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24.

Finnugor mondattani adalékok.
i.
A finnugor nominativus absolutus.
Újabb íróinknál mindinkább elharapódzik egy németes
állapothatározó szerkezet; Bejött a szobába, k a l a p p a l a
f e j é n , s z i v a r r a l a s z á j á b a n . Ezt a kifejezésmódot már
többen is megrótták, így SIMONYI a Helyes Magyarságban (3. kiad.
24. 1.), GKAMMATIKUS (MNyv. VIII. 87), sőt már AEANY JÁNOS is
a Szépirodalmi Figyelő 1861-ik évfolyamában megjelent Vissza
tekintés czímű értekezésében (1. ARANY J. Összes munkái V. 386.).
A XIX. század nagy magyar költői még így írtak*): Két ifiú
térdel, k e z ö k b e n a l a n t (ARANY : Szondi két apródja). Ott
Judit asszony, a b á r l ó k e z é b e n (AR. Laczikonyha). Etele
fölállott, k e h e l y a k e z é b e n (Buda halála VIII. é.). Pór
menyecske jött, k o r s ó k e z é b e n (PETŐFI: A Tisza). Csak
félig mutatják a betyár alakját, kit éji szállásra prüsszögve visz
a ló, h á t a m ö g ö t t f a r k a s , f e j e f ö l ö t t h o l l ó (PET.
A puszta télen). Habos lovon fut egy vitéz, v é r l o b o g ó k e z é 
b e n (CZÜCZOE : Hunyadi). Paizsom öblét teknöként lúgozza a
szép nem, m o s ó f a k e z é b e n (KISFALUDY K. HŐS Fercsi).
Egy szép alak lejt bé az ajtón s ö r ö m l á n g s z e m é b e n
(KISF. Víg Besz. OK. 19). Csinosan öltözve, mint azon ünnep
kívánja, melyben szíven akarunk triumphálni — Lépfalvi
l e v e l e z s e b e m b e n , különféle érzésekkel Kamatihoz menék
(uo. 53).

138,

*) L. THEWREWK : Phil. Közi.
SIMONYI: NyK. XXV.
16.
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FALUDI olaszból fordított műveiben is meg tudja őrizni a
magyaros gondolkodásmódot: Azon hevenyében helyt s időt ren
delnek, megjelennek, h e g y e s t ő r a m a r k o k b a n : colle
spade álla manó v'entrano (NE. 7). Űri személyeket láta rabság
ban, v a s p e r e c z k e z e k e n , b é k ó l á b o k o n , keresztlánczczal összefoglalva a c z é l k a r i k a n y a k o k o n (NU. 353).
A XVII. századi történetíró, BETHLEN MIKLÓS Önéletírásá
ban azt mondja: Egy palotában a király, k a l a p a f e j é b e n ,
előlépek a tűztől (id. MNyv. VIII. 87).
Föltűnő azonban, hogy a régi nyelvben mily ritka ez a
szerkezet. A fönnebbi adatoknál régibbet mindössze kettőt tudok
idézni: Szilágyi Mihály tömlöcz rostélyán kinézdegól vala, K o b z a
k e z é b e n , keserves nótát szépen veri vala (Szil. és Hajm. hisl).
Pispöki i s t á p j a k e z é b e n , k ó f i u m a f e j é b e n , elkinyomoték az egyház ajtajára (ErdyK. 297b).
Hogy mi lehet ennek az oka, azt nagyon nehéz megálla
pítani, mert hogy ez volt az eredeti magyar szerkezet, azt kétség
telenné teszik a rokon nyelvek. Azonban itt is az a sajátságos,
hogy a magyarhoz legközelebb álló nyelvek közül csakis az
o s z t j á k b ó l tudok példát idézni: E. kim-edd s, l iasdlna
ai
nay'k,
kimdt iasdlna
ai%al ckiment, az egyik kezében kis
vörösfenyő, a másik kezében kis fekete fenyő' PÁPAY : UF. XV.
93. | AK. tomidem, tom türum sunetna, karda-%öt tégpena eva
omast, uy p edetn e turum
ar yüs,
vencetna
/ att,
pasnadetna
tilis
'dórt an jenem ende der welt, sitzt in
einem eisernen, metallenen hause eine jungfrau, der auf dem
scheitel viele himmelssterne [leuchten], auf der stirn eine sonne,
und auf dem nacken ein mond' PATK. II. 168. — Ellenben
a távolabb állókban meglehetősen gyakori; pl. :
f
f i n n : korppi juusto
suussa
a holló, sajt a szájá
ban' Suom. Kansansatuja I. 97 (czímben) | tulipa repo keitetyitá
herneitd
suussa
Thát jött a róka, főtt borsó a szájában'
uo. 110. | no tulee hánelle mies vastaan...
