') 324 | peili-k.
'kacsa' ('tükör-o.5) 327.
m e l l : helmi-rinta 'gyöngyös-mellű' Kant 3 III. 68 | hieta-r.
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'homokszín-m.' Kai. 2:370 | hopea-r. 'ezüsthangú' 371 | kirja-r.
'czifraelejti' 4 7 : 2 2 \ kova-r. 'erős-m.' Kant. 3 III. 55 j ruoko-r.
'nádas-m.' Kai. 41 : 156 [ solki-r. 'csatos-m.' Kant. 8 III. 68 [
terva-r. 'kátrányos-m. (hajó)' Kai. 40 : 68 j tina-r. 'czinnmellcsatos' 4 :428, 'csengőhangú' 2 : 372 | valo-r. 'fényes-m.' 25 : 288 ||
leved-r. 'eolumbus arcticus5 ('széles-m.') Kans. I. 328 j musta-r.
'actitis hypoleucus' ('fekete-m.') 327 j paksu-r. 'leuciscus idus'
(cszéles-m.') 328 | puna-r. 'selyemfarkú locska' ('vörös-m.') 325.
h a s : rumppu-vatsa 'dobhasú' Kant. 3 III. 50.
ahkio-maha 'csüllő' (a. lapp szán, rossz sz.') Kans. I. 328 j
evdmaha 'csuka, stb.' (/úszószárnyas-h.') 329 j kerd-m. 'pók'
'gombolyag-h.') 330 j kirjava-m. 'fülesbagoly' ('tarka-h.') 326 |
muna-m. 'hangya' ('tojás-h.') 329 | sukkulais-m. r garrulus infaustus' (Vetélő-h.5) 324.
h á t : kontü-selká 'nyírfahéjtarisznyás hátú'Kant. 3 II. 188 |
koukku-s. 'krummbuckelig' kykrd-s. 'buckelig' | kyttyrd-s. ua. j
loimi-s. r takarós-h.' Kant.:i III. 21 luokka-s. 'görbe-hátú'
ryhd-s. 'púpos-h.' vdrky-s. 'batyus-h.' Kant. 3 II. 188 || eva-s.
'csuka' ('úszószárnyas-h.') Kans. I. 329 | kaitas. 'nyírfajd' ('keskeny-h.') 327 | korento-s. 'farkas' ('rúd-h.') 322 j litteá-s. 'poloska'
('lapos-h.') 330 pölkky-s. 'vidra' ('tuskó-h.') 321 suora-s. 'ökör'
('egyenes-h.') 323 viila-s. 'nyírfajd' ('ráspoly-h.') 326 j vdri-s.
'varjú' ('szines-h.') 324 j ympyrd-s. 'kenderike' ('karika-h.') uo.
k é z : kontta-kdsi 'mit vor kálte erstarrten hánden'
pihka-k. 'der karge, knauserige, knickerige, geizige od. íilzige
mensch' (p. 'harz') j sormus-k. mit ringen géziért'.
ú j j : holmi-s ormi 'három-ujjú' Kai. 1 6 : 3 4 4 ! koukku-s.
'horgas-ú.' 351 | kulta-s. 'arany-ú.' 39 : 284 j sula-s. 'puha-ú.'
Kant. 3 III. 6.
ú j j h e g y : rauta nappi 'vas-újjhegyű' Kai. 1 6 : 3 5 2 .
t e n y é r : lave-kdmmen 'széles tenyerű v. kezű, bőkezű'
Kai. 3 2 : 242 j mesi-k. 'mézes-markú (medve)' 32 : 316 || kulta-k.
'medve' ('arany-t.') Kans. I. 322 j lapia-k. 'cervus alces' (vö.
lapio 'lapát, ásó') uo. | tappara-k. 'medve' (í. = kasvikas kuusenoksassa).
m a r o k : pii-pivo 'keménymarkú legény' (p. 'gereblye,
borona foga') Kai. 39 : 279. — kovera-koura 'mit krummen
fáusten versehen' 43 : 365 j rauta-k. 'vas-markú' 20 : 97 || hara-
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kopra 'szarka stb.5 323—6 ^hasított-in. 5 ) | harava-k. cselyemfarkú
locska5 ('gereblye-m.5) 325 | kolmikanta-k. Varjú' ('háromsarkasm.5) 324 | lana-k. 'szalonka5 ('háló-m.5) 327 | nahka-k. 'kacsa5
('bőrös-m.5) uo. | varvas-k. 'veréb' ('[lábjújjas-m.5) 324.
l á b : kolmi-jalka 'der dreifuss5 j lyhyt-j. Kant. 3 I. 196,
maata-j. III. 32 'rövid-lábú' i neli-j. 'négy-L' | saapas-j. 'csizmás1.' Kai. 39 : 280 | sukka-j. 'harisnyás-L, fehér-1. (ló)5 3 : 399 ||
hivus-j. 'hangya 5 ('szörös-l.5) Kans. I. 329 | kannus-j. 'macska 5
('sarkantyús-1.5) 321 | kapio-j. 'rangifer tarandus 5 ('patás-1.5) 322 j
karhin-j. 'svábbogár5 (k. 'borona, gereblye, szénvonó5) 330 |
rdpyld-j. 'kígyó, béka' (fúszóláb-l.5) 329 | varvas j . 'nyírfajd'
i'újjas-iábú5) 326.
l á b s z á r : hoikka-sddri 'vékonylábú5 Kant. 3 III. 68
koukku-s. 'krummbeinig, -füssig5 | pitkd-s. 'hosszú-1.' Kans. I.
113 | sorkka-s. 'hasadt patás5 Kai. 27 : 192 | vaárá-s. 'görbe-1.5
4:407 || keppi-s. 'kecske, juh' (pálcza-1.5) Kans. I. 322 | petkel-s.
'medve5 ('mozsártörö-1.') uo. | pilli-s. 'daru' ('síp-1.5) 327 | sapiiass. 'csikó5 (s. 'szénahordó saroglya5) 322 | vemmel-s. 'nyúl 5 (v.
'lójárom, ív5) 321.
mátá-kontti 'ein mensch mit wundem bein5 | nori-k. 'wunde
beine habend; ein . haarseil od. fontanell am beine habend'
pihti-k. 'krummbeiniges geschöpf5 | uni-k. 'schlafsack5 || kera-k.
'pók5 ('gombolyag-1.) Kans. I. 330.
t é r d h a j l á s : pihti-kinttw 'krummbeiniges geschöpf5.
t é r d : koukku-polvi 'térden guggoló' Sat. II. 45 [ lyhyt-p.
'rövid-térdű' Kant. 3 I. 193 | pihti-p. 'ein geschöpf mit krummen
knieen od. beinen5 || linkku-p. 'medve 5 ('kilincs-t.') Kans. I. 322.
t a l p : tasa-kápála 'phyllopseustes collybita5 ('egyenletes
5
talpú 323.
k ö r ö m , p a t a : haara-kynsi 'hasított körmű 5 Kans. I.
220 | kirjo-k. 'czifra-k.5 Kai. 25:584 1 kulta-k. 'arany-k., -patája5
Kant. 3 III. 91 j káped-k. 'fürge-k.' Kai. 27:255 | rauta-k. 'vas-k.5
Kant. 3 III. 91 || kolme-k. 'kacsa5 ('három-k.5) Kans. I. 327 | kdpáldk. 'kutya5 ('talp-k.5) 321 j tamppi-k. 'keresztorrú madár 5 ('feszítövas-k.5) 325.
haara-sorkka 'hasított-k. 5 Kai. 32 : 296 | sila-, silo-s. 13 :
190 'sima k.5 | sirkka-s. 'mit heuschreckenbeinen versehen, leichtfüssig5 Kant. 3 II. 83.
Nyelvtudományi
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haaro-kavio 'rangifer tarandus, capra hircus' ('hasított p.')
tamppi-k. 'csikó' ('feszítővas-p.') uo.
s z á r n y : kirja-s. 'tarka-szárnyú 3 Kai. 1 8 : 135 ! sima-s.
'mézes-sz.' 15:508 | sini-s. 'kék sz.3 9 :220 || leveá-s. 'daru' ('széles-sz.') Kans. I. 327 [ nahka-s. 'nedermaus' | peili-s. selyemfarkú
locska' ('tükör-sz.') Kans. I. 325 | rápylá-s. 'repülő evet' ('úszólábas-sz.3) 320 j saksi-s. 'vesperugo borealis5 ('olló-sz.') uo. j
vákkára-s. 'anas penelope 3 ('könnyen mozgó szárnyú3) 327.
ú s z ó s z á r n y : sala-eva 'alburnus lucidus 3 ('rejtett úszószárnyú3) 328.
f a r k : hoikka-hanta 'vékony-farkú3 Kant. :! III. 50 huiskah. 'farkát csóváló, farkával legyintő3 j pitkd-h. 'hosszú-f.3 Kans.
I. 49 J pöyry-h. 'boglyas-f.3 Kant. 3 III. 69 j pöyhtö-h. 'duzzadt,
bojtos f.3 Kai. 2 0 : 228 | raaka-h. 'durva f.3 Kans. I. 127 j raippah. (r. 'kötél, vessző, hurok3) I. 203 | typpy-, tijppi-, typy- (Kans.
I. 44), tökká-h. (169) 'csonka-f.' | villa-h. 'gyapjas-f.3 (Kai. 18 :
546 || kiekko-h. 'kutya 3 ('mozgékony f.3) 322 | littea-h. 'vidra'
('lapos-f.3) 321 | myrkky-h. 'kígyó3 ('mérges-f.') 329 | nykerö-h.
'menyét, nyúl3 321, 'kecske, juh 3 322 ('kurta-f.3) | siima-h. 'pat
kány, egér' ('zsineg-f.3) 320 | suomu-h. 'hód3 ('pikkelyes-f.3) 321.
haara-pursto 'coregonus lavaretus' ('ágas-f.') 329 kaihi-p.
'hattyú' ('hályogos-f.3) 327 | kiverá-p. 'nyírfajd' ('görbe f.') 326 j
lakso-p. 'csuka3 (l. 'völgy3) 329 J lana-p. 'coccinella' ('háló-f.')
uo. | lehti-p. 'hydrobata cinclus3 ('level-í'.3) 323 leipa-p. 'aquila
cryssethos') 325 | lyöpa-p. 'numenius' ('ütő-f.') 326 | mela-p. 'lazacz' ('kormánylapát-f.') 328 j putki-p. 'garrulus infaustus' ('csőf.') 324 | viulu-p. 'fecske' 325, 'kakas' 326 ('hegedü-f.3).
p r é m : naava-turkki 'famoha-bundás' Kai. 14: 154 j pöyhöt. 'bojtos-b.3 Kans. I. 15 || harmaa-t. 'patkány 3 320, 'szalonka'
326 ('szürke-b.') j kiilo-t. 'svábbogár' ('ragyogó gereznás3) 330 |
mustanharmia-t. 'galamb 3 ('feketésszürke g.3) 326 J silkki-t. 'fekete
harkály 3 325, 'kígyó, hangya3 329 ('selyem-g.3) j suomu-t. 'leuciscus rutilus, 1. idus, abramis brama 3 ('pikkelyes-g.') 328 ;
taivaankarva-t. 'telmatias gallinago 3 ('égszínkék g.3) 327 | villa-t.
'egér, vakondok3 320, 'juh' 322 ('gyapjúbundás').
t o l l : kolmi-sulka 'három-tollú (ágú nyíl)3 Kai. 6 : 48
sata-s. 'száz-t.3 19 : 388 | selind-s. 'zöld-t.5 387.
p i k k e l y : kulta-suomu 'arany-pikkelyes 3 Kant. 3 III. 46 j|
322
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silea-s. 'lucioperca sandra' ('síma-p.5) Kans. I. 328 || hieno-suomus
"coregonus lavaretus 5 ('finom-p.5) 329.
b) H e l y z e t e t j e l e n t ő s z ó .
v é g , f e n é k , u t ó : evá(t)-perá 'ellentörekvő, ellenkező,
akaratos; rest, lassú (e. 'úszószárny5) ( kari-p. 'csörgős-végű'
Kai. 12 : 306 | kerd-p. 'kerekalapú (asztag)5 25 : 330 (1. NIEMI) ||
kuppelo p. ckeléses fenekű5 24:287 | levd-p. 'nachlássiger mensch 5 j
nori-p. 'ruganyos v. puhafaru 5 Kant. 3 IL 122 [ noro-p. 'alacsony
fekvésű, vizes v. mocsaras talajú5 Kai. 17 : 203 | palo-p. 'égett
farú (medve)' Kans. I. 60 | puna-p. "vörös kormányos (hajó)5
Kai. 15 : 332 | savi-p. 'agyagos talajú5 48 : 30 | terds-p. "mit gestáhltem ende versehen 5 [| seivds-p. 'macska" ('karós-f.) Kans. I. 321.
olas-pohja 'hornyos fenekű ( = ballábra való hótalp)'
vaski-p. 'réz-f.5 Kai. 46 : 304.
hopia-kokka 'ezüst orrtőkés (csónak)5 Kant. 3 I. 185 j kulta-k.
'arany-o. 5 uo. | vaski-k. 'réz-o.5 uo.
kura-pdtkd 'lagopus albus 5 (k. 'sár, csaták, szar, fos'; p.
'darabka, vég5) Kans. I. 326.
é 1: kulta-terd 'mit goldener schneide versehen5 | tasa-t.
'mit ebener u. querer schneide versehen' Kai. 8 : 170 | tuli-t.
'mit sehr scharfer schneide versehen5 (tk. 'tüzes élű5) 11 : 287.
o l d a l : kolmi-laita 'három-oldalú (csónak)5 7 : 180 | vaski-l.
'réz-o. (fazék)5 46 : 306.
s z é l : ruso-reuna 'mit purpurnem rande od. roter kanté
versehen 5 .
c) N ö v é n y r é s z .
halia-latva 'harmahtava, vaalean-vihertává-latvainen 5 Kant. 3
I. 170 | kukka-l. 'mit üppig wachsendem wipfel versehen 5 (k. 'vi
rág') Kai. 2:35 | kulta-l. 'aranytetős 5 10:41 | sata-l. 'száz-csúcsú'
2 :100 | tuhat-l. 'ezer-cs.; cziczkóró5 9:422 || kolmi-haara 'három
ágú 5 49 : 304 || kulta-lehva 'aranylevelű 5 10 : 117 || puna-kuori
'vöröshéjú5 Kant. 3 III. 65.
d) M á s ( k o n k r é t ) j e l e n t é s ű s z ó .
sata-hanka 'százevezős5 Kai. 43 : 72 || rauta-hanka, -hankki
'das mit eisernen ruderpflöcken versehene boot5 42 : 214 || viisi26*
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vanne 'ötabroncsos' 21 : 248 || sata-lauta 'százdeszkájú' 8 : 142 (|
kuusi-kaari 'das mit sechs querbogen versebene boot' | sata-k.
'das mit hundert kniehölzern versehene fahrzeug5 Kai. 43:130 ||
herne-varsi 'borsószárszínű (ló)' 6 : 14 | kirja-v. 'czifra-nyelű' 3 :
313 | vaski-v. 'réz-ny.' Kant. 3 III. 69 || kulta-kahva 'aranymarkolatos' Kai. 3 : 311 || sata-hauta 'százgödrű' 48 : 136 || mesi-nukka
'mézes füvű' 32 : 219.
e) E u h a f é l e .
k a b á t : verka-nuttu 'posztókabátos' 46:182 || kaita-kauhtana
'szűk-kaftános' 20 : 612 | munta-k. 'fekete-k.' Sat, I. 2 132 || siniviitta 'kék-köpönyeges' Kai. 14 : 219.
n a d r á g : hdtá-housu 'lótófutó, gyáva, nyúlszívű' (h. 'siet
ség; szorultság, baj') | verka-h. 'posztónadrágos' Kai. 4 6 : 252 ||
pihka-pöksy 'szurkos nadrágú'Kant. 1.144 | pinkka-p. 'szűk-n.' 189.
i n g : utu-paita 'finom ingű' Kai. 32 : 253.
k ö t é n y : vaski-polli 'rézfonállal hímzett kötényű' Kant. 3
III. 74.
r u h a s z e g é l y : hieno-helma 'feinen, weichen, schönen
rock habend' Kai. 17:283 | hiepra-h. 'mit zierlichem rocké versehen, m. z. sáumen v.' | kirjo-h. 'czifra ruhaszegélyes' Kant. 3
III. 75.
k a l a p : havu-hattu 'fenyőág-kalapú' Kai. 14: 154 | markah. 'nedves-sipkás' 12 : 477 j puola-h. 'áfonya-s.' Kant. 3 II. 76 [|
puna-kypdrd 'vörös sisakos' Kai. 14 : 38 || sini-lakki 'kék-sapkás'
17 : 282.
c z i p ő : heina-kenka 'fű-czipős' 2 5 : 4 3 0 | kauto-k. 'bőr-cz. :
35 : 110 | kivi-k. 'kőczipős5 | koppa-k. 'keménytalpú sarkas ez/
Kant. 3 III. 65 | kapea-k. ccsinos-cz.' Kai. 4 6 : 125 | kápy-k. 'tobozcz.' Kant. 8 III. 50 | niini-k. 'háncs-cz.' I. 206 || rupa-löttö 'iszap
pal bepiszkolt nyírfahéjezipőben járó ember' Kant. 3 II. 12.
h a r i s n y a : liina sukká 'len-harisnyás' III. 131 j musta-s.
'fekete-h.' Kai. 4 6 : 2 5 1 I puna-s. 'vörös-h.' 14:220 j sini-s. 'kékh.' Kant. 3 III. 1U | syltty-s. 'összeesett v. letaposott h.' II. 311
vikkel-s. 'bokaczifrás' III. 75.
ö v : helmi-vyö 'gyöngysoros' Kai. 35:102 | hopea-v. 'ezüstöves' | tina-v. 'czincsattos ö.' Kai. 11 : 174 | vaski-v., vyöhyt
réz-ö.'.
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g y ö n g y : hieno-helmi 'finom-gyöngyös' Kai. 4 : 13 | kulta-h.
Vany-gy.' Kant. 3 III. 82.
s z a l a g : nahka-paula 'bőr-szalagos' 50 | paju-p. 'fűzfa-sz.'
I. 216.
s z í j : nohka-nauha 'osmerus eperlanus' ('bőrszíjas') Kans.
I. 329.
c s a t : hopeasolki 'ezüstcsatos' Kant. 3 III. 68 | kulta-s.
'arany-cs.' 6 | vaski-s. 'réz-cs.' Kans. I. 269.
g o m b : kulta-nappi 'svábbogár' ('arany-gombos') 330 ||
tuhat-nyplá 'ezer-g.' Kai. 18 : 363.
c z i f r a s á g , h í m z é s : kulta-kirja 'goldgestickt' | vaski-k.
'mit metallenen zierraten versehen' Kai. 45 : 151.
t o k : tilka-iuppi 'foltos hüvelyt v. tokot viselő' Kant. 3 II. 24.
p a t k ó : rauta-kisko 'vaspatkós' Kai. 22 : 444.
f)

E l v o n t szó.

Kauko-mieli ( = Lemminkáinen) 'messzire vágyódó' Kai.
11 :62 | lapsen-m. 'gyerek-eszü' 10: 155 | typerá-m. 'ostoba (eszű)'
Kant. 3 III. 78 | vahci-m. 'kevés-eszű' Kai. 5 : 130 || tarkka-kuulo
'plectrophanes nivalis' ('éles hallású') Kans. I. 324 || suuri-tieto
'nagytudású' Kai. 17: 600 || yksi-neuvo, sata-n., tuhat-n. 'a kinek
egy, száz, ezer útja-módja van' Kans. I. 112 || kaikki-valta 'min
denható' Kai. 15 : 516 || keski-ika 'közép-korú' 25 : 11.

9. Lapp.
a)

Testrészek.

f e j : S. (WIKL.) nam-oieve 'name eines renntieres, welches
nicht (wie gewöhnlich) im herbst diese haut wegreibt' {name[nur plur.] die haarige haut an den hörnern des renntieres [im
frühling u. sommer]') | (HAL.) mi tihte uce piánen
oijjit
'mi
az a kis kutyafejű' Svéd-lapp ny. II. 119 | pacc-ojjá 'kópé, hunczut' (tkp. 'kopasz fejű?') IV. 176 | (WIKL.) corv-oiv söbbe e stab
mit hornknauf.
s z e m : K. (GEN.) panna-cüilme, pqnn-caJLm, po7in-ceilm
'schieláugig' | S. (WIKL.) calemé-pelle 'eináugig', (HAL.) kuktie
tihte süu k)mma calémie-pielien séttí 'úgyhogy a felesége fél
szemű lett' III. 36.
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s z á j : S. (WIKL.) vmpü nal'mé 'schiefmáulig3.
f o g : K. (GEN.) kojte-bd^me 'aranyfoga' UF. I. 73.
o r r : K. (GEN.) koss-nu{nne 'rotznase 3 I lohke-ú. ein grauschwarzer, der gans áhnlicher vogel, dessen flügel beim fliegen
einen summenden laut, wie den der bremse erzeugen3 | S. (HAL.)
pétnaka-nunné 'kutyaorrú 3 V. 182 [ (WIKL.) sagge-úunne-scéipak
f
sorex (vielleicht pygmceus) eine mausart' (sagge 'pinne, pflocke3).
f ü l : S. (HAL.) assds-pá'lejé 'vastagfülü3 V. 291.
s z a r v : K. (GEN.) cieirv-pieJXe 'einhörnig 3 .
k é z : K. (GEN.) kirj-kitt 'schriftgelehrter3.
ö k ö l : S. (NENSEN-WIKL.) ránko tjármd (tg = c) 'sebr geiziger mensch 3 ('geballte faust3).
l á b : N. galsok-juölge 'mit aus renntierfell verfertigten
gamaschen bekleidetes bein3 (WIKL. Chrest.) | (HAL.) juvleké
káwra 'erős lábú3 VI. 41 | raosta-jilkie 'paraszt' (tk. 'rozsda-láb3)
IV. 247.
k ö r ö m : 8. (NENSEN-WIKL.) járbá kádija (o: kagga) Jellé
tier mit rundén klauen: pferd'.
f a r k : K. (GEN.) li&n-sinn-siejpe 'lenfarkú' UF. I. 75.
b) K u b a n e m ű .
r u h a : (HAL.) S. kolle piuhtas III. 177, N. kollo piuhtaz
VI. 193 c arany ruhás 3 | S. rimum-piuhtas
'rongyos ruhás' III.
178 | ruksis-p. 'vörös ruhás 3 uo. j| S. plawo karvuo 'kék ruhás'
III. 100, 102.
k ö n t ö s : S. (HAL.) műrra-stahka 'faköntösös3 V. 183, 184.
n a d r á g : S. (WIKL.) kassa-pokkso 'dickhose (name des
bárén) 3 .
p r é m : S. (WIKL.) kassa-muddda 'dickpelz (name des
bárén) 3 .
f e j k ö t ő : S. (WIKL.) nal'mé-faota 'mit angenáhter mütze
(jetzt ganz ungebráuchlich) 3 | nal'me-fáot-cioce 'plectrophanus
lapponicus (vogel)3 (n.-fdota 'eine art frauenhaube, die die schultern, den hals u. den kopf umschliesst, so dass nur das gesicht
frei bleibt; wird bei schlechtem wetter [nunmehr doch in diesen gegenden seltenj gebraucht 3 ).
*

*

*
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A f i n n nyelvben az ilyen jelzős összetételek fordított
szórenddel is előfordulnak, főleg a költői nyelvben, mint pl.
a Kalevalában. Megjegyzendő azonban, hogy a Kalevalában a
rendes jelzői szerkezetekben is gyakori a fordított szórend.
A puoli szó azonban a rendes beszédben is követi fő
nevét; pl,: silmd-puoli, silmi-p. 'félszemű5 | suu-p. 'jolla on suu
toiselta puolen kiinni, toiselta auki' Sat. II. 45 | sarvi-p. 'einhörnig 5 | sivu-p. 'kruppelig an der einen seite' | lonkka-p. 'hüftenlahm' | kdsi-p. 'félkezű' | jalka-p. 'féllábú' | siipi-p. 'félszárnyú'
laita-p. 'nur mit einer seite versehen' || hiha-p. 'der nur einen
ármel hat' || mieli-p. "féleszű, őrült' | vdki-p. 'erőtlen' Kai. 1 0 :
312 | ikd-p. 'közép-, hajlott korú, koros, idős'.
Más melléknévnek ilyen szórendje már ritkább a köz
beszédben, a költői nyelvben azonban elég gyakori; pl.: pddhopea Kai. 5:74 (de: hopea-pád 29:217, 35:174) 'ezüstnyelű 5 j
pdd-kassa: part. paatd kassá 10 : 96 (de : kassa-pdatd 11 : 66),
plur. gen. kassa-pdien 20 'hajfonatos fejű5 | piid-kulta: gen. pad
kullan 39 : 84 (de: kulta-pda 2 : 12, 13) 'aranyhajú' | pád-palo
'fekete harkály' ('égett fejű') Kans. I. 325 j pad pienoinen : plur.
part. pdttd pienoisia 'kis fejű' Kai. 23 : 347 | pád-pönttd 'idomtalan fejű' Kant. 3 III. 21 || suu-levd 'szélesszájú' Kai. 48 : 220 j
suu-paltti (-o) 'kotnyeles, nagyszájú, fecsegő, szószátyár j suusinerva: gen. suu-sinervdn 'kékszájű' Kai. 9 : 46 || hammas kolmi
8 : 252 (de: kolmi-h. ERWAST) 'háromfogú' || sarvi-kulta 'aranyszarvú' 10:362 || hivus-kulta 3 5 : 8 6 (de: kulta-h. ERWAST) 'arany
hajú5 | hivus-pitkd 'hosszú-h.5 19 : 488 || tukka-liina:
gen. tukán
liina 1 9 : 4 1 2 (de: liina-t. ERWAST) 'len- v. fehér-h.' || karva
kaunis; acc. karvan kaunihin 'szépszőrü' 27 : 248 | karva-halli
'fakó-sz.' II harja-liina: acc. karján liina Kai. 7 : 365 (de: liinaharja 1 8 : 4 4 2 , Kant. 3 III. 2) c lensörényü s || tinta-kiúta Kai. 2 0 :
294 (és kalta-r. 17:606) 'aranymellü' || sormi-pieni: acc. sormipienen 31 : 218 'kisujjú' || kynsi-kykkd v. -kytta 'erőskörmű' |
kynsi-pitkd 'hosszú-körmű' Kai. 19 :402 || kansi-kirjo: acc. kannen kirjo 7 : 344 (de: kirjo-kannen 10 : 98, kirjo-kansi 7 : 312)
'czifratetős5 || ndsd-viisas 'kotnyeles, tudákos' (n. cknopf, ende') ||
havu-sata SZINNVEI (de: sata-h. Kai. 31 : 147) 'száz meg száz
galyú' || paita-ressu 'rongyos ingű' 50 : 610 | vyö-vaski 'rézÖves'
4 : 430, 20 : 352 | vyöhyt-valkea 'fehérövü5 44 : 86 || ikd-loppu
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'megélemedett, kiélt' (iká 'kor', loppu Vég') j vara-vákeva 'bőkészletű' 17 : 14.
A többi fgr. nyelvben sokkal ritkább az ilyen összetételek
ben a fordított jelzői szórend. A fél szóval összekötött kifejezé
sekben azonban ez fordul elő gyakrabban.*) Ezenkívül csak ezt
a néhány példát találtam: v o g u l : tür-tep
sunii) ani 'tavi
táplálék[a] bőséges tányér' II. 157 j pes-yansáij lü 'csípőfje]
tarka ló' NyK. XXVI. 189 || o s z t j á k : É. (PÍPAT J.) nvl-tvi-kördí
mey'k' "vasorrú manó' TJE. XV. 93 | pes yanZvy kat yqrem
'csípeje] tarka két rénbikámat' ONGy. 258 | I. (PATK.) sem(et)sanka 'messzelátó, jószemű' | É. (PÁPAY) hm vwqsla yar juy 'bo
gyója letarolt puszta zelniczefa' ONGy. 16 || v o t j á k : ki kösektem murt 'kez[e] aszott ember' W I E D . Gramm. 265. — Vö.
c s u v a s : pus savrenan püle anat 'szédelgő fejű hal úszik'
MÉSZÁROS, CSUV. Népkölt. Gyűjt. II. 158.

III.
Az o s z í j a k b a n vannak az előbbi csoporthoz hasonló
jelzős kifejezések, a melyek csak abban külömböznek tőlük,
hogy a főnév birtokos személyraggal van ellátva. Pl.: E. jewwy
8ÍW9S yurvl
Sqrni 'szentséges képű Aranyos' PÁPAY: ONGy.
273 | sar/^y-kur-jitol-ort
'aranyos lábizmú fejedelemhős' 74 j
sqrnay-jq^-jitvl-ort
aranyos kézizmú fejedelemhős' uo. | kari
nap k • kar - sewvl - ort 'kérges - vörösfenyő - kérge(színű) - hajfonatosfejedelemhős' 106 | kari-nayk-kar-vésvl-ort
'kérges-vörösfenyő
kérge (színű) arczú fejedelemhős' uo. j kat oySl ( = kat oypi
mey'k') 'kétfejű (manó)' ÜF. XV. 94 | uet orSl 'ötfejű' 96 | i'vl
oypözydl 'négyfejű' 95 (o^pöz§y 'fej' uo. 8, 99).
Más finnugor nyelvben nem találkoztam ilyen szerkeze
tekkel, ellenben több rokon nyelvben megvan ez a jelzős ki
fejezés fordított szórenddel.**) Pl.
m a g y a r : fele-más OklSz., NySz. 'ungleich, ungemischt,

*) L. fönnebb a többi közé sorolva.
**) L. SIMONYI: Nyr. IV. 437—8, NyF. XLVII.
SZILASI: NyK. XXVI. 187—9.
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gekreuzt'; felemás állat "csodaszülött' (Háromszék m.), felemás
ember 'esetlen, ügyetlen, pipogya ember 5 (Székelyföld) MTsz. j
feje-bóbás "bóbitás fejű' (Háromszék m.) MTsz. | háta-határos
"anormis' CALEPINUS NySz. ] szava-foganatos ember "einflussreich'
(Erdély és a porta 96) NySz. | teje-jó teheti "jól tejelő t.' (Hód
mezővásárhely) MTsz. j viílla-közös "szélesvállú, vállas' (Székely
föld) MTsz.
v o g u l : É. ti kátd mástér né "ezen mesterkezű nő' MŰNK.
VNGy. IV. 3 | katá ríqréy mán nájkwé 'zsenge kezű kis aszszonyka' II. 270 | kátli saruin I. 137, kátd sq,rni jelpin uj II.
316 "aranyos előlábú szent állat' [ kátén sq,mtal yum, la'ilan
jqrtal ywm "kezedre gyönge férfi, lábadra erőtlen férfi' I. 137 j
katdn, la'ilan tortái pus-ta^il alán "kezetekben, lábatokban töké
letes egészségesek legyetek' II. 17 j samd posén, postai yum
"erős, gyenge szemű férfi' II. 209 | pesa yansán, úáfmd yansán
jamés uj "tomporája tarka, lapoczkája tarka szép állat' IV. 39 |
jü'i'á tinin yqlü uj "azt a drága apját a dög állat[nak]' III. 456 !
tépd losit losit samné "tápláléka bő, bő vidékre' IV. 130 j vita
qssd jákivé 'keskeny vizű folyócska' III. 437 | ti nirá 'yard yard
má cezen vesszeje gyér, gyér tájék' IV. 3 | ti puma yard y. ma
"ezen füve gyér, gyér tájék' uo. j jiwá, puma nárin üs "szent
fajú, füvű város' II. 263 | jiwá yard má "gyér fajú vidék' III.
324 [ am q>sné jiwá jelpin jelpin kivolrisém "az én birtokomat
tevő fája szent szent házacskám' II. 273 | KL. nurmá k'wqsá
vuoUm "rété hosszú folyóvonalam' IV. 102 | É. mátá yasá mánél
"földje messze földről' IV. 55 || tqulin ujin ne Ima
manér,
pusén lujyeit "szárnyas állatod a mennyiféle nyelvű, mindannyi
énekel' II. AQQ\\kiwrá
nilá
tal kwol-kiwérné jüw tujmén "a
négy öl belsejti ház belsejébe bemegyünk' IV. 95, 218 | kivonitá-ke nilá tal kivol, kiwrá-ke yürém
tal kwol "a külsejére
nézve négy ölnyi ház, a belsejére nézve három ölnyi ház' IV.
225 | urá-ke sát ur jq,nyeim, ura-ke yat ar jqnye'im "oldala
szerint hét oldal felé forgok, oldala szerint hat oldal felé for
gok' II. 176 | vötÜ-ke kit vöt, rqéá-ke yurém
rq,s yöltés
"folyófordulóból két folyófordulót, fövénypartból három fövény
partot járt be' III. 326 \ tál á-ke sát tál, t u ív á-ke yüré m
tuiv "évét (tk. telét) számítva hét éven át, esztendőjét (tk. nya
rát) számítva három esztendőn át' I. 103 | aman talü-ke tála
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sát qls, aman tuivá-ke tuwá sdt qls 'talán tele hét télen át tar
tott (volt), talán nyara hét nyáron át tartott (volt)' IV. 227.
osztják: E. jqhl möhn ar yoil "kezefájós sok embere*
5
PÁPAY: ONGy. 119 j kurdi möédy lábafájós 14 | pq,yyA9A /anévy
5
%qr lapoczkája tarka rénbika 258 j pesA yanivy %qr 'csípeje
tarka rénbika 5 uo. (pes y. ua. [kétszer] uo.) | I. sem(et)-sanka
messzelátó, jószemű5 (sanka Világos5) PATKANOV | E. keéi-picnydA
paiAi pán ckésoldala sima fövénypart5 PÁPAY : ONGy. 250 | jentl
tamar l'wnki "éle törött tompa szerszám5 228 j tajdl tamar porli
c
hegye törött törővas' 226 | nemdl ápm ajdy x° n e v e rossz
apródférfi' 21 j sijdl ápm c híre rossz5 uo. | %oil kul kul l'al' 'em
bere sűrű (tk. vastag) sűrű ellenség5 16 | %uil osi uitla iardi) l'al'
'embere sűrű zajgó (?) ellenség5 14 | ortl kul oydy yqnt lejedelme
sűrű (tk. vastag) fejes had5 16 | ortl osi uitla oydy yqnt leje
delme sűrű fejes had 5 14 muwdl pal, pal ont 'földje magas,
magas erdő5 76 || id y'gdl-ki yut Ivl eudlt nömdn tál'sem ca hat
öl mélységű vízből (tk. a vize hat ölnyiből) fölhúztam5 UF. XV.
134 | si yátna oldi niydn tvld l-ki svr d s tvl eudlt nöydllen raz
ezüst házban levő asszonyodat a tele ezer télen át nyomozod5
uo. 15.
votják: gadiz
cibor
vudor larka mellű (tk. melle
tarka) hód5 (GAVEILOV) MUNKÁCSI, Votják nyelvmutatványok
dal. 37.
*