keppi
kádessd
r
no jön vele szembe egy ember, bot a kezében' II. 121 | pappi
tulee py haris ti kainalo
s s a ca pap jön, szent kereszt a
hóna alatt' I. 163 | tdmd láksi kirves
kddessd
pihalle cez
kiment, fejsze a kezében, az udvarra' Satuja ja tar. I 2 . 48 |
heti ilmestyi sülien kaunis, musta hevoinen, vaskisiloilla koristetut
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suitset
suussa
ja satui a selas s a 'egyszerre megjelent
ott egy szép fekete ló rézlemezekkel ékesített fék a szájában és
nyereg a hátán 3 uo. 45 [ linnaa likellá vaaralla on rautainen kanki,
rengas
p áássá,
maahan pistettynd a 'vár közelében a hegyen
van egy vasrúd, karika a tetejében, a földbe tűzve' uo. 156 | meni
kuninkaan linnaan se toraama-paikassa saama lak ki p áas s a
'a királyi várba ment, az a veszekedés helyén kapott süveg a
fejében" uo. 41 j he kun ndkivat sen metsámiehen jousi
olalla
lahestyvan, huusivat heti 'mikor ők látták ezt a vadászt, íjj a
vállán, közeledni, rögtön kiáltottak 5 uo. 29 | váhán matkan paassa
túli tielld vastaan oinas, sarvissa
keritsimet
'a mint kicsit
mentek, az úton egy ürü jött szembe, juhnyíró olló a szarva közt5
uo. 69 | siella morsian, itku silmdssd,
ja kaikki murehissansa
'ott a menyasszony síró szemmel (tkp. sírás a szemben) és teljes
bánatban' uo. 41 | sielV on miehet miekk a vy öli a 'ott vannak
az emberek kard az övükön' Kalevala XXVI. 2'80 | láhtevat
sampo
venee ssa Pohjolasta "elindulnak, a szampó csónak
jukon, Pohjolából5 XLIL bev.
l a p p : S. (Pite) te voidna hárra, ahte pöhta sisa khammarí
oive
vulus
ja julhke
pajas
khammaren sisa 'hát látja
a pap, hogy a varázsló bejön a szobába, feje lefelé, lába
fölfelé jön be a szobába' HALÁSZ, Svéd-lapp ny. V. 70 | maygemas pöhta son ullü pahahkasen (-san) skuiven, ka g $ an j ülhk é
ja két a ja cörvé
öiv én 'végre egészen az ördögnek képében
jön patás lábbal és kézzel és szarvval a fején' uo. j mayémus jis
pöhta ecas vastes vukina, cörvé oiv en j a kag 3 an
julhkekétan
'végre pedig a saját csúnya ábrázatában jött, szarvak
a fején és pata a lába fején (tkp. lábkezén)' uo. 85 | Lule
n almé c agut
v. cagut
nalme
'den mund aufgesperrt'
WIKLUND : SUS. Tóim. I. 151 | hallu
oieve
vagga 'geht mit
schrágem Kopfe' uo. 14. \ kavu
coievé
vcellahit 'auf dem
Eücken legén' (kavu 'offen, hinaufgeworfen') uo. 36 || N. cokka
ocast
gietta
'han sidder (med) Haanden i Bry&tet' FRIIS,
Lapisk. Gram. 143 | cokka as kést gieűak
'han sidder (med)
Hoenderne i Sködet' uo. | hoctte hoette de gaddai bottim! 'med Nöd
og neppe kom jeg til Standén!' uo. | hoette de guoskai! hoette de
ollahim rasta fjelma njujkit 'med Nöd naaede jeg at hoppé over
Bcekken' uo.
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m o r d v i n : E. vit' bokasem asci jato cora kéri
torozo
Üecenze
'an meiner rechten seite steht ein fremder mann,
mit einem schneidenden sábel in der hand 5 PAASONEN : SUS.
Aik. IX. 184 | kerc bokasom asci jat(o) ava, pali tolozo
kecenze
'an meiner linken seite steht eine fremde frau, mit
einem brennenden liehte in der hand' uo. 186 | sengere, rhepgefe,
ravuéo kire
p otm aks ti e 'eine grünblaue . . . mit einem
schwarzen knáuel in ihrem inneren' XII. 54 | kabu mon sajevl'iniinidak mon bu ve ftekse kemgavtovo cora kandovtin, ksnin koc~
karát, kev kasumat, vskse tapardan kangamot, konas ost c{{,.
zatilkasost
kovt, c er p"evast
iesc 'wenn es nur micb
nehmen wollte, so würde ich in einem leibe zwölf söhne tragen
mit eisenfersen, mit steinwirbeln, mit drahtumwickelten kniekehlen, mit sonnen an den stirnen, mit mondén an den nacken,
mit sternen an den haarenden' uo. 104 | sa son tánst, b'ednuékaé,
pra cejirinza
kalaftft,
c amaz a i kedinza
razitft,
c
no lg a é d Irha-vad
poca die arme kommt zu ihnen mit aufgelöstem haar, gesicht und hánde gekratzt, heftig weinend
uo. 149.
Hasonló kifejezésmód másfajta nyelvekben is előfordul.
Megvan pl. a héberben fi. TRUMPP, Der Zustandsausdrucke in
den semitischen Sprachen. Sitzungsber. Akad. Münch. 1876), az
újabb román nyelvek közül a francziában és az olaszban (1.
MEYER-LÜBKE, Syntax. 459), s a németben is ilyenféle szerkezet
az (tabsoluter Akkusativ» (1. SANDERS, Sprachbriefe V. 382).
II.
Egy vogul-osztják határozós szerkezet.
A vogulban a szenvedő igék s a szenvedő jelentésű ige
nevek mellett álló eredethatározónak n, -né ragja van. Pl.
a) Á t h a t ó i g é k k e l : E. rus átérné
ta alwés eígy ölte
meg az orosz fejedelemhős' MUNKÁCSI, VogNGy. II. 61 ( naurématné
kasélawém fa gyerekek észrevesznek engem' III. 67 |
qgkátán yaésawé caz öreg felismeri' I. 3 | an kwémenné
vöuwásén 'anyánk hív téged' II. 21 | ayin kitipawé fa leány kér
dezi őt' I. 81 | an jiw ekwatan
%ilwés 'felesége kiásta azt a

FINNUGOE MONDATTANI ADALÉKOK.

5

fát' I. 3 | uj n é máráu-tail ju teuykwén ! 'hogy a medve egyen
meg szőröstül-bőröstül!' 126 | K. tán oysánné
ioaryawé, oaném
oat mlté 'ő sajnálja pénzét (tkp. szíve égettetik pénzétől), nekem
nem adja' 192 | ql-tion-námé
votqwésén-ketél táu jqtlát ákwe
•qjyél ménén, ménén jqtlat kitáV 'ha valaki téged hív, hogy menj
vele [egy versztnyire], menj vele kettőre!' 217 | P. vuj
aúsu%ne
pété-k'qtwés 'a medve szétmarczangolta' 247 j oqmpne
pét-purwesém 'az eb megharapott [engem]' 247 | sámán
pqsémne
kwaéértqwei 'szememet égeti a füst5 250 | T. tárém-pey
tulnq
njus 'az eget bevonta a felhő' (tkp. felhőtől bevontatott)' 262. |
pom sailnq
il-álus 'a füvet elpusztította a dér' 262 | kul
t a ütne nuy-pilulus 'a házat fölemésztette a tűz' 273. j puyqn
jél-putusém 'a bika ledöfött' 275. | qit u ín e tép-k(aéwlantus %
mezőt elöntötte a víz' 276 | kátém jiw-pütne
tdr-kerus "szilánk
ment a kezembe (tkp. kezem átszuratott)' 278. | táptiy
ütne
tár-posus 'a taplót átnedvesítette a víz' 278 ( áwén lét-kalus 'a
leány vele szembe jött' 279 | Tqrémén
métarél a ti meivun 'nem
ad-e isten neked valamit (tkp. nem adatsz istentől vmivel)!' 289.
P) A t n e m h a t ó i g é k k e l : É. eriy sormin yqtélné
yqtlawém 'lehet, hogy a halál napja virrad reám.' 8. | samém porstaivrin
patwés 'szemembe forgács darabka esett' 8. | ness tűtné
res-jiw tita nirné
telawé 'a mozdulatlan álló erdei fa tövét
vessző termi be.' VogNGy. I. 84. | ti ma xqvxan
Ö'lawé! 'ki
fog élni ezen a földön?' I. 143. | rusén,
m,anéin
jelpiy kivolt
yütéylawé 'mind az orosz' mind az ugor ember a szent házban
hajlong előtte' II. 49. | náj áykén
eű sqs otiy kátéi yqsát
Xütwásén 'úrasszonykád esti nyírtapló füstjétől illatos kézzel hoszszú ideje áll előtted' III. 195. | K. tán oysérné
néilépqus
'róka jelentkezett eléje (tkp. rókától megjelenésben részesült,
megjelentetett)' VogNyelvj. 192. | T. am pgjin jíne jo%tusém az
éj az erdőben ért' 275 | KL. pilem, wüiné
ul joytqykwqu 'félek,
hogy a víz eláraszt bennünket' VogNyjár. 126
f) -m képzős igenévvel, mely állítmányul is állhat: E. Numi
Tqrémné
sátimát ma1 és vitkési jamti 'N. Ígérete következté
ben vizi manóvá változik' VogNGy. IV. 408. | ásémné
majim
sqwáyém ti 'atyám adta két bőröm íme itt van.' I. 140. [ tül
yüt-qtérné
sakwátimáV yássáyá 'abból fölismerte, hogy y.