*

*

Külön csoportosítom azokat a példákat, melyekben az
összetétel második része igenév. Pl.
m a g y a r : a) F o l y a m a t o s c s e l e k v é s ű
igenév:
feje-fájó, szája-fájó, foga-fájó, orrafájó, lába-fájó, oldala-fájó,
dgyéka-fájó, béli-fájó, hasa-fdjó, joha-fájó, mdja-fdjó, lépe-fdjós
NySz., lépe-fdjó, joha-fájó, szíve-fájó MUKMELIUS ; inai-fájó NySz.,
minden teste fájó capoplecticus5 MUKMELIUS J hasa-menő, hasa-lógó
MTsz. j magva-folyó, vére-folyó, hasa-folyós NySz. ] hava-járó
c
kinek feljő a hava5 AKANY (Arist.) | ereje-hanyatló fáradt proletár
5
MIKSZÁTH j vére hulló fű 'cbelidonia NySz. | rnagva-váló szilva
c
MTsz. | szine-menös szinehagyó" CzP. | keze-ragadós 'enyveskezű,
tolvaj5 Nyr. II. 276 | szava-hihető NySz. | szava-bévehető rszava-
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hihető' MTsz. j haszna-vehető PBÖNAY lev. Kaz. Lev. I. 95 (NyF.
XLVII. 3, 5).
b) b e f e j e z e t t c s e l e k v é s ű i g e n é v : agy a-f űrt MTsz.,
NySz., esze-fúrt, feje-fúrott NySz., béle-büzhödt, feje-ment, sarka
vett liba, szája-égéit, szdja-hült MTsz.; keze-aszott, keze-megaszott
ember, hasa-elcsapott, esze-felejtett, foga-fent, esze-fogyott, napja
fogyott, ügye-fogyott, feje-fordult, kedve-fordult, hite-hagyott, színe
hagyott, ura-hagyott, szava-hitt, töke-metszett disznó, nyaka-nyírt
ember, ina-szakadozott, ereje-szakadt, ina-szakadott,
juha-szakadt,
magvaszakadt, teste-szakadt, hite-szegett, nyaka-szegett, szárnya
szegett, ínye-tölt, kedve-tölts ég, esze-veszett, here-veszett, magva
veszett, tüdője-vesztett NySz., feje-héjult 'phanaticus' KEESZN.,
foga-hullott 1653. Erdélyi Múzeum 1901. 39.
c) T a g a d ó i g e n é v : has zna-v étlen 'hasznavehetetlen'
(Alföld, Csallóköz, Székelyföld), magva-vétlen ca minek nines
kivéve a magva' (Szeged, Csallóköz, Székelyföld) MTsz. | Vert
viszen veretlen, agya-feje
töretlent
VEEESMAKTHY, MATKÓ,
CZEGLÉDI NySz.; Egy kőnyveesetlen
száraz szemmel vala
asszony RMK., NySz., 0 kegyeleme sem tírheti kenve
esetlen
NÁDASDY Lev. 130 | ára-megadhatlan AEANY, Nyr. IV. 438, haszna
vehetetlen, vég e-láthatatlan NyF. XLVII. 6.
v o g u l : a) b e f e j e z e t t c s e l e k v é s ű i g e n é v : É.
katá-luwá sakwalém yum 'kezecsontja tört ember' MŰNK. VNGy.
IV. 256 j puykd %qlém por-né 'fogavesztett boszorkány' II. 307 J
sara sastém sárin ayk 'fürtje fejlesztett fürtös nőcske' IV. 55 |
nolá siltém párén-pV 'hasított orrú táltos csikó' 146 | pu%úitd
jaktém elém-yqlés 'köldöke vágott ember' I. 163 sorra sillém
áyi 'hasa feldagadt leány' IV. 297 | kwonsá tqulém nurém-iij
'körme megtellett hatalmas állat' III. 266 j aú pésájd sa'irém
nild lailép uj 'ama csípője levágott négylábú állat' IV. 309 |
namat lawém sdt jqrén 'a neve nevezett hét szamojéd' 38 |
yumita sastém yumiy sdm 'férfitermő férfias vidék' I. 107 j tqrd
piném vésiy ayk 'kendőjét feltett szép leányzó' IV. 37 | puuyá
pusjelim sarán 'vagyona megrabolt zűrjén' VogNyjár. 99 j sima
léwatim kiwr yápkwé 'belseje kivájt (kivett) üres ladikocska'
VNGy. IV. 69 | tqwá sastém tqwiy jiw 'ága megnövesztett ágas
fa' 261 I tqwd taulém W jiw 'ága megnőtt (megtellett) nedves fa'
201 j puma föléin yard sár és cfüve fogyott széles tenger' II.
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407 | pora astém ytim 'tutaja elkészült ember I. 163 | ti sdyka
pqsém yqsd tüw 'ezen hősége-csillapodott hosszú nyár' II. 395 |
sama manémtinié japdk 'szöglete szakadt selyem' III. 211 j talyd
sakivalém saiv lujmas 'hegye törött sok törővas' III. 44.
b) T a g a d ó i g e n é v : KL. koatá üstal k'um fáradhatat
lan kezű férfi5 IV. 116 ! E. nakwa yajtai jqmés rds'i 'szinefénye
érintetlen szép selyemöltőt' 212 | K. qolé joyttal üs tele 'vége
ér[het]etlen város támadjon!' I. 171 j É. patitá martai jelpiy
saris 'feneke mérhetetlen szent tenger' I. 140 | áwitá yqnttal,
surmá yqnttal aywtés kivol 'ajtaja láthatatlan, tetőnyílása látha
tatlan kőház' III. 352 j K. poqk'wátél k'wqltal vuor 'tobza ki
nem fogyó erdő' IV. 251 | É. dlém-pdld ndyktal yard jaykélmá
'balfele nem látszó széles mocsár' III. 303.
osztják: a) B e f e j e z e t t c s e l e k v é s ü i g e n é v : É.
iasl seyyhm iáspi ör'ddn, kurl seyyhm kurbi br'ddm a keze
megnőtt kezű fejedelemhősödet, a lába megnőtt lábú fejedelem
hősödet' PÁPAY: UF. XV. 137 | sewdl seykhm seway naj 'fürtje
tökéletes fürtös fejedelemnő' ONGy. 109 | vuesl seykhm vueédy
naj 'szépsége tökéletes gyönyörűséges f.' uo. | peykdl seykAdm
peykdy vqj 'foga megnőtt fogas állat' 252 ] kusA seykAdm kun^'dy
vqj 'karma megnőtt karmos állat' 256 i mdrkdl lákndm szárnytolla hullott' 273 | úalmdl vujdin 'nyelve vett' 162 | uyyhl vujzm
'szája vett' ( = hallgatag) 226 | pukndA ewdpm yandi-yo 'köldöke
vágott osztják ember' 255 j ort seykhm ortpi awdt 'fejedelme
sok fejedelmes hegyfok' 14 | yoil seykhm yojpi vuqs 'embere sok
férfias város' 15 [ nuwdl seykhm kul juy 'ága megnőtt vastag fa'
43 { lépsdl s. gálya megnőtt' uo. | muwdl seykhm pal ont, juydl
seykhm pal ont 'földje megnőtt magas erdő, fája megnőtt magas
erdő' 76 | jentl sukdhm l'uyki 'éle törött szerszám' 226.*)
^ T a g a d ó i g e n é v : **) K. ödeyet, pedet jügutta vos 'eine
*) Vö. még: anzdl
vuqsla
ydr juy 'bogyója letarolt
puszta csipkerózsafa' 16 (vö. lom vuqsla
yár juy 'bogyója 1.
p. zelniczefa' uo.) | nortpdl
yösla
ögol mü 'szőnyege terí
tett (?) keskeny föld' 273.
A -la tkp. a passivum képzője.
**) Vö. vöje jügutta you méga 'in ein so entferntes land,
wohin nicht mai ein tier zu gelangen im standé ist' uo. j sem
jügutta lad'ek tör 'eine so breite wasserfláche, dass sie das auge
nicht umfasst' no.

A FINNUGOR SZÓÖSSZETÉTELHEZ.

389

end- und bodenlos grosse stadt (eig. zu derén ende und boden
man nicht gelangen kann)' PATKANOV, Irtisi-osztják szójegyz. 48 |
sémet jöyotta 'a meddig a szem elér' 133.*)
*) A török-tatár nyelvekben is vannak ilyen jelzős szer
kezetek ; pl.:
b a s k i r (PRÖHLE) : qgasé béjék, jiri halkén
Bqlkan-tqu
'fája magas, földje bűvös Balkan-tau'.
k a r á c s á j (PRÖHLE): bet% ayaryan c blass' (bet 'gesicht,
gegend, farbe5, nyár- 'weiss werden, blass werden5, vö. kumük
ayaryan 'sápadt').
o s z m á n - t ö r ö k : pabugu bűjük adam 'papucsa nagy em
ber', bagasi jiiksek ev kéménye magas ház' | kokusu latif cicek
'illatja kellemes virág' | derisi kálin hajvan 'bőre vastag állat' |
gözii giizel kadin 'szeme szép asszony' | baldiri ciplak 'meztelen
lábikrájú' j jildizi düskün 'hanyatló csillagú' I jenieri sarkik ruba
'széle lelógó ruha' | basi dumanli daylar 'ködös tetejű (feje ködös)
hegyek' | basi Bagdad salli kadin 'Bagdad sálos fejű^ asszony' j
jüzü ci/te benli kiz 'kettős lencsés arczú lány' j kolu kirik isie
mis, gönlü kirik islememis ca tört karú dolgozott, a tört kezű
nem dolgozott' | gözü gök, sakali sári olandan doyan peri ola
'kékszeműtől, szőkeszakálútól születő tündér lesz' | pabugu biijüje
okút kendini 'nagy papucsúval taníttasd magad' j akcesi ak olanin bakma jüzün karasina ca fehér pénzűnek ne nézz arcza
feketéjébe' j göbeji dejirmi altun 'gömbölyít arany köldökű' ! bír
deliji ólán faré cabuk tutulur 'egy lyuka levő egér gyorsan megfogatik' | cenesi düsük koga kari 'lelógó állú öreg asszony' [ $am
janan esek atdan jürük olur 'a lelke égő szamár gyorsabb a ló
nál' | jildizi parlak 'csillaga fénylő' | saci bitmedik jetim 'haja
ki nem nőtt árva' | suju kesilmis dejirmen 'vize megakasztott
malom' | evi janmis cij'it karisi gibi jajgara eder 'ordítoz, mint
a háza leégett zsidó asszony' KUNOS, Oszmán-török nyelvkönyv
326 | gözu ak 'fehér szemű' ONGy. II. 372 | söjlejin-ki gelsin
sacé doruju 'szóljatok, hadd jöjjön a szürke hajú' 346 j götü acék
enisten gelir 'nyilt fenekű sógorod jön' 153 || pek zajif-im dajanamam, basi bagli koc gibi 'gyenge vagyok, ki nem bírom, mint
a kötött fejű kos' Adakalei török népdalok 48.
k a z á n i - t a t á r : Áymdt digan jözö kara jitte minem basi in a
'mire Akhmet, a fekete arczú neki esett fejemnek5 BÁLINT I. 18.
c s u v a s : vPK. por ftióh öj§/, por ftiófo yovél áúza tóvöttomisd 'holdarczúnaparczú gyermeket hoznék világra' (tkp. 'egyik
arcza hold, másik arcza nap5) MÉSZÁROS, CSUV. Népk. Gyűjt. II.
253 j vV. tavaj tand§s ydf pöyas, sarrí neúé vörömmlné, ik siis
•/dii kötrlné, pits sömarD\ -prímé gyere pajtás leányt nézni, a
szőkét és a magast, haja két vege göndört, orczája pirosat5 196.
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IV.
A következő két csoport a birtokos összetételek két típu
sával foglalkozik.
Az egyikben azokat az összetételeket tárgyaljuk, melyekben
a második tag egy ' t e l e ' jelentésű szó. Ilyen összetétel vala
mennyi finnugor nyelvben van, kivéve a magyart és a mordvint.
1. Vogul.
E. tqrém-üs-, yqn-üs-tail
mirén nap katént qle'it 'az isteni
város, fejedelmi város összes népe (tk. Város-tele néped') a te
kezedben van' MŰNK. VNGy. IV. 341 KL. matér-püt
üs-tail
sak'a l'áp-saurián a kik (mik) csak voltak a teli városban, mind
levágta őket' 165 || E. paul-ta'il
saw yumitá 'teli falu (tk.
'falu-tele') sok férfia' III. 388 j netá paul-ta'il,
üs-ta'il
saw
inkáján IcZwi 'neje teli falu, teli város sok szolgálójának mondja'
II. 52 ! K. p o ul-tdil,
üs-tail
klóját 'egész falu, egész város
fekszik' IV. 396 j T. nqjér-ü s-ta'él,
nqjér-p öul-ta'él
tok'wé
ülnan-mqs nqjér k'ürém pöu ánsi 'a [népséggel] teli fejedelmi
város, a [népséggel] teli fejedelmi falu, a mint úgy van, a feje
delemnek három fia van' 378 | E. ta'ilip üs ta'ilkén
ti allitawé, ta'ilip p aul ta'il k én (dim.) ti allitawé 'ím egész (teli)
városod összes népségét (teliségét) megöli, egész falud összes
népségét megöli' 233 [| E. Ás-ta'il
saw üs, Ás-ta'il
saiv paul
pupi' selém qltul . . . juwta totsanl 'az Obvidék sok teli városá
nak, az Obvidék sok teli falujának bálványka szerzetté sok va
gyonát . . . ím haza hozták' II. 75 || E. at kwol ta'il vorip ne
'öt teli házat legyőző nő' III. 359 j at kivol ta'il ale'it 'öt
házzal tele vannak5 IV. 380 | K. kwdl-tdil
k'wois 'a ház [ge
rendáinak hézagait] betöltő moha' 395 | E. mos-yum
kwol
ta'il d numén Tqrém-pdlt qs napki 'a manóember teli háza (—
a fiastyúk) szintén látszik fönt T.-nél' 310 || É. sat
ydp-ta'il
ta jinát napki 'hét teli hajó jövetele látható' II. 16 | atpén X^P~
ta'il yul 'ötven teli hajó hal' 57 || kwoss p as a n-t a'il sernél
ujil voss pinaivén 'ha teli is rakja asztalod fekete nyuszttal' IV.
33 Wpot-pol tagil
Iont, quatin 'der raum unter der diele ist
voll gánse [und] schwáne' ( = die záhne) AHLQVIST: SUS. Tóim.
VII. 129 || É. p aip-ta'il
vdtem pil 'teli bödönnel szedett bogyó
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VNGy. II. 271 | p aip-ta'il
ti vatilém 'egy teli bödönnel
szedett' uo. || ák sun-tajl
'ein ganzer scblitten voll, eine ganze
scblittenladung 5 NyK. XVIII. 159 ' dk sun tajl
sáli 'ein
scblittengespann renntiere, BO viel zu einem schlitten gehören' uo.
N. soléy-áywtés sat kwoss-ta'il
vis 'hét teli marék kova
követ vett' MÜNK. I. 129 | ne-yalt, yum yalt qln
kwoss-taílél
jq.me'im 'nők között, férfiak között teli marok pénzzel járok' IV.
64 || réyin kwol Uy/an pV ál-ta'il
álmimé juw-éáltés cfiát tele
öllel emelve lépett be a meleg báz zugába' I. 136 j qlat jiw
yürém dl-til
tülilém 'szines fát három teli öllel viszek b e ' I I I .
32 | al-taili'
jemtsét 'egy teli öl lett (gyűlt egybe)' 142 j
káyr e-t aglin
'schwanger (der einen vollen bauch hat)' AHLQV.
SÜS. Tóim. II. 14.
ák v a j-t aj l 'ein paar stiefel (ein stiefel-ganzes)' NyK.
XVIII. 159 H N. karén-ta'il
kwon-léumatiáyá f pár fülönfüggőjét
kiveszi' MUNK. VNGy. IV. 151 || sürém pássá-ta'il
Aúisréském (?)
jüntémtdlém 'kemény [bőrből való] pár kesztyűt varrt az én
Anyiszjácskám (?)' 268.
Á l l a p o t h a t á r o z ó k : É. jájém miném porát m a n-ta'il
am yüXtsém 'midőn atyám elment, én fiatalon maradtam' VNGy.
IV. 340 || KL. tör-loqmt-tail
k'ults 'egészben (v. csupáncsak)
egy rongydarab maradt meg' VogNyjár. 121 || ujné
máráut állja
teuykwén 'hogy a medve egyen meg szőröstül-bőröstül!'
126 || É. sqyá-ta'il
Mnieit 'mindnyájan sírnak' VNGy. II. 91 ||
kátán tortái pus-ta'il
alán 'kezetekben tökéletesen egészsége
sek legyetek' 17 | nauramét! pus én-ta'il
jálsán? 'gyermekek,
egészséggel jártok?' 9.
I d ő h a t á r o z ó k : E. manér mané látkát.'ile'im möl y qtélta'il 'micsoda helyre süppedek én alá már a minapában is?'
III. 113 !| KL. pes-tail tii öli 'régtől fogva itt van' VogNyjár.
117 || É. mölál-ta'il,
m öl-ta'il
'régtől fogva' 21 || am möntt a'i l láwe'im nanén, nan áném at a'ite'im 'én régtől fogva mon
dom neked, te nekem nem hiszel' uo. \\ y unt-ta'il
'valamikor
tól fogva' uo. || kwoss-y ü ú ta'il 'mindig, bármikor'
%0\\alpél
ta'il akw'-müs toy ti jqme'im 'kora reggeltől fogva folytonosan
így járok' 22.
MUNK.
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2. Osztják.
E. (AHLQV.) VOS-UA "die einwohnerschaft einer stadt (stadtvoll)3 | vqs-téAÍ ár yojem 'teli falu sok emberem5 PÁPAY : ONGy.
255 | u a s-t el sangan no/hs 'az egész város harangja szól3
PÁPAY: UF. XV. 126 | KK. kát vos tét
yadoy táda tant pöjemna vejájet 'aus mangel an nahrung wurde die ganze bevölkerung zweier stádte von hunger ergriffen' PATK., Die Irtyschqstjaken II. 34 || AK. v o s-t ét ar-yojen, pügot-tét
ar yojen
c
nuda vage deine zahlreichen mannen aus der ganzen stadt, aus
dem ganzen dorfe rufe zusammen 3 uo. 42 | É. Tandal-igi uastel mur aktds, kbr't-tel
mur aktds 'a Tandal-öreg az egész
város népét összegyűjtötte, az egész falu népét összegyűjtötte'
PÁPAY: UF. XV. 66 ü É. (AHLQV.) mü-téA 'die ganze erde' || É.
yat-teli
ár nampren tuwsm ewilt 'teli házam sok porát mi
közben kivitték' PÁPAY: ONGy. 174? \\ talán yá(3-tel
uas uelmal
r
egész ladikkal teli réczét fogott' UF. XV. 157 | xbntdy-mou lábdt
yáft-tel
olmel 'kondavidéki hét teli csónak volt' 139 || (AHLQV.)
tuit-téA 'fuhre (schlittenvoll)' || ont-%ári uoián noyá tehn
put-tel
sirtna tüllám 'erdei rénbika zsíros húsával teli egész fazekat
majd akkor hozok' PÁPAY: UF. XV. 140 || (AHLQV.)
án-tél-kcm
'so viel, wie eine schale voll'|| (AHLQV.) nali-téA
'ein löffeivoll5 | kev-án-evilt jinkna nali-télna
mása 'aus der flasche
wurde er mit einem löffelvoll wasser beschenkt' AHLQV., Über
die sprache der nord-ostjaken 6.
É. (AHLQV.) sém-téA 'tropfen (auge-voll)' \\jos-téA 'handvoll;
geschenk zur bestechung' || kus-téA, kunj-teA, kunéi-téA 'hand
voll' |! náfitdm iv% l alt el tuuásá vízen úszó fából egy ölre
valót hozz csak' PÁPAY: UF. XV. 138 | val'-juyi %ölom ál-tél
loyndltlem, üns-juyi nel ál-téln'
lonydltlem 'des wilden rosmarins(?) drei arme voll trag' ich hinein, des wachholders
vier arme voll trag' ich hinein 3 ONGy. 234.
AK. ái %ui jástöt taí-tet
ár /ojet, moi tét ár yojeta
'der jüngere mann sagte den zahlreichen mánnern der ganzen
kriegsschaar, den zahlreichen mánnern der ganzen freiwerberschaar 3 PATK. II. 62 || KK. vocum-vőrt-iga cáca voc jeni yareja
évén ene kastem
tét mun tekasteu 'zu dem schönen platz der

A FINNUGOR

393

SZÓÖSSZETÉTELHEZ.

stadt des stadtfürsten zogen wir mit einem vollen zugé von
jungfrauen' uo. 202.
AK. pidkema péra evétmen, pockaida sotageten yüt
üges
tét nöga 'alles fleisch von sechs ochsen, nachdem es in kleine
stücke geschnitten ist, salzet in tonnen ein' PATK. II. 130.
I d ő h a t á r o z ó k : E. id sl-telna,
nöbtdl-telna
iiyli
pidilnam yni ii%li pidityiis '[hisz] reges régtől fogva [úgy van,
hogy] a fiatlanná lett ember fiatlanná lett' PÁPAY: UF. XV.
148 H yadaidl louel ai-telna
énmdltsdll 'asszonynénje kiskorától
fogva nevelte' 16 || murj ilbi-telna
tamás svuSn an' uandiiisu
'mi ezelőtt ilyen nyírhéjedényt nem láttunk 5 87 || sitté Ina lou
il-yöi}s 'erre aztán ő lefeküdt' 55 |] tvida pitmdm-telna
yoliby
pela uet tvl-keml iis 'mióta viselni (tk. bírni) kezdtem, huszonöt
éve annak' 79 || ma o lm d m-t e In a idy'gdm sinidé uer an' uérds
'mióta csak vagyok, a vizem ilyen dolgot még nem cselekedett'
170 \\ yőlmem-téln
a 'mióta hallottam' ONGy. 154.
Á l l a p o t h a t á r o z ó k : E. aldm-t élna
kamdn etlem
'álmos észszel kimegyek' ONGy. 18 \\ lip e s-t élna kamdn etlem
'meztelenül kimegyek' uo. || atdm né atdm-telna
lila 'tisztá
talan (tk. rossz) nő tisztátalan állapotában eszi' 235 || üli né
til i-t élna jésla cszülő nő tisztátalan állapotában issza' uo.
(tili-tél ua. .238) || aj mq,jp,dr-posyem Aovatdn vqj
AOvat-téAdn
vqpm vaj pelkdAa kdrimdA 'kis medvefiókám nagyságos állat
nagyságában ősz állat felére változott' 251.

3. Zűrjén.
V. gid-tir
iz a étik bei 'egy akol tele juhval, de csak
egy fark' ( = a kenyérsütő lapát) FOKOS: NyK. XLI. 303 (vő.
LYTKIN: SUS. Aik. X. 36) || P. poz tir jörtöm kurög cocköm
'bezárva egy egész fészek fehér tyúk' ( = fogak) EOGOV : UF. II.
(i7 || V. zalav ka-tir
je.dzid t'sipan 'egy láda tele fehér tyúk
kal' ( = fogak) NyK. XLII. 303 || AS. sunalabié tir jegld cipan
ua. LYTKIN: SUS. Aik. X. 36 |l tasan menim búréi tir a jörtöd
dorsaú; i-etcan menim búréi
tir a jörtöd dorö 'wünsche mir
deinen segen, dass ich von hier von vollen kornkasten wegkáme, dorthin zu vollen kasten' uo. 61 || V. (FOKOS*) kud-tir
*) Szíves közlés.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLII.

27
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seg rteli kosár bokacsont' || sije v edr a-tir
va vais fő egész
vödör vizet hozott' || doz-tir
v. doz-tir
is Uernila vais cegy
egész edény téntát hozott' \\ stgkan-tir
v. stgkan-tir
en va
vais' 'teli pohár vizet hozott' || KP. mesék
t&r zyr kiélés siló
éerébéclo vdjetom pónda 'einen sack voll hafer schüttet sie vor
ihn. vor den hengst, als lohn dafür, dass er die tochter gebracht hat (eig. für das bringen)' GENETZ : SUS. Aik. XV r 37 |
(WIED ) dod'-tyr
'schlittenladung, fuhre'.
ötik kiv-kö-taj, völi, suas — kikminda-taj, völi, vaján, mo zdor
tirad
vaji sój r wenn sie nur ein wort sagte, so brachtest du
doppelt so viel, ein schoosvoll tragend' LYTKIN : SUS. Aik. X.
43 || (WIED.) morös-tyr
'schoossvoll, tracht, last' (morös
c
brust') || V. (FOKOS) ki-tir 'eine handvolP j s o d'z-tir
denga
'beidé hánde voll geld' || Igstid-kg té§(t8$d tusangjgn, sistgm-kg
vistgm li-éemangjen abi ne tenad li-tir
vemangi, abi ne tenad
kujsik-tir
jájangi! 1 r mit deinem schönen, schlanken körper,
mit deinem kráftigen, gesunden leib sind deine knochen etwa
nicht voll mark, ist deine haut etwa nicht voll fleisch!?' WICHM.
SUS. Aik. XXI 3 . 32.
I d ő h a t á r o z ó k : V. (FOKOS) me lun-tir
gutditi fén
c
egész nap sétáltam' lun-tir
u^lzalg egész nap dolgozik' j P.
c
me vun-tir
jör kéri egész nap kerítést csináltam' EOGOV: UF.
II. 62 | KP. sída moréi bókon pukdlas lun tor rsie sitzt den
ganzen tag neben einem baumstumpfe' GENETZ: SÜS Aik. X V r
37 (WIED.) lun-tyrj
ön cim laufe eines tages'.

4. Votják.
jumsasez pd tu£ pici, suldirez pa korka-tir
'a jumsáló
igen kevés, [de] vígságukkal teli a ház' MŰNK. VNH. dal 189 |
kisno-murt verani bittimtá cistozi kor ka-tir
serdktil'l'am de
még csak be sem fejezte szavát, s valamennyien oly hahotába
törtek, hogy rengett bele a ház' 143 | kor ka tiros
ess van
'die stube ist voll kamerádén" WICHM. SUS. Aik. XIX. ráts.
c
112 | poféi kor kai ez dzorgitiiez tjros
eine kleine stube voll
sperlingen' ( = die badestube) uo. 420. sz. | kor ka t érős ad
vijoséd Sugiékozé medam anakajá cteli házzal való fiaid vereked
nek talán anyácskám?' MŰNK. dal. 204 || kwa-tir
semjadn
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ulni-vilni bur sudda sot! add jó szerencsédet, hogy egy teli
kwa családdal élhessek, lehessek5 im. 3 a) || lud tir
kabáns,
kenős
tjr iu'e! gid tjr íivote, sikjs
tir uksoe I p urud
tjr isorige, korka ug ter serniae! cdas féld ist von meinen getreideschobern voll, die scheune von getreide! die stálle sind
voll vieh, die schatulle ist voll von geld! mein teich ist voller
fische, meine familie hat kaum platz in meinem hause!' WICHM.
SUS. Aik. XI. lied. 439 || kor-gid tiros vául'osti, odikss nuiiékom
la bére 'dein stall ist voller pferde, eines nehmen wir jetzt
heraus" uo. 275 || sikis
tirzá
nuiékom, kanos
ttrzd
keltiskom 'a teli ládát elvisszük, a teli csűrt itt hagyjuk' MŰNK. d.
105 || sindik
no tiros
töd'i dera 'die kiste ist voll weisser
leinewand' WJCHM. SUS. Aik. XI. 1. 325 \\gur tir valldn petiz
4og cteli kemenczelónak füle szeg5 ( = réparétes) MŰNK. tm. 58 |
gur tiros
pirog, suuen soraz koudi rder ofen ist voll pasteten,
unter diesen ein laib' WICHM. SUS. Aik. XIX. r. 73 || gigol
tir os koskoz 'teli $. bika járkál' MŰNK. tm. 20 |
díi&ou
tiros
oz koskoz c unter der pritsche zieht der krieg hin'WICHM.
SUS. Aik. XIX. 239 | d'jiíol
tiros
ted' sel'ep cder unter der
pritsche befindliche raum ist voller weisser holzspáne' uo. 7 |
död'i tiros
keldskini puksem fwir setzten uns in den schlitten,
der voller menschen wurde, um den berg hinab zu fahren' XI.
1. 317 || soli Vu murt sotám pester-tir
agir ca Vu-murt egy
teli kosár szenet adott neki' MŰNK. 114 || vedrá-tir
vudn
adamilan mirdan pottdm tilaz kistoz cegy teli veder vízzel leönti
az embernek nehezen meggyújtott tüzét' 139 | kutem
vedrac
tir vinaiez er ergriff den eimer voll branntwein' WICHM. SUS.
Aik. XIX. 128 |l hektée
tir vinaie cdie tonne voll von brannt
wein' XI. 1. 440 || ad'ami Vu-murtles uksozd aslaz i slapá
tira z-gind kuram caz ember a Vu-murt-tói csak egy teli kalap
pénzt kért magának' MŰNK. 112 | ukso-ká sotiskodé, vaja
silapa
téros -ha pénzt adtok, hozzatok egy sapkával teli!' 91 || nulásmurt soldatlé iz e-t erős azves kuzmaz caz erdei ember egy teli
sapka ezüstöt ajándékozott a katonának' 116.
so gorsokjossd vuzasa semjdez-no kot-tiro
lusal cha ő a
fazekait eladogatja: családja is jól lakhatnék' (tk. cteli hasú
lenne') 143 || zivotmí im-tir
bastiz kustdm turindz 'marhánk teli
szájjal vette az elébe dobott szénát5 MŰNK. VotjSz. 45 || gide
27*
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jnrtem Mivotmi pin-tir,
im-tir-ke
bastiz kustem turjnez, kuroiez cwenn unsere in den viehstall getriebene herde die záhne
u. den mund voll dem ihr ausgestreuten heu nimmt' WICHM.
SüS. Aik. XI. geb. 40.
5. Cseremisz.
nyK. sizdn^-goltSsSm, port
tsits
sdkxs ftele saya'l-smdzdn
f
ich nahm einen geruch war, die pörte ist voller rauch' EAM
STEDT : SUS. Tóim. XVII. 186 | kama'-yUs sg&s port
tsits
láktdn sindz9n pörtdskd f aus dem ofen füllt rauch die ganze
stube' 185 | port
tsits
s§ts fíeh 'die ganze stube ist schwarz
von russ' 140 [ kCar. törzaz'a't uke', opsaia't uke', port
tic
c
Isa'tok kia ohne fenster ohne türen, ist die stube voller leute'
( = die gurke) POEKKA: SUS. Aik. XIII. tm. 119 pörtem
tic
una'uh, iktdzdma't om pa'U cmein stübchen ist voller gáste, keinen einzigen kenne ich' ( = ua.) tm. 33 || ce'rkd tüc ka'fok,
okna'ZJ uke' cdie kirche ist voll menschen, aber hat kein fenster3
( = ua.) tm. 62 || tu'íhrn i'ddm tic kandcn sdndena't, ka fia nem
optena't cwir stecken die tenne voll u. machen euch einen schober' 21 i| kUr. sarai
tits
südözS, alasam ok kots a csűr tele
[van] szénával, a herélt lovam nem eszik [belőle]' WICHM. NyK.
XXXVIII. d. 13 H kUfa id9m köryö sumo-perkem joden, ko&la
tic müks-perkem joddri, kuydzan rdskal den sandák
tic sijftundg kazina-perkeddm puyecet ile mandn joddn kumales 'um
reichtum an korn auf der tenne, um einen solchen reichtnm
an bienen, dass sie den wald füllen, um reichtum an geldschátzen für das wohl des kaisers bittend ruft es dich an' PAAS.
KSz. II. 129 |! kP. sonddk
tic aksam opten, tohn 'den boden
der truhe mit geld anfüllend mögé man zurückkehren' GENETZ :
SUS. Aik. VII. 60 [! nyK. fie'dra tsits-ok
(390t cder eimer ist
voll wasser' EAMSTEDT: SUS. Tóim. XVII. 152 || kP. üstel{ydnd)
tdde, üstel tdde, üst el(-ydna) ticak
si tdde rdieser tisch, o dieser tisch, dieser tisch ist voll von leckerbissen' GENETZ : SUS.
Aik. VII. dal 8 || kUr. küsenem
tits
mü-yündem űlS, tanem
ok koís ca zsebem tele van mézes kalácscsal, a szeretőm nem
eszik [belőle]' WICHM. NyK. XXXVIII. d. 13.
kUr. up'Psam

tits

somakem üld, pngam

ok kutfrd 'a
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szám tele van [szép] szavakkal, az ángy szeretőm nem beszél
velem' uo.
* * *
Ez összetételek közül a vogul és osztják nyelvbelieket
BUDENZ idézte először a magyar -stul, -stül ragról irott czikkében (NyK. XVIII. 159), azután pedig SZIL A sí foglalkozott velük
«A finnugor névszói összetételek. I. Névszói összetételek a vogulban» czímű tanulmányában (NyK. XXVI. 146, 179), a ki már
néhány votják adatot is megemlít. SZILASI jelzős összetételeknek
tartja őket, melyekben a jelző főneve után áll. Ilyen összetéte
lek mindenesetre vannak a finnugor nyelvekben, mivel a jelző
csakugyan követheti néha a jelzett szót (1. fönnebb 384. 1.).
Ha azonban az idézett példákban a c teli'-t jelentő szók alkal
mazását jobban megvizsgáljuk, nyomban érezzük, hogy bennük
a c tele' szó nem melléknévül, hanem főnévül használatos, még
pedig : cfülle, vollheit, voller inhalt, so viel nötig ist, etwas zu
füllen, so viel als raum hat, die grösse' (ERWAST, Finnischdeutsches wörterbuch 694, WIEDEMANN, Wb. d. ehstn. spr.
1252).*) Ha mármost ezeknek az összetételeknek a második
része főnév, akkor csakis birtokos összetételeknek tekinthetjük
őket. Hogy a dolog valósággal így áll, azt a f i n n nyelv kétség
telenné teszi, mert a finn példákban a birtokviszony jelölve is
van az összetétel első elemén a genitivus -n ragjával.**)
6. Finn.
c
rahvasta kootaan herraa, talonpoikaa linnan
taysi
egy
5
egész várra való népet: urat, parasztot gyűjtenek össze Sat. II.
c
110 | akkaa salin
taysi
egy teremre való asszony" I. 2 33 j
saapi vierasta salihin tuttvja tup ansa
tdy en, lauts an
táyen
laulajoita 'vendéget kap a terembe, egy egész szoba
ismerőst, egy lóczára való énekest" Kant. 3 I. 112 I hevosia