megrontotta őket' II. 165 | mater-sir jánV tqwlép tqwliy
ujné
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püwiinkwé ti jémtimé Valamiféle nagyszárnyú állat őt meg
ragadni kezdi5. II. 120. | lail-tatyand jelpin sakwén
pásén
sarrimét 'lába csúcsai a szent tűzözöntől egészen megszenesedtek\ I. 46. [ KL. dm namsem: set tan kár n é Wajtém tqrén jiw
tarkán nákánné tölpém 'én azt gondolom, hogy mivel száz egered
futkosta össze (tkp. futván), gyökeres fa gyökereid ízestől [azért]
szakadtak le'. IV. 133 | aykér tql'ék'pa [soquj niyldsen
pqilém
joqyk'ém 'sűrű tetejű sok vörös fenyvestől van körűikerítve
falum5. IV. 128 | dm ulméjásém Tquléy P qskdr én ndi lákwmén 'ón azt álmodtam, hogy Szárnyas-P. hozzád lopódzkodott'.
Vog.Nyelvj. 129.
Néhány példában az ilyen határozók -nél ablativusi raggal
is állanak. Ezek a következők: É. Tqr émnél
tárátim máyém
akw'-müs Tqrém plyét (Lidit 'a T.-től elbocsátott nemzedék mind
annyija T.-fi vala5. VogNGy. IV. 410 j Tqrémnél
samá-sámálapél la%wd ti lauwast 'ekkor T. őket vidékenként szanaszét ren
delte5. IV. 410 j sqrp Tqrémnél
sqwlém uj 'a jávor T.-tól
jelzett állat5 IV. 415. (vö. u o . : Tar émné toy satwés, maii'
kwoliy-ta'il voss tewé 'T. igéje rendelte őt úgy, hogy «kis házbeli»
állapotban ne egyék5) | man tqr émnél püiin majwés 'talán az ég
adta kebelembe5 IV. 330 | ja jemennél
möldl lauwásém 'atyánk
hagyta meg [nekem] a minap 5 IV. 326 | K. tdunqnél
tenék'qrél tqtildyiv pömtwan 'ő el fog kezdeni [valami] ételt hozzátok
hordani 5 I. 167 j T. ütnél
ü k'qrütus ca víz eloltotta [a tüzet]5
IV. 323.
«A vogul határozóko ez. munkámban (NyF. XXV. 39—43.
és NyK. XXXV. 170—173.) több olyan esetet tárgyalok, mely
ben az -n, -né ragnak ablativusi jelentése van, majdnem min
denütt a -nél raggal váltakozva. MUNKÁCSI VogNyjár. 106. az
ilyen n-, -né-t az ablativusi -nél rag kopott alakjának tartja.
Annak idején magam sem találtam más magyarázatot erre a
jelenségre, de most már kevésbbé tartom valószínűnek ezt a
hangfejlődést. Az ott idézett példák egy részét mindenesetre
lokativusnak kell vennünk, a szóban levő esetek pedig minden
bizonynyal más eredetűek.
A vogul -n, -né rag rendesen a lativusi irány jelölésére
szolgál, nagy ritkán azonban a lokativus ragjaként is előfordul.
Az a kérdés mármost, melyikből fejlődtek ezek az eredethatá-
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rozók, a lativusi vagy a lokativusi jelentésből. Vizsgáljuk meg
a többi rokon nyelveket, azok talán világosságot derítenek a
dologra.
A vogul legközelebbi rokonában, az o s z t j a k b a n , sza
kasztott mása van ennek a szerkezetnek; p l . :
a) Á t h a t ó i g é v e l : E. pampaina
untom uassa "a
fűrakás a szájamat megvágta5 PÁPAY : UF. XV. 2 j svrt a snina
atom(sa a rókát a medve fölemelte' 5 | yoina
katllsawm tada ?
'ki fogott meg engem itt? 5 5 | sit breyna tör§m-áy
gin a
hatni partsaiyen "ezért az istenanya kétfelé rendelte őket5 15 |
Xolioy yoina
am'fi-öydl noy-dnidtsa ca harmincz ember a szánt
5
fölemelte 26 ] törSmna
iilfidtsaidm "az isten megsegített5 384 j
iáin d lalna
kbza iuganna nbmla "a bátyjai gazda gyanánt
tekintik5 51 | o%sátpi-ii b d r l o s n a alt ybltsaidm loln ! "a réz
hüvelyes Tyberlosz csak ne hallotta volna meg !5 59 | mattá éfttdm
idy'kna
seda tusaipt 'régebben az ár odavitte őket5 67 | uul
kildnna
malaina masaidn ? "az öregebbik sógorod mit adott
(PÁPAY-nál: adatott) neked (tkp.: az ö. sógorodtól mivel adattál)!'