*) Vö. terve nyt piha táysinesi,
. . . terve vaja
taysinesi
'üdvözlégy most udvar, félszer, mindenestül, a mi csak
benned van' Kai. XXV. 211.
**) Csodálatos, hogy SZILASI nem ismerte föl ez összetételek
ezerkezetét, pedig ő is idéz néhány finn példát.
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t a Ilin tdysi
'egy tele istálló ló3 III. 35 | nautoja nav etán
táysi
'egy tele istálló marha' uo. | táyden
t a n hűen ajoi
hánelle lammasta 'egy akolra való birkát hajtott neki' Kans. I.
344 | heitá kun kerdytyy siihen pihan
tdysi
'mikor közülük
ott összegyűlt egy udvarra való' Sat. II. 73 supun
tdysi
sulhosia 'egy szugoly legényke' Kant. 3 I. 190 j no olihan tdssd
juotavata jarven
tdysi
'no hát volt ott inni egy egész tóra
való' Sat. II. 187 | sai perán
tdyden
kiiskid 'fogott egy teli
fenék sérinczet' Kans. I. 261 j laivan
tdysi
laskimia 'egy
egész hajó hálónehezék' Kai. XVIII. 125 sain verta
venehe'n
tdyen
'kaptam vért egy csónakra valót' Kant. 3 II. 320 j tuopi
tyhjed valetta, korjan
tdyen
luottehia 'hoz hiú hazugságot,
varázsigét egy egész kosárral' Kai. XVIII. 025 | se kasvoi sen
tynnyrin
tdyt eiseksi
'úgy megnőtt, hogy megtelt vele a
hordó' Kans. II. 69/70 | kun ei tuotane olutta, kannettane kannun tdyttd
'ha nem hoznak sört, nem hordanak egy kanná
val' Kant. 3 II. 239 | sain kalqja saavin
tdyen
'fogtam halat
egy csöbörre valót' III. 101 | kiulun
tdysi
kyyneleitá 'egy
puttonyra való könny' 24 poimi.. .siestarloita seulan
tdyen
'szedett egy szita feketeszőllőt' 105 j ota kultia kupilla, hopehia
huokin
tdysi
'végy aranyat egy csészével, ezüstöt egy nemezsüveggel' 54 | minulla on koko pussin
tdysi
hyviá konsteja,
ja keinoja 'nekem egy zacskóravaló jó fogásom és módom van'
Kans. I. 111 i mies silloin otti heiltá huop ahattuns
a táyd e n hopeita 'az ember akkor vett tőlük egy nemezkalap ezüstöt'
Sat. IV. 137 | annan kultia kypárin, hopeita huovan
tdyen
adok egy sisak aranyat, egy nemezkalap ezüstöt' Kai. III. 411.
v ats an-tdy en vaikeutta 'egy has (teli) nyomorúság'
Kant. 3 II. 43 j teki poikoa yheksdn yhtená kesdisnd yönd, . . .
yhesta vaisan váestá, kohun
tdyestd
kovasta 'egy nyári éjjel
kilencz fiút szült . . . egy hasbeli népből, egy kemény méhbőF
Kai. XLV. 153 j kuvuu-táysi 'der kropf voll' | syntiá
gyámén
tdyen
'egy egész szív vétek' Kant. 3 II. 93 [ annettiin viinaa
pdán táysi
'adtak bort egy egész fejjel' (tkp. 'fej-tele') Kans.
II. 27 kiljaisi kit an s a tdyen,
suun s a tdyen
suitsaliutti
3
torkaszakadtából kiáltott, teljes szájjal ordított' Kant. III. 18 j
viel' ois viiellá vihoa, kuuellaki kulkun
tdysi
'még lenne öt
ember]nek haragja, hatnak is egész torokkal' II. 88 |
sarven
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taysi
ohrasia egy szarvnyi zab' III. 8 | muüV on pitkát piipun
varret, kopat kopran
tdytehiset
"másoknak van hosszú pipa
száruk, markot betöltő kupakjuk' II. 298 | kouran taysi 'marok
nyi' | minulla on pivon
taysi
mar jója 'nekem egy marok bo
gyóm van' BUDENZ, Finn nyelvtan 2 86 | taittoi... sylin
táyen
3
vastaksia 'letört egy ölre való seprűágat' Kant. III. 9 j poltin
oman puolisoni, sytytin syleni
táyen
'elégettem a saját fele
ségemet, fölgyújtottam ölbevalómat5 35.
é s z t : Iqeva-töié 'schiffsladung' WIED. Wb. 1252 j klázitaié öLut ein glas bier' Gramm. 618 | kaks köti-, v. korvi-táit
öunu 'zwei sack- od. korbvoll ápfeP AHRENS, Gramm. II. 22 ||
kőhu-taié 'der bedarf zu einmaiigem essen5, kohu-t. sdma 'satt
werden' WIED. Wb. 404 | pea-taiz 'rausch', pea-taie
jöma 'so
viel trinken, wie zum berauschen nötig ist', pea-taie nutma
'sich recht ausweinen' 1252 sü-tqje
tahan ma sulle kiill anda,
aga mitte pe_a-tait
'einen mundvoll will ich dir wohl gebén,
aber nicht einen kopf voll (d. h. so viel, um dich zu berau
schen)' 1253 j vötan sü-tüje
leiba 'ich nehme einen mundvoll
brot' Gramm. 617 j kas anti kaa snutáis
viina 'wurde auch
ein mundvoll branntwein gégében?' AHRENS II. 47 | mind sain
ju suutáie
'ich bekam schon einen schnaps' uo. [ suutáis
soolast on parem kui mau-tais
magedat 'ein mund
voll salziges ist besser, als ein magenvoll ungesalzenes' 22 J
hea lőua-táié 'ein guter schluck' (l. 'kinn') WIED. Wb. 1252 ;
)iina tqiz 'ein weniges, ein bischen (besonders, wo mehr erwartet wurde)' uo.; ei nina tőit adja 'nicht eine nase voll, nicht das
geringste' 7-59 silma-taié 'trumm, so viel zwirn, wie zu einmaligen einfadeln gehört' 1253 | pihu-táiz 'eine handvoll' (p.
'handfláche') 897 I sülé tőié 'schwangerschaft' 1215 j p
ihu-tqjz
nciha on enam km süie-taiz
kulda 'eine handvoll sehen ist
mehr, als ein schoosvoll hören' Gramm. 441 [ jala-táiz 'fusslánge, -breite,. schritt'; ei könni enam jala-tqj,t
'er geht keinen schritt mehr' j té vaga sant, ei sa sqita jala-tait
'der
weg ist gar zu schlecht, man kann keinen schritt fahren' Wb.
1252 | üks jala taiz mád 'einen fuss breit lanSes' 151 \ jalatöiz
nqelu 'so viel nágel, wie zum beschlagen eines fusses
nötig sind' 1252 I piha-taiz, kere-t., naha-t. 'ein buckelvoll
prügel' (p. 'oberrücken, schulter', k. 'körper, leib', n. 'haut')
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1252 i kére taiz peksma 'tüchtig prügeln", te sqi mitu
keretöit
'er bekam manche buckel voll prügel' | ölen ama kére
tőié
sönud 'ich habé mich ganz satt gegessen' 291 j kaks
m eh e-t ojt vőrku 'zwei strömlingsnetze an einander geknüpft'
(m. f mann, kerl') 1252 || jala-táis, hobuse-táis naelu 'ein hufbedarf, eines pferdes bedarf nágel' AHKENS, II. 22.
vazika-taié liha 'ein kalb voll fleisch (d. h. ein ganzes
kalb)' WIED. Wb. 1253 lamba-táiz villu 'ein vliess wolle' (Z.
'schaf') 1252.
krazi-taied 'wollflocken zum spinnen (so viel wolle, wie
auf ein mai zum kratzen genommen wird)' (k. 'wollkratze')
uo. | kasuka-táis nahku 'ein pelzbedarf fellé' AHRENS, II. 22 |
küe-taié kalevit 'ein rockvoll tuch' WIED. Gramm. G17 j kaks
mütsi-tgit riet 'zeug zu zwei mützen' 1252 \ sárgi-táis riet 'leinwand zu einem hemde' AHRENS, II. 22 isa laenand ühe
ratta
táié rauda ara cder vater habé einen radbeschlag eisen ausgeliehen' uo. | vankri- od. vehmri-taié rattqid 'so viel ráder, wie
zu einen wagen gehören' WIED. Wb. 1026.
tall on kidl o ma taté riadd 'er hat wohl kleider genug
zu eigenem bedürfniss' | ma kasvab ikka oma tőit
'das land
trágt immer sein quantum' 1252 meje taté sáb kidl 'so viel
zu unserer befriedigung nötig ist, wird man wohl bekommen'
uo. | se-taié 'so viel, wie dazu nötig ist3 uo. \\kolm tőit
met
ja yks tájé vet 'drei treile honig und ein teil wasser uo.
Evvel a finn szerkezettel TÜNKELO is foglalkozott «Alkusuomen genitiivi relatiivisen nimen apugloosana» ez. munkájá
ban ( 1 8 0 - 1 ) . Köz- és ősfinn típusnak tartja és a finnen és
észten kívül még a következő lív adatokat idézi: mits kuots tata
teig vuot sakuorrdndd 'wie viele körbe ihr da aufhebet' (Máté
XVI. 9. 10.) ! ? üks krüs tavz vita 'ein krug voll wasser5.
7. Lapp.
A lapp nyelvjárások közül csak a 1 u 1 e iben találtam a
következő három példát: nalme tievva 'ein mundvoll' WIKLUND :
SUS. Tóim. I. 144 | vanas tievva és vattnasa tievva cein boot
voll' (vanas, tő vattnase- 'boot') uo. | cudlama-tievva 'falté'
(cudlama- 'knoten') uo. 161.
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Mint ismeretes, a lulei-lapp nyelvben a genitivus ragja
általában lekopott és csak néhány szónak van a genitivusban a
nominativustól eltérő alakja. A három adat közül az egyiken
(vuttnasa-tievva)
megállapítható, hogy genitivus, s így a lapp
nyelv is azt bizonyítja, hogy a tárgyalt összetételek birtokos
összetételek.*)
V.
Eendkívül jellemzők a fgr. nyelvekre nézve azok a birto
kos összetételek, melyeknek második része egy-egy helyzetet
jelentő szó, mint pl. al, föl, elő, mög stb. Az ilyen összetételek
*) Megvan ez a szerkezet a török-tatár nyelvekben is. Pl.:
c s u v a s : aT. /urán
tulli
SÍ>{ éákr§m 'tele kazán tejet
akasztottam fel5 MÉSZÁROS, CSUV. Népkölt. Gyűjt. II. 67 | íveslv§s tulll
sáré mejre 'marok-marok teli sárga mogyoró' 133 |
éÉif kajzd pirátper, kurzá jül§r kus-tulll
'hogyha mi el
megyünk, nézzetek szemetek-telve' 161 | jijnázema/
miy/ajla
loam
tulll far loat cvőcském Mihály ölbe férő (ölelés-tele)
leányt kér' 188 | taGana
tulli
t§r§ siv vuJGenattá teG§nat
'teknő teli tiszta víz himbálózik és kidül' 212 turDa
tulll
tur latá /al' turDaspék t§raske 'két rúd közét megtöltő (rúd-tele)
pej ló, most húzni szeretne' 213 j vP. koré ok toll lldem larat
'fazékkal teli arany fekszik (ül)' 443 j vV. por joman kajzá
ükndúé joman
/övei'
tolli
llDgm sarelzá viroat' 'kidőlt egy
tölgyfa es tölgyfa-odva-teli arany sárgulva hever' 460 || aT. 'gj/§
líiléi kas tulli,
kamna virtsa, sivras-sl? 'jön az álom, tele a
szem [vele], lefeküdve, kivel kellene aludni' 92.
o s z m á n - t ö r ö k : sise dolu amberije icilmez 'teli palaczk amberit nem ihatni' KUNOS : Oszmán-török Népkölt. Gyűjt.
II. 293 \\ gemi gelir janasér. ici dolu camasér 'jön a hajó kö
zeleg, fehér ruhával tele' 211 j kaledm inis binis,
cevrem
dolusu
jemis 'várból való felszállás, kendőm tele gyümölcs
csel' 224.
k a z á n i - t a t á r : ura m nari
tüll cokor, kizlari bar-da
sukir 'az utczájok teli gödörrel, a leányaik mind vakok' BÁLINT,
Kazáni-tatár nyelvtanulmányok I. 13 j Kacimardáge ánekajnen
ece túli köjök ter 'a kecsimeri anyának szíve tele fájdalommal'
18 j öjlarená kergácen sandlkni acib karaján dej, karosa
sandik
túli altin belan kömös dej 'midőn a házban a ládát kinyitották,
látják, hogy a láda tele aranynyal és ezüsttel' 47. (Hasonló
példák vannak a votjákban is; 1. föntebb )
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azért is nevezetesek, mert ezeknek ragos alakjaiból vált ki a
névutók legnagyobb része.
1. Magyar.
a l : ajtó-alja 'küszöb" PÁRIZ-PÁPAI BOD (NySz.) | ámyékajja 'félszer, szín' Székelyföld, MTsz. | bárd-alja 1499, bárd-alja
erdő 'ein stück waldes, welches ein mann in einem tagé mit
einer axt aushauen kann' OklSz. bőralja: bőr alját el-futó
senyvedt vizi-kórság: anasarca PÁPAI-PÁRIZ—BOD, NySz.; bőr
aljai 'unter der baut befindlich': bor ally ai tetű MISKOLCZI, NySz. |
csap-alja 'hordócsap alá tett edény, kádacska' Somogy m., Tsz. |
derék-al, derék-alj 'unterbett' OklSz., NySz. ! eke-alja: egy királyi
eke alja aratrum regalis mensurae; raorgen, joch'; három eke
allyanal több leszen 'ultra tria aratra' NySz. esztérha-alja NySz.,
esztré-djja Komárom m.. szerhajja Abaúj m. MTsz. 'eresz alja' |
fal-al Torna m., far-atya Brassó m. 'ház fala melletti töltés'
MTsz. [ fej-al, fő-al (feyel, fiaalj, fival, fywal, füvaly, fő ally a,
fő ally, fual NySz.; fewal, feal, feval, feyal, few oly, fejel[-hajak]
OklSz.; féhő, fej-all, fébó, fej-el, fej-ell, févaj, févajj, féval,
févalja, févaly, fe'vó, févó, fial, pépó, pe'vó, pévalykó MTsz., fejeiké
c
GVADÁNYI NySz.) l . párna, vánkos NySz., OklSz., MTsz.; 2. ruha
tekercs, a melyet a fejen vitt teher alá tesznek; 3. tűzgyújtásnál
keresztbe tett darab fa, a melyre a többit hosszában rárakják ;
4. szőllőlugasok melletti földtöltés; 5. megrakott szekérnek egyik
szárnya, csúcsa; 6. a földnek keresztben szántott széle, vége;
7. szőllőnek fölső vége' MTsz. fenyü-alla Zala m. Hetes, fenyalla Vas m. Őrség; Göcsej ; fény álla-gomba 'fenyő alján termő
gomba, fenyő-gomba' MTsz. ! fold-allyai (kamarácska) 'unterirdisch' NySz. | góc-al, góc-ajja, góc-alja 'kemencze alja, vagyis
a szobai fűtő kemencze egják végében belül levő ülőhely' Szé
kelyföld, MTsz. j hadnagyság alja 'centuria; bataillon': hadnagsagom allya NySz. | ház-ajja 'a ház körül a fal tövében levő
föld' Székelyföld, MTsz. | Hegyalja \ hón-alja, hón-alj, hón-al
(holnaly, hónallja, holna allya, hálna allya, bűdős hólnaljú ember
NySz.; hóny-aj Szilágy m., huny-alj Moldvai csángó MTsz.)
'achselhöhle' | ing-alj (irig-aj, ing-ajj) 'pendely' Székelyföld,
MTsz.; engalya (!) 'unterhosen' NySz. kapitányság-alja 'centuria;
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bataillon' NySz. j kar-alja (karallya) 'raum unter dem chor'
NySz. j karé-alj 'rosta-alj' Székelyföld, MTsz. i kasza-alja cein so
grosser teil einer wiese, welche in einem tagé mit einer sense
abzumáhen ist" OklSz., NySz. J keméncze-alj (keméncze-aly, keménczeall) 'der untere teil des ofens' OklSz. j Keménes-alja \
kert-allai nóta Vas m.; kertaljasi 'kertek alján lakó, a kertalji
dülön lakó (ember)' Hosszúmezö, MTsz. kés-alja 'levágott szőllőkarika5 Székelyföld, Tsz.; kés-alja-fa 'talea, resex; rebschoss'
PÁPAI-PÁRIZ
BOD, NySz. j kornyéta- alja 'manipulus; bataillon'
NySz. j Idbaljáz 'lábatlankodik, láb alatt van' Gömör m., Tsz. j
márc-alja 'hefe des methes' OklSz. j nyár-álla 'gombafaj, mely
leginkább a nyárfa tövén terem' Göcsej, MTsz. | oszkotárság-alja
'herde je eines hirten' OklSz. j pád-dl, pdd-djd 'a ház eleje az
utczán' Szlavónia, MTsz. | pest-alja 'kemencze alja vagyis a
szobai fütökemencze egyik végében belül levő ülőhely5 Székely
föld, MTsz. rag-ál, rag-aly, rag-ajja e l . a ház padlásának az a
része, a hol a tető a falat éri; 2. eresz' Balaton mell., Veszprém
m., Tolna m., Somogy m., Zala m., Fehér m., Kiskunhalas,
MTsz. | égy rosta-ajj búza 'annyi búza, a mennyi a kirostálás
után a kézi rostában marad ikbl. fél szakajtó)' Czegléd, MTsz. |
sod-alja 'kemencze alja (a szobai nyitott fütökemencze alatti
üreg, a melyben tűzifát tartanak)' Háromszék m., MTsz. | Sókor6alja | szap-al, szap-alja, szapp-allya 'kemencze vidéke' Palóczság,
MTsz. | száz-alja, század-alja 'centuria; bataillon' NySz. | szék
alja 'distrikt, stuhl' NySz. | szín-ajj 'szín, kocsiszín, fészer' Há
romszék m., MTsz. j szoknya-alja 'unterrock' NySz. j szomogyalla
Répcze vid., somogy-ajja Vas m., zomogy-alja Kemenesalja 'eresz
alja, a padlásnak a födél és padlat érintkezésénél levő szöglete'
MTsz. | szöllally, szeőllally 'szőllő-alj' Palóczság, MTsz. j talpaljányi 'fussbreit': egy talp allyané föld NySz. | teknő-alj-fa 'szán
talpnak való fa' Cserhát, MTsz. | telek-alla 'a ház végében levő
földek' Vas m., MTsz. | témác-alla 'ereszalja, tornácz' Mosony
m., MTsz. j tized-alja 'decuria; zug' NySz. I torka-ajja, tork'-alja
Czegléd, tork'-alja pecsenye Heves m. 'a sertés torkánál levő
kövér hús' MTsz. | egy tyúkólja tojás : a mennyi egy kotlóstyúk
alatt van Mezőtúr, MTsz. ! üstök-álla 'a szalmatetőnek a tűzfalon
kívül eső része, mely deszkával van födve' Dunántúl; Vas m.,
MTsz. J vaj-ajja, vaj-álla, vaj-olla 'a kifőzött (kiolvasztott) írósvaj
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üledéke' Eépcze vid.. Vas m., Balaton mell., Czegléd, MTsz. |
vár-alja 'gegend unter der burg, die unter der burg liegende
gegend oder ortschaft' OklSz., NySz. | zászó-alja 'bataillon' NySz.
f ö l : ház-joli, ház-feli cdach eines hauses' NySz. pálhásc
föle az öregháló fölső, párás kötele, háló föle' (pálhás caz öreg
háló föle') Bodrogköz, MTsz. suba-föl, suba-feli: subafölnek ualo
uörös bársont OklSz. | tej-föl, tej-föle NySz. (té-fel, té-fö, té-föl,
té-föll, tejfü[t], tié-fü MTsz.) 'milchrahm, sahne'.
e l ő : böjt-elö 'zeit vor den fasten' NySz., '? februarius'
OklSz. | homlok-eló 'diadém, stirnbinde, stirntuch, stirnriemen'
NySz., OklSz. | kézelő NySz. (kénzellő Répcze vid., kénzellüő Vas
m., MTsz.) 'manschette' | réz-elő Szolnok-Doboka m., réz-eleje
Czegléd, Kiskunhalas fa kisüstös pálinkafőzésnél az először le
folyt pálinka' MTsz. szügy-elő NySz. {szigy-elő, szigy-elé OklSz.)
^brustriemen' j Száddö (falu Abauj-Torna megyében).
m ö g : Ham-még (Csallóköz) Nyr. XLI. 412 j hégy-mög,
hégymég 'bergseite' OklSz., Hégymég (puszta Hatvan mellett) j
Herendmége, Kertmégi, Kiserdőmégi, Magyalmégi,
Miklármégi,
Nagytómegi, Nyirmégi. Pósamége, Szilasmégi, Szilvásmégi, Vármégi OklSz.; - - pesmég: Hozd ki a pesmég megöl a bal szemét
annak a leánynak Magy. Népkölt. Gyűjt. X. 223.
u t ó : szekér-utó 'hátsó fele a szekérnek' Háromszék m.,
MTsz.
b é l : Bakonybél j dió-bél 'nusskern' OklSz., dióbél-tincs
'diógerezd' Székelyföld, MTsz. j fa-bél 'kern' PÁPAI-PÁRIZ BŐD,
NySz. gyertya-bél "docht' OklSz., NySz. kenyér-bél 'brotkrume'
NySz. | mandola bél 'mandel' NySz. szita-bél 'egy szitára való'
Szlavónia, MTsz. tányér-bél (tányír-bél) 'napraforgó' Veszprém
m., Tolna m., Komárom m., Érsekújvár, MTsz. zsák-bél csepüből font durva fonál' Pest m., MTsz.
k ö z : Bodrog-köz ! Csalló-köz. | Csiliz-köz \ erdő-köz : erdew
ketvz erezthwynnek kyth hynak VERBŐCZI, NySz. föld-köz czwischengebiet' OklSz.
hegyköz 'regio intermontana'; hegyközi
'intermontanus' NySz.
hét-köz: heethkewz wasár VEKBŐCZI,
NySz.; hétkozbeli vásárok 'fora hebdomadalia' uo. | hó-köz cinterlunium; neumond' NySz., hóközi 'intermestris; neumondlich'
NySz. | idő-köz 'spatium temporis, intervallum' NySz. ] kapu-köz
'torraum' NySz., OklSz. | Mura-köz oszlop-köz r intercolumnium ,
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zwischen zwei neben einander stebenden saulen' NySz. i Rába
köz | Sziget-köz 'insula com. Posoniensis' NySz. | váll-köz 'der
teil zwischen den schultern 5 NySz.
k ö z é p : böjt-közép 'mitten in der fasten' NySz. | szár-közép
'média pars cruris' NySz.
2. Vogul.
f ö l : T. (MŰNK.) tös-nume-pon 'bajusz' (tkp. 'száj-fölötti
szőr') VogNyjár. 273 || (AHLQV.) sün nunpalqar 'augenlied' || P.
(MŰNK.) mo-tárm 'föld színe' VogNyjár. 19 || K. kwál-tármel-jiw
'a tető felső gerendája' uo. 205.
m ö g: É. (MUKK.) üs-sis-tür 'vármögi tó' VNGy. IV. 438.
k ö z : É. (MŰNK.) kit kworés-yal
pasél 'két menny köze
távolnyiról' VNGy. I. 79 | mai-yal
kwot'élt jol ti pattuwés út
(tkp. 'földköz') közepén ím leejtette' IV. 143 I puyk-yal 'fogköz'
III. 407 | tqw-yal
sajit 'lombág köze mögött' III. 285 | K.
jiw-Ual 'farés' IV. 376 j KL. kép él-k'al
nákérjél k'uú kwoaltémi, tál-tfal
nákéyél keun kivoqltémi 'ruhaalja ízeit közével
valahogyan elvitte őket, ruhaöle ízeit közével valahogyan elvitte
őket' IV. 104 j T. sat-Uql 'sonntag' (tkp. 'hétköz') ÁKE. 339 |
KL sünt-k'al 'kés' (tkp. 'szádköz, hüvelyköz') III. 489 l| É. yqtéljat 'dél' (tkp. 'nap-közép') IV. 217; K. k'otél-jet-sit 'délkor'
(SZILASI, VogSzj.), (AHLQV.) qödel-jet, qödel-jeyt 'mittag'
(AHLQV.)
ji-jet 'mitternacht'; (MŰNK.) T. l-jét, jijét 'éjfél, éjfélkor' Vog.
Nyjár. 281 | (AHLQV.) tál-ját. tál-ját-jonqep cder mittwintermonat,
das fest der wasserweihe am 5 ten Január'.
k ö z é p : (MUKK.) É. ét-kwoű VNGy. IV. 334. et-kwoül III.
461. K. ji-kwátél IV. 379. AL. it-kwáü VogNyjár. 161 É. vötkwoü tumpém 'folyóvonal közepén fekvő szigeten' VNGy. IV.
68 | (AHLQV.) tuv-qötű-j mqep '4. hónap' (tkp. 'sommer-mittemonat').

3. Osztják.
al:

KO. (PÁPAI K.) sing-ül-sayk 'nap alatti világ' || É.
nol-ÍApi-tus 'schnurbart' (tkp. 'nase-untere-bart') | noriijpi 'der raum unter einer wandfesten bank' | (PÁPAY) uas-ilbi
'város alja5 UF. XV. 4 7 ; I. (PATK.) Voc-itpa n. pr., name der
(AHLQV.)
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Zingalin'schen jurten, welche am fusse des hügels liegen, auf
welchem die überreste einer altén erdfestung zu seben sind.
Sie heissen deshalb Voc-oyja (cstadt-obere5), anders auch T'aparvos. (PATKANOV szerint Voc-itpa = c stadt-vordere 5 ; itpa = 1. ralsó,
alja vminek 5 ; 2. "elül levő, vminek eleje5. Itt valószínűbb, bogy
az első jelentés a helyes; vö. Voc-oyta.)
f ö l : (PAPAI I O kqtem-nopg 'szájpadlás'
paykél-nuyket
f
válllapoczka\
e l ő : E (AHLQV.) ou-jeApi, oujeApiA 'die stelle vor der tür5.
m ö g : É. (PÁPAY) uas-svnz
eudlt 'a város mögé felől5
UF. XV. 152.
b e l s ő : É. (PÁPAY) yat-libi ca ház belseje5 UF. XV. 35, 50 |
c
5
(AHLQV.) poskan-AÍpi büchsenröhre
soA-AÍpi csalzfass5 unt-Atpi
c
5
5
u
magen (unt 'bauch ) { (PÁPAY) v q,s-lipdl fa város belseje5 ONGy. 110.
k ö z : É. (PÁPAY) kat-neyen-kut-sewdy-jq,u 'két nő közti haj
fonatos morzsa" ONGy. 151 i I. (PATK.) kadn-kut 'köz5 'zwiscbenraum von zwei dingen5.
k ö z é p : (PÁPAI K.) khqtél jör fdéV (tkp. 'napközép5) || E.
5
(PÁPAY) Ás-kudd(i pöy§r 'Obközépi sziget UF. XV. 42 j at-kudr>(3
?
'éj fél 96.
4. Zűrjén.
a l : (WIED.) U. dod'-uv 'schlittenkufe 5 | díodé-ul 'raum un
ter dem fussboden' j gol'a-ul 'wamme5 (gol'a chals, gurgel, schlund,
hals an gefássen5) gög-ul dor 'leistengegend5 (gög cnabel') j göraul 'fuss des berges5 ! gösiidar-ul f herrschaft, reich5 | idza-pod-ul
'stoppelfeld5 | jur-ul (-uv, -yl, -ult, -uvt) 'kopfkissen' I kerka-ul
'keller5 | kok-ul f das unter dem fusse befindliche, der raum un
ter dem fusse, schemel 5 kon-ult (uvt), P. kun-ul achselhöhle5 |
koét-ul cstelle unterhalb des wasserfalles5 j kröcat'-ul craum unter
dem bette5 | kumös-ul 'augenhöhle 5 [kumös "vorderkopf) | kyn-ul,
kyúa-ul "achselhöhle5 kynöm-ul c unterleib, leistengegend5 (kynöm
'bauch5) kyr-ul rfuss des berges5 leb-ul Vorsprung des daches5 |
mu-ul, mu-sur-ul untergrund 5 (mu 'erde 5 ; mu-sur grund, boden,
festland, mutter erde 5 ; sur chorn5) , nar-ul craum unter der
pritsche 5 , nyr-ult tos 'schnurrbart 5 j ösyn-ul c hof (ösyn 'fenster5) |
pak-ul 'harte, rauhe stelle, dünne stelle (in ledér, haut) 5 [pali
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leistengegend, dünnung, W . lende") | pidéös-ul 'kniebeuge,
kniekehle3 j pod-ul 'raurn unter den füsseri3 (pod 'unteres, uuterteil, fuss. darunter befindliches3) I poda-kok-ul Veideplatz 3
(poda rvieh3) i pos-ul 'gerüst' {pos 'brücke, gerüst, treppe, leiter3) j
pötsva-ul, pötsva-mu-ul 'untergrund 3 {pötsva 'sohle; grund, bó
dén, erdreich3) salpa-ul "fessel3 {salpa 'fesselbein der pferde3) !
soi-ul cachselhöhle3 {soi 'oberarm3) j ströiba-ul cfundament3
(ströiba 'gebáude") | sondy-id 'sonnenschirm 3 ; jen sondy-id
'weltall3 | tos-ul, P. tos-ult 'kinn 3 [ tsoi-ul, iioi-gorul 'fuss der
anhöhe 3 | tsöka td 'kinn 3 | vitsko-id, 'kirchspiel, -pfarrei, gemeinde 3 j ybös-ult 'türschwelle 3
yzön-ul 'nagelwurm, nagelgeschwur3.
f ö l : a) asyl-vyl 'osten3 (asyl r morgen; osten3)
bőr- ryl
'gesáss3 | böz-vyl 'ende des rückgrats 3 dor-vyl 'reihe, reihenfolge,
fronté, sahlband, schrote (am tuche)" | erd-vyl 'áusserlieh, áussere; das freie, felder3 (erd 'das freie, féld, freies féld, freier,
offener, ungeschiitzter ort, ebene, glatte stelle, strecke3) | gu-vyl
'keller; der raum über dem grabe3 \ jöl-vyl, jöl-vyly 'sahne 5 (jól
'milch3) jur-vyl '(raum) auf dem kopfe' | ki-vyi 'seite, richtung 3
köza-vyl 'mit schilf bewachsene untiefe' (kö£a 'kies, kiessand,
steinige gegend, untiefe [b. ufer]') lun-vyl f süden' (lun f tag,
sonne3) | morö-vyl 'oberfláche des meeres, meer3 | mu-vyl 'land,
féld, erdoberfláche3 j ödéös-, ödzes-vyl 'oberschwelle an der tür 3 |
pel'-pom-vyl 'achselstück im hemde 3 pom-vyl 'énde, áusserstes,
gipfel3; tsun pom-vyl 'fingerhut3 j pukulan-vyl 'gesáss3 (pukalan
'sitz3) | sapög vyl 'stiefelschaft3 | sod-vyl 'aussentreppe, freitreppe
(sod 'treppe, leiter3) | voi-vyl cnord, nordgegend3 | yb-vyl 'féld5
(yb 'féld, berg3).
p) dor jyl crand3 | dzib-jyl 'ausbucht, bauch, vorspringende
3
ecke (dzib 'höcker, buckel3) | jur-jyl 'kragen; obere schwelle3
pu jyl cdie krone eines baumes' purt-jyl 'die spitze des messers3 | ju-jyl c ursprung des flusses3 | ors-jyl 'ende, zipfel der
peitsche3 | kadi-jyl 'hüfte, oberschenkel 3 (kadz id.) | kyr-jyl 'steile,
absturz 3 | mylk-jyl 'ausbucht; bauch 3 (mylk 'hügel, erhöhung 3 ) |
ödéös-, ödées-jyl 'oberschwelle an der tür3 ; pel-jyl 'oberer teile
des ohres3 | pomjyl 'ende, áusserstes, gipfel3 | ros-jyl Von hantén gedroschenen getreides abgefegte áhren (ros 'besen) i tol-jyl
'luft, luftraum3 (töl 'wind, wetter3) tsü'-jyl 'graue stelle (im
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bárt)' (tsil 'stíickchen fetzen, büschel, flocke, schopf. wirbel,
haarwirbel') | tugan-jyl 'gipfel, wipfel, spitze' | un-jyl 'halbschlaf.
e l ő : goS-vodz 'der wárme ausgesetzte stelle3 | jur-vodé
'stirn' | moros-vodé c brustriemen, brustlatz 5 pats-vodz 'herd vor
der ofenmündung, aschenloch' pel!-pom-vodz 'vorderarm' | odéösvodz, p )g-vodd 'vorhaus' ! vitsko-vodz 'vorhalle der kirche'.
m ö g : a) jur-bör 'hinterkopf, nacken, géniek5 | köm-bör
'hinterleder' {köm 'strümpfe, schube, stiefel') py£-bör hinterteil
des schiffes' j töl-bör 'das verwehte (leihtere) getreide b. windigen'.
P) kar-saj 'vorstadt' j kok-saj 'verschlag' | sily-saj 'géniek
der tiere' | sondy-saj 'schattiger ort' (sondy 'sonne') töl-saj 'zufluchtsorfc vor dem winde' | yb-saj 'gelánde hinter dem felde'.
s z é l , o l d a l : bör-dor 'folge' | böí-dor 'schoos am kleide'
{bőé 'schwanz, hinterteil') kerka-dor 'hof, haushof
morö-dor
'küste, meeres ufer' ) va-dor 'ufer' | vel-dor, vev-dor 'oberfláche,
obertei], oberes' j vitsko-dor 'kirchspiel, pfarrei, gemeinde5 j vomdor 'lippe, kinnlade' (vom 'mund , ).
k ö z : göra-kost 'schlucht, tal, kluft' | grad-kost 'zwischenraum zwischen zwei beeten5 jenma-mua-kost 'weltalF J ju-kost
zwischenraum zwischen zwei flüssen' j (kyk-)morö-kost
'land3
enge mor'ó 'meer') j pöluba-kost Verdeck pöra-kost 'zwischenzeit' | sör-kost 'zwischenraum, zwischenzeit' j tsm-kost 'tal' [ ulitskost 'quergasse' veret'a-kost 'vertiefung'.
k ö z é p : jur-sör 'scheitel' lun-sör mittag' dőlöm-sör im
herzen befindlich, herzlich' voi-sör 'mitternacht'.
5. Votják.
a l : (MŰNK.) Sar. gok-ul, Kaz. ziik-ul 'asztalfiók' : (WICHM.)
J. dzizol, dziz^u, (MŰNK.) Sar. .iigol, Kaz. iézol ( < *dzidz-ol)
'egy széles, alacsony emelvény' (a szoba körül futó padozat ki
szélesedése) a votják korka 'egyik szögletében, melynek alja
kamrául, teteje pedig heverő helyül szolgál' (WICHM.) U. G.
gur-ul, J. gur uui 'kinn; unter dem kinn an der kehle befindliche teil des halses' FUF. XII. 128; (MŰNK.) gur-ul 'az áll alja;
(állatoknál) mái, mell, begy' | kot-id, Kaz. küt-ul 'hasszíj, lekötő
szíj a nyeregben' | ki-ul-murt 'alattvaló, alárendelt ember' (tkp.
'kéz-al-ember')
kun-ul, Kaz. kun-él 'hónalj' I lud-puzhn-ul 'a
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szent fenyő alatti térség az áldozó ligetben' | nir-ul, Kaz. nér-ul
az orr alatti szájrész (a bajusz helye)' | Sar. pid-ul c talp' | tus-ul
'az áll alsó része' (tus 'szakái') | vig-ul, Kaz. véé-él, (WICHM.)
MU. viéiui 'a padló alatti térség, a magas hídlás alja'.
f ö l : a) (MŰNK.) Kaz. al-vél 'térd, a felső lábszár meg
ülhető oldala' j ag-vil, Glaz. aé-víl 'elő, első; egyéb, hátralevő,
fönnmaradó' j Sar. Mai. ber-vil 'maradék, maradvány, nyom'
jel-vil, Kaz. d'ül-vél 'tejszín, tejsűrű, tejföl' | Sar. kwar-vil (ameg)
'leveles málna (?)' | Sar. makás-vil 'ágyék, vékony, csipő' (makcis
'czomb') | muzem-vll 'a föld felülete' J Nilgi-vil 'a Nilgi folyó
melléke' | pid-vil 'harisnya, kapcza' | ter-vél 'az áldozati ételek
nek és italoknak azon legfinomabbnak itélt részei, melyeket az
áldozati tűzbe dobnak' | Vala-vil 'a Vala folyó melléke' | vu-vil
'a víz színe, fölszíne, tükre'.
P) Kaz. bay-d'él 'a pofacsont kiálló része' | Kaz. bérdé-del
'a hímvessző makkja' j Kaz. busé-d'él 'a mező határa' | gureg-jil,
Kaz. gurez-del 'hegytető' | jir-jil 'fejtető' j Kaz. kork-az-d'él 'eresz'!
Kaz. mugor-d'él 'fityma, makktyú' 'vorhaut' | nir-jil 'orrczimpa' |
noni-jil 'csecsbimbó' | pet-jü, Kaz. pel'-del 'fülhegy; Kaz. fülczimpa' | Kaz. piscpu-d'él, pu-del; pu-jil 'fatető' | Sar. pid-jil
murt 'gyalogos; földhöz ragadt szegény ember' | purt-jil 'kés
hegy' | sur-jil 'a patak vizének fölszíne; folyóvidék, folyómellék' |
suco jil 'rúd hegye' j (WICHM.) U. t§l-d'U 'windstoss, wirbelwind' ;
(MŰNK.) teUjil-peri 'szélteteji manó' [ cini-jll 'újjhegy' | ven-jil,
(WICHM.) MU. ven-d'iui 'tűhegy' ( Sar. vir-jil 'dombtető' | vu-jil
'a víz színe'.
e l ő : ©s-aj, Kaz. üs-ag 'küszöb' | Kaz. érobo-ag 'kocsibak'
Sar. gid'-ka az, Kaz. gidti-ag 'udvar' | Kaz. gur-atf 'a kemencze
eleje' | Sar. jirzag-pu 'fából készült fejtámaszték, mely az alsó
párnát pótolja' I korka-ag, kork'-ag, Kaz. kork'-ag 'pitvar, tornácz', (WJCHM.) G. J. korkaz 'freitreppe, hausflur' | kwal-ag 'a
kwa-sátor bejárása előtt való térség' | mil-az 'mellelő' | Sar. Mai.
munco-az 'a fürdőkamrának ajtó melletti része, hol a tűz ég' |
Sar. murás-aj 'női melldísz' ] (WICHM.) J. pid-az 'was vor den
fussen ist' | J. sin-az 'was vör den augen isf | (MŰNK.) Mai.
t&l-ag : tol-agza nuiskom, tol-berzá kéltiékom ! 'a szól elejét viszszük, a szél mögét hagyjuk! szél előttünk, szél utánunk! (&
lakodalmi száguldó szekerezés alkalmával mondva)5.
Nyelvtudományi

Közlemények.