83 | asnína
enmdVla ca medve fölneveli' 86. \ pam-tagar-törbi
(
yoi mey gdtna
palla "a fűgyékénysapkás embertől félnek
a manók' 92 | lou sitdlna uoljiUsa nauremdtna
"aztán a
gyermekek békét hagytak neki' 115 | ahn tnidm uul
loy'kna
yun uilaipn "az atyád birtokában volt öregbálvány hogyan
venne oltalmába? 134 | ybrdy niyna
líddtna mása "a ybrey[falvi] nő adott neki enni valót' 164 j murna
pvskan atl
páydlla, yotl páydlla 'a nép a puskát éjjel durrogtatja, nappal
durrogtatja 5 179 || I. tabetmet ürtne
it-pagdai tü a hetedik
hőstől ő veretik le' PATKANOV-MUNKÁCSI: NyK. XXVIII. 8 | imene
senktai kujanda btéyat, a igene
senktai süvat "asszony vízhordó
rúd végével üti, a férfi (tkp. öreg) pedig bottal üti 5 8 | nuy-ba
adéy jiy-p oy tanná véren to% estedül "reggel bátyáid a te véred is
[oda] ontják5 10 | ánketna
ent udájet "von ihrer mutter werden sie nicht erkannt' PATKANOV-FUCHS : Laut u. Formenlebre
der südostj. Diai. 54 | imena
töptái "die alté gab ihm zu essen5
uo. | tabetmet ürtne
it pagddi tu "von siebenten helden ward er
zu boden geworfen5 uo.
P ) A t n e m h a t ó i g é v e l : E, azi, ma uanttdmna yöntdymou eudlt labdt altnay %aft-tel Halna si iisaimdn! "atyus, amint
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látom (tkp. láttomra), a Konda vidékéről hét nagy (tkp. össze
rótt) csónakkal teli ellenség jött reánk ím !' PÁPAY : UF. XV.
132 \ %bntay-mou lábat %aft-tel murna
jo%t}liiisaimen, dl lauaf
'[hogy] kondavidóki két teli csónak nép ütött reánk, ne mondd!'
141 [ uas-tel mura In a dmatsa, lezatsa 'az egész város népe
[ott ült] mellette, gondot viselt reá 148 | yöntay-rnou ar
or'tna
sellta-ki ioyatlaiu, uasu uella i muy uellaiu 'a kondavidéki sok fejedelem ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is
megöletünk 5 uo. | áziiá ipyan uyu eualt lábat öySlna
ijsáiu
'atyus, a folyónk torkolata felől két szán jött hozzánk' 150 || I.
jiy-p oy tanná
tégde jüguttdjen 'ide jönnek bátyáid (tk. ide
jövetel bátyáidtól) PATKANOV-MUNKÁCSI : NyK. XXVIII. 12 | vöget
ömsem taga pümna
edai 'az a hely, hol városa állott, fűvel
van benőve (vö. vog. pumné
neilawé 'fű jelentkezik rajta)' 26.
f) -m-képzős igenévvel, amely ragokkal ellátva szintén lehet
állítmány: E. koidi Imi semlal-telna kauaram iay'kna
ázat liumet
'a varázsló asszony szemeit a forró víz egészen kiette' PÁPAY :
UF. XV. 25 | ma töramna
si tvjaina yvlda ant partmam 'én
azonban az istentől hálásra nem voltam rendelve' 37 | táus yat
uatna
vridam 'a tunguz házát a szél szétszaggatta' 49 | molasir uai ös, s ásna
arádelna ázat aktomat 'amilyen állat [csak]
volt, a menyét mind valamennyit összegyűjtötte' 74 | ma ne yyoina
partmem anddm 'embertől én nem rendeltettem' 117 |
kaman yvtlkeba noylassem %oina
lundamat 'hogy hány napja
űztem nyomon, ki számlálta meg?' 167. — Vö. még a szen
vedő jelentésű jelen idejű igenévvel: tam siski-ar or'tna
si
ueldam-lamba 'ettől a madár-sok fejedelemhőstől még utóbb is
megöletem' 134.
Ez az osztják határozós szerkezet, mint láttuk, pontosan
egyezik a vogullal. Azonban a -na rag az osztjákban is jelöl
heti mind a lokativusi, mind a lativusi irányt, s így a kérdés
most is eldöntetlen marad.
FUCHS A vogul határozók ez. munkám ismertetésében (KSz.
VIII. 325) azt állítja, hogy ez az -n rag lokativusi eredetű s a
PATKANOvval együtt írt déli-osztják nyelvtanában a lokativusi
ragnál tárgyalja. Véleményét a votják és a zűrjén nyelvben
meglevő -n ragos határozók ilyszerű használatára alapítja (1.
NyK. XXXVI. 434). Ezek a különben nagyon ritkán (a votják-
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ban nem is eredeti szövegekben) előforduló példák azonban
nyilván nem közvetlenül a helyhatározókból fejlődtek, hanem
az eszközhatározókból; nem is a lokativusi -in, -in raggal ala
kultak ezek a példák, hanem az instrumentális-comitativus -en
ragjával. Igaz ugyan, hogy eredetileg azonos volt a két rag
(1. KSz. XII. 154), de jelentés-elkülönödés következtében ala
kilag is különvált a kettő.