YlAí.
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m ö g : a) Kaz. arríaber 'szombat' (arna 'hót') | guc arnaber 'hétfő5 | Glaz., Mai. gdrber, (WICHM.) G. gerber (< *geri-ber)
r
a tavaszi szántást követő nagy votják ünnep 5 [ (MŰNK.) jurt-ber,
korka-ber, kiva-ber ca ház mögé'; kwa-berka 'kis éléskamra a
kwa-sátor mögött5 ( pií-bcr 'hajófar5.
P) Sar. azbar-sor 'hátsó udvar' j Sar. jir-sor 'nyakszirt5 |
Sar. pigds-ser térdhajlás, térdcsukló 5 | (WIED.) cirti-sor 'nacken,
géniek'.
b e l s ő : (MŰNK.) Kaz. dukas-pos 'kabátbéllés' | J. muüpus 'mogyoróbér || nan-puskás ckenyérbél5 | pez-puskás 'a bőr
kesztyű alatt viselt gyapjúkesztyű5.
s z é l , o l d a l : bereg-dur 'folyó partja5 | Kaz. busé-dur
'mezőhatár' | Kam-dur 'a Kam folyó partja5 j Sar. kanava-dur
'árok partja' | Oé-dur 'az 04 folyó partja5 j Sar. Mai. sit'an-dur
'seggpart' | surás-dur 'útszél5 j sur-dur 'folyó partja' | Sar. tál'dvr 'erdő széle' [ Kaz. üs dur 'ajtófél' ! Sar. vil-dur 'fölszíne,
tükre (pl. a víznek)5 [ vu-dur 'folyó partja5 ]| Sar. Mai. bord-dor
'fal' | Sar. im-dor 'a száj tájéka; ajk', (WIOHM.) G. im-dur*) 'die
lippen' | guz-dor 'gyep, pázsit' j (WIED.) jar-dor 'uferseite' | Sar.
jir-dor 'a fej hátsó része, nyakszirt' | kut-tor 'a bocskor talpába
tett gyapjúbéllés' j Sar. mu-dor, Kaz. mustár 'kebel, mell5 | Kaz.
pel-dor 'halánték 5 j Sar. Mai. sin-dor 'szempilla5 j til-dor 'a tűz
melléke' | Mai. goz-dor 'part, folyószél5 Sar. Mai. Zag-dor 'sze
métdomb 5 .
k ö z é p : Kaz. lém-ser, Glaz. lum-sur dél5 | tol-sor 'tél kö
zepe5 VNH. d. 206 | uj-sor, Kaz. üj-sor 'éjfél5 j Kaz. vu-sormuéem 'sziget' (tkp. fvíz-közóp-föld') || korka-visdt 'válaszfal a
házban 5 j sandik-visát 'válaszfal a szekrényben5 || os-kusip 'ajtó
küszöb5 | kapka-kuslp 'kapuküszöb'.
6. Cseremisz.
á l : nyK. (EAMSTEDT) koygdla-lftál 'unter dem arm, unter
der achsel' {koygdla 'achselhöhle, achselstück [im hemdej', dlfial
'das untere') j| kP. (GENETZ) konla-údmal

'hónalj 5 J H.

*) WICHMANN egynek veszi a dor és dur szót,
ellenben kettőnek.

(BUD.)
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jud-nimal

"észak' | H. (SZIL.) plwuj ne mai 'térdhajlás' || kGar.
kafian (Vdmal koétra 'az asztag alatt levő törmelék'
SUS. Aik. XIII. 44 j o y §la s d'dmale't
(2. sz. birtokraggal)
si-oksa 'unter dem kinn silbermünzen' uo. 43 j to s kalt§ s
fVd m a l ola kombSfá kok munSm mungald 'die bunte gans unter
der treppe legte zwei eier' uo. 37 | kUr. (WICHM.) kürSk fömal
kuezS ca hegy lábánál levő nyírfa' NyK. XXXVIII. 235.
f ö l : nyK. (RAMST.) ia:lka'-(ial 'ferse' (ialka 'fuss') j kUr.
(WICHM.) keffi-fal
'dél' r süd' (kejsa 'sonne, tag') NyK. XXXVIII.
206 j kür§k-fial pündédéd 'a hegyen levő fenyő' 235 | E. (REG.BUD.) sMer-val 'tejföl' J (TROICKIJ-SZIL.) ser-bal ua. | (SZIL.) witival 'hullám' (wit 'víz') || nyK. (RAMST.) s$kd'r-@90lF}ál 'die oberseite des brotes' j tarfido-fidolftál-ftandas 'schnurrbart' {tdrfoo
lippe', pandái 'bárt') || kCar. (HAMALAINEN) fíui üniBal jum§
'fejünk fölött levő isten5 SUS. Aik. XXV3. 2 | kCar. (PORKKA)
kafian ümbal az§m 'az asztag fölött levő téli rozs' XIII. 44 j
kuruk ümbal kuezS ca hegyen levő nyírfa' 34 j kUfa (PAAS.)
tünf(a) ümbg,l kurg pujdrsg a világon uralkodó nagy teremtő'
KSz. II. 36 j kP. (GENETZ) üdöríö párnafám koy g ambal
seg
geiké solen kolta 'die tochter wirft den finger hinter den ofen'
35 | Pa tambal
kölra pünger 'a Patám partján levő sűrű
fenyves' SUS. Aik. VII. 66.
e l ő : H. (SZIL.) kamaka anzol 'kályha eleje, tűzhely' | nyK.
d
(RAMSTEDT) pört-an zal-@ui
'vortreppe'; kCar. (PORKKA)
port
on%dl mucas olma-puí? 'der unter im hofe vor der stube stehende apfelbaum' SUS. Aik. XIII. 5 5 ; kCar. (WICHM.) ar§tan
pört-ondid
Ind mura ca kakas a tornáczban kukorékol' NyK.
XXXVIII. 208; kP. (GENETZ) pörtet
on$dl chi ajak 'vor deinem stübchen steht ein echtes nápfchen5 SUS. Aik. VII. 70
kUr. (WICHM.) kapka ondidl tb^dlySéSm ca kapu előtti bajnóczát'
NyK. XXXVIII. 230 | kSlat ondédl tak§rz§ ca szerkamra előtt
levő ösvény' NyK. XXXVIII. 228 | (TROICKIJ-SZIL.) sayga-oncol-up
üstök' (sayga 'homlok').
m ö g: (TROICKIJ-SZIL.) waj-seyéJ! 'nacken, géniek' j kCar.
(PORKKA) Buta seygel pamasem 'hinter dem stall, da hab' ich
eine quelle' SUS. Aik. XIII. 43 | kUr. (WICHM.) tálat seygel
takSrfá 'a szerkamra mögött lévő ösvény' NyK. XXVIII. 228
korem seygel aramafá 'a folyón túl [levő] tüzfa' 219 | pakt'sg,
(PORKKA)
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seygel takSr£§ 'a konyhakert mögött lévő ösvény' j peféd seygel
takSrSS ca kerítés mögött lévő ösvény' 228.
b e l s ő : kP. (GEN.-SZIL.) kudo-köryö 'család' (tkp. 'ház
belső') | kCar. (POEKKA) upsa köryd somakem cszájbeli beszédem'
SUS. Aik. XIII. 43 | condai
körrd
d'dmSsem, tayem ok pari,
mom §stem í 'in der gürteltasche, da hab' ich naschwerk, mein
freund, der schmeckt's nicht, was soll ich tun?' 43
\pakcarörret*)
uZarret cim garten [saftigesj grün' 45 [ kUr. (WICHM.)
p akis a köryd
\yd-mükxsd&d ke(t'sdlan kum-yanamodas lektes
'bent a konyhakertben a fiatal anyaméh naponként háromszor
kirepül játszani' NyK. XXXVIII. 219 || kP. (GEN.) jütrüdö 'mitternacht' SUS. Aik. VII. 57 | mlande rüdö 'a föld belseje' 48 | kCar.
c
(PORKKA) 'sorta-rüdd 'gyertyabél' XIII. 47 | südH>r-rüdd das innere
des sterns' uo.
k ö z : kP. (GEN.-SZIL.) pört-kokla 'padlás' 'hausboden, raum
unter dem dache' | E. (REG.-BUD.) eyger-kokla 'folyóköz'.
k ö z é p : kP. (GEN.-SZIL.) surt-lo mdlande cder boden eines
landgutes' || kUr. (WICHM.) fiak%ser pokxiel or-lüdSíSm 'a malomtó
közepén úszó vadkacsát' NyK. XXXVIII. 231 | pasu-pokxéel
tak§r£§ 'a mező közepén levő ösvény' 228; (PORKKA) pasu poksel
takdret 'dein inmitten des ackers befindliche féld' SUS. Aik.
XIII. 39.
7. Mordvin.
a l : (PAAS.) M. aks-al 'raum unter der wandfesten bank'
(vö.: E. aks alo tatarin kalmo 'unter der bank ist das grab
eines tatárén' SUS. Aik. XII. 24; M'i(a sovas aks alov 'Mitja
trat unter die bank') | (REG.-BUD.) M. kavl-al 'hónalj' | (PAAS.) E.
fc e m (e) alo eskúe 'die nágel in der stiefelsohle' SUS. Aik. II.
54 | (WIED.) E. lat' alks 'scheuer, schuppen' (lato id.) | pond'
alks 'abhang, abschüssige stelle' (pando 'berg, gebirge') | (REG.BUD.) M. pilg-al 'láb talpa'; (PAAS.) E. pilgalksozo 'seine fusssohlen' SüS. Aik. XII. 50; (WIED.) pity alks rfus8schemel:
ipil'ge 'láb') ! (PAAS.) M. pral ( < pra-al), E. pralks ( < pra-alks)
'kopfpfühl, od. was sonst als kopfunterlage dient' | (PAAS.) M.
úed'-al 'raum unter dem fussboden' | (AHLQV.) M. ul-al 'kinn'.
*) Vö. BEKÉ, Cseremisz nyelvtan 2 7 3 .
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f ö l : (AHLQV.) M. acam-langaks lepedő 3 (acam rágy, párna') |
(REG.-BUD.) M. kalma-langa, E. kalmo-lango 'temető 5 (kalma 'sír')
(AHLQV.) M. kad-langa-pe 'armende, schulter, schulterstück des
hemdes' | (REG.-BUD.) M. ládem-langa 'kaszáló5 | lofca-langa,
(WIED.) E. lovso-velks ""tejföl' | (PAAS.) E. mastor-lango '(die ganze)
welt' {mastjr 'erde') (REG.-BUD.) M. numo-langa 'aratás' S (WIED.)
E. todov-lanyaks 'párnahaj' : (PAAS.) E. tomba-laygo, M. tombalaygá, tolman-loygá cherd (vor der mündung des ofens)' (E.
tombamo, tombam, M. tombam, tolma id.).
e l ő : (PAAS.) M. kudSygdl (kud-\-iygdX), E. kudiJtellks, kudek'elks [kudo-\-iFelks) 'vorhaus' (vö. E. kuditiel'e cékine 'in der
vorstube ist eine haspel' SUS. Aik. IX. 232; rheri babansten,
raygi kudelíeMe cer redet zu seiner altén, sehreit von der vor
stube hinein' XII. 81 ; pras kudiketev 'er fiel in die vorstube5
IX. 234; sovat kudeketev cdu tritst hinein in die vorstube'
XLI. 122).
s z é l : (PAAS.) E. ved'-tsife 'ufer' {ved' cwasser').

8. Finn.
a l : akkunan-ala 'ablak-aF J ampujan-ala 'vadász zsákmá
nya' [ huone-ala ERW., huoneen~ala Sz. 'házhely5 | ilman-ala 'ég
hajlat, égalj' | jalan-ala talp, talpalatnyi tér; négyzetláb' | keiden
ala 'tenyérnyi tér' | kasi-ala 'vkinek keze munkája, keze írása;
zsákmány' (Kai. XXVI. 270) | mieli-ala 'terv; kedélyhangulat,
kedély állapot' | pinta-ala 'flácheninhalt, fláchengrösse, arealgrösse,
areal' | pda-ala 'fejal, vánkos' Kai. XXXVII. 165, Kant. 3 II. 99 |
pddn-ala 'kopfpfühl, kopfkissen5 | sydan-ala 'szívgödör' | tynnyrin
ala peltoa 'egy tonna (vetésre való) föld5 || isdn ala 'az atya
rnaradóki' || hyvd maan-ala 'jó földnem' j siemen-ala 'gabonanem' ||
ampu ala 'lőtávol' j| pddn alus 'kopfpfühl, kopfkissen' || padnaluinen ua. || kerdn-alunen 'gombolyagból' |] paidan-alanen 'ing
alja' || lavan-aluste 'rummet under badstulafven' j pytvnkin-alusta
rakennuksen lattian álla oleva sáiliöhuone' (Lángelmáki) TÜN
KÉ LO, Alkusuomen gen. rel. nim. apugloosana 165.
észt: kübara-alus 'hutfutter' | pea-alus 'kopfkissen' j sarikaalus-pü 'der balken, auf w. die dachsparren ruhen' | sdfgi-alus
'der aus gröberem zeug gemachte unterteil des hemdes' | sebi-
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alus 'bodensatz vom seife kochen' || jala-alune
untergebener,
fussohle, schemeF | kadaka-alune 'schlange5 j kalda-alused löcher
im bachufer' | kanni-alune 'unterirdischer gang' | köhu-alune
'scham, schamgegend' | lőua-alune 'koder, doppelkinn' | loivialune 'dachvorsprung an krügen' | mde-alune am fuss einesberges gelegen' j metsa-alune md Von wald beschatteter boden' í
paa-alune 'unter dem késsel befindlich' j paa-alused püd 'brennholz' | pea-alune 'kopfstelle im bette' | pözn-alune 'schlange'
rasta-alune 'der raum unter dem dachvorsprung'
rinde-alune,
südame-alune 'herzgrube'
talla-alune 'fussohle' | ukse-alune
schwelle' [ ulu-alune 'raum unter dem dache' | wllu-alune 'der
dachvorsprung bei scheunengiebeln'.
- l í v : jdlgan alli 'fusssohle' TUNKELO 155.
f ö l : a) huoneen ylinen 'padlásszoba' | maidon ylinen 'tej
szín' | meren-ylinen 'ober dem meere befindlich' j paidan ylinen
v. yliset 'der oberteil des hemdes' J saunan ylinen 'izzadó polcz
a gőzfürdőben' Kai. XXXVI. 153 | tallin ylinen 'az istálló pad
lása' | tuvan ylinen 'stuguvind' TUNKELO 167.
P) jalan-pddllinen 'die obere seite des fusses, fussrücken'
kaupan pddlliset 'ráadás' j kengdn pdállinen a czipő^. fölső bőre' j
maidon pdállinen 'tejszín' I tyynyn pdállinen 'vánkoscziha'.
észt: aidapealne 'der boden über den kleete' j elwpealne
e
der boden über dem hause' kantsi-pealne 'damm im wasser' j
lae-pealne 'bodenraum' | otsa-pealne 'stirn' j őue-pealne hof |
pima-pealne 'sahne' j röu-pealne 'scharfe first, kanté des strohdaches3 | taUi-pealne 'boden über dem stalF iare-pealne 'boden
auf dem hause' || akna-pealmized 'fensterbrüstung' | md-pealmine
'erdbewohner' öla-pealmine 'schulterblátter, epaulette'.
e l ő : ladon edus 'der offene platz vor der scheune' || huo
neen edusta die platz vor dem hause' i ruumiin edusta die
vorderseite od. brustseite des körpers' | vuoteen edusta 'der bettvorhang'.
észt: körtsi ezi 'vorplatz vor dem kruge' | láda ezi 'platz
vor den jahrmarktsbuden' || aida ezik 'vorkammer der klete (des
vorratshauses)' j ukse ezik 'platz vor der tür, vorbau' || kohu ezine
schamteile' | kolde ezine 'raum vor der aschenloch' [ lötsa ezine
schmiedeesse' | nina ezine 'bissen, speise5 [ otsa ezine 'stirn,
vorderhaupt' | rinna ezine 'vorhemdchen an mánnerhemdchen'
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röhu ezine 'vorhaus der altén bauerháuser* | sü-ezine 'bissen,
speise' I toa ezine, ukse ezine 'vorhaus, platz vor der stube'. —
1 í v : aita eddi 'der platz vor der kleete 5 j tuba v. tubán eddi
'vorhaus' | öi (ai) eddi 'die küche vor dem ofen' TUNKELO 174.
m ö g : Joen-taka n. pr. {joki 'folyó') | Lahden-taka n. pr.
(lahti 'tengeröböl') | Suon-taka n. pr. (suo 'mocsár5) | Vuoren-taka
n. pr. (vuori hegy') || kannán taus 'das hinterleder' || kannán
takainen id. j meren takainen 'jenseits des meeres befindlich' ||
kalan takala 'hal farka'.
észt: ahju-tagune, ahju-perse-tagune
raum hinter dem
ofen' I aja-tagune 'wolf I kaela-tagune 'kragen' j körwa-tagune
'schlafbein, behaarte seite des kopfes' | kukla-tagune 'hinterkopf,
nacken'.
m e l l é k , o l d a l , s z é l : tie-ohi 'útszél' || aito-vieri 'der
boden (die erde) neben dem zaun' | hete-vieri cder rand der
quelle5 j kangas-vieri 'der rand einer heide' | kari-vieri die gegend neben einem steinhaufen' j seind-vieri 'der raum neben
der áusseren rand' | tie-vieri 'útszél' j vesi-vieri 'ufer'.
észt: aia-weritse cdie bienen' | küe-wér vorstoss am rock'.
k ö z : aika-vali cidököz' | sulku-váli 'zwischenraum zwischen
zwei schléusen, zwei dámmen od. sperrbáumen'.
9. Lapp.
a 1: K. (GENETZ) ka$yel-v%olaj, kajnel vuolanc r kainalo;
achselhöhle' (kajnel id.) | ko^yel-vualas id. (kopnel 'ellenbogen,
unterarm') || S. (HALÁSZ) Pite kaíyél-vullé, kainel-v. r hónalj' | oivévullé, oivél-v. 'fejalj, vánkos' | (WIKLUND) Lule kécca-vudllé (kegje-)
'stelle, wo sich ein starker strom in einen see ergiesst5 (NANSEN :
«der name davon, dass der strom an solchen stellen schmalist») |
jooko manna korsó
vüdleu
'der fluss fliesst den tal hinab' [
küdsa vuülé 'der platz unter einer fichte' j mudvtta tüdttar-rüdlit
'es beschneit die orte unter dem hochgebirge: es schneit am
fusse des h.' || (HALÁSZ) F. oqlkien nuolan, U. oatkien ncqlie
'hónalj' (tkp. 'vállalj') | T. rqvva-nüölien 'segg' (ravva id.) j St.
^eipie-nuolie 'farokalj' Svéd-lapp ny. IV. 169 || N. (FRIIS) gieda
vu'ölle 'armhuling' j varé vuölle 'fjeldets fod'.
k ö z é p : S. (WIKLUND) Lule kallu-kasska cder über die stirn
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gehende halfterriemen' (kallu 'stirn, kopfhaut') ||
.talevé-keutel 'tél közepe'.*)

(HALÁSZ)

Pite

VI.
Befejezésül szólunk még a birtokos összetételek személy
ragozásáról.**)
1. Magyar.
Ha a birtokos összetétel birtokká válik, tehát személyragot
kell fölvennie, a legtöbb esetben az összetétel szétválik, s az
*) A török-tatár nyelvekben szintén vannak ilyen össze
tételek; pl.
c s u v a s (PAASONEN) : yyX-afa) 'hónalj' (yul 'kar', aj 'alj') j
saG-ajd 'pad alja' (saa§ 'falhoz erősített pad, lócza') | tdp-seGaj,
Ucsebn. tQp-saaaj 'a padló alatti hely' (tap "fenék, alj, tő') J uraj
'padló' (ura cláb lábszárral együtt') || s$mza~éijd 'orrcsont' (sSmza
'orr, csőr', si "föle vminek, felület, felszín' j t'serzi (ffor-si) 'öl'
(isdr-Gussi 'térd') || pürt-umd 'előszoba' (pürt 'lakóház, -szoba',
ijm 'elülvaló, eleje, a mi vmi előtt van') \\%yl ZV>&éÍ hónalj' (yul
'kar', yuí§ 'köz') || surDa-varri 'gyertyabél' (var 'közép; has;
belseje vminek').
k a z á n i - t a t á r (BÁLINT) : idan asti 'pinczelakás' (idein
^padlózat', ast 'alsó rész') j kai asti 'egy fogás (a mennyit a
magvető egy menetben behint)' (kid kar, kéz') | sáke v. sike asti
'a pad alja' (sáke, sike 'pad, tatár ágy') | taban asti 'lábtalp'
(taban ua.) ! tez asti 'térdhajlás' (tez 'térd') || söt öste 'tejföl' (söt
'tej 5 , őst 'felső rész, fölszín5) | urak öste 'aratás ideje' (urak 'sarló,
aratás') , eé öste 'dolog ideje, munkaidő' (es 'dolog, ügy, munka,
foglalkozás') || árba aldi (arbaldi) 'kocsibak' (árba 'szekér, kocsi'.
ald 'előrész') | isek aldi 'udvar (házajtó előtti tér)' (isek 'ajtó') j
öj aldi 'pitvar, eresz' (öj 'ház') | pic aldi 'a kemencze eleje' (pic,
mié 'kályha, kemencze') || tön urtasi 'éjfél' (tön 'éj', urta 'közép').
u f a i - t a t á r (PRŐHLE): taban ást§ 'talp' {taban ua.) || tén
urtáse 'éjfél' I ken nrtdse 'dél' (kőn 'nap').
b a s k í r (PEŐHLE) : iség-qldé 'udvar' (isek 'ajtó, ház'; gld,
•qlt 'előrész').
k a r á c s á j (PEŐHLE): tiec arasi, tiec' ortfasi 'mitternacht'
(kUcé 'nacht'; ará 'mitte', orfá 'mítte, mittlerer') j k'iin-orta,
Jtün-ort'asi 'mittag'.
k u m ü k (NÉMETH) : gece orta 'éjfél'.
o s z m á n - t ö r ö k : L. KUNOS, Nyelvkönyv 329.
**) L. SIMONYI: Nyr. IV. 2 4 6 - 2 5 1 ; SZILASI: NVK. XXVI.
131—3.
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első tag veszi föl a személyragot. PL: S i n g . 1. sz.: ajtóm fele
MNGy. II. 89 j csizmám sarka ERDÉLYI, Népdalok és mondák I.
100 j életem párja MNGy. II. 334 | fejem alja Nyr. II. 48 fejem
tetye MNGy. II. 412 | ingem ujja I. 77 j kapum félfájára KRIZA,
Vadrózsák 95 | kezem nyele MTsz. | kezem szára MNGy. I. ó06 j
kutam géme ERDÉLYI II. 128 j lábom nyoma 251 J napom sugara
KRIZA | szekerem rúdja KRIZA 222 | szórnom fényét DECSI, NySz.
I. 85 { szemem pillája -56 szűröm ujja II. 201 | térdem kalácsa
I. 243. - - 2. sz.: ajtód sarkát ERDÉLYI II. 156 j csizmád sarka
I. 23 | hajad szála Nyr. II. 70 koponyád esontja MATKÓ, Nyr.
IV. 247 | lábod hegyén ERDÉLYI II. 161 | lábod nagy ujját Nyr.
III. 320 j a te hövek-lábodujja NyF. XL. 42 j neved napja MNGy.
II. 321 j sírod fája ERDÉLYI II. 228 ) szemed világa 80 zened
nek finnit Döbr.-k., NySz. j szűröd ujja MNGy. I. 380. — 3. s z . :
agya veleyt Érdy-k., NySz. | álla csontja MNGy. I. 425 | csecse
bimbója II. 241, 243 | feje alja I. 205 | fűlő tövit Nyr. II. 232 |
holna allyát SZENTMÁRTONI, NySz. [ háza népe MNGy. I. 470 |
inge válla GYULAI, A gonosz mostoha kinyerének héja KRIZA 9 j
láb i szára MISKOLCZI, NySz. | nyaka csigolyája Nyr. II. 272
zeme feneth Kulcs.-k., NySz. szeme héja Nyr. I. 42 j szőre szála
KRIZA 124 j A Pojána vttya széjin 108.
P l u r . 1. s z.: hidunk
lába MNGy. II. 292 S szájunc izént szerént való MEDGYESI, NySz. |
szemünk fénye Nyr. I. 125. — 2. s z.: képetek mása Nyr. II. 80 j
váratok piacza ARANY, Nyr. IV. 248.
?>. sz.: agyoc veleie
BORNEMISSZA, NySz. | fűlik hegyit KRIZA 469 | lábuk nyoma Nyr.
IV. 247 | lábok szára MIKES, NySz. | szemeknek az fényét ZRÍNYI,
NySz. | szemik világa KRIZA 404.
Van azonban példa arra is, hogy az összetétel nem válik
szét, s így a birtokos személyrag az egész összetétel végére
kerül. Pl.: S i n g . 1. s z . : gatyakorezomba MNGy. I. 272 | ház
gerendám ERDÉLYI II. 237 j háztájam MNGy. X. 227 j kapufélfám
MNGy. II. 346 | kapuzábém KRIZA 186 | kaszanyelem Nyr. II.
527. ERDÉLYI II. 77, 151 | ostornyelem MNGy. I. 465, 468 | sír
vermem II. 99 | szemintésemre ARANY, Nyr. IV. 251 | tarisznyaszíjam ERDÉLYI II. 227 | vellanyelem 151. — 2. s z . : ajtófeleidre
TOFEUS, NySz. | nyalha csizmanyomod
udvaromba látszik
ERDÉLYI II. 27 | sarkantyúszeged PETŐFI, Nyr. IV. 250 | sírfádra
KRIZA 223 j látom a szüszereteted
irányomban MNGy. X.
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82 | A te sárga kesztyűd lesz a kimúlásod, a te piros csizmád
lesz avérontásod
MNGy. II. 5. — 3. s z.: Rózsám házának
ablak év eg ire KRIZA 11 | a kocsmáros aj t óf éf áj áh a Nyr.
III. 321 | a szűz Mária czipőcs
attya
Nyr. IV. 250 | csizma
szárából MNGy. I. 497 | derékalja II. 146 \ fültövénél Nyr. I.
272 | haskérgén MNGy. II. 16 | Az én galambomnak . . . . csinos
ház eleje ERDÉLYI II. 168 | házfödje Nyr. XXX. 497, házfÖggye
KRIZA 207 | háznépe MNGy. I. 447 | ingválla Leveles Tár, NySz.
kantárszára MNGy. II. 53 | Rózsa lovam... piros kantársz
íj a
ERDÉLYI II. 154 | Sírva mégy el házam előtt, megöleled
kapu
fáját
126 [ oldalkassát MNGy. VII. 503 j orrvéref olyas PÁPAI
PÁRIZ, WEBER, NySz. j lovam patkószege Nyr. III. 288 A kend
pipaszára ERDÉLYI II. 149 | szemfödelét MNGy. II. 47 | a fiú
szürujja I. 378, 379. II. 248. — P l u r . 1. s z . : országezímer'únk
ARANY, Nyr. IV. 250 | szemfényünk

PETŐFI, Nyr. IV. 251. —

2. s z . : házfödélteken PETŐFI, Nyr. IV. 250 | házföldeteken Nyr.
IV. 250. — 3. 8 z.: ágytetejékben BALÁSFI, Nyr. IV. 250 j agyvdejek FALUDI, NySz. | lábszáraikba Nyr. III. 234."*)
N é v u t ó v a l : Jog felőlem és bal felőlem (példákat 1.
SIMONYI, MHat. 2 : 129).

2. Vogul.
A vogulban, s a legtöbb fgr. nyelvben általánosabb az a
mód, hogy az összetétel második tagja veszi föl a birtokos
személyragot. Sőt gyakran nemcsak a birtokos összetétel, hanem
a közönséges birtokviszonyos kifejezésben is a birtokot ragozzuk,
oly szoros a kapcsolat az ilyen esetekben. Pl.
S i n g . 1. s z . : É. élém-yalés-ayim 'emberem leánya' MŰNK.
VNGy. I. 158 | jantewiy jqut jdntewakém 'ideges íjam idegecskéje'
II. 43 | T. jü-püm 'testvérem 5 (tkp. 'atyafiam') Í v . 367 | T. jü
anra 'húgom' (tkp. 'atyaleányom') 364 | E. am áwin kwol awim
kit pdlné 'az én ajtós, házamnak ajtaja két feléhez' II. 16
asmán pál qsmamén 'párnás ágyam párnájában' II. 164 [ KL.
poél-tált auraykém 'falumbeli kikötőm meredek pontocskája' IV.
97 | süp-lqyémté 'szám öblében' I. 162 | KL. qltén surém-süntémné
*) Vannak esetek, mikor csakis így lehet ragozni a birto
kos összetételeket. L. SIMONYI: Nyr. IV. 248—249.
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kwán kwoqUm "aranyos szádján házam tetőnyílásán kikelek' III.
345 | K. uos-talt vuolém 'városbeli kikötőm folyóvonala' IV.
103 |j É. jal-plyáná 'bátyjai5 II. 21.
2. sz.: É. yaí-titént 'nyírfád tövében' II. 403 | jd'i-piyén
'öcséd' (tkp. 'atyafiad') IV. 324 | KL. tqréy jiw tarkán 'gyökeres
fád gyökerei' 133 | E. kát-sarénné 'kezed száránál fogva' 94 [
K. polwés-tqután 'gyertyád lángját' IV. 373.
3. s z . : E. jai-píyá
atyja fia' IV. 327 | T. jáu-powani
'bátyjai' 345 | T. jü-awlt'in 'nőtestvéréhez' (tkp. 'atyaleányához')
IV. 366 | E. ja'iplyd kwol-alátán 'bátyja háza tetejére' II. 101 |
kanká nam-yqtélá 'bátyja nevenapja' IV. 326 | la'il-taVyanü 'lába
csúcsai' I. 46.
D u a l . 3. s z . : É. siréj-nalüntél tültyatseV 'kardjaik nyelé
vel küzdenek' II. 219.
P1 u r. 2. s z.: É. nan ma'il-jqrántél 'a ti melletek erejénél
fogva' II. 389.
3. s z.: jáy'-áj-iká'nl 'testvérkéjük' (tkp. 'atya-leányuk').
N é v u t ó v a l : E. kwol-sisanélt
sqrniy lüptap yal télés
'házuk mögött az aranyos levelű nyírfa termett' I. 38.*)
Néha azonban az összetétel első tagján van a birtokrag;
pl.: E. kátá-luwá
sakwalém yum 'kezecsontja tört ember'
IV. 256 j K. kasén tqté-s&mán 'öcséd ujja hegyének puha húsa'
(tkp. 'újjkérgei') II. 228 j T. jmvi-pmvl 'testvére' (tkp. 'atyja-fia')
IV. 367 | juwl-dwít 'nőtestvére' (tkp. 'atyja-leánya') 366 | jüwídiüiíin 'nőtestvéréhez' uo.
Ilyen esetben azonban az utótagnak rendesen nincs birto
kos személyragja; pl.: AL. jaum-pü 'bátyám' VogNyj. 170 | E.
jirém-qul 'véráldozatom vége' VNGy. IV. 204 j pürim-qul ua.
205 I katém-nák 'kezem íze' 188 | la'üém-nák 'lábam íze' uo. ||
yumin-pV 'emberfiad' 247 | kátén-jör 'kezed ereje' II. 183
lailén-jör 'lábad ereje' uo. j ujén-pV 'állatod fia' III. 164 |
tqlen-jir 'kórod áldozata' II. 417 | mosén-jir 'sorvadásod áldozata'
uo. || T. jáwí-pou 'atyjafia' IV. 344 || jiwani-put 'testvérei' 355.
*) Néha a birtokos képzőjét is a birtok kapja; pl.: É. ti
pasén-vatakwán 'ezen asztalka széléhez' IV. 45. (Vö. még az
ilyeneket: lü-káttal yum 'lovatlan kezű ember', yül'-kdttal yum
'gúnyátlan kezű ember' IV. 269.)
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3. Osztják.
S i n g . 1. sz.: É. Ub9y ya,3 libdmna 'belsős ladikom belse
jébe' PÁPAY: UF. XV. 132 | papy ya3 paidm yoéa 'oldalas ladi
kom oldalához5 140 | yqp sewseman 'csónakom kormányánál'
ONGy. 252 [ yqt yár kütpemna 'szobapadlóm közepére' 33 | yqt
kimpem 'házam kültája' 256 | yqt layyemna 'házam födelére'
173 I yqt liyemna 'házamban' 13 | yázdm yat loramna 'meleg
házam zuga felé' UF. XV. 137 | yqt postanem 'házam reteszét'
ONGy. 224 | yqt pülpem 'házam nyílásfödele' 172 | yát-§vremna
'házam küszöbén' UF. XV. 129 | yqt enyémen 'házam szögleté
ben' ONGy. 248 (vö. mul yqti úuyemna 'vendégszoba rekeszem
ben' 24) | ias-karám 'kézcsuklyóvédőm' UF. XV. 67 | D. jiypogem
'fitestvérem' PATK. II. 16 | D. jiypoytam 'fitestvéreim' 4 j É.
joyan kutpéma 'folyóm közepére' PÁPAY, ONGy. 250 | jurán tlem
'folyóm forrása' 250 J JÖTOA jintem 'íjjam idege' 252 | kort yaremna "falum terére' 36 | kort yojlam 'falumbeli emberek' 38 j
kort kaltyema 'falum révéhez' 185 j kort kvtpenidn 'falum köze
pén' 248 \yandi kbr't ár nauremdm
'osztják falum sok
gyermeke' UF. XV. 141 | kur-jatlaylam 'sarkam' (két birtok)
131 j kur-nár§rlam 'lábtobozaimat' 90 | söysdy kar $ö~ysdm 'sarkas
lábam sarkát' 139 j Iqr pá-pélkemva 'tavam túlsó felén' ONGy.
76 j mü Iqtem 'földem gödrét' 38 | Ú§A pqsem 'nyilam villáját'
252 j Potom qwémdii 'P. folyóm torkolatánál' 248 | unt gr j em
qlyem
'szívem jó végét' 19 | iütoy uai kat iühm 'kötöszíjas
botosom két kötőszíja' UF. XV. 139 (ós iütoy uai iuíydlam id.
uo.) j vuas yojlam 'városombeli emberek' ONGy. 38 | vas kaAtyémdn 'városom révében' 249 | kaltydy vvas kaltyemna 'reves
városom réveben' 77.
2. s z.: É. ybntdy mou lábat y ti 3 ár ör'ddn 'a kondavidóki hét csónakod sok fejedelme' UF. XV. 133 | saram yá3paddnna 'ladikod száraz fenekébe' 136 | yvm-iuyan 'koporsód'
72 | yár-sordn 'rénszarvasbőröd' 63 [ yqt pülpen 'házad tető
nyílása' ONGy. 230 [ l jqs Iqweu 'egyik kezed csontját' 31 | iaskárán 'kézcsuklyóvédőd' UF. XV. 67 ( D. ji/poytan 'fitestvéreid'
PATK. II. 6 j E. keit sanáen 'Uralod hátát' PÁPAY: ONGy. 31 |
laykdr qlyen 'vállad végét' 37 | saram mou taytdnna 'száraz föl
ded darabján' UF. XV. 130 | nvl-uisyalán 'két orrlyukad' 119 |
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pbydl alydnna 'falud végén5 130 | sabdl-loudn 'nyakad csigolyája5
63 I siski-lil olym 'veréblelked vége' 127 | iski-tvl sbBdn 'hideg
téldarabod' uo. j vas %arejen 'városod terecskéjét' ONGy. 224 j
vq,s yoilan 'városodbeli emberek5 173.
3. s z . : É. yvm-iuydlna 'koporsójában' UF. XV. 72 | D.
jiXpogot 'fitestvére' PATK. II. 6 | É. svnzdy iöy$l svnzdl 'hátas íjjá
háta' PÁPAY : UF. XV. 134 | semy oy-taytdl 'hajfonatos feje da
rabja' uo. | lon-punlal 'lúdtollai 5 49 | Ibn'-toydllal ua., uo. | sabdlloudl 'nyaka csigolyája5 114 | sem-py'g9l 'könnye 5 (tkp. 'szem
vize') 129 | toySl-sbfilal 'tollvégei' 46 | AK. üy-sbgoüvet 'feje bő
rénél fogva' PATK. II. 74.
D u a l . 1. s z . : E. lanchy Ás pehkm9nna 'táplálékos Obunk
felén' UF. XV. 130 [ joyan tajemen pela 'folyónk forrásvidéke
felé' ONGy. 27 | eudy kbr't ilbömdnna 'lányos falunk alá5 UF.
XV. 141 | kort kutpemana 'városunk közepére' ONGy. 255 | vuas
%aremen 'városunk terére' 32.
P l u r . 1. s z . : E. landdy Ás iby'geu 'táplálékos Obunk
jege' UF. XV. 128 | %qp lolluna 'csónakunk rekeszeiben' ONGy.
186 | ias-naydrlu 'kezünk czirbolyatobozait' UF. XV. 86 | ioyan
uyu eudlt 'folyónk torkolata felől' 150 | kur-nay§rlu 'lábunk
czirbolyatobozait' 86 | lar pa-pelkeuna 'tavunk túlsó felén5 ONGy.
77 | Ás-kuddfípöy§r-panu 'Obközépi szigetünk halászó helye5 UF.
XV. 142 | say kimleu 'köntösünk alja' ONGy. 151 j siski-lil qfaplu
'veréblelkünk végét' 122.
2. s z . : É. yvm-iuylan 'koporsóitokat' UF. XV. 71.
3. s z . : yqp patilal 'csónakunk fenekét' ONGy. 187 | pélgdy
ya{3 peldklal 'feles csónak feleiket' UF. XV. 140 j yat ahylálna
'házuk (vége) felé5 143 ] %at Ibylál 'házuk zugai' uo. | idyd»y
ibydl idndilal 'ideges íjjuk idegei' 134 J svy-kimlel 'ruhájuk alja"
61 | siski-lil q,teylal 'veréblelkük végét' ONGy. 120.
Sokkal ritkábban fordul elő, hogy az összetétel első tagja
veszi föl a szemólyragot; pl.: É. yafon paddl 'csónakod feneke'
UF. XV. 127 [ lufidn nvhl 'eveződ nyele' uo. || mey'k-igi uet
Udl-lerdl 'az erdei manó öregnek öt szakállszőre' 60.
Ebben az esetben azonban az összetétel második tagja
legtöbbször személyragtalan; pl.: É. /ondm patna 'hónom alá5
UF. XV. 139 | kurem jir 'lábam íze' ONGy. 74 | laudin tobáiH
'lovam patkói' ÜF. XV. 124 | oyemtaj 'fejem teteje5 ONGy. 24 j
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AK. ügem sü/ 'fejem bőre' PATK. II. 64. ügem söy 65 || É.
vonépem au vonélem 'bödönyöm száját megszedem' PÍPAY: ONGy.
233 j| iasdn-Í9t 'kézizmod' UF. XV. 136 | jasen jir 'kezed íze'
ONGy. 26 | kuren jir lábad íze' uo. || AK. ügot sö/ cfeje bőrét'
PATK. II. 64 \\ É. jaseu-jit 'kezünk izmát' ONGy. 166 \ kureu-jit
lábunk izmát' uo. || AK. ü%tat sö% 'fejük bőre' PATK. II. 72.
4. Zűrjén.
V. giMa s§rad 'istállódban' FOKOS : NyK. XLI. 299 | jurbejanejid 'dein kopftuchzipfel' WICHM. SÜS. Aik. XXI3. 32. | V.
karta ser ad 'istállód közepén5 FOKOS : NyK. XLI. 299 | V. éifnik
ser ad 'kamrádban' 300 [| gola g§g§ris kúti 'ich schlang meine
hand um ihren hals' WICHM. SÜS. Aik. XXI 3 . 30 I P. pel bokas
'füle mellé' KOGOV : UF. II. 64 | V. beé-uvse 'farka alját' FOKOS :
NyK. XLII. 94 | vev-beé idtas 'a ló farka alatt' 146 | meam bokiaslgn i(dzid kok-féunis 'az én bátyáim lábának nagy újjá' 131 j
misku-kujsiksg 'hátuk bőrét' 88 | saldatjaslen éin-vais 'katonák
könnyei' XLI. 278 || kok-féunnit§ 'lábujjatokat' XLII. 88 ] miskukujsiknid 'hátbőrötök' uo.
5. Votják.
S i n g . 1. s z . : atikai d'urtam 'atyám házába' WICHM. SUS.
Aik. XI. d. 4 | dér séma '(fej)hajamat' MŰNK. VNH. d. 72.
2. s z.: bakca-d'amjoséd 'kerted szépségei' d. 205 | d'ér-éied
'(fej)hajad' d. 66 | batiU-jir-éidá 'fürtös (fej-)hajadat' d. 65 |
glzi-viijosid 'körmeid töve' bab. 105 | im-dorid 'szájad táját' d.
114 j jir-oltásed 'fejed alja' d. 97 | kenas véiijad 'csűröd tövé
ben' d. 118 | korka-ostá 'szobátok ajtaját' d. 154 | kutas-éumisj ősid
'csépszíjaid' bab. 128 | lud-kec-pijosid 'nyúlfiókjaid' d. 260 | pi-pé
deljoséd 'nyárfáid hegye' d. 126 | serág-pumdá 'üszögtuskódat'
178 I éoz'^agág-pijostá 'kacsa [ós] lúdcsibéidet' bab. 130 | uknopuldá 'ablakdeszkádat' d. 52 j vlz-pumjostás 'hidatok végeit' d.
136 || sagénon-dérjad 'búsulásod idején' d. 58.
3. s z.: d'éui félen jjréijosjz 'die haare des russen' WICHM.
SUS. Aik. XIX. 130 j nir-písijiétiz 'orrlyukából' MŰNK. VNH. 51 I
pel'-jiljosiz 'fülehegyei' 118.
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P l u r . 2. s z . : azbar-kapkadá 'udvarotok kapuját' d. 154 j
busl-kapkadá 'mezőtök kapuját' uo. | busl-kapkadas 'mezőtök
kapuján' d. 217 | gidk-azjosté udvarotok' d. 56 [ ki^pu-jildá
'nyárfátok tetejét' d. 244 | sin-gac gutjamdi 'szemöldökötök fel
emelése' d. 179 | sur kwarajostás 'patakotok csörgését' d. 45 j
tora-serdkdá 'főülőhelyetek sarokját' d. 154 | vig-pumjostá 'hídfő
töket' d. 244 || miizmon-no dérjadé, sagénon dérjadé 'epedéstek
idején, bánatotok idején' d. 93.
3. s z.: kiz d'iuiin ukso ligd'éon dirjazi 'als sie droben auf
der fichte das geld záhlten' WICHM. SUS. Áik. XIX. 66.
N é v u t ó k : péd-d'élam 'lábamra' d. 219 [ val-vilam l o 
vamra5 d. 107 || bord-dorad 'faladra' d. 3 j jir-ulad 'fejed alá'
bab. 69 | gureé-d'éljosad 'hegyed tetejére' d. 60 | gurez-no bordád
'hegyed mellett' d. 143 j gurt-vimtosad 'im dorfe' WICHM. SUS.
Aik. XI. d. 362 j iüm-sörad 'szérűd mögött' d. 329 | kapkakuspad 'kapud között' d. 97 [ kener küéajad 'kerítésed menté
ben' d. 209 j korka-no bordád 'házad mellett' d. 143 | korka-no
siirad 'házad mögött' d. 85 | korka-vözad 'házad mellett' WICHM.
SUS. Aik. XI. d. 370 | kork'-ajad 'házad pitvarába d. 154 j peh
pum-vilad 'válladon' 70 | pis-pu-délad 'facsúcsodon' d. 58 j pidkuspad 'lábad közé' 112 | sur-durjosad 'folyód partjain' d. 157 J
tör sor ad 'an der mitte der giebelwand' WICHM. SÜS. Aik. XI.
d. 231 | zus-vilad 'padodra 5 bab. 84 | voz viutad 'réteden 5 WICHM.
SUS. Aik. XI. d. 298 | vu-ko-berad 'malmod mögött' MŰNK.
"VNH. d. 125 11 bay-vélaz 'arczán' 92 | éöd dziisiiedlen guruuiaz
'a fekete róka állán' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 22 | lámis soraz
'homloka közepén' XIX. 132 j kim dfiuiaz 'nyelvén' XI. d. 190 |
korka-pol vilaz 'szobája padlóján' MŰNK. VNH. d. 155 | kilt poskaz 'keble belsejében' d. 209 | noni-bordaz 'csecse mellett5 d.
106 j lud-keclán os-kuspaz 'a nyúlnak ajtóküszöbóre5 121 j motor
pijoslán éin-azaz 'szép legényeknek szeme előtt5 d. 66 j siíanduraz 'fara partján' d. 106 | ta iseber apaiioslen tusak viuiaz
vidiki 'beim schlafen auf den matratzen dieser schönen mádchen5 WICHM. SUS. Aik. XI. d. 387 | Pogilán cum-a$az
pi
vetlá, cum-berjo
stiz
kistir kard 'Poginak hálókamrája előtt
legény járkál, hálókamrája mögött kistir hangot] tesz' MŰNK.
VNH. d. 104 | vil korkaied'len dzök viuiaz 'új házad asztalán5
WICHM. SUS. Aik. XI. d. 80 | siem beraz 'nachdem sie gegessen
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hafcte' XIX. 66 || JMS ulami 'padunk alatt5 MŰNK. VNH. 109 ||
kuua aéadi 'sátorotok előtt' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 27 J sur
kiléajadé 'patakotok mentében' MŰNK. VNH. d. 45 | vu-doradé
'vizetek mellett' d. 46 |] cajnik poladé 'teáscsészétekben' (GAVE.)
MŰNK. VotjSz. 580 || sooslen husi sorazi 'mezőjük közepén' WICHM.
SUS. Aik. XIX. 89 j sooslen sur-jiuiazi 'an der stelle, wo ihr
fluss entspringt' uo. | pottem berazi 'nachdem sie herausgebracht
hatten 5 82 | siiem berazi 'nach dem essen' 62.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy a főnéven van a személy
rag; pl.: kisnoed-dórin 'feleségednél' MŰNK. 142 || sagdglán pidiz
vilin 'a lúdnak lába fölött' tm. 4.
6. Cseremisz.
S i n g . 1. sz.: kP. jolas kandrasem 'nadrágtartóm' GENETZ:
SUS. Aik. VII. 4 | kCar. pört-körye'm 'bázam belseje' POEKKA :
SUS. Aik. XIII. 25.
2. s z . : kür. alasa ftuietdm 'herélt lovad fejét5 WICHM.
NyK. XXXVIII. 236 | kP. iÁm körreddm 'szérűd belsejét' GENETZ : SUS. Aik. VII. 75. kCar. iddm-köryetdm ua. POEKKA : SUS.
Aik. XIII. 47 | kür. fönga süetdm 'ángyod nyakát 5 WICHM. NyK.
XXXVIII. 236 | kue-ftuietdm 'nyírfád csúcsa' 218 | kutan kojat
'segged kövérje5 GENETZ : SUS. Aik. VII. 44 | kCar. oySlas d%male't 'állad alja' POEKKA : SUS. Aik. XIII. 43 | pakca-yöryet
'kerted belseje' 45 | kür. port köryet 'házad belseje5 WICHM.
NyK. XXXVIII. 243 | port pokxéet 'szobád közepe' 240 | kP.
püngö ftujet 'fenyőd csúcsa' GENETZ : SUS. Aik. VII. 73 | kCar.
sin3<L-{iüde't 'könnyed 5 (tkp. 'szem-vized') POEKKA: SUS. Aik.
XIII. 28 | kP. siúga kojat 'szemed zsírja' GENETZ : SUS. Aik.
VII. 35.
3. s z.: kP. kuf3zan jolas kandraze 'az öreg nadrágtartója'
GENETZ : SUS. Aik. VII. 4 j üp jar§mz§m 'hajfürtjét' 3 | kür.
sindig, jdrzd 'szeme kerületét' WICHM. NyK. XXXVIII. 238.
P l u r . 1. s z . : kCar. kudd-^eédsna 'házunk kerítésébe'
POEKKA: SUS. Aik. XIII. 16.
2. sz.: kür. (3edra-k§ldam 'vederfogantyútokat' WICHM.
NyK. XXXVIII. 245 | jol fiundasta 'lábtalpaitok' 223 | sind'íg
fiozda 'szemgyökereitek' 223 j jol jdzdyda 'lábizmaitok' 223.
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N é v u t ó k : kP. jol fömalkem 'lábam alá3 GENETZ: SUS.
Aik. VII. 22 | kCar. konga' düma'lndm (}.) "kályhám alatt 5 PORKKAr
SUS. Aik. XIII. 24 | ku'ő§-tü'n»k koce'm "házam kéményén át'
26 | port ümba'lnSm 'szobámon5 24 || kür. árama pmalnet "fűzfád
alatt' WICHM. NyK. XXXVIII. 218 | kapka ondéUnet "kapud
előtt' 229 | kuőd ondzdlnet "kunyhód előtt5 [ kCar. koz duma cet
"fenyőd alól' PORKKA: SUS. Aik. XIII. 52 | kP. port onfölket
'házad elé' GENETZ : SÜS. Aik. VII. 79 ] kür. port öndé'dket
"tornáczba' WICHM. XXXVIII. 240 | üstel pokUeket "asztalodhoz*
uo. || kP. uj3er kufian jol pmalkdite "a boszorkány lába alá5
GENETZ: SUS.

Aik.

VII.

22.

A főnéven csak kivételesen van személyrag; pl.: küraramat pmaíí "fűzfád alól5 WICHM. NyK. XXXVIII. 231 | kCar.
dj'akteret d'ümake "szálfaerdődbe5 PORKKA : SUS. Aik. XIII. 45 |
kür. koremet fiokten "folyód mentén' WICHM. NyK. XXXVIII. 231.
7. Mordvin.
S i n g . 1. s z . : E. tientfé pesém tiirksisa "ich werde ihn mit
meinen nagelenden abkratzen' PAAS. SUS. Aik. IX. 156 | moú
lavé cirezém
teíkam ez kunce "mein váterchen ergriff nicht
den rand meiner wiege5 48 I pre-cerem "mein (kopf)haar' XII.
60 | íelvedem "könnyem5 (tkp. "szemvizem5) IX. 210 | ci valdlnem
'mein sonnenlicht 5 214 || o% moú a ul'ii s elv ed in
nejicam
"o, es wird keinen gebén, der meine tránen sáhe5 212 j moéot
ulii ie skaúe lamo v alg éjin
mariéam
"vielleicht gibt es zu
dieser stunde, die meine laute stimme hören 5 210.
2. s z.: ton pr(a) alksot "dein kopfkissen't 220.
3. s z.: karks penenze "sein gurtendchen' XII. 34 j ozapénze "ibre ármelenden 5 27 | sure pénze "seine fadenenden' 40 |
pil'galksozo "seine fussohlen' 50 | ftüg(e) alksonzojak "auch seine
fussohlen5 55 | selvedenzé IX. 216. selvednenzé 218 "könnyei5
(tkp. "szemvizei') | sudo prasonzo "an seiner nasenspitze 5 XII51 j cer pulozo "seine flechte5 42.
N é v u t ó k : pilg(e) álon "lábam alatt 5 IX. 100 || pitg{e)>
alonzo "lába alatt 5 XII. 27 | vatm{a)-alonzo "ablaka alatt' 115.

Nyelvtudományi

Közlemények.
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8. Finn.
A finnben már gyakoribb az az eset, hogy az összetétel
íölbomlik, s az első tag veszi föl a birtokos személyragokat. De
azért van példa az ellenkezőre i s ; pl.: isántá-vákeni 'gazdám
háza népe' Sat. III. 14 | kylkűuiltani 'oldalcsontomról 5 IV. 112*) ||
kammenpáási "tenyered5 Kai. XXXII. 457 | pesápuusi 'fészked
fája5 Sat. III. 10 j mind nousen sinun olkap áillesi
'fölmászom
a válladra 3 Kans. I. 19 | kaske paidan
hiihasi
pesemádn
'mosasd ki az inged ujját' Sat. II. 126 || kaulaluunsa 'nyaka
csigolyája' III. 69 | kolme kylkiluutansa 'három oldalbordája3
III. 19 | leukapielensa 'állkapczáját' Kai. XVII. 101 | hdnen
pesánpaikkansa 'az ő fészke helye5 Kans. I. 165 | veljet pitivát
hanta kuni silmá-teráansá
'testvérei úgy tartották őt, mint
szemük fényét' Sat. I. 2 125 j suapieleensá 'szája szegletébe5 Kans.
I. 291.**)
BEKÉ ÖDÖN.

*) Vö. még: sano korovin kuullakseni
'mondd fülem
hallatára' Kai. III. 144. Kant. 3 III. 22.
**) A k a z á n i - t a t á r b a n i s : kulák töböm 'fültövem' uc
töbön 'tenyered 5 (tkp. 'maroktöved5) | anin göl bakcasi 'az Ő rózsa
kertje5 | bit ocobiz 'arczhegyünk 5 | -bal kortlyiz 'mehetek 5 (tkp.
'mézférgetek') BÁLINT : III. 104.

Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei.
(Második közlemény.)

III.

A verbum finitum gyanánt használt igenév.

Az igenévnek eddig tárgyalt jelzői functiója mellett gyakori
az a használata is, hogy személyragokkal, esetleg a nélkül, ver
bum finitumot helyettesít. Ilyen személyragozott igenév egyrészt
visszaható és szenvedő, másrészt cselekvő jelentésű befejezett
cselekvést fejez ki. Az igenév e két külömböző jelentésű hasz
nálatának, t. i. hogy egyrészt cselekvő, másrészt pedig hogy
visszaható és szenvedő ige szerepét töltheti be, más-más lélek
tani oka van, a mint WUNDT kifejti. A reflexiv-passziv jelentést
következőleg magyarázza: «Indem sich bei dem Übergang der
activen in die passive Form das Subject in ein Object umwandelt, auf das sich die Handlung bezieht, wirkt diese Objectvorstellung, gerade so wie bei den transitiven Verbalbegriffen,
auf die Vorstellung der Handlung selbst, mit der sie zu einer
einzigen Vorstellungseinheit verbunden ist, objectivierend zurück: der Vorgang wird als etwas Gegenstándliches aufgefasst*).*)
A befejezett és a múltban történt cselekvés kifejezésére
használt nomen okát pedig ezekben találja: «Schon im Bewusstsein schlieszen sich vorgangene Erlebnisse, im Unterschiede
vom unmittelbar Wahrgenommenen, mehr zu einem simultaten
Gesammteindruck zusammen. Vor allém aber ist es der Effect
der vollendeten Handlung, der namentlich in den Falién, wo
sie auf Objecte gerichtet ist (beim Transitivum) oder wo sie als
Affection eines Objectes aufgefasst wird (dem Passivum), als
*) Völkerpsychologie. 1900. I . 141.
29*
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erscheint. Die so erweckte objective Vorstellung ihrer bleibenden
Wirkung verschmilzt nun mit der Handlung selbst zu einem
Ganzén, in welchem zunáchst, bei noch vorwaltender Hingabe
des Bewusstseins aus den Inhalt der unmittelbaren Wahrnehmung, der als Object vorhandene Erfolg der dominirende
Bestandtheil ist, der die Namengebung bestimmt».*)
WUNDT kiemeli, hogy főként az ural-altaji nyelveknek
sajátsága az igenévnek verbum íinitum helyett való használata.
Itt is különösen a magyar és az osztják nyelvre hivatkozik.
Leginkább a multidejű melléknévi igenév személyragos alakja
gyakori igei szerepben, a mint ezt más fgr. nyelvek is igazol
ják; pl. a vogul: sirejim ti yq,ntrném
'kardom megtaláltam*
VogNGy. 11:164; tal telimém
'tél állott be' VogNGy. I I : 189;
kwol unt te mi' "ketten házat építettek' VogNGy. 1 : 6 7 (id.
SZABÓ D. NyK. XXXIV.). — A zürjén-votjákban is előfordul az
-?ft-képzős igenév állítmányi szerepben, azonban aránylag ritkán,
mint WIEDEMANN is kiemeli;**) pl.: aémelen tagi gaéaé-kemm
i
ad'amilié evol inmarles 'hogy egymást úgy szeretjük, nem em
bertől való, hanem istentől' NyK. XVII. 2 7 6 ; adkitak kot-kitéi
piram ed luoz 'akárhová láthatatlanul bemehetsz' MŰNK. Votj.
Népk. Hagy. bab. 26 (id. FOKOS D. NyK. XLI. 400).

A mordvinban is megtaláljuk az igenévnek állítmányi
használatát. BUDBNZ is kiemeli (NyK. XIII. 89), hogy a mordul.
-/- és a mordE. -é-képzős igenév főleg állítmányi szóul áll, leg
inkább az enklitikus létigével; azonban megtaláljuk a nélkül is,
pl.: piées nava£
nereze, sijas na vas pilgenze 'rézbe mártva
az orra, aranyba mártva a lábai'. Ezekben azonban még féligmeddig érvényesül az igenévi jelentés. A cseremisz igenévnek
is megvan ez a használata; pl. az ulam 'vagyok' ige igenévi
alakja: kuni ergdst ulmas,
ik üdzrBst ulmas
'volt nekik három
fiuk, meg egy lányuk' GEN. 4 (id. BEKÉ Ö.: Cser. nyelvtan 360).
Mindezekben a nyelvekben a multidejű melléknévi igenév
használatos verbum finitum gyanánt. A vogul-osztjákban azon
ban a jelenidejű melléknévi igenév is pótolhat igét; pl. a vogulb a n : térén-kémplinél nCfyy vlyaném
'a ragadós kór ruhaszár*) Völkerpsychologie. 1900. I. 144.
*) Grammatik der syrjánischen Sprache. 1884. J66—7.
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nyától fölemelem őket' VogNGy. II. 4 4 . Az osztjákban is gyakori,
a mint majd a tárgyalásban látni fogjuk. Ennek magyarázatát
a két nyelv igenevének eredetében találom. A vogul jelenidejű
melléknévi igenév ugyanis, a mint már említettem, SZABÓ DEZSŐ
szerint nem egyéb, mint egy deverb. nómennek határozóragos
alakja, tehát tulajdonképpen infinitivus; az osztjákban, mint
láttuk, a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév közös eredetű,
vagyis a deverb. nomen lativusraggal van ellátva. Ez pedig
gyakran nomen actionis jelentéssel bír és ezért verbum finitumot
is pótolhat.
Tehát a rokon nyelvekben el van terjedve a deverb. no
men verbális használata. Az osztjákban, különösen pedig a
NépkGy. szövegeiben igen gyakori, sőt használatosabb, mint a
verbum finitum- alakok.
A) A - í - k é p z ő s i g e n é v

igei

használata.

a) T á r g y a s igét pótló igenév.
Sing. 1. sz.: van lauldm ályel pa yolta unti
Idültem
'rövid ideig tartó varasukat meddig várom5 NépkGy. 31 7 1 6 ; tam
c
layker sogonttal moyti taltem
az egyik vállam végződik, azon
még túl feszítem' NépkGy. 40 1092 ; yot nalmvp jehn tut
pontem
hat nyelvű vészes tüzet csinálok' NépkGy. 40 1107 ; seil-sem lovata
nari taprdy jem yar sewirtem
'homokszem nagyságnyira, a
milyen apróra csak szablyával vagdalni lehet, oly apróra vag
dalom' NépkGy. 40 1103 ; yiü-sem lovata keíi tapratj jem yar
sewirtem
'fövényszem nagyságnyira, a milyen apróra csak
késsel vagdalni lehet, oly apróra vagdalom' NépkGy. 40 U05 .
Sing. 2. sz.: jiw-oy manman nurdn jeyken yoti ant üitt en
apai-fej vesztő megrontó vizedről hogy is nem tudsz' NépkGy.
23 398 ; aé(i)-oy manmay tisdy jeyken yoti ant üitten
'atyai fej
vesztő gyászos vizedről, hogy is nem tudsz' NépkGy. 234O0.
Sing. 3. sz.: noys ali lerdy antpem al jertal
'nyusztbőr
darabokból varrt övemet megköti' NépkGy. 13 14 ; akem pa Ásyaleu roydy nay yon%a uertal
'bácsikám a tavaszi csüllőmadár
rikoltó nevetését hanyatt csinálja' NépkGy. 16 138 ; jem-pelvk sem
jenkdl apm-pelvk sem moyytal
jobb szemének könnyét balra
törüli' NépkGy. 22 375 ; kösam nál sátdy uol manem
kdéltal
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'irányzott nyíl drága helyén felém irányozza' NépkGy. 22 8 8 a :
íovi yár kepdl ewilt ver dm urdl-ki yanzvy vaj lág
optatal
tavaszi rénbika lábszárbőréből csinált oldala ékes botost húz
elő' NépkGy. 36 914 ; jay peykpi peykdy uyydl yoti pustal
'tíz
fogú fogas száját miképpen nyitja meg' NépkGy. 83 395 ; y<>s
peykpi peykdy löl yoti láy y dttal 'húsz fogú fogas száját mi
képpen nyitja meg' NépkGy. 83 3 9 7 ; labdt yatl jáyti mü-álydl
nimhy kur yáwital
'hét napi járó földjét hótalpas szánnal
meglépi' NépkGy. 107 46 ; lij vérű verdy untl yáp dttal 'kanálcsinálásra alkalmas forgácsot fordít ki5 NépkGy. 159328; url-ki
yölom ur sokdn kár ittál
'oldalát három oldala felé csak ne
hezen fordítja' NépkGy. 159 335 ; nayk-juyi vérdy áwdl
pélkipontal
'a vörösfenyő fából való ajtómat kitárja' NépkGy.
160 385 ; ajdy yo P°fein l&fdy áupi ár kuzdm árdl loy y dltal
"apród férfi szolgám gyökórfonatos szájú sok nyírhéjkosár sokját
hozza be' NépkGy. 161 423 ; yuhy Ás taydl ewilt oyyy jeyk oydl
áldmtal
'a halas Ob forrásvidékéről a fejes jég fejét emelgeti'
NépkGy. 1 8 3 m i ; jöyldl káthrn mii sát sömlital
'íját fogó
nyolczszázat ró föl' NépkGy. J85 1279 ; roy siypi siydy ántdp
jer salatal
'ezüst hajlatú hajlatos bölcsőbe kötöz engem'
NépkGy. 228 22 -.
Plur. 1. sz.: loyy-venfídy yölom yár joln' kirteu
kaltvenfdy yölom váj joln' kirteu
'bálványképű három rénbikát
ott benn fogjuk be, kaltképű három rénszarvast ott benn fogjuk
be' NépkGy. 159356, 357.
Plur. 2. sz.: lajem-karti kulat jeyk p átitat
en 'fejszevas
vastagságú jeget fagyasszatok' NépkGy. H7 Í 3 5 .
Plur. 3. sz.: yon páti téri lant yol pontéi
'hasba (való)
ízleletes étel gyanánt mind lenyelik' NépkGy. 121 e09 ; unpr-pafi
téri lant yol letel
'gyomorba (való) ízletes étel gyanánt mind
megeszik' NépkGy. 121 610 .
b) A t n e m h a t ó igét helyettesítő igenév:
Sing. 1. sz.: nöylem yár sátdy pánt jolta láiltem
'űzött
rénbika útjára utánuk állok' NépkGy. 86 5 í 5 ; loyy venfdy ár
yarem laulman tata yistem
'bálvány-képű sok rónbikámat
őrizve itt maradok' NépkGy. 116379; vájdy öyol-sopem ewilt Un'
oy öltem 'rónes szánomról leszállok' NépkGy. H6 410 .
Sing. 2. sz.: jiwen vérdm tupy yáta ney yuni
manten

AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZEKKEZETEI.