Mármost KARA az Eszaki-osztják határozók c. értekezésében
csakugyan eszközhatározóknak fogja föl a szóbanforgó szerke
zeteket (NyK. XLI. 38). Azonban ez a vélemény sem állhat meg,
mégpedig ezért: 1. Az északi-osztjákban a -na ragnak éppúgy
megvan az instrumentális jelentése, mint a zürjén-votják -en,
-gn-nek, a dóli-osztjákban ós a vogulban ellenben az ablativusi
irány ragja (-at, -l) vált az eszközhatározók kifejezőjévé. Ha
tehát az északi-osztjákban lehetséges is KARA. fölfogása, a déliosztjákban és a vogulban szó sem lehet róla. — % Vannak az
obi-ugor nyelvekben ilyen szenvedő szerkezetek: *) vog. É.
Nami-Tqrém j dy é meri né plyél
majwdsémén 'N. apánktól
fiúval ajándékoztattunk meg' MŰNK. VogNGy. I. 137; osztj. E.
töröm nanömisna
masajem 'istentől észszel adattam' AHLQVIST
25. — Amint látható, ezekben a szerkezetekben van egy eredet
határozó és egy eszközhatározó; KARA fölfogása szerint mind a
kettő instrumentális lenne s így kellene érteni: 'istennel ószszel
adattam', a mi teljes lehetetlenség.
Nem marad tehát más hátra, mint hogy lativusoknak
vegyük a szóban levő határozókat. Nehéz ugyan megérteni a
bennük rejlő gondolkozásmódot, de hogy csakis erről lehet szó,
az bizonyos, mert más nyelvekből is idézhetünk példákat a
lativus hasonló használatára. Ismeretes a latin és a görög dativus
auctoris. A rokon nyelvek közül a lappban és a mordvinban
állhat a lativus szenvedő szerkezetben eredethatározó kifejezé
sére ; pl.
l a p p : N. varot, amad oajnatallat s u nj i 'vogt dig, at du
ikke bliver seet (lader dig se) af kam !' 'vigyázz, hogy meg ne
láttassál tőle' | bcena goddatalai gumpi
'hunden blev droebt af
ulven' 'megharaptattam a kutyától' | Jesus boctatalai
Judasi
*) L. NyF. XXV. 5 6 ; NyK. XLI. 40.
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'Jesus blev forraadt af Judas' | siggotaddat pappi
'faa skjnend
af prsesten' 'megdorgáltatni a paptól' FRIIS, Lappisk Gram
matik 158.
A m o r d v i n b a n a visszaható igék mellett áll allativus,
s ez esetben az igének potentialis jelentése van. Pl. M. alasatfnä
tet af muviht 'lovaid neked nem találódnak (lovaidat meg nem
találhatod)' j mon t e t kepidevan 'én neked emelődöm (engem
te fölemelhetsz)' | t'aftama krantas teingä
tievi 'ilyen szekér
nekem is csinálódik (ilyen szekeret én is csinálhatok)' J mon
tejenza
af kerdevan 'ő engem nem tarthat' | son taza,
teenza
kepidevi 'ő erős, fölemelheti' \ tein kepidevi 'én fölemelhetem' j
m ondinä
tievi 'én csinálhatom' STEUER, A mordvin határozók.
NyK. XXII. 13. § e.) \ skaminza
nurdits af kepidivi 'egy
magának a szánja nem emelődik (egymaga a szánját föl nem
emelheti)' BUDENZ, Mordvin nyelvtan. 64. [| B. te kinengak
a
tejevi 'ez senkinek sem tevődik (ezt senki sem teheti' j monen
te kandovi 'nekem ez hordódik (én ezt hordhatom)' | es corazo
vanovi tenze
'a maga fia megmentődik neki (megmentheti a
maga fiát)' | ne kost'ortne a ledevit, a pultavit tent
'azokat a
farakásokat nem lőheted meg, nem égetheted el' | ne pengtne
pultamos pultavst, kulovost tent
a ponZavtovit 'azok a fák elégni
elégtek, hamvaik neked szét nem szóródnak (szét nem szórhatod)'
STEUER: NyK. XXII. 13. § e.) | mon ul'i stolbam sado
alasanen
a veíantovi ich habe einen pfähl, von hundert pferden kann
er nicht umgewandt werden' PAASONEN: SUS. Aik. XI. 46.
karmáét' ve/ca arsuma, koda bjt'änst
kot Ivanicin nejums 'sie
begonnen sich zu beraten, wie sie den kater zu sehen bekom
men könnten' 151 | t'e skant ejste űratiaj, a ve dünnen
sevivan, a koldunn
en kalgavan 'zu dieser stunde, ernährer, kann
ich [ja] nicht von dem zaubergeiste aufgefressen werden, kann
ich [ja] nicht von dem umgeheuer zernagt werden' PAASONEN,
Mordv. Chrest 119. j nai a laéavi lel'anok lázi val'gejse, naí a
id'evi ThineneU pisi sel'vece 'offenbar kann unser brúder nicht
mit klagender stimme errettet werden, offenbar kann er von
uns nicht mit heissen tränen erlöst werden' PAASONEN : SUS.