431

'az apád csinálta tüzes házba te hogyan mennél 5 NépkGy. 34 4 8 ;
asen verdm yáédm yáta ney yunf itten
'az apád csinálta meleg
házba te hogyan mégy' NépkGy. 34 850 ; muj unUr álydl pa
nömten?
'hogyan vélekedel' NépkGy. 114322.
Sing. 3. sz.: serdy áu serdlna tota lattal
a sarkos ajtó
sarkához odaáll' NépkGy. 25 á74 ; jajem tahl-ki tal labta sidi
c
jital
a bátyámnak a tele hétté jön el így5 NépkGy. 116 398 ;
iajem luydl-hi luy labta sidi jital
a bátyámnak a nyara hétté
5
jön el így NépkGy. 116 399 ; yandi-yo poydl yaistal
'az osztják
ember fia tán megmarad 5 NépkGy. 121 60S ; söydy pol ántayen
ántastal
'mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik5 NépkGy. 159 339 ; sas veili mardy vol sokan
lálvmtal 'erőtlen zsibbadt helyén csak nehezen áll föl5 NépkGy.
159 34l ; jajem pa sidi loyyial
'bátyám lép ím be5 NépkGy.
160379; mohm put volvlna mold stal 'gőzölgő üst módjára gő
zölög5 NépkGy. 163483.
Plur. 1. sz.: uyylel vuJ9m loyy-ort poyt amvsteu
'hallgatag
5
bálvány-fejedelem fiákként ülünk NépkGy. 162 466 ; nálmdl vujdm
kaV-ort pojdt amvsteu
'néma kaltfiakkéntülünk'NépkGy. 162467.
Plur. 3. sz.: karta sempi yot viyli laj sókor sanzdlna sidi
ámv stel 'vasszemü hat vichli alvilági sokor-hal hátán ülünk
ím5 NépkGy. 38 1037 ; jiwem-ki labdt poy joyottel
'apámnak hét
5
fia megérkezik NépkGy. 85 450 ; amp-oypi aj naj kaltydy uás
ilpdlna ajey yo ár poydl pildtna lepds-untlay jem yálmas sidi
ámv stel 'az ebfejű kis fejedelemlány a reves város aljában
apródférfi sok szolgájával együtt lombból készült jeles háláson
ül ím5 NépkGy. 117 Mé .
Gyakori az oUm 'vagyok' igének ilyen használata:
Sing. 1. sz.: yoti jiti jéSdk yo ortl ültem
'miképen támadt
aranyos férfi fejedelem vagyok' NépkGy. 35 897 ; kalt-ven^dy ar
yarem laulman tata olt em 'kalt-képű sok rénbikámat őrizve itt
vagyok' NépkGy. 116 381 ; yoti jiti jöyol yo ortl öltem
'miképen
támadt gyönyörűséges férfi' ember vagyok' NépkGy. 170726.
Sing. 2. sz.: ney ort ölten
'te fejedelemhős vagy5
NépkGy. 165 578 ; ney yo ulten
'te ember vagy' NépkGy. 165 580 ;
torma kaltmdm káli yo jena si olten 'égbe föltetszett csoda
ember vagy' NépkGy. 2 2 8 ^ .
Sing. 3. sz.: ma ámvsti aj lári mélti yát lipemna akem
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oltal
'a magam lakta kis láp melletti házamban bácsikám
van' NépkGy. 13 9 ; ydtdy-Ű-naj imern sidi ultal
'házgondviselőné
asszonyom van ime' NépkGy. 13 14 ; N'órSnt-iki-kunjvy-tel
akem
sidi ultal
'Réti-öreg karmos pánczélt (viselő) bácsikám van
ime' NépkGy. 7 4 u ; Ás tajemna jeykdl kinsa muwdl naray
oltal
'Obunk forrásvidékén a vizénél a földje rosszabb" NépkGy. 169687.
c) R e f l e x i v - p a s s z i v jelentésű személyragozott igenév:
yul-léwmay sárni yondl il-lakdintal
'hal-evő aranyos
hasába fúródik' NépkGy. 39 1572 ; kewdy sempi labdt vi/li
ámvstel 'a kő-szemű hét vichli megülepedik' NépkGy. 40 109S ; norsárti volvl pá i-unt nörttan
'nyársolt csuka módjára egyszerre
nyársolódnak' NépkGy. 43 1207 ; nor-sárti volvl pa i-unt
metsá
tán 'nyársolt csuka módjára ízibe döfődnek' NépkGy. 43 1 2 0 8 ;
alemna lömdy yori lomatna jiwli mewdl jem áfoy
inmdlttem
'bácsikám ruhás valami ruhában atyátlan mell jó véggel nevel
engem' NépkGy. 13 17 ; akemna asli mewdl jem dhy
séykdlttem
'bácsikám anyátlan mell jó véggel nevel engem' NépkGy. 13 l g .
d) F e l s z ó l í t ó jelentésű igét pótol a személyragos ige
név : untrdl jem tayána tewdy vdti jem nömds át mantel
'ha
jó szívvel vannak (mint) a csendes szél (oly) jó elmével menje
nek5 NépkGy. 122 621 ; ydhm %át suyemna yala-yo yala yörem la
•át siemit al 'langyos házam zugába holt ember halotti árnyán
ő hadd forduljon be' NépkGy. 175924.
Ritkán m ú l t i d e j ű cselekvést fejez ki a személyragos
igenév: uandenidddm
nemdza anddm 'látni bizony semmit se
láttam' (látásom semmi) Nyelvt. I. 53 2 ; paltayen nör§m-%ár muj
seyk palten
'megijedt rénbika módjára mely igen megijedtél'
NépkGy. 169 716 ; sejem sem dhy rimal antom oltal
"még csak
•egy homokszem se esett le' NépkGy. 185 1316 ; nördm ydr vur
r
kiita muj náya liltvstel
a réti bika bőségében majd elvesz
tek' NépkGy. 1771016.
^ M e l l é k m o n d a t i g é j é t helyettesítő igenevek: ney-ki
töten,
alt manlem 'ha te elviszel magaddal, persze hogy megyek'
NépkGy. 1841268; nar-lanti sáfay sop Utel-ki a nyers étel darabját
ha eszik' NépkGy. 162 M0 ; /atlen-ki ittál
sewdy 'napod ha feljön'
NépkGy. 167640; nájen-ki loy ytal 'napod ha lenyugszik'NépkGy.
167 642 ; ous turpi turdy vdt-ki pontal
'ha alvilági hangos szelet
iámaszt' NépkGy. 227204.
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alkalmazása.

Gyakran a -í-képzős személyragos igenév infinitivus jelen
tésű. Ezeket az eseteket személyragos inf.-nak is magyarázhatjuk
ugyan, a mint SCHÜTZ is gondolja,*) de viszont a melléknévi
igenév személyragozott alakjának is tekinthetjük, mert az -ínképzős igenévnek is megtaláljuk az ilyen használatát. A vogul
is használja a -né képzős igenevet infinitivus helyett, pl.:
leCilayá yotaX y q,ly élálnétén
sujti 'lábait valamiképpen
5
csúszni érzi VogNGy. II. 112 (id. PÓLAY V. NyK. XXXV. 423).
a) T á r g y i inf.-t p ó t l ó i g e n é v : tam yatl tam tör§m
yada oldal
ma and oslem ma, hogy az isten hol van, nem
tudom' Nyelvt. I. 35 9 ; mola pam oldal and osleu 'micsoda fű,
nem tudjuk' Nyelvt. I. 119 8 ; iéem kartla ön éerdi) yát
ámvstal
al'fttla
'öcsém vas lánczos jeles házat üt, mondják' NépkGy.
1821202; kvlanlamdn uantta ivifsdm, mola-kem oldal
and
ardaldsem
'a rénszarvasainkat megnézni jártam, hogy mennyire
van, nem becsültem meg' Nyelvt. I. 38 s ; aidl yoi oldal
lou
naurem yolna ant ydl'sdlll 'hogy ki az ő atyja, a gyermek még
nem hallotta' Nyelvt. I. 160 10 ; ma uulfíashn yoi olddm
and
oslem cén nagy folyó-ági voltomat nem tudom' Nyelvt I. 161 16 .
b) A l a n y i inf.-t p ó t l ó i g e n é v : iaidl si iidal
éatl
a bátyjának jövése hallszik' Nyelvt. I. 93 7 ; * kurdíjvt
iidal
§atl 'egy lábas valaminek jövése hallszik' Nyelvt. I. 9 5 n ; ant
lepne ar orten jemdrjdr eykdrman kamdii m ant el sasi a be
nem férő sok fejedelemhősöd szitkokat mormogva kifelé megy,
hallszik' NépkGy. 161 398 ; laort kurpi yoj-váj yoitem
yoyytal
sasién 'nehézlábú him állatként valaki fölkúszik, hallszik5
NépkGy. 173 839 ; joro karhm jáseu-jut tuymatteu
mnjdl atdm
elsenyvedt kezünk izmát kiegyenesítenünk talán rossz volna'
NépkGy. 166 591 ; i kvlán si iidal
nila 'egy rénszarvas jövése
látszik5 Nyelvt. I. 3i 1 5 ; yan-eui murdl pilna mandal
nila 'a
királyleány a népével együtt megy, látszik' Nyelvt. I. 116 9 ; yat
amd stal
nila 'ház van előtte 5 ; tudal
masl 'hoznia kell'
Nyelvt. I. 89 16 ; tam jor kűri jiten pa toyal eltaten
mui at»m
'azt az erős lábizmot odavinned talán rossz volna' NépkGy.
23 4 M ; si jor jási jiten pa toyal tuoten
muil apm 'ezt az erős
kézizmodat odavinned talán rossz volna' NépkGy. 23 422 ; jáyté-

434

SARKADI NAGY JÁNOS.

men muil apm ? cmi rossz van abban, ha utána járunk' NépkGy.
114 335 ; tal yáti löydlna ámvstem-mort
oltal 'mintha csak
üres ház zugában ülnék' NépkGy. 162450.
B) Az - m - k ó p z ő s i g e n é v i g e i

használata.

Az -w-képzős igenév igei jelentésben éppoly gyakori, mint
a -í-képzős, és befejezett cselekvést jelentő igét pótol. Külömbsóg a két igenév között a jelentésen kívül még az, hogy az -mképzős igenév gyakrabban helyettesíthet reflexiv-passziv igéket,
mint a -í-képzős. Végül az -m-képzős igenév személyragozatlanul
is előfordul, míg a -í-képzős csakis birtokos személyragokkal
használatos.
1. F ő m o n d a t i g é j é t h e l y e t t e s í t i a z i g e n é v .
a) Átható igék.
c
Sing. 1. sz.: ma i iazdn ioremdmem
én egy szót elT
felejtettem' Nyelvt. I. 15 4 ; tördn-nál jem jontvn ma /un'
jontr
m e m fűszár-nyíl jeles játékot biz én nem játszottam' NépkGy.
c
18 173 ; léti lant ruwdlna enmslpm juyen ma yun1 sewirmem
az
enni-való étel gőzénél növelt fádat vágtam' NépkGy. 84 431 ; jis
c
jepJci ruwdlna inmdlpm juyen pa ma yun' ewitmem
ősi vized
gőzénél növelt fádat vágtam tán le' NépkGy. 84 433 ; yü-nilapalvp-ort nemem %altsa sitmem
'messze halló fülű fejedelem
hős nevemet honnan vettem' NépkGy. 10868; i vasi dinem pá
c
sökdnjaymem
az egyik városvégemet is csak nehezen jártam
meg' NépkGy. 157S77; nar lanti sopdl pa nara lewmem
'a
nyers étel darabját nyersen ettem meg' NépkGy. 157280; ydrdnr
öyol-söpem pa jolrí kus vermem
a rénbikás szánomat én is
itt benn csináltam meg' NépkGy. 160363.
c
Sing. 2. sz.: tam uas nvy Hűmen
ezt a várost te etted
meg' Nyelvt. I. 54 6 ; si-lovat molti jor jdsi jitl pá si in
ni 9 It m d n rilyen nagy valami erős kézizmot növeltél ím'
NépkGy. 23 394 ; si-lovat-molti jor kűri jitl pa si
seykdlmen
ilyen nagy valami erős lábizmot teremtettél ím' NépkGy.
^3 3 6 9 ; mönti vehm vurdy yönpi ar sunsen u elmen 'az imént
megölt véres hasú sok bolhádat ölted meg' NépkGy. 441226í
c
lett lant ánl pa ti %un' ámsilímen
az ennivaló étel tálját
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helyezgetted tán ide' NépkGy. 84 436 ; tam ant vantlem teli
lapm vasi lárem oydl-taj sar öpet muja senkdltmen
'ezt a
teleszállt réczés tavadat, a minőt még nem láttam, nyakra-főre
miért verted fel' NépkGy. 163496 ; naj nenen pa at-tepa tata si
uitmen
'a fejedelemnö asszonyodat alighanem már itt is meg
találtad' NépkGy. 1791060; yáp»n corvs labdt pánt
jaymen
'csolnakos ezer hét utat jártál meg' NépkGy. 1791069; -/apdn
corvs labdt pánt jaymem főimen
'hajós ezer hét úton jártamat
hallottad' NépkGy. 165 563 ; ö/ten corvs %ot pánt jaymen
vantmen cszános ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165 566 ;
naj nenen pa tata si sij alamen
'fejedelemnö asszonyodat ím
itt is megláttad' NépkGy. 1791062.
Sing. 3. sz.: %mi udrdi o%sam p onmal 'az asszony vörös
kendőt Öltött' Nyelvt. I. 205; apsdl nin-kalanna anWndlal eu?lt
kátllmal
'az öccse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva
megfogta' Nyelvt. I. 35 16 ; lildn idy'k tuids tuumal
'életvizes
nyírhéjdobozt hozott' Nyelv. I. 77 8 ; lou uulfiashy-igi talán %aftc
tel uas uelmal
ő a nagy folyóági öreg, egész ladikkal teli
réczét fogott' Nyelvt. I. 157 8 ; mola joyan yayyijemna NumTörSm asem mulmal
uas ; minő folyó hágcsójára igézte NumTör§m atyám a várost' NépkGy. U j j söres-/uwat ar nuWm drl
r
jawdltmal
az araszt hosszúságú sok seb sokját gyógyította'
NépkGy. 15 81 ; orten pa nari aper jem áUn muj
untltamal
'fejedelemhősöd a szablyaforgatás jeles végét hogyan tanulta'
NépkGy. 25 476 ; seltta sipm Nlmdlna-jáyla-nimUy-ken-ort
nemdl
seltta sitmal
'innét szerzett Hótalpon járó hótalpas gyors feje
delemhős nevét innét vette5 NépkGy. 10744; amp-oypi aj naj
uards untlay jem yálmaé éidi-uermel
'az ebfejű kis fejedelem
lány a reves város aljában vesszőből készített jeles hálást csi
nált 5 NépkGy. 1174á5.
Plur. 1. sz.: tam najlan pilna enamti kureu-jir i-paji
Indmmeu
'hisz ezen növekedő fejedelemlányokkal együtt nö
vekedő lábunk-ízét egyszerre növeltük' NépkGy. 1791091.
Plur. 2. sz.: ma pitti látdy mü látem pa nen muj
uitmen
'a hova nekem bele kell esnem, olyan gödrös földem gödrét ti
talán tudjátok' NépkGy. 38 l f 0 9 ; ma pitti oypy mü oyyem pa
nen muj oitmen
'a hova nekem bele kellene esnem, oly üre
ges földem üregét ti talán tudjátok' NépkGy. 771007.
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b) Átnemható igék :
Sing. 1. az.: dsem verdm uoy %ám lipdla tam pitm em az
atyám csinálta rézburokba ím belejutottam' NépkGy. 35 896 ; ma
f
tutdy neyyoií iuumdm
én (már) szakállas emberré lettem'
c
Nyelvt. I. 176 J4 ; áwdy yát áwdm ewilt sidi étltimem
az ajtós
ház ajtaján így járogattam ki' NépkGy. 160 36í ; neyi-ki labdt paj
r
kütl pela álmem luk sátdy vol áldmmem
a nős hét csoport
felé dürgo fajd módjára elbámultam' NépkGy. 1791083; neyi-ki
c
labdt paj kütl pela sumdm luk tindy vol sümammem
a nős hét
csoport felé kábult fajd módjára megkábultam' NépkGy. 1791084,.
Sing. 2. sz.: oysatpi-übdrlos toyldy töröm numbi yuü
iuum 9 n 'Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobb em
berré lettél' Nyelvt. I. 55 2 ; jiwli molti tay' ewilt yunc
tiwIli
men 'atyátlan valami helyről hogy születtél volna' NépkGy. 790202.
Sing. 3. sz.: vbdl ki m-it mai fa nénje kiment' Nyelvt.
I. 34 x ; toyhy-sir uai ázat draddlna ioyStmal
'a szárnyas fajta
állat mind valamennyi megérkezett' Nyelvt. I. 47 7 ; ittam kiUl
f
%undsi male manmal
a sógora már rég elment' Nyelvt. I. 8 1 n ;
oysanidl yondiásik ie&a yatltamal
a fejkendője egy kissé
hátracsúszott' Nyelvt. I. 107 3 ; si manmal
itna 'így ment egy
c
folytában' Nyelvt. I. 108 16 ; i yan dddl yasmal
egy király
egyedül maradt' Nyelvt. I. H 2 1 5 ; ai iiydl
toyi-kunzemdmal
c
a kis fia odakapaszkodott' Nyelvt. I. 131 3 ; ont-yari ar puyvt
drdl ioyStmal
'erdei rénbika sok falkájának sokja érkezett'
Nyelvt. I. 141 12 ; lon'di-ki ar puydt drdl pitmal
Vadludas sok
falka sokja szállt le' Nyelvt. I. 141 13 ; töda laimal
'ott állott'
Nyelvt. I. 170 8 ; im yoti nel sémlamen ots a-pitm el cmost ím
négy szemünk találkozott' NépkGy. 44 1228 ; pundy sempi ur-meyli
c
evei sidi joyotmal
a szőrös szemű hegyi manó lánya jött ím
oda' NépkGy. 83 3 9 ] ; taldl-ki tol labta sidi jümal
a tele hétté
jött' 1143g8; vájdy öyol-vutat áu kus olmal tütom váj yolom vol
tüldémal
"rénes szán szélességű ajtó volt bár, megrekedt állat
három helyén megrekedt' NépkGy. 159 333 ; neyi-ki labdt paj kütl
pela lándy sapdl-lowem karldmal
'a nős hét csoport felé eres
nyakcsigolyám odameredt' NépkGy. 179 1086 ; ma lelti yáp-páj
toydy juyem nohl pela jay ort lelmal
a magam ülte kereszt
pántos ladikomnak az orra felé tíz fejedelemhős szállt föl'
NépkGy. 1801O93.
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Plur. Itt a feldolgozott szövegekből csak a harmadik sze
mélyre tudok példát idézni: lon'ddt akmdsmel
'a ludak össze
gyülekeztek' Nyelvi I. 4 4 u ; %öl§m men'k eui iorStmel
'három
erdei lány érkezett' Nyelvt. I. 6 6 u ; úö/sdn unt saédlna nöyhm
váj kason pánt sidi láilmel
'nyusztos erdő hátán tizött vad
vígasságos útjára álltak ím' NépkGy. 120547; lihmpi yölom sat
c
yáp yáp-sori etpi jenk yüldmel
a megszállt háromszáz csónak
csónakjáró mély vízen lebegett' NépkGy. 185 Í30J ; teli loyydm
yuli-ki jem pon teédémel
'mint a teli ment varsában, úgy
szomorkodnak' NépkGy. 161 393 .
Kifejezheti az -m-képzős igenév a cselekvést akkor is, ha
az ige cselekvése t a g a d v a van.
Sing. 1. sz.: tam /vtl ma liddt mo zatmem
andam
'ma
ennivalót nem szereztem' Nyelvt. I. 5 9 ; iaidm ma
líumem
andam
'a bátyádat nem én ettem meg5 Nyelvt. I. 97 6 ; seudn
oy-taytilal sitmdm
andam
'hajfonatos fejük darabját nem
kaphattam meg' Nyelvt. I. 143 5 ; jöyol uerti jem juy ma ant
uitmem
ij-csinálásra alkalmas fát én nem találtam' NépkGy.
75 49 ; ámp-oypi aj najen kus ant yolmem
az ebfejű kis feje
déi emlányt habár nem hallottam' NépkGy. H l 1 8 4 .
Sing. 3. sz.: lou taudl uantmal
andam
'ő a tunguzt
nem látta' Nyelvt. I. 47 9 ; tut pampái ant kus mai 'a tűz a
ftirakást nem égette el' Nyelvt. I. 2 13 ; uát ueriliiimal
pa
andam
'szél se volt' Nyelvt. I. 79B; nemdza osmal
andam
semmit sem talált' Nyelvt. I. 79 7 ; lou uasdlna lou lambsl nenyoi tiumal
andam
'az ő városában hozzá hasonló ember
nem született' Nyelvt. I. 121 l a ; Num~TörSm asem pan-yiil vellajen möyol jiw-poy manem ant p art mai rNum- Tö~r§m atyám
keczével halászó több testvért nekem nem adott' NépkGy. 107 57 ;
yálep yul vellájen moyol aéi satun poy manem ant
mulmal
'hálóval halászó több drága testvért nekem nem adott' NépkGy.
10761.
Néha a verbum finitumot pótló személyragos igenév bizo
nyos nyomósító szóval van ellátva, a mely valami mértéket
fejez ki.
Sing. 1. sz.: iöydl-idndi tahm sdi mo
stimdm-lamba
'mintha íjideg meghúzásának a neszét hallottam volna' Nyelvt.
I. 1454. '
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Sing. 2. sz.: uátli-igi iiidm seudm náy'k-iuy alhn libina
ivrdmmdn-lamba
'Vatli-öreg az apád fonta vörösfenyő desz
kádon feledkeztél' Nyelvt. I. 1336.
Sing. 3. sz.: tülizdt pilna manmal-lamba
'alighanem a
libuczokkal ment' Nyelvt. I. 9 7 u ; nvyen iilfidddm kögaidm
yvlmal
matti
'a téged megmentett gazdád mintha megholt
volna' Nyelvt. I. 73 5 ; tol uapm kor' nayk aykhlna
tayár
iam al-mort
oltal 'mintha a falumbeli téli deres vörösfenyő
törzsökébe akadt volna' NépkGy. 34839.
Plur. 1. sz.: uátli-igi ittam yondi landdy Ás kutpdlna
mogátmeu-lamba
'Vatli-öreg most íme a táplálékos Ob kö
zepén mégis mintha elcsíptük volna' Nyelvt. I. 1335.
Találunk olyan mondatokat is, bár ritkán, a melyekben
r a g t a l a n igenév szerepel verbum finitum gyanánt.
Sing.: tárni yat libina yodi svyat ioytdm
yanZay svu§n
'ebbe a házba hogyan jutott ez a hímes nyírhéjedény' (tk.:
hogyan jutott nyírhéjedény) Nyelvt. I. 87 13 ; mai-yui
ioytdm
Vendég érkezett' Nyelvt. I. 17o u ; ma neyyoum yvldm
kimdt
tvl tam 'az én uram már két éve meghalt' Nyelvt. I. U 5 7 ;
louel nemdza yazdm
and ám 'neki semmi se maradt' Nyelvt.
I. 18 9 ; törSm parpm kvl pélyyan kur-aperli sidi tüwdm
'isten
adta szúnyograjtól lába ügyetlenné lett' NépkGy. 31 756 ; tör§m
purtdm kul pélyyan jas aperli sidi tűwdm
'az istenadta szú
nyograjtól kéz ügyetlenné lett' NépkGy. 31 757 .
Plur. Itt a személyragtalan igenév a többes szám jelével
van ellátva: nvza^ kurdi yada mandmdt
'mezítláb merre men
tek' Nyelvt. I. 28 15 ; arátelna yvlmdt
'mindnyájan meghaltak'
Nyelvt. I. 29 3 ; áwdy vuntpi labdt láyrem yonti áltdmdt
'állas
hét pánczélomat már elemelték' NépkGy. 17486i); sátpsy-ki labdt
nari tuwdmet
'a hüvelyes hét szablyámat már elvitték'
NépkGy. 174870.
Az -m-képzős igenév a befejezett cselekvést jelentőn kívül
a j e l e n i d e j t i verbum finitumot is pótolhatja:
Sing. 1. sz.: ar sewi yolvy oylan tdr'kuri yölom poúdl al
seykmem
'sok fürtben dús fejeteket medve lába három ölelé
sével ütném' NépkGy. 38 1016 ; in yoti jiwem vérdm karti yám
lipdla tam loymem
'most az atyám csinálta vasburokban benne
vagyok' NépkGy. 35S93.
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2. sz.: közáiu, ivru sakmdii!
'gazdánk össze vagy esve!'
Nyelvi I. 148,"
e
3. sz.: soy§m-puYdl uo limai
a czérnagombolyag meg
állapodik' Nyelvi L 7 1 ; soySm-pwjrdl yat yoza toyo
ioydtmal
a czérna gombolyagja (egy) házhoz érkezik5 Nyelvt. I. 9 4 ; iuypuj, ilbina Ivymal
'egy fa tövének belsejébe megy be' Nyelvi
I 28
Plur.: ríiil corvé yoipi yölom vas ti ámvs m eu 'nyolczezer
férüas három városban itt lakozunk' NépkGy. 1506.
2. Az -7»-képzÖs i g e n é v m e l l é k m o n d a t i g é j é t
helyettesíti:
a) Megengedő mellékmondatok : yötay pitti lila tü ma-kus
killimem
'a hattyú szállta ragyogó tóra szálltam bár' NépkGy.
32 763 ; tovi urdy yü naj kus swosmem
'sokáig tartó tavaszi na
pon által mentem bár' NépkGy. 75 46 ; sus vurdy yü yatl kus
jáymem
'a sokáig tartó őszi napon által jártam bár5 NépkGy.
75 4S ; palem-ki saj-nör pa kus yölmem
'a fülem mögös porczogójával habár hallottam 5 NépkGy. 154157; váray punpi laj-yár
soy kus álm em ropogó szőrű alvilági bőrön alszom bár'
NépkGy. 171 788 ; yáray öyol vutat áu kus olmal 'rénbikás szán
szélességű ajtó volt bár5 NépkGy. 159331; aj lári mewdltl yat
kus olmal
'kis láp melletti ház volt bár5 NépkGy. 160389;
sömtoy saspi laj-váj soy kus lersmtmem
'rovátkos hátú alvilági
5
állatbőrt terítettem bár NépkGy. 171, g9 .
b) Feltételes mellékmondat: asi-ki taimen
'ha volt atyád5
NépkGy. 23 409 ; éiimé molti nömsen-ki pitmal
'ha már ilyes
mire gondoltál5 NépkGy. 166606; semlal-ki láyitmal
'ha sze
5
müket fölnyitják NépkGy. 391043.
C) S z e n v e d ő i g e h e l y e t t á l l ó i g e n é v .
Az eddig tárgyalt esetekben az igenév cselekvő jelentésű
igét helyettesített. Azonban gyakran szenvedő functiót is tölthet
be vmely igenév; a külömbség a két használat között a jelen
tésen kívül abban is jelentkezik, hogy a szenvedő értelmű ige
név legtöbbször birtokos személyrag nélkül áll. Két csoportot
lehet itt is megkülömböztetni a szerint, hogy a tkpi alany haiározóragos alakban ki van-e téve vagy pedig nincs. Az előbbi
csoportot alkotják az igazi szenvedő szerkezetek.
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1. A határozóragos alany ki van téve.
a) Birtokos személyragos az igenév: ma tör§mna si tvyaina
yalda ant p artmem
'én istentől hálásra nem voltam ren
delve5 Nyelvt. I. 37 9 ; ma ne y yoina
p artmem
andam 'em
bertől én nem rendeltettem' Nyelvt. I. 117 7 ; tám yatna
si
uellaimdn
'ez a ház mindjárt megöl bennünket 5 Nyelvt. I. 9l>9.
b) Személyragtalan az igenév: táus yat uatna
vridd m
c
a tunguz házát a szél megszaggatta' Nyelvt. I. 49 9 ; joro-^nwi
Urdy jöyol dlyem akemna
hu ti dm 'hátramaradt keményfa
íjjam végét bácsikám ragadta meg' NépkGy. 34 858 ; lu pon?m.
na/szm juy mii nör yoina
pondm '(abba) a melybe őt tették,
hántott fából való gerendára kit tettek' NépkGy. 10619; kart'
kurpi kurdi) awdt N um-J eldm jirdlna
voy sir jem áhy
isi dm 'vas-lábú lábas hegyet Num-Jéldm apa ezüst láncz jeles
végén bocsátott alá' NépkGy. 167&2Í; koidi Imi semlal-telna káudrdm idy'kna
ázat liumvt
a varázsló asszony szemeit a
forró víz egészen kiette' Nyelvt. I. 25 3 ; mola-sir uai ös, a ásna
aradelna ázat áktdmdt
'a milyen állat (csak) volt, a menyét
mind valamennyit összegyűjtötte' Nyelvt. I. 74.; kamdn yvtlkeba noyldssem yoina
luy ddmdt?
hogy hány napja űztem
nyomon, ki számlálta meg?' Nyelvt. I. 167 3 ; llhmpi ?lel sat
yáp muwdy yonpi jey'k vesi ar posyenna
yon-patl mdsti lant
yol pondMdt
'a megszállt négyszáz csolnakot a földes gyomrú
vízi szörnyeteg sok kölyke hasba való kedves étel gyanánt mind
lenyelte' NépkGy. 1821181.
2. A tkpi alany nincs kitéve.
a) Birtokos személyragos az igenév : loydrdl y os-ey
mai,
yafi-toydt elti ponmal
'pánczélja le van vetve, a csónak tatfájára van téve' Nyelvt. I. 1452.
b) Személyragtalan az igenév: niyi suy yolas man?m ra
nős vidék merre van megjárva5 Nyelvt. I. 8 n ; mufdl ázat
c
uéldmdt
a népe mind meg van ölve' Nyelvt. I. 112 16 ; % loull
seudrvm
'egy csontig szét van vagdalva5 Nyelvt. I. 147 10 ;
r
seudl you ias-idt-kemna seudm
a haja hosszú ízületnyire be
5
van fonva Nyelvt. I. 157 7 ; ma áhm ueldm
'az én atyámat
5
c
megölték Nyelvt. I. 160 8 ; ma yorem ver dm az én alakomat
megcsinálták' NépkGy. 272; yan-eui l'dl yoza ioytds uélis tám
ueldmdt
'a királylány odaérkezett az ellenséghez, csak az
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imént ölték meg őket' Nyelvt. I. 118 13 ; ar neyyo
uel&mdt
'sok ember meg van ölve' Nyelvt. I. 1225.
Sajátságos az az eset, a mikor az igei functiót betöltő
igenévhez függesztett birtokos személyrag nem az alany szemé
lyét jelöli meg, hanem arra vonatkozik, a kinek a részére, a
kinek az irányában történik a cselekvés. Ez a kifejezést mintegy
tömörebbé és összevontabbá teszi. Ilyen szerkezeteket láthatunk
a köv. mondatokban: sarrhy kurpi kurdi) uas Num-TörSm
asemna mulme m 'aranyos lábú lábas várost igézett nekem
Num-TörSm atyám 5 NépkGy. 74 3 ; Num-Tör§m aseuna %oj $0%
(
Ivp nör§m vájna tümeu
Num-Tör§m atyánk férfi gombos réti
állatot hozott im nekünk' NépkGy. 42 1168 ; Num-TörSm aseuna
jáy-po/lvp unt-ikina tam mlmeu
'Num-TörSm atyánk nép
gombos erdei öreget adott ím nekünk' NépkGy. 42 1169 ; jenk-vesi
c
siysvp uás Jelem ön jiyeuna mulmeu
vízi szörnyeteges sánczú
várost rendelt nekünk Nagy-Jelem apánk' NépkGy. 1068.
D) Az - m - k é p z ő s i g e n é v e g y é b

használata.

Főnévi igenév értékű -m-képzős igenév.
A magyar -í-képzős melléknévi igenév igen gyakran hasz
nálatos főnévi igenév jelentésben, a mint ezt SIMONYI részletesen
tárgyalja,1) pl. 'Szégyenli vala alamizsnáért m e n t é t ' [Ehr.-k.
87], 'koldoltomat általlom' [Münch.-k. 148] stb. Ugyanezzel a
jelenséggel a vogulban is találkozunk, 2 ) pl. saj ajimé
ünlásém
'éppen teát inni ültem' YogNGy. I. 15. A cseremisz -md, -maképzős multidejü melléknévi igenév is használatos főnévi igenév
gyanánt. 8 ) Az igenév itt is birtokos személyragos:
ftostdlmém
sues ^nevetnem kell' POEK. 10; kudasal kudalddmd
m ok su
'nem akarom levetni és eldobni' POEK. 54.
Az osztjákban is találjuk a melléknévi igenévnek főnévi
igenévi jelentését egyes igék mellett. Az igenév ilyenkor legtöbbnyire személyragos. Leggyakrabban a nila 'látszik', §atl
'hallszik', uantl l á t igék mellett fordul elő.
x

) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI.

s

) PÓLAY V . : A vog. infinitivus. NyK. XXXV.
) B E K É Ö.: Cseremisz Nyelvtan 143.

3

Nyelvtudományi

Közlemények.

XLII.

30
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nila: si pan-nvl yoza tulizdt si l ütmei
nila 'a fövényparthoz szálltak a libuczok, úgy látszik' Nyelvt. I. 47 14 ; seda
mosa si itmal
nila 'ott valami mintha jött volna, úgy látszik'
Nyelvt. I. 158 7 ; tel-lehm lábdt yáfí etmal
nila 'fűzfás földnyelv
végén teli ült csónak jött ki, úgy látszik' Nyelvt. I. I3213.
satl: nvyen iilfidddm- kbzaidm y vlmal
$atl 'a téged meg
mentett gazdád meghalt, hallszik' Nyelvt. I. 73 3 ; uas uelmay ar
ör't uas uelda pitm el §atl 'a réczeölő sok fejedelemhős réczét
kezdett vadászni' Nyelvt. I. 128 5 ; ma iubdmna yaVhman sidi si
yaismal
§atl 'én utánnam így sírván maradt vissza hallszik'
Nyelvt. I. 136 9 ; si iazdy param-kemna yat yoídyna
iojStmel,
oy kollal ioyo-talmel
satl 'a mint ez a szó véget ért, a ház
mellé érkeztek, a fejköteleiket visszatartották' Nyelvt. I. 15214.
Személyragtalan az igenév ebben a mondatban : landay Ás
iby'geu landdn éards uydl pela matti tuudm
§atl 'a táplálékos
Obunk jege a táplálékos torkolata felé már elvitték, hallszik'
Nyelvt. I. 28.
uantl: tár-sapú nura juy juutmem
vantmen cmedvenyak
módjára görbült fát lődözni láttál' NépkGy. 164524; yo-oy lovat
nur laki soyymem
vantmen? 'medvefej nagyságú szíj-labdát
rúgni láttál?' NépkGy. 164526; pánt jaymem
vantmen 'szános
ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165566.
Az igenév személyragtalan: juyjy vont sasA péli pundy váj
pundA pentdm
vantsem 'a fás erdő mögé felé szőrös állat szőrét
eltűnni láttam' NépkGy. 251 116 ; uantsahn yos-pela
tuudm'í
'láttátok, hogy merre vitték?' Nyelvt. I. 74 n .
oé: kvlaydt lihydt ali yvldmdt
and oshydn 'a rénszarva
sok élők-e vagy döglöttek, ők nem tudják' Nyelvt. I. 37í6; yospela manmal
and osldt 'merre felé ment, nem tudják' Nyelvt.
I. 154 U ; uulfíásfoy igi top addl os muy iiy tvimal
and ossu
'a nagy folyóági öreg csak egyedül volt, mi nem tudjuk, hogy fia
lett volna' Nyelvt. I. 165 5 ; mola mouna iojdtmdm
os andám
'hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni' Nyelvt. I 1674.
ahtla: amp-oypi aj naj endmmal
ahtla 'ebfejű kis feje
delemlány növekedett fel, azt mondják' NépkGy. H0 1 4 8 ; ampoypi aj ne se y kdlmal
ahtla 'ebfejű kis fejedelemlány serdült
föl, azt mondják' NépkGy. 110149; yápdy c'orvs labdt pánt
jaymem
yolmen 'hajós ezer hét útra jártamat hallottad' NépkGy. 16556a.
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IV. Mellékmondatot pótló határozóragos igenév.
WUNDT a névszóknak igei természetét vizsgálva a negyedik
csoportba azokat az eseteket sorolja, a mikor egy névszó hatá
rozóraggal ellátva mellékmondat pótlására szolgál. Ezt már a
tiszta szintaktikai formákhoz való közeledésnek tartja és így
magyarázza: «Zugleich lásst aber dieses Symptom deutlich das
Grundmotiv jenes Triebes erkennen: die zunehmende Menge
von Vorstellungen, die sich an die vorhandenen Hauptbestandteile der Aussage anschlieszen und ihnen unterordnen. Wie bei
diesen Hauptbestandtdlen selbst die zustándlichen Elemen te
nur langsam gegenüber den gegenstándlichen zur Geltung kommen, so werden nun auch jené allmáhlich hinzuwachsenden
Teile zunáchst durchaus in gegenstándlicher Form gedacht, als
weitere attributive Bestimmungen der in den einfachen Satz
eingehenden Gegenstandsbegriffe oder als adverbiale Casusbeziehungen zu den auf einer weiter fortgeschrittenen Stufe den
Satz beherrschenden Verbalform».*)
A mondatszerkesztésnek ilyen módja az ural-altáji nyelvek
közös sajátsága. A finnugorságból csak a finn és még inkább a
magyar nyelvben fejlődött ki a környező indogermán nyelvek
hatása alatt az alárendelésnek kötőszavakkal való kifejezése; e
mellett azonban megtalálható gyakran e nyelvekben is az eredeti
igeneves szerkesztésmód. A rokonnyelvek nagy része ma is az
igenévnek határozóragos alakjával pótolja az alárendelésnek
kötőszavakkal való kifejezését; pl. a vogul: nq,y% kw almát
ekwata at'im 'mikor felkel, felesége nincs sehol' VogNGy. I. 4 ;
sünsimat
ta patárs ca mint nézi, hát ím eltűnt' VogNGy. II.
7 4 ; mordvin: cerkavu molemsta
satnen scasina ca templomba
mentekor azokat felölti' NyK. XIII. 92; mujinze sinst
udomsto
'találta őket alvás közben' NyK. XIII. 92; a cseremiszben pl. a
-ma, -m£-képzős igenév a -skd illativus-raggal: 9ske mié-f o sk§meékdéd
kanaltás §az§m 'magam lefeküdtem, még a palaczk
ki nem száradt' BAM. 186 (id. BÉKE Ö.: Cser. Ny. 145); vagy
a -kd, -k§ lativusi raggal: pérds karmSket
sma tsezydz'z'Ss cha

*) Volkerpsychologie. 1900. I. 145.
30*
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borsot eszel, a szád égni fog' EAM. 152 (id. BEKÉ Ö. Cser. Ny.
146). A magyarban szintén közönséges a jártában, keltében,
mentében, jártakor, nyugtakor stb. ragos nomen; sajátságos tömör
kifejezés pl. ez, a melyet Szentesen hallottam: 'eltölti az időt
Isten-világ untig\
Az osztjákban az igenevek ilyen functiójának a legváltoza
tosabb alkalmazását találjuk, a mi természetes is, ha meggon
doljuk, hogy e nyelvnek csak két olyan szava van, a mely
némiképpen alárendelt kötőszóul szerepelhet. Az egyik a meg
engedő mellékmondatok kapcsolására szolgáló km (kus, kuss)
habár', pl. sámli ort poyije jiwli mewdl jem áhy kus enmdltlem
tam tihy untdr jem dinem yoina tuymatla "erőtlen fejedelemhős
fiacskámat atyátlan mell jó véggel fölnevelem bár, gyászos szí
vem jó végét ki vigasztalja' NépkGy. 19239. Ugyanezt a kötőszót
megtaláljuk a vogulban i s : mortim ujit ta-kwoss
mine'it, ekvatá
naurémaya ti-kiuoss
üriána an ékwatá naurémayá diimét cdéltáji madarak bár vonulnak, feleségót, gyermekeit akárhogy várja,
felesége, gyermekei nincsenek (velük)' VogNGy. I : 56.
Másik szócska, a mely gyakran szintén kötőszó gyanánt
használatos, a ki, gi, ke, ge. Ez tkp. nyomósító szó, a mi vilá
gosan kitűnik a köv. mondatból: luydn %atl jáyydm y
ápdy-ki
c
•yot májén lu lett yulel-taytl lu yáp-juy sukelna jetsvptatel a nyári
napon járt csónakos hat vendég az ő ennivaló halukat csónak fájuk darabjainál készíti el' NépkGy. H0 1 6 4 . Itt tehát egyszerű
nyomósító szócska. Azonban elég gyakran feltételes mellékmondat
kapcsolására is szolgál: ous turpi turdy vát-ki pontal marti
mü-yo suydlna poltlájen 'ha alvilági hangú hangos szelet támaszt,
a madár költöző vidék népének szögletéhez fú engemet' NépkGy.
227204. Itt már világos a kötőszói functiója. E szócska megfele
lőjét több fgr. nyelvben megtaláljuk; így vog.: satuin sayip saic
nem tqlin nqul tqlné-k e yöjawét 'nyomorúságos subájú sok nőm
kóros hús kórja ha érinti' VogNGy. I I : 3 ; zürj.: kole-ke med jen
tene kivzas, acid kivzi korisjasés cha akarod, hogy isten téged
meghallgasson, magad hallgasd meg a szegényeket' NyK. XV :
4 3 1 ; votják kamali kaled vko-ká luoz f ha kamali szalagod arany
fonál' NyK. XVII : 275. Megtaláljuk a mordvinban is, mint
nyomósító szót: ga, gá, ka, kei alakokban: son-ga 'ő is', erká
'gyere csak' NyK. XILI : 101.
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Mellékmondatot pótló határozóragos igeneveket mind a
jelenidejű, mind pedig a multidejü melléknévi igenévből lehet
alkotni. A magyar és az osztják nyelv igeneves szerkezeteit
összevetve azt találjuk, hogy a magyar nyelv leginkább akkor
használ igenévi szerkezetet, a mikor a fő- és mellékmondat
cselekvésének alanya azonos, az osztják nyelv azonban bármikor.
Az eddigi felosztást követve először a -í-képzős igenév
használatát fogom ismertetni. Itt két csoportot külömböztethetünk meg; az első csoportba tartozók nem veszik fel a birtokos
személyragot; a második csoportba pedig a személyragozott
alakokat sorozom. Az osztályozást e csoportokon belül a szerint
végzem, hogy a két cselekvés ideje között milyen viszony van.
Azután külömbséget teszek a szerint, hogy a két cselekvés
alanya azonos-e vagy külömböző.
A)

Időhatározó mellékmondatot helyettesit
h a t á r o z ó r a g o s vagy névutós nomen.

a

1. Egyidejűség.
éJwaZí-névutós határozók.
A fő- és mellékmondat alanya sing. 3. sz.: mur
yoidi
euzlt vbdl pilna yontsdydn "miközben a nép fekszik, a nénjével
együtt elmenekült' Nyelvt. I. 139 6 ; sidi úöy§tl}iidi
eu9lt
lou yozaidl ioytds 'a mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett' Nyelvt.
I. 113 x ; emdmti-yo kurem-jir In dm, ti ewilt ajdT) yo ár poyna
muj nemdy ort nemem némd'la 'növekedő férfi lábam íze növe
kedése közben apródférfi szolgám minő neves fejedelemhősnek
nevezi az én nevemet' NépkGy. 74 30 ; seykdlti yo jásem-jir senkdltl eivilt..
.ajdy yo ar poyna muj nemon ort nemem nemd'la
'serdülő férfi kezem serdülése közben apródférfi szolgám minő
neves fejedelemhősnek nevezi az én nevemet' NépkG}^. 74 a i .
A fő mondat alanya dual. 3. sz., a mellékmondaté sing.
3. sz.: sidi tbtliiidi
eudlt
nemdza and oéldydn 'miközben
így húzogatja, semmit se találnak' Nyelvt. I. 3413.
A főm. a sing. 3. sz., a mellékm. a dual. 3. sz.: nauremijen %oidi
eudlt
iaidl yatl paitsdllí 'miközben a gyermekek
feküsznek, a bátyja a sátrat felszedte' Nyelvt. I. 31 4 ; lou sidi
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potkddi
eudlt yán yat ou sijna si ioytds a mint így lökdösik,
a király házának küszöbéig jutott" Nyelvi I. 11415.
s»^aí-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos: ími-yili koidi
svyat
kim-edds caz asszony unokája varázslása közben kiment5 Nyelvt.
I. 246.
A két cselekvés alanya külömböző; put kaudrti
ávyat
c
niram il si toynds a fazék fövése közben a gerenda letört'
Nyelvt. I. 24 6 . *
trína-névutós határozók: yandi-yo jisdy törSm
ámvsti
irt na jeyk táryvp táryyy yul évdl yon sokdy ár orten. . . . sitna
át tehptalli 'majd ha az osztják ember korabeli világ beáll,
vizes szárnyú hátszárnyas lánya gyomrát ínséges sok fejedelmed
azzal hadd töltse meg' NépkGy. 121 5S6 ; yandi-yo jisdy törSm
tiwti
irt na kew?y yárdp ar páyvA talta át elmal caz osztják
ember korabeli világ beálltakor köves sok menykő támadjon
innen' NépkGy. 252 181 ; TörSm vön áéem sayk-oydy káfoy Aiiy
verti
irt rí kewdy, yárdp ar páyvA talta át elvml rÉg az én
fenséges atyámnak izzadságos fejű vígasságos nyarat alkotásakor
köves sok menykő támadjon innen' NépkGy. 252 18s .
2. Előidejűségi viszony van a két cselekvés között.
iuhina névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos: twyen Ildi iuhina
py'k
ie§lem 'miután megettelek, vizet iszom' Nyelvt. I. 513.
A két cselekvés alanya külömböző; főmondaté sing. 1. sz.,
mellékmondaté sing. 3. sz.: tom-pélvk-yo sewirmatí nárdy vos
ilpija páitti
jupina
jes "yolom toy sidi toylem cmajd mikor
a túlsó féli ember vágta szablyaél alá vetődik, a sírás három
siralmával megsiratom' NépkGy. 37O90.
A főmondat alanya sing. 2. sz., a mellékmondaté sing. 3.
sz.: yunl'í kor Idd i iuhina
törSmna kahm lahdt yös siiahhn
'az esti szürkület kialvása után az égen feltetszett két csillagot
látsz majd' Nyelvt. I. 87 3 ; váj mortdy úel áten tar
matti
jupina
ééé-oyi tehy nip almdslen 'állatot megillető négy éjjeled
eltelte után háncs rézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy.
231 357 ; ardy-ki Aáhdt yatlen parti
jupiin,
mánédy-ki yot yathn
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parti
jupiin
áiody yát áwem ewilt i-tamidi at itAtaAein 'az
énekes hét napod eltelte után, a reges hat napod eltelte után
az ajtós házad ajtaján éppen így vigyenek majd ki' NépkGy.
9 58
- ^ ° 8 7 0 ' 371"

Egyéb névutókkal való határozók: yundsi tám mou
patti
porán a uelda si-pvrana manlu 'majd mikor ez a föld meg
fagy, akkor menjünk oda vadászni5 Nyelvt. I. 141 13 ; si yat tutna
lid\
eudlt
tal %iss\ kerhs ca ház, miután a tűz megemész
tette, puszta hamuvá lett' Nyelvt. I. 18 9 ; iski úvlbi nvhy uat
pondina
ont-yari uoiay noya tehy put-telna sirtna tullam
c
hideg orrú orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával
teli egész fazekat majd akkor hozok' Nyelvt. I. 141 4 .
B) O k h a t á r o z ó

igenév.

nvy uulftasfoy iigdnna müru ueldi
euglt
ázat rdtli paiitsaiu 'te nagy folyóági-öregedtől, minthogy népünket megölte,
nemzetségtelenné tétettünk' Nyelvt. I. 1558.
G) Az igenév nomen actionis jelentéséből magyarázhatjuk
az i l y e n c z é l t k i f e j e z ő határozós szerkezeteket: manem
ueldi br 9 y na nemarítl tiiumen 'engem csak elveszteni hoztál
ide5 Nyelvt. I. 4 6 u ; iaidm ueldi-br9
y na lerdmd9m %an2an
yar-soyon 'az én bátyám megölésére lett tarka rénszarvasbőröd
leterítve' Nyelvt. I. 63 10 .
D) F e l t é t e l e s é r t e l m ű

határozók.

nem.9l ieldm-niy nvmsdn p itt in a si nemna nemdila 'a
nevét égi nő, ha úgy tetszik, ezen néven nevezd' Nyelvt. I. 87 3 ;
yöldntti yoilna ybl9nttl
irtna
nayk juyi lumdy tut peu)9ntUal
'ha kíváncsi férfi hallgatóznék, csak a vörösfenyőfából rakott
parazsas tűz pattogását (hallaná) NépkGy. 162455.
Második csoportba a b i r t o k o s
személyragokkal
e l l á t o t t i g e n e v e k t a r t o z n a k . Ezek sokkal nagyobb
számmal fordulnak elő, mint a személyragtalan alakok.
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A)

Időhatározók.

1. A két cselekvés egyidejű.
-?m-ragos határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma
olddmna
taé ant sauiliiilem 'mióta csak vagyok, marhát nem őrzök'
Nyelvt. I. 38 8 ."
Sing. 2. sz.: toyosndn-tlisydn uandfiid
e nna mola vndas
'ide-oda tekintgetvén, mi segítséget látsz' Nyelvt. I. 134 7 ; Ivy
ar yvtl iv n'tdnna
top Ivyardn noy ai en'a ! meleg napon odajártadban csak a pánczélodat ne vesd le' Nyelvt. I. 1446.
Sing. 3. sz.: nalualtsam yoi tada anidstalna
nemdza
vndi uantl 'a nyíl forgács férfi itt ültében semmit sem lát meg'
Nyelvt. I. 1016.
A két cselekvés alanya külömböző : si svjdn tv idd mn a
ant yúUiüa a subám, mióta csak hordom, nem feslik' Nyelvt.
I. 83 4 . '
eudlt-névutós határozók.
Szinte sztereotip kifejezésnek mondhatjuk ezt a kifejezést:
sidi oldal eudlt ca mint így van', oly gyakran fordul elő: sidi
oldal
eudlt
ittam Imi idrj'k tuda and etl ca mint így van,
az asszony már vizet hozni nem megy' Nyelvt. I. 8,;
sidi
f
oldal
eudlt
ázat endmdi pitsdt a mint így van, mindnyájan
növekedni kezdtek' Nyelvt. I. 24 10 ; sidi
oldal
eudlt
táus
joyo-ioytds 'a mint így van, a tunguz visszajött' Nyelvt. I. 38, 3 ;
sidi
oldal
eudlt
noj-ds-uai-kur eudtht ca mint így vannak,
nyusztvad lábat vágnak' Nyelvt. I. 51 8 .
A példák számát szaporítani fölöslegesnek tartom, pedig
a földolgozott szövegekből bőséggel lehetne. Az eredetileg idő
határozást kifejező szólamban elhomályosodik, illetőleg helye
sebben nem tűnik ki az időjelentés, hanem egyszerű mondat
bevezető szólam lesz. A többesszámi alakokban azonban még
érezhető az időjelentés; sidi olddn eudlt nemdza ant mozatUnan ca mint így vannak, semmit se tudtak szerezni' Nyelvt. I.
314~ sidi olddn eudlt yvtl patlds ca mint így vannak, a nap
alkonyodott' Nyelvt. I. 3 5 u ; sidi
olddn
eudlt farmon őhm
c
kvlandn islsdlhn a mint így vannak, a megkötött rénszarvaso-
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kat szabadon bocsájtják' Nyelvt. I. 36 6 ; sidi
old el
eudlt
c
Cetszsat a mint így vannak, végeztek' Nyelvt. I. 90.
Más igenevek határozós alakja.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: jisl yo ar jis
% o Itt em ewilt . . . ár jorol kus vériem cidős ember sok idejét
fogyasztásom közben, íjat csinálok bár3 NépkGy. 75 27 ; áldl-yo
ar ál ámv stem ewilt . . . ar oyol kus vériem ca koros ember
sok korát ülésem közben sok íjat csinálok b á r NépkGy. 75 26 .
Sing. 3. sz.: nömdr tvráidl eudlt sidi yby'dl, sidi
yöy'tal
eudlt
metta pidds ckerek fekvő helyéről így kúszik, kúszása
közben fáradni kezdett' Nyelvt. I. 9 10 ; soy§m puydl sidi >íoySmdal
eudlt yátna toyo edds ca czérnagombolyagját a mint
így követi, visszament a házba' Nyelvt. I. 9 13 ; sidi
táldal
eudlt
uantlrtí 'miközben húzza, látja' Nyelvt. I. 19 7 ; sidi
uandiiidal
eudlt yoi nez l yoi lildy andám ca mint így
nézi, a harmincz ember közül egy se élő' Nyelvt. I. 29 x ; sidi
8 0 stal
eudlt
uas yoza ioytds ca mint így lépdel, a városba
érkezett' Nyelvt. I. 7 3 ; sidi ser dal eudlt,
nöymds a mint
így varázsol, megszólal' Nyelvt. I. 7412.
Dual. 3. sz.: si soga uelddn
eudlt soga ardán ueVsdydn
'miközben így foglyot fognak, sok foglyot fogtak' Nyelvt. I. 32 6 ;
yát uerddn
eudlt
mur ágdtta pitsdydn 'miközben házat csi
nálnak, népet kezdtek gyűjteni' Nyelvt. I. 38 6 ; sidi
ivy'tdn
eudlt pörldsydti a mint így járnak, elrepültek' Nyelvt. I. 43 7 .
Plur. 1. sz.: áldl-yo ár ál ámvsteu
ewilt
uitlayen caz
idős ember sok idejét fogyasztásunk közben tudjuk' NépkGy.
Plur. 3. sz.: sidi p öddrtel
eudlt
neyyo osta kurtsdt
'míg így beszélnek, embert hiába keresnek' Nyelvt. I. 25 12 .
A két cselekvés alanya más-más.
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: numtör§m untvy yo asem verti sárni sem yonmay ár naj
vertal
e icilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte aranyos
szemét hunyó sok nap szerzése közben játszom' NépkGy. 223 14 ;
num-törSm untay yo asem verti sarni sem piltmay ár naj pustal ewilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte
aranyos szemét fátyolozó sok nap derítése közben játszom'
NépkGy. G2231(í.
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A külömböző alanyok sing. 3. sz.: sidi úoy alt al
eudlt
f
yaVlvda pidds a mint így ringatja, egyszer csak sírni kezd'
Nyelvt. I. 17 10 ; si naurem sidi enmaltal
eudlt
noydmdidi
louattí iis 'miközben ezt a gyermeket így növeli, az lótó-futóvá
lett' Nyelvt. I. 7 14 ; sidi noydltal
eudlt soySmpuyrt uolimal a
mint így követi, a czérnagombolyag megállapodik' Nyelvt. I. í) 2 ;
soy§mpuydl rnandal eudlt
lou ielta sidi noySlhli ca czérna
gombolyag a mint megy, ő hátul követi' Nyelvt. I. 9 8 ; samr
sey'tal
eualt udrlal itsdt ca mint a nyulat veri, a vére folyt'
Nyelvt. I. 53 1 3 ; sidi mandal
eudlt uolli pendds 'a mint így
megy, teljesen eltűnt 3 Nyelvt. I. 76 3 ; sidi olltiidal
eudlt
c
törSm tvuiii iis a mint így éldegél, az idő tavaszra vált' Nyelvt.
I. 7 9 r
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.:
manddn
eud It Ás silna i saras süna mur ar "menésed közben az Ob
szélén a tenger szélén sok a nep' Nyelvt. I. 83 12 .
A főm. a. sing. 3. sz., mellékm. a. sing. 1. sz.: áhl-yo ar
jem ál ámv st em eivilt Num- TörSm dsem sayk ásmdy yü luy
uertal 'az idős férfi sok idejét ülésem közben Num- Tó) §m atyám
hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 26 541 ; jisl yo ár
jis yolttem
ewilt Num-TőrSm dsem sayk dsmay yü luy uer
tal ca koros férfi sok korát fogyasztásom közben Num-TörSm
atyám hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 2654í).
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi
i nnttal
eudlt
kvmavi lábat marids ra mint így játszanak, né
5
hány hét eltelik Nyelvt. I. 21 1 5 ; sidi oldal
eualt
uds-pozSy
dgatl ca mint így éldegélnek, réczetojást gyűjt' Nyelvt. I. 32 17 ;
sidi ivy'tal
eualt lön'dat köza lauSl fa mint így vándorolnak,
a ludak gazdája mondja' Nyelvt. I. 446.
Si^aí-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: sidi
sostem
s ay ait loyy venfivy jem yar etlem ca mint így lépdelek,
bálvány-képű jeles térre jutok' NépkGy. 41 l l á r
Sing. 3. sz.: k oid al svyat
mola-puyat eualt ázat purisdí
Varázslás közben, mindenfélétől kutatta' Nyelvt. I. 24 u -; ittam
yui-naurem y á VI a dal svyat
kezal il-luttasli sáySl yoza 'sírás
közben a fiúgyermek a kését letette a deszkához5 Nyelvt. I. 34 8 ;
uaydnttal
svyat
uantman tvilalí 'hivogatása közben meg-
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figyeli' Nyelvt. I. 34 7 ; amvstal
svyat
uantman tvihli 'mi
5
közben ül, észreveszi Nyelvt. I. 56 10 ; ioy os-mandal
s a fá
id t tamotta uefom l'ál! / o i a ioytds 'a mint visszafelé ment, az
imént megölt ellenséghez érkezett' Nyelvt. I. 121 13 ;
sbstal
svyat
pá nvmdsl 'lépegetése közben megint gondolkozik5 Nyelvt.
I. 131 1 ; yáfidl tál dal svyat
öy§t kuddfina %uli yáfidl talfoli
'miközben a ladikját a halas ladikját sekély helyen húzza, szól'
Nyelvt. I. 154 3 ; törSm-áédl lvygdr-%ui yatna oldal
sayáidt
Ivygdr-yui Imi tvida pitsdli c miközben az isten atyja testőreinek
a házába lakik, a testőr feleségét kezdte birni 5 Nyelvt. I. 1785.
A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: ásni
sbziliiidal
svyat
ioyanna svrt ynlds 'a medve lépegetése közben
a csuka felvetődött a folyóban' Nyelvt. I. 3l02; put
kaudrdal
svyát
imi tut silna köiú 'miközben a fazék forr, az asszony a
tűz szélén varázsol' Nyelvt. I. 24 5 ; tayti s éuvrdal
svyat
yat
yardl ázat udrri iis 'miközben a rénszarvasbőrt vagdalja, a
szobapadló csupa vér lett' Nyelvt. I. 63 5 ; sidi oldal
svyat
kamdn neyyoi ioydtmal §atl 'a mint így van, künn ember érkezte
hallszik' Nyelvt. I. 80 16 ; sidi mandal
svyaidt
oysar pá %anenids 'miközben így megy, a róka megint elrejtőzött' Nyelvt. I.
107 3 ; lou mandal
svyaidt
yis-uázdy yan al-kördtliiüdt murdl
pilna 'mikor ő (így) megy, a fövenyvárosi király csak leesett a
népével' Nyelvt. I. 120 3 ; lou Ivydal
svyat
mur katnis man'sdt 'a mikor belép, a nép kétfelé ment' Nyelvt. I. 12412.
A főm. a. és a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi
am'siltiid el svyat
yat ybzdyna labdt öy§l si laimel 'a mint így üldö
gélnek, a ház mellett hét szán ím megállott' Nyelvt. I. 15010.
A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: jöyol
uerti jeni juy sewirtem
svyat
nmidy ort saníemna yojal
saslen 'az íjcsinálásra alkalmas fát a mint vágom, neves fejede
lemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy. 83 383 .
A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.: si svyen
pela, m and a n svyaidt
iuy kát péhkna am'fidt idrman olldt
'subád felé menésed közben a fa két oldalához ebek vannak
kötve' Nyelvt. I. 8 4 r
/cwiwci-névutós határozók.
Mindkét cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tordn-nál
jeni jontvy jonttem
kutna
tdyvl uás-leykem yoti uantlew. c mi-
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közben a fűszárnyíl jeles játékot játszom, miképen látom'
NépkGy. 1699.
Sing. 2. sz.: jöyol yuli yölom véyan' veyanliten
kutn'
yin-nál vasmar) jem jájen náhy váj náhl áhn tUdk láuli 'három
szorítást szorításod közben a kór kínját oszlató jeles állatodnak
orras állat orra végét irányozd csak ide' NépkGy. 271 6 .
Sing. 3. sz.: yoidal
kutn a am'fílál yuiéldli 'miközben
így fekszik, ebeit uszította' Nyelvt. I. 2610.
Plurális 1. sz.: sidi man temen kut etns yotas VOAÚ sát
ves ámsdm tárdm vuzára sidi joyotAémen 'a mint így mendegé
lünk, valamelyes száz vízi szörnyeteg lakta forgóba jutunk ím3
NépkGy. 254237.
A két cselekvés alanya külömböző.
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: ü gémem
paitdmtitem
kutn a Iára lapm yölom %ötvn soylal lakemamel
'a mint odatekintek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhají
totta' NépkGy. 28 603 ; náuerti jem juy uán/tem
kutn a nemdy
ort saniemna yojat sasi ra nyílcsinálásra alkalmas fát a mint
vágom, neves fejedelemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy.
83 383 ; éopdr oyi jem jontvn jonttem
kutn a tam nömds pittipa
sárni sem yonmay náj ásem vertal 'finom ezüsttel való jeles
játékomat a mint játszom, ezt az észnek tetsző aranyos szemét
hunyó napot atyám szerzi' NépkGy. 223„23.
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. i. sz.: törSm
nál jem jontvn jontteu
kut na uáslenkem yotl uantlem 'mi
közben a fűszárnyíl jeles játékot játsszuk, a váracskámat miképen látom' NépkGy. 1435.
íVíwi-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tata mölya it
layki kasdy pánt j a/tem
irt na, Iont pitti jem tü uantsem 'itt
a múltkor, mikor a szökő evet vígasságos útját jártam, lúd
szállta jeles tavat láttam 5 NépkGy. 27 574 .
A két cselekvés alanya külömböző. A fő- és mellékm. a.
sing. 3. sz.: yandi-yo jisdn törSm tiwtaA
irtn' tamié sát ves
ámsdm tehn vu£ar pá a Át partA 'az osztják ember korabeli világ
támadtakor ilyenforma száz-vízi szörnyeteglakta forgót ne rendeljen' NépkCy. 255i)55; tardm orpn juydl ványdm %ü lepdn
lipemna sostal
irtn a lu tahi éopdr ályvp sijdr) narislkdl . . .
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sopdryen turú suj yatl jestal sasién ckemóny fejedelemhősödnek
a fája vágott hosszú pitvaromba lépésekor az ő birtokában levő
soper-ezüst markolatú hires szablyája áoper-ezüsthangú neszt
nappal hallat' NépkGy. 158305.
Az igenév a yatl cnap5 főnév határozós alakjával birtok
viszonyt alkotva mellékmondatot helyettesít.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma tam yar»y
uási yaremna. ettem
yatl
tdyvl uásleykem yatl uantlem f én a
mai napon, mikor a teres városom terére kimentem, a fészkes
váracskámat miképen látom 3 NépkGy. 1698; it noyos kahn pánt
ldilitem
yatl
Iont pitti jem tü uantsem "mikor a szökő
nyuszt vígasságos útjára álltam, lúd szállta jeles tavat láttam'
NépkGy. 27675.
Plur. 3. sz.: molya jiwlal nor§m yár laltman pánt láilite
l
yatl nördm-yár vur küta muj naya liltvstel 'hajdanában apáink
nak a réti rénbika lihegte útra állásuk napján, a réti rénbika
bőségében majd elvesztek' NépkGy. 177 í015 .
A fő- és mellékm. a. más-más: sardn tat jem sop
illatén
-(a ti jofo-Mshm a?' yojen toytoy nál toylen lu at listel czajgó
ellenség derék darabja gyanánt támadtakor a beeresztett sok
embered szárnyas nyilad szárnyát ám ők enyvezzék5 NépkGy.
16W
2. A k é t c s e l e k v é s

előidejűségi
egymással.

viszonyban

van

jupina, iubina-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: noysdy unt
saslna sas nuay yolom mára suostem
jupina
i ler ewUt epm
yolom sümdt uitlem a nyusztos erdő hátán hátpihentető három
futamatnyira menésem után, egy gyökérből hajtott három nyír
fát találok5 NépkGy. 83 368 ; méwdl nuay nel mára
suostem
jupina
i ler ewllt epm /ölöm sümst uitlem 'mellpihentető
négy futamatnyira menésem után egy gyökérből hajtott három
nyírfát találok' NépkGy. 8 3 m .
Sing. 2. sz.: moudnna ioydttdn
juh in a idmaé tvyo
sáraü nfan si pvráina manem tuda iíhn ca földedre érkezted
után ha majd hamarosan jó helyre találsz, akkor majd eljössz
értem 5 Nyelvi I. 164 6 ; mewdl nuay nel mára suosten
jupina
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kewdy meyk man&m pánt uitlen 'mellpihentető négy futamatnyira
menésed után a kőszemü hét manód középső manója járta utat
találod' NépkGy. 80„,46; kimpdy yát kimpúa itten
jupina
ses-ofi Uhy nip almdslen ca kültájas ház kültájára jutásod után
háncsrézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy. 231 361 .
Plur. 2. sz.: il mű-yo ámvsti laj-soyjy jémdy muwa o fal
tán jupina
kat-pélvk-%o nurdl-juy al lonéati 'az alvilági nép
lakta alvilági réteges szentséges földre leszállástok után a két
felől való ember bosszúját ne szúrjátok le' NépkGy. 120571.
Egyéb határozós szerkezetek.
iel-pidim lidel puddrdel
eudlt pá mou dmdsla nap mou
marisat felőre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén idegen
föld lakta nős vidékre mentek' Nyelvi I. Gl 4 ; mouna
ioySttenmosa ál nvmdsa 'míg csak le nem érsz a földre, ne gondol
kozzál' Nyelvt. I. 84 6 ; má ioy dttd m-mo sa al yvlá 'az én
visszaérkeztemig ne halj meg' Nyelvt. I. 100 8 ; kórdí mhjiki
uydl-udsl p & la k-t áld a In a pám-tagar-torbi yoi % iásl yr>§lvyydn
f
a mint a vasmanó a szája nyílását eltátja, a Fű-gyékénysapkás
embernek az egyik keze majdnem beleesik' Nyelvt. I. 983.
B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t
h a t á r o z ó r a g o s igenév.

a

-na-ragos határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: pám-yorbi yoi
kinidtti iiddmna
yis-uásdy soyta uázdy mola kemdl yasl, si
kemdl tutna vllem 'Fű-forma ember, ha másodszor jövök, a
fövenyvárosból, az agyagvárosból, a mennyi csak marad, annyiát
fölégetem' Nyelvt. I. 1188.
Sing. 2. sz.: yandi niy yundsi yandi mouna ioy
dttdnna
ma noyáidm liddn kutna kur-nay§rlu nvy nádi sidam twfáina
pomla 'osztják nő, majd ha az osztják földre érkezel, az én
húsomat evésünk közben kezünk lábunk czirbolyatobozait te
majd odébb csendes helyre tedd' Nyelvt. I. 86 J0 ; muyilu an'
sálitmdnna
nvyen nvy semdn uantman si-arát yordy yoi
ueldina sál! and ol cha minket nem sajnálsz, a te szemed láttára
annyi yordy (falvi) ember megölését sem sajnálod' Nyelvt. I. 15513.
A két cselekvés alanya külömböző : pá iáy yodi kitt d m na
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mozanem iasyom tvrlí tüla cha más embereket küldök, az izenetemet talán ingyen viszi' Nyelvt. I, 151 6 ; ma nvndas
uerddmna yundi uelda uerdmladi ? 'még ha segítségtekre leszek is,
mikor tudjátok megölni? 5 Nyelvt. I. 155 9 ; nvy
yaVlddonna
yundi yvtl nvy yozaidn ior§tl 'sírással (ha sírsz) sohasem jut el
hozzád' Nyelvt. I. 8013.
iu&ina-névutós határozók.
A két csekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: táyydlt yatl
keway sempi labdt viyli ueltem
jupina
népen % sem-pelken
pélvk póyolmalem cegykor, majd ha a kőszemü hét vichlit (már)
megöltem, neked egyik szemedet kiszúrom' NépkGy. 31 726 .
Sing. 2. sz.:.% ámpi yot lar pa pelken' joyotten
jupina
jel' al mana 'ha egytorkolatú hat tó túlsó felére eljutottál,
tovább ne menj' NépkGy. 79 221 ; váj úöyolla lault' unt saslna
vitn' kilten
jupina
jel1 al mana 'ha az állat futotta legelős
erdő hátára kikeltél, tovább ne menj' NépkGy. 79225.
A két cselekvés alanya külömböző: táyydlt tom-pelvk yo
sewirmati naroy vos ilpija p ittál
jupina
jes yölom toy didi
toylem 'majd ha a túlsó féli ember vágta szablyaél alá jut, a
sírás három siralmát sírom el' NépkGy. 38 lon6 .
C) Ok h a t á r o z á s t f e j e z k i a h a t á r o z ó r a g o s

igenév.