Aik. IX. 218.
Török nyelvből is kimutatható ez a szerkezet, mégpedig a
t a t á r b ó l ; kaz.-tat. : annari däületenä
aldanib 'aztán bol-
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dogsága által elcsábítattván' BÁLINT III. 119 || ufai-tatár: min
äna äldanmam nem fogok tőle megcsalatni' PKÖHLE : NyK.
XXXVIII. 77 || miser-tatár: bulSrda bulmas j arja
aldanSp bul§buk bdtkän jarSyni taslama ! 'lasse dich nicht betrügen von einem
liebchen, das dein wird oder auch nicht wird, und verlasse nicht
das liebchen, das schon dein ist5 PAASONEN : SÜS. Aik. XIX. ä 239.
dal. | bik matur larya
aldanöp jämsds jarlardin bus kalma!
'gibt acht, dass du nicht, von den hübschen betrogen, sogar
ohne hässliche liebhaberin bleibst' uo. 221. dal.
Hogy a tatár és a finnugor nyelvek egyező szerkezetei
között van-e valami összefüggés, azt nem tudom eldönteni. Elő
ször arra gondoltam, hogy a fgr. nyelvek mondattani törökösségei közé tartozik ez az eset is, de ennek ellentmond az a
körülmény, hogy — tudomásom szerint — csak a tatár nyelvjárá
sokban fordul elő ez a szerkezet, ott is nagyon ritka, a vogulosztjákban ellenben rendkívül gyakori. Azonkívül megvan a lapp
ban, a hol szó sem lehet török hatásról, legföllebb arról, hogy
itt vagy Önállóan fejlődött, vagy valami más nyelv hatása alatt.
A legkevésbé pedig azért valószínű ez a föltevés, mert a csere
miszben és a votjákban, a két legnagyobb török hatásnak kitett
fgr. nyelvben, nyoma nincs ennek a szerkezetnek.
III.

A vogul választó mondatok.
A finnugor nyelvekben, mint ismeretes, a kötőszók haszná
lata újabb eredetű. A mellékmondatokat főkép igenévi szerke
zetek helyettesítették, a mellérendelés viszonyát pedig egyszerűen
az egymás mellett álló mondatok értelme határozta meg.
Kötőszó nélkül való kapcsolás még ma is kimutatható a
mellérendelés különféle eseteiben;*) a legkevésbbé gyakori a
*) L. SIMONYI, Magyar Kötőszók I.; MUNKÁCSI : A vogul
nyelvjárások 3 5 ; PATKANOV-FUCHS, Laut- und Formenlehre der
süd-ostjakischen Dialekte 100; KLEMM, A mellérendelő és alá
rendelő viszony kifejezése az északi osztják és a votják nyelvben.
(A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1911—1912-iki
tanévre, p. 219.)
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szétválasztó mondatokban,*) melyek leginkább idegen nyelvekből
vették át a kötőszóikat, de azért eredetieket is fejlesztettek.
A vogulban is vannak idegen, mégpedig orosz eredetű
szétválasztó kötőszók (pl. T. dli, KL. al'i Vagy' MŰNK. VgNyjár.
288. 123; K. koi—kot 'akár—akár' uo. 216), de sokkal gyak
rabban használnak olyanokat, amelyek kétségtelenül eredetiek.
Ezek a következők: E. man, KL. P. mdn; E. a-man; K. am,
dm; am-nd, am-né; T. -ém; intam, AT. éntam. Pl. :
I. E. man, KL. P. mdn: E. yqsá man vati tqwi, alyd
sunsi 'hosszú vagy rövid ideig evez, a folyón fölfelé néz'
VogNGy. II. 89 | teper) Ás olyat yqsá man vdt'i, éta sat man
yatéld sat tqwe'it a táplálékos Obon fölfelé hosszú vagy rövid
ideig, hét napig vagy hét éjjelig eveznek' II. 215 | kit yqtél
*) De azért van erre is példa, vö.: m a g y a r : M e g 
l e s z , n e m l e s z , az ő dolgok (MIKES). K á r , n e m k á r !
mivel szép, tudom, hogy elveezi (GVADÁNYI, Eontó Pál). A r t ,
n e m á r t , én azzal keveset gondolok (AKANY, Toldi X. 18.)