A két mondat alanya azonos. Sing. 1. sz.: uyydA-ar sonmay vort voAtem
páti naAdm ar sonmay ort voAtem
páti
váj vöni yölom ar»A moyti AalAem 'száj-énekes hangos fejedelem
hős voltom miatt, nyelv-énekes hangos fejedelemhős voltom
miatt az állat fenséges három énekére ízibe fölállok' NépkGy.
957
<í

"''839> 340*

A fő- és a mellókm. a. más-más : torma kaltmdm kali-yo
ültem
pata
endmti yo kurem jir endmmal 'égbe feltetszett
csodaember voltom miatt növekedő férfi lábam íze növekedett'
NépkGy. 223 2 ; jiw-oy manmay varon jeyk ant taiten
pata
yuwdlta ölti lihy say liten üti yatl yuwatna yuwdlta oltal 'mint
hogy apai fejvesztő bűnhödéshozó vizünk nincs, messzire levő
ujjas köntösünk újjá kelő nap hosszában messzire van' NépkGy.
A -t- dev. főnévképző cselekvést jelentő főneveket is alkot,
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a melyeket a magyarban -ás, -es-képzős főnévvel fordulhatunk.
Ezek a főnevek, ha valami határozóragos főnévvel birtokviszonyba
kerülnek, szintén szolgálhatnak mellékmondatok pótlására. Ezt
már a yatl 'nap 5 főnévnél is láttuk. De különösen gyakori a
taya 'hely5 szónak határozóragos alakja ilyen functióban, úgy
hogy egészen névutó használatúvá lett.
A)

Időhatározást

fejez

ki.

moudl-gi %ou mou mand al tv y a in a tbda addl mou yoía
vbdl ol 'mikor a földje messzi földet bejárja, ott a külön álló
földön a kisebbik nénje van5 Nyelvt. I. 8 1 9 ; hu kutlal eualt
mandd-m
tvyána
manem seudrldt 'mikor köztük megyek,
engem megvagdalnak' Nyelvt. I. 140 4 ; áídn idn'g ilb(i) eu?lt
mandal
tvyaina
ioutsem cmikor az apád a víz alatt ment,
rálőttem' Nyelvt. I. 162lu2.
B) H e l y h a t á r o z á s t

fejez

ki.

selta-gi ioutlaidn, si ám 9 std n tvyaina
idra al kbriL>n
'a hol meglőnek, ültő helyedben oldalra esel' Nyelvt. I. 4 4 ; si
naurem vnmdlddm
tvyaina
má seda ösdm 'ennek a gyer
meknek nevelő helyén magam is ott voltam5 Nyelvt. I. 928.
C) C z é l h a t á r o z á s t

fejez

ki.

nvy §attdn
tvyaina
an' üs9t 'a ti hallástokra nem
jöttek5 Nyelvt. I. 62 l 2 ;.ma §áttdm
tvyaina
iisdt 'az én hal
lásomra jöttek 5 Nyelvt. I. G213; má §áttdm
tvyaina
iis 'az
5
én hallásomra jött Nyelvt. I. 1916.
Végre találunk ritkán oly esetet is, a mikor a -i-képzős
nomen határozórag nélkül egész mellékmondatot pótol, és pedig
vonatkozó mellékmondatot: iv y'dmd dd m svrSmna pidds 'a ki
csodám odajárt, meghalt5 Nyelvt. I. 85 9 ; ndy uerdmddn
yorbi
ney%oi and ol 'nem olyan ember, hogy ti bírjatok vele5 Nyelvt.
I. 155 10 ; aygel olt dm noyos-lalmdy jem ántdp oltellam 'mintha
csak az anyjuk altatná, nyusztbőrös jeles bölcsőbe fektetem5
NépkGy. 40 1101 ; ma uantt em nemzy ort taiti jeypy jöyol
álydl si Etmal 'a mint én látom, neves fejedelemhősnek ideges
íjjá vége látszik5 NépkGy. 42 118s .
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Az ~m-képzős i g e n é v határozói használata.
A) I d ő h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t o k . 1. Egyidejűség.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma si svydm
tvimdmna
mou keratman ázat ivn'ahiilem cén ezt a subámat
viselve a földet megkerülvén járok' Nyelvi I. 80; mattá nvnen
ias»n-iat enmdltmdmna
yund ant lausdm cegykoron mikor
kézizmodat neveltem, nem mondtam' Nyelvt. I. 1365.
A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz.,
a mellékm. a. sing. 3. sz.: katra ma afon ue Lmdmna,
aédn
idy'g ilb(i) eudlt ruandai tvyaina ioutsem 'régen, mikor én az
apádat megöltem, az apád a víz alatt ment, mikor rálőttem'
Nyelvt. I. 16213.
A főm. a. sing. % sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: mattá
pvraina mun yalda untéimeuna
mwjdlu nvn i-sidi iilfidtsdlen
egykoron minket, mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyan
csak megmentettél 5 Nyelvt. I. 782.
A fő- és mellékm. a. sing. 3. sz.: ma aygdm lildy ólma In a
ianddm svy9m tabds az anyám éltében varrt subám elveszett5
Nyelvt. I. 80 7 ; lou ioyStmalna
lou ohm tvyaidl uassi iuumal
'mikor megérkezett, az ő volt helye várossá lett5 Nyelvt. I. 1264.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sí
ioyStmeln
a la§ top Ivlda pitmal ca mikor odaérkeztek, a hó
éppen csak olvadni kezdett' Nyelvt. I. 49 3 ;
noy-amatmelna
angel oy pö&ydl taydnmal ca mint fölemelik, az anyjuk feje szét
szakad5 Nyelvt. I. 272.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.:
séudrm a In a laml pilna yolna nez y$r am' tüisdydn '&z előbb, mikor
a húsát vagdalta össze, a lovával együtt még csak nem is vér
zettek' Nyelvt. I. 121 9 .
kemna-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: Un yoza
'uanam dmal-kemna
lufidl katldmisdVí a mint hozzájuk köze
ledett, az evezőjét megragadta' Nyelvt. I. 145 3 ; né láilti sujmay
uol l almai
kém na yoti jastal ca nő állta helyére álltakor miképen szól' NépkGy. 30 67á ; sáyhy yát-yar kütpdlna
pitmalNyelvtudományi Közlemények. XLU.
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kemna söydy pol ántayen dnpstal 'a deszkás szobapadló köze
pére esésekor mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik' NépkGy. 159337.
A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz.,
a mellékm. a. plur. 3. sz.: si-khnna hu ti uanam
?mdlkemna
yaft-padi yoéa iasdm mets»sem 'ezenközben, ők a mint
közeledtek, a ladikom fenekébe nyúlok' Nyelvi I. 13510.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: Ás
kuddpna ioy§tma
m-kemna
öidm náy'k-pelgdl lufi pitmemlamba 'a mint az Ob közepébe értem, a vörösfenyő hasából
(csinált) evező kettétört' Nyelvi I. 135(i.
A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: muy
lo y ym eu-kemna
páxyvl vei jem áhyláiltel 'a mikor mi be
léptünk, verejtékes arcz jeles véggel állnak' NépkGy. 120559.
/íwíwa-névutós határozók.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: ti semem
álémimem
kutna
Iára lapm yölom yotvy soylal lákémamel
'a mint odanézek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhajítja'
NépkGy. 28 6 0 í : ti yolta tormem
kutna
sés-dni patem teyilajen
'eközben, a mint leszédülök, áés-ezüst tányérom feneke meg
csendül' NépkGy. 234 522 ; ti yolta lillvmem
kutna
sés-ani
patem teyilajen "eközben, a mint elkábulok, áés-ezüst tányérom
feneke megcsendül' NépkGy. 23452s.
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: py'knvh^t ai yul uéld éin»n-kutna
iiydm yodi lau§l 'Vizes orrú
kis halat fogásunk közben a fiam miképen szól' Nyelvi I. 132 u .
^waiwa-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma rnölya aj
yuji jisdy yatl ámv sm e m p or ana aj yuji nöptdy yatl
yoltmem por ana ma yuú jdntsem 'hajdan, mikor még a fiatal
ember korabeli napomat ültem, mikor még a fiatal ember idejebeli napomat fogyasztottam, én nem játszottam' NépkGy. 17170, m .
Sing. 2. sz.: aj yuji nöptdy yatl ámv sm en porán a
numpayen ortl osi uitla oydy yántna ney si likmimen 'mikor
még a fiatal ember idejebeli időt ülted, náladnál erősebb fejes
haddal találkoztál' NépkGy. 17161.
Sing. 3. sz.: mölya aj yuji jisdy tör§m ámv s m al p íj
ra na yoil osi uitla oydy yántna lu si l'ikmimal valamikor a
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fiatal ember korabeli világot ültekor embere sűrű fejedelem
haddal találkozott5 NépkG-y. 1579.
A fő- és a mellékm. a. más-más: kirliiimem
pv~
raina
ma ölem yaddmna yöldm mey'k-eui ioyStmel "visszatértem
alkalmával abba a házba, a hol (azelőtt) voltam, három erdei
manó lány érkezett5 Nyelvi I. 6610.
svyat-néYutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: yihl nal
uvrmal
svyat
iásl euddds 'az unokája nyílesinálás közben a
kezét elvágta5 Nyelvi I. 7 4 ; wii-yili kim-naudrmal
svyat
kdwrdm put toyo potkdsli 'az asszony-unokája kiugrás közben a
felforrt fazekat odébb lökte5 Nyelvi I. 25 16 ; Ivnmal
svyat
tam si iar)dl eudlt yaisa 'a mint a víz alá ment, az egyik vé
konya felől találva lett5 Nyelvi I. 1588.
A két cselekvés alanya külömböző. A főm. és a mellékm.
a. sing. 3. sz. : pitmal
svyat
yaltsa telna mariiis 'esésekor
5
a jég mindenütt letört Nyelvi I. 76 5 ; pam-yorbi-yoi
manmal
s v yat eui murdl al-kördtliiifot 'a mint a Ftiforma ember ment,
a lány népe csak leesik5 Nyelvi I. 116 10 ; lou manmal
svyat
si-kut yoi iasl martds 'az ő menése közben némely ember a
kezét törte 5 Nyelvi I. 117 t ; lou laudlmal
svyat
lou eudltdl
elldm . . . ar yumipí landdn Ás iémdn idn'k ivlna piti 'miközben
evezett a tőle támadt sok hullám a táplálékos Ob szentséges
vize beleesik (a csónakba)5 Nyelvi I. 133; u9di
naudrmdmal
svyat
ittam iirdl igi yvmda yvmbdhs 'miközben a partra ugrott,
ím az öreg apja fölborult5 Nyelvi I. 1637.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: talta
m anmeu
svyat
uas-numbi eudlt i laudy yoi laudl top kat kari
siialdsa cmikor innét elmentünk, a város fölött egy lovas férfi
lovának csak a két lába látszott' Nyelvt. I. H9 3 .
ewií-névutós határozók.
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: mii
sbmdtmal eudlt
tomdl and eslhli 'miközben a sapkát felteszi, azt
nem teszi5 Nyelvt. I. 11 ! 4 .
Plur. 1. sz.: you mou ivy'meu
uan mou ivn'meu
eudlt
lilli yvtl arl uantsu 'a míg a messze földet bejártuk, a közel
földet bejártuk, étlen nap sokját láttuk 5 Nyelvt. I. 1534> 5 .
A két cselekvés alanya más-más. A főm. a sing. 1. sz.,
31*
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a mellékm. a. sing. 2. sz.: yvlda uutiimdn
tvya
eudlt
nayen iilfoUem 'téged, midőn már majdnem meghaltál, életre
hoztalak5 Nyelvt. I. 108 u .
A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: moly a
áhl-yo dr ál ámvsmeu
ewilt -yuni tiwilimen chajdan a kora
sok kora ülésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 29 198 ;
molyá jisl-%o ár jis yoltmeu
ewilt yun( tewilimen 'hajdan az
ideje sok időtöltésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 79ÍO0.
A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: tam,
najlan enmam
ewilt
yápsy cbrvé lábdt pánt ja%men 'talán
bizony mig ezen fejedelemlányok fölnövekedtek, csónakos ezer
hét utat jártál meg' NépkGy. 1791665.
Más n é v u t ó s

határozók.

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 2. sz.: ney mőlya aj
yuji JÍ897) yatl yoltmen
irtna
numpayen ortl osi uitla oydy
%ántna nen si likmimen 'te egykor, mikor még a fiatal ember
korabeli időt fogyasztottad, náladnál erősebb fejes haddal talál
koztál5 NépkGy. 17lfl0.
Sing. 3. sz.: nárisikál sáyhn yát-yar Alii yor kutpUa
lőnémal
irtna
lij verti verdy untl yápdttal 'szablyáját a m i n t
a deszkás szobapadló közepébe belevágta, kanál-csinálásra alkal
mas forgácsot fordít ki abból5 NépkGy. 1593S7; jiwen möl/a isi
ma nardy noyi olyanná kát limai
taydna
oy-soyol uántltdm
'az apádnak is hajdan, mikor az én bűnhödéshozó húsom végét
megfogta, feje-bőrét himbáltatja' NépkGy. 30689.
2. A két cselekvés e l ő i d e j ű s é g i viszonyban van egy
mással.
iubina-névutós határozók.
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: loyy-sem
pátiam sári át yoltmem
jupina
yár kilti áhy soj átey killem
'miután a bálvány a szeme sötétségű éjét így eltöltöttem, rénbika kelő reggeli zajra ím fölébredek5 NépkGy. 77128.
Sing. 3. sz.: liumal
ie §mal iubina
didi lauSl 'miután
evett, ivott, így szól' Nyelvt. T. 40 9 ; toyhyl iuumal
iubina
ivy'ta pidds 'miután megtollasodott, járni kezdett5 Nyelvt. I. 4 7 t ;
yvm-iuy sommi sokdsll sommi sokmai
iubina
uaraskdsli 'a
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koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre fölállította,
megcsapta' Nyelvt. I. 77 5 ; kurdi) uai»l yor'sdlí, /ormai
iubina
svs-uopl eu9ts9lí 'a jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta,
a háta faggyúját levágta5 Nyelvt. I. 67 6 ; lou yvlmal
iubina
tőrSm aédl yatna pa mands 'miután ő meghalt, nem ment az
isten atyja házába 5 Nyelvt. I. 1 7 9 u ; nordy labdt pélkdl
árnvsmai iubina
lu ámvsti voy nirpi nirdy yát joln' loyytal a
húsos hét folyamán miután így foglalkozott, az ő lakta ezüst
tetőrudú tetőrudas házba belép' NépkGy. 227170.
Dual. 1. sz.: uoiay noja tehy put lium emdn
iubina
mattá tvimemdn yölSm iu% áltnay yafimdn pa pnslemdn 'zsíros
hússal teli fazekat miután megettük mi ketten, a múltkor hasz
nált három fából összerótt ladikunkat megint felnyitjuk' Nyelvt.
I. 137 13 ; yü-kepa yü m anmemdn
jupina
álpm juypi juydy
pöyor uitlemen 'hosszúnak hosszú ideig menésünk után magas
fajú fás erdőt találunk mi ketten' NépkGy. 115 3 5 r
Plur. 1. sz.: %ufoy Ás ar yor sijdm kel jem áhy
siymeu
jupina
tajdr) Ás tajdlna pa joyotlu 'a halas Ob sok folyóvonalát gombolyított kötél módjára miután így legombolyítottuk,
az Ob forrásvidékén megint lejutunk' NépkGy. 1871353.
Plur. 3. sz.: etmel
iubina
nauí tdr§m pela loríddt
acídmmel a mint kijutottak, a világos ég felé összegyülekeztek a
ludak' NépkGy. 47 7 ; il-latmel
iubina
lisdt u§sdt i yoisdt
'miután leszálltak, ettek, ittak, lefeküdtek' Nyelvt. I. 48 10 ; si
iazdy pödd rdiiimel
iubina
údl yníl mola yol§m yvtl ösdt
'miután ezt a szót beszélgették, (még) négy vagy három napig
voltak' Nyelvt. I. 150 3 ; yafiltű molailal- telna ma nmei
iubina
uulfiaslna pitsdt 'ladikjaikkal miükkel mentek, aztán a nagy
folyóágra jutottak' Nyelvt. I. 15412,
A két cselekvés alanya külömböző. Sing. 3. sz.:
ioyoIv y mai iubina
put kaudrl 'miután bement, a fazék forr'
Nyelvt. I. 24 10 ; atü iuumal
iubina
ydhntfolí
a mint éjre
vált az idő, figyeli' Nyelvt. I. 93 7 ; lou oysar manm al
iubina
nvmdsl 'ő a róka elmente után gondolkozik' Nyelvt. I. 99 14 ;
oyti uai manmal
iubina
azdl laudl 'a mint a kígyó elment,
az atyja szól' Nyelvt. I. 112 7 ; káu,>rmai
iubina,
posmal
iubina
uddi-ahm'sa 'miután fölforrott, miután megfőtt, levette'
Nyelvt. I. 129 í0 ; pátdm yul yü put su olmal
jupina
vurdy
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polsdr) l'akman nömdn ámvstal míg egy meg nem fagyott hal
megfőhet (annyi ideig) fekvése után véres nyálat köpve fölül5
NépkGy. 22 369 ; loyna-jáyti-loydy-ken ort turen ámp-oypi niil
corsdl uelmal
jupina
tahl-ki tál lábta sidi jümal 'Hó-czipőn
járó hóczipös gyors fejedelemhös öcséd az ebfejű nyolczezeret
miután megölte, a tele hétté jött' NépkGy. H7 4 4 9 .
A föm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: áperlitjrli tumeu jupina toyhn udi labdt yor jdymeu
jupina
NumTörSm ási ámvsti sarni yönpi labdt yát papla toyi loyytel 'mi
után így a fortélyból kifogyva, lélegzetből kifogyva így húztak
bennünket, Num-TörSm atyám lakta arany tetőnyílásos hét háza
belsejébe odalépek' NépkGy. 120552, 553.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: loyysém pátiam sari at yoltemen
jupina
naj ciÜndy jem yatl
Num-Tör§m as9m pustal c mint a bálvány szeme (oly) sötét igazi
éjét fogyasztásunk után, aranyos napot Num-TörSm atyám nyit"
NépkGy. 115860.
ftemwa.-névutós határozók.
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: loyjdr
siiáIdmal-kemna
orj'gdlna Ivnds caz egér a mint meglátta, be
ment a lyukba' Nyelvi I. 3 X ; mouna pitmal-kemna
sidi
lauSl fa mint a földre ereszkedett, így szólt' Nyelvt. I. 59i; si
iazdT) yolmal-kemna
oysátpdp kezdi páiárt-ahn yoza uáraskdli ca mint ezt a szót meghallotta, a rézhüvelyes kését az
oszlop végéhez csapta' Nyelvt. I. 623.
Plur. 3. sz.: manem uantmel-kemna
ybntdn mou labdt
br'ddn kus oylal álmilwUt ra mint engem megláttak, a Konda
vidéki hét fejedelemhősöd a fejüket kezdik emelgetni" NépkGy.
142
s»^aí-nóvutós határozók.
A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz.,
a mellékm. a. sing. 3. sz.: laudl kár e mm a l svyat
pá yui
amdsla uársi mou lődij/idds 'miközben a lova megfordult, idegen
ember lakta vesszős földön termett' Nyelvt. I. 61 9 ; vbdl ou
yoremmal
svy át ittam kvláy tbdá namrmds 'miközben a
nénje az ajtót megcsikordította, onnan a rénszarvas elugrott'
Nyelvt. I. 33 7 .
to^aiwa-névutós határozók.
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Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: i yvpm tülizi
ybrasna iuumal
tv y a in a tidizihsna pitsa a társam, mikor
libucz formává lett, libucz hurokba esett5 Nyelvi I. 508.
A két cselekvés alanya külömbözö. A fő- és a mellékm. a.
sing. 3. sz.: turem ju-py uás alydlna maiimat
tv y ana tahl-ki
tal labta sidi jümal "öcséd favárosba menése óta a tele hétté
jött' NépkGy. 117451.
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: mdsvy
matti ort poydm ewilt kartdy nál-sopdl p onzimem
tay ana
il-yahm téri loyyem kaiisa 'talán valamelyik fejedelemhős fiam,
mikor a vasas nyíl darabját megakasztom, elhalt moszatos ha
lottamat megbántotta' NépkGy. 164530.
telna- névutós határozók.
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 1. sz.: evén ti palemki saj-nör yölmem
telna...
lajen vaj vur&y vol nöman kirlalem 'lányodról a fülem mögös porczogójával mióta hallottam,
fejszenyél oldalos helye módjára forgok3 NépkGy. 154168.
A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz.,
a mellékm. a. sing. 1. sz.: tvida pitmam-t
elna %oliby pela
uet tvl-kemi iis 'mióta viselni kezdtem, huszonöt éve annak'
Nyelvi I. 794.
B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t
h a t á r o z ó r a g o s igenév.

a

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: lida
üt
ni d m n a mola siialdhm uantlidem andam cha enni akarnék is,
a mit nézek, nem hallom' Nyelvi I. 19s.
Birtokos-személyragos igenév határozóragok és névutók
nélkül is helyettesíthet mellékmondatot, bár ez csak ritkán
fordul elő.
Okhatározó mellékmondatok :
ney-lampen vásoyi nemdy ort olrnen
kort yoilam jélema
muja páitvslen 'magadforma város feje neves hős létedre a
faludbeli emberek előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy.
178 1055 ; tánt-oyi sijdy ort olmen
kort yoilan jélema muja pái
r
tvslen nász feje híres fejedelemhős létedre a faludbeli emberek
előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy. 1781057.
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Időhatározó mellékmondat:
uátli-igi olmdii-yui
sat nöbdt eudlt vbdrliiisen 'Vatli-öreg,
mióta csak vagy, száz év óta ügyeskedtél' Nyelvi I. 133 4 .
Személyragtalan

igenév.

Láttuk a -í'képzős igenévnél, hogy határozóragokkal kap
csolatban mellékmondatot pótolhat akkor is, ha nincs ellátva
birtokos személyraggal. Ugyanezt az -m-képzővel alkotott név
szónál is megtaláljuk.
iubina-névütós határozók.
A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: sduar in a ndm iubina
Ivbasydn kutna noy-ydp'99 'miután a nyúl elment,
két éléskamrája közé felkúszott' Nyelvi I. 56 9 ; tömi
mandm
iubina
nemdza and béds 'miután a tűz a házat megemésztette,
semmit se talált' Nyelvi I. 18 J0 ; igdl m and in iubina
ydrdn
niy uir ahnna mands 'miután az ura elment, a ydrdn (falvi) nő
a folyó partján levő erdő szélére ment' Nyelvi I. 157 r
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: soyayt
ni a n d m iubina
pa-mou eudlt uai-/id io^tihüda pidds "miután
a foglyok eltávoztak más vidékről vad hal kezdett jődögélni'
Nyelvi I. 32 9 ; ioymel iets 9 m iubina
yvtafi libina eui si yalhl
'miután a tánczukat elvégezték, a lány a kárpit mögött sír5
Nyelvt. I. 906.
A fő- és a mellékm. a. plur. 3. sz.: uéld m-iubina
tazi
lobas yoéa marísdt 'miután megölték, a prémes kamrához men
tek* Nyelvt. I. 15912.
kemna-néYutós határozók.
A fő- és a mellékm. a. sing. 3. sz.: oyti-uai l vn dinke mn a ímd laml a mint a kígyó bement, a felesége szól'
Nyelvi I. 112 x ; apn %o poyijem ort-poyi tardm jdsdn
yájdinkemna
lebdt sempi anzvl-juy nömdn vosilital 'apród férfi fiacs
kám, a mint a fejedelemfi kemény beszéde őt megütötte, puha
bélű csipkefa (módjára) felpattan' NépkGy. 156^,,; yo popjem
yo-poji tardm kel pitdm-k&mna
lebdt sémvi an£vl-juy nönun
vosilital 'apród férfi szolgám, a mint a fejedelemfi kemény beszéde őt megütötte, puhabelű csipkefa (módjára) fölpattan*
NépkGy. 156217.
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A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: si iazdy
dardm-kemna
yat %o£dyna ioydtmel a mint ez a szó véget
ért, a ház mellé érkeztek' Nyelvt. I. 152 u .

V. G e r u n d i u m .
Az -m-képzős igenév a locativus -n ragjával ellátva (-man)
a magyar -va, -ve és -vén, -ven-képzős határozó igenévnek
felel meg.
Leggyakrabban állapothatározó ez az igenév; ezenkívül
azonban több más alkalmazásban is előfordul.
A) Á l l a p o t h a t á r o z ó

gerundium.

Sing. 1. sz.: ar si VOAU optdy oyem VUSAÍ patvp nir-jiyydA
iSAman aA-ámvsAem csok fürtű hajas fejemet lecsüggesztve ülök'
NépkGy. 251 136 .
Sing. 2. sz.: nvy tam moudnna yaúadiijman
oldi neyyoi ete ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy5 Nyelvt.
I. 1013.
Sing. 3, sz.: asúí-soy nömen tayarman
láiű fa medve
bőr fel van akasztva' Nyelvt. I. 82 14 ; y°^V
7.°i yaddl yoéa
la imán
yasédt ca harmincz a házunk mellett állva maradt'
Nyelvt. I. 2B U ; lou y a VI9 man dmesl cő sírdogálva ül5 Nyelvt.
1.79; Ivl-kem pbn-sofi raygdtliiiman
amddB ca vízbe gázolva
öles hálót állított oda' Nyelvt. I. 3 2 n ; iöy'k sugatman
manityiü fa jég eltörve megy' Nyelvt. I. 7010.
Dual. 3. sz.: tal oysar ka111 man yaéwydti az üres fej
kendőt fogva maradtak' Nyelvt. I. 20 7 ; somml la imán
laudltIpydn 'egyenesen állva esznek' Nyelvt. I. 46 2 .
Plur. 3. sz.: uul igdt ivya ámdsman
pöddrlat caz öreg
emberek együtt ülvén beszélnek' Nyelvt. I. 165 3 .
B)

Módhatározó

gerundium.

Sing. 1. sz.: ma, you mou uan mou uelftdslvman
ipy'aliixUm cén vadászva-halászva messzi földet, közel földet bejárNyelvtudományi Közlemények. XLII.
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tam' Nyelvt. I. 8 1 3 ; ma Isi mosa liuman
olfom 'én csak vala
mit evén vagyok' Nyelvt. I. 93 6 ; molaidm söm&tman
uhm
'mibe öltözve megyek' Nyelvt. I. 59.
Sing. 2. sz.: so/li-törSm aéena Auy gdtman
yoyya c So/liÉg atyádhoz olvasva hágj föl' NépkGy. 258 401 ; nvy mola
tviman ösan 'te mit hordva vagy' Nyelvt. I. 100fi.
Sing. 3. sz.: ittam asní ligazds, lig asman
orna naudrm>s
'erre a medve megharagudott, haragosan az erdőbe ugrott*
Nyelvt. I. 4 12 ; ími-mvrt vbdl sidaman
yalhl 'a nénje mind
egyre hallgatagon sírdogál' Nyelvt. I. 3 2 t ; apsdl
talliiiman
ivy'dl 'öccsét húzva járt' Nyelvt. I. 3 1 9 ; ar-simdl uai lou pehl
oy ponman
lokűmdht 'a sok kevés állat feléje fejet hajtva
ugrándozik' Nyelvt. I. 77 16 ; aygdl tvidm mo%la nvy
nvyman
noySml 'az anyja bírta szíves nevetést nevetve fut5 Nyelvt. I.
13 lu; vurdn polssy Ha k man nömdn ámvstal Véres nyálat köpve
fölül' NépkGy. 22 370 ; i /upl töy§lna manl, porldman
manl
:
az egyik ember szárnyon megy, repülve megy' Nyelvt. I. 1664.
Dual. 3. sz.: kat eui nöy §lman
man'sdydn fa két lány
futva ment' Nyelvt. I. 20 4 ; uas-pöz§y IIuman
olhydn 'réczetojást evén vannak' Nyelvt. I. 32 4 .
Plur. 3. sz.: ouelna nv% man itsdt, ivntman
itsdt 'az
ajtón nevetve mentek ki, játszva mentek ki' Nyelvt. I. 1 5 1 U ;
kat pela vurdtman
sidi kéritan 'két felé erőlködve úgy esnek
el' NépkGy. 43 1209 .
C) I d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u m .
1. Egyidejűség.
Sing. 1. sz.: mou kerdtman
ivy'sdm 'a földet megkerül
vén jártam' Nyelvt. I. 7 6 u .
Sing. 3. sz.: né verti uardm ver-álydl-ki uertal m a n m a n
uertal 'a nő tevő munkáját ha csinálja, járásközben teszi'
NépkGy. 110 157 ; ne jontti jontdm jol-álydl-ki jonttal
swosman
jonttal a nő varró varrását ha varrja, menésközben varrja'
NépkGy. 154145; iuuman
uehmdtl i layg 'a múltkor jővén,
a fogása egy evet volt' Nyelvt. I. 944.
2. Előidejtiség.
Sing. 1. sz.: nayk-juyi verdy áu loyyman
sidi Étiem 'a
fenyőfából csinált ajtót betéve ím kimegyek' NépkGy. 175 9a6 ;
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ybl-juyi verdr) áu tby ormán
sidi itlem 'a lúczfenyőfából csi
nált ajtót bezárva ím kimegyek' NépkGy. 1759S7.
Sing. 2. sz.: siddn Humán
maná 'ezt evén menj' Nyelvt.
I. 1687.
Sing. 3. sz.: imdl sem-py'gdl mbyyman
noy-laidmdds 'a
felesége a könnyét (szeme vizét) törülvén, hirtelen fölállott'
Nyelvt. I. 1296; l kur söy%sdman
py'g-ilbina Ivyds 'egyik
lábát (a parthoz) rúgván a víz alá ment 3 Nyelvt. I. 158 7 ; lol
mü láyydtman
il-loyytal 'a fölengedett földet megnyitva le
száll5 NépkGy. 163 í89 ; yü ámsdm namprdl parkatman
nömdii
láiltal 'hosszú ideig ült porát lerázva fölemelkedik' NépkGy. 170739.
D) C z e l h a t á r o z ó

gerundium.

loy% venz'dy ár yárem laulman
tata yistem 'Bálványképű sok rénbikámat őrizve itt maradok' NépkGy. 116378; si
snydm kasman
ivy'hm 'ezt a subámat keresvén, járok'Nyelvt.
I. 8 0 ; sás liuman
ya£»s 'a menyét evén (ott) maradt' Nyelvt.
I. 68B.
E) Néha f e l t é t e l e s jelentésű a gerundium: ma tádá
töröm párddm tas neyyoina liuman
ant yohl 'ez az istentől
rendelt nyáj embertől evén nem fogy el' Nyelvt. I. 42 10 ; ndy
liuman
tör§m párddm tas an( yohl 'ha esztek, az isten adta
nyáj nem fogy el' Nyelvt. I. 38 10 .
Verbum finitumot is helyettesíthet a gerundium más igék
kel kapcsolatban: lou ilta svyat uantm an tvildli 'ő alulról
figyeli' Nyelvt. I. 11 8 ; sidi si y anemman
olldt 'egyszer (csak)
meglátják' Nyelvt. I. 154 13 ; loy odiiiman
ietsds 'megmosdott'
Nyelvt. I. 125.
Imperativus-értelmit a gerundium a létigével kapcsolatban :
nvmdsman
bla 'gondold meg' Nyelvt. I. 39 2 ; oysar
sidaman bla 'róka csöndbe légy' Nyelvt. I. 104 12 ; selta nvy
ybriman bla "aztán rettegj' Nyelvt, I. 157 5 ; ittam aygdl
idrman
at ol 'az anyja csak legyen megkötve' Nyelvt. I. 36 3 ; Un yaúemman
oládi 'lebukva legyetek' Nyelvt. I. 154 7 ; tám mouna
yahádiiiman
ollu 'ezen a vidéken elrejtőzve legyünk'
Nyelvt. L 4í 9 .
SARKADI NAGY JÁNOS.
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Értesítő.
•J* Vámbéry Ármin.
1832—1913.
VÁMBÉRY ÁRMIN koporsójára a nyelvtudomány is tartozik ko
szorúval.
Az a hosszú ideig tartó munkásság, melyet a nagyhírű orien
talista a nyelvtudomány terén kifejtett, talán leghívebb tükre az Ő
egyéniségének; nem a tudományos iskolázottság, a részletekbe való
elmélyedés jellemzi ezt a munkásságot, hanem a rendkívüli buzgóság,
pompás dialektika, nagyterjedelmű gyakorlati ismeretekkel párosulva.
E munkásság legbecsesebb része az a mű, melyben VÁMBÉRY
középázsiai útján szerzett nyelvismereteit a tudományos világ köz
kincsévé tette (Cagataische Sprachstudien. Lipcse, 1867); e negyedfél
száz oldalas munkának különösen szótári része számos új adattal
gazdagította az úgynevezett keleti török nyelvről való ismereteinket.
VÁMBÉRY már utazása előtt foglalkozott a keleti török nyelvvel, a
mennyiben egy Konstantinápolyban szerzett török kéziratból 1862-ben
kiadta az Abuska ez. csagataj szójegyzéket (Budapest, Akadémia; élő
beszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz J.).
Úttörő volt VÁMBÉRY a turkológiának egy másik nevezetes terü
letén, az ujgur nyelvben is. 0 olvasta el és adta ki először (Lipcse,
1870) az 1069-ből való Kudatku Bilik ujgur kéziratát. E kiadást a
későbbi munkálatok feleslegessé tették, de a maga idejében megbecsül
hetetlen, mert egyetlen volt, s lényegesen a nagy költséggel készült
Badloff-féle kiadás sem multa fölül.
Más nyelvészeti munkáiban, a melyekhez nagyszerű nyelvtudásán
kívül egyéb képességek is kellettek volna, különösen érzik a biztos
módszer, a tudományosan képzett ítélőképesség hiánya. Magyar és
német nyelven megjelent török-tatár etimológiai szótárát (NyK. XIII.)
a maga korában sem fogadta el a tudomány, az orchoni feliratokról
szóló műve (Helsingfors, 1899) nem áll a megelőző kiadások szín
vonalán, s a magyarok eredetéről írott munkáinak nyelvészeti részei
ben — melyek inkább a nagyközönségnek, mint a tudománynak szól
tak — sok a becses megjegyzés (a magyar-török szóegyezések közül
nem egyet ő vett először észre), de eredményeinek legnagyobb része
elfogadhatatlan. — Anyagközlő munkáival (Altosmanische Sprachstudien. Leiden, 1901; A turkománok nyelvéről, NyK. XV.; Jusuf
und Ahmed. Budapest, 1911) nagyobb szolgálatot tett a tudománynak.
Bendkívüli egyénisége nagy hatással volt kora magyar turkológusaira.
Az ő páratlan buzgalma vezessen bennünket a törökség további
tanulmányozásában.
N. Gy.

A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek:
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1.60
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— Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása.„. _. ....
~. .... ..„ ..„ __. „. —.20
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1.—
Finály Henrik. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból.
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Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel
a nyomdaviszonyokra keleten
..„ _ „ . „ . . - _ .... - . . . „ _ _ „ . „ _ _ „ _ - _ —.40
Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben_. .„ __ __
„
—.80
Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta —
„ 6.—
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jegyzékkel
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_
6.—
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— A számlálás módja és az év hónapjai _ . . .„
„
„.. .... —.40
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1.20
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Kazinczy F e r e n e z levelezései. Közzéteszi dr. Váczy János I —XV. köt.: 1763—1818-ig.
Minden kötet ára 10 korona. A II. köteté
„
_.. .... _ . _ . . _ _ _ 12.—
Kégl S á n d o r d r . A perzsa népdal
-.
„
„ —.90
— Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből
_ 3—
K u n o s I g n á c z dr. Három karagöz-játék
„ .... ._. .... .... .„. .„. .„. ™. .._
2.—
— Kis-Azsia török dialektusairól
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L u g o s s y József. FJ.angreudi párhuzam ezer példában .... _ .... .... ....
„ .... —.20
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M u n k á c s i l í e r n á t . Árja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet:
Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés története ..„ __ ._. .... ._. „ .„. _. 12.—
— Budenz József emlékezete
„
1.20
— Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről. Első
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8.—
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