L e s z , n e m l e s z , — marad vagy nem marad valami, Nemzetes
urunkat vétek volna hagyni (AKANY, Losonczi István). Emez járt
a csaták bús mezején, ahol az ember j ó l , n e m j ó l , vért,
éltet pazarol (TOMPA, A titkos beteg). I g y á l , n e i g y á l : elvisz
a halál (EKDÉLYI, Népd. I. 171). T u d , n e m t u d , nekem
mindegy (KKIZA. Vadrózsák 1433). L. LEHE, Toldi 377.
v o g u l : E. XQsü vüfí> röpot tqtijin?/
'hosszú [vágyj
rövid ideig fogtok fáradozni?! MUNKÁCSI, VogNGy. II. 117 | mujc
%ummV Utal yqsá,
vati
ünleV
a vendég emberek hosszú
[vagy] rövid ideig fognak étlen ülni ? ! II. 306 j y qs a
tqwsém,
vdíi
tqwsém,
taltiy üs tdltdn ti pu%tdsé>n 'hosszú ideig evez
tem, [vagy] rövid ideig eveztem, a reves város révéhez ím föl
kapaszkodtam' II. 261 | K, k'wqsé
menés,
v'éiyé
menés,
dkw'-máiét tákw k'qlátét loqtti 'hosszú ideig ment, [vagy] rövid
ideig ment, egyszer csak önmagához szól' II. 223. |] E. man ér
rüpiti,
man ér at rüpiti:
ul l'aultdln, ul rdtdln 'akármit
dolgozik, akármit nem dolgozik: te őt ne pirongasd, ne verd
[semmiért]' IV. 324
o s z t j á k : E. y vtlna
tusa,
a ti na tusa,
muy and
oslu 'nappal vitték, [vagy] éjjel vitték, mi nem tudjuk' PÁPÍY :
UF. XV. 74 [ ma pondi némdn ddem
at ol, idm at ol,
sidi tvü: náludl'tsam /oi 'az én adtam név rossz legyen, [vagy]
jó legyen, ez nyílforgácsférfi' uo. 8 jj AK. you ütdi,
van
ütái,
ímet undertdi sie lebten lange, sie lebten kurz, die Frau
wurde schwanger' PATK. II. 102.
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qlsi, man yürém yatél qlsi, upd-nüpél lawi 'két napig éltek
[így], avagy három napig éltek [így], ipjához szóT II. 301 | KL.
jani tataum, man vét' tataum 'sokat visznek, vagy keveset visz
nek' IV. 88 | KL. án-ié tén-sétép jiw, mán lu-tárm mawan 'ezt
az ínczérnát fára vagy csontra fűzik (dugják) IV. 419 | É. tijaipirén, man-matdrén
kür-pqyén ti l'ül'i-pél 'ez az atyádfia vagy
micsodád, ím itt áll a kemence oldalánál' IV. 327/8 | matém
ajka, man mater ajka, yotaí mislém, tot i álén i "vén ember vagy
akármiféle ember, ahova [férjhez] adtalak, ottan élj' IV. 25 |
ántaná, man valém-luwaná, man ka/r-pq>y-luwand an pat yq>ntilawét rasétté ecsupán szarvait vagy velőcsontjait vagy oldalbordáit
találják a fövenyes partokon' IV. 409 j jelpiy mát além vit-yul, man
tawlip-uj, man lallin uj mans nén né-mat-yün at tewé 'szent
helyen fogott vizi halat, vagy szárnyas állatot, vagy lábas állatot
vogul nő soha sem eszik5 IV. 415 || yqsd man-as
váü akw11 mat
ert yanl pattard . . . kwon tármdti 'hosszú vagy rövid idő múlva, egy
szer csak hónaalját kitárja' II. 213 (as 'szintén, megint, még, is').
P á r o s a n : a ) É . man yqsa, man váü nátawét 'hosszú,
vagy rövid ideig úsztatnak' II. 209 | KL. najim jamés, jam és
puné man jani, mán vei tatwasém, ákw'-mát-sit oqi sarri Würné
néilimen 'gazdasszonyom szép szép fia soká vagy rövid ideig
czipel, egyszer csak leányok sivítgató helyére érkezünk' III. 355 |
E. ma7i ét yüls, man yátél q>ls, vápsii-nüpél lawi 'egy éjszaka
hált ott, avagy egy nap volt ott, vejéhez szól' II. 308 | tül upapált man au yátél qlés, man kit yqtél qlés, anilaytsi', sipiyatsi',
jüw minés 'erre ipjánál egy napig volt, vagy két napig volt,
aztán átölelték, megcsókolták egymást, s ő hazament' II. 310 |
vitkés mii a'irté cLli: man yul-, man sq,rp-, man
pupakwé-,
m a n lü-yuri qnsi 'a vizi manó (mamut) mély örvényben é l :
vagy hal-, vagy jávor-, vagy «istenke-» (medve-), vagy lóalakja
van' IV. 408.
P) E. manér éri, man terí-ut éri, man masné üldm éri,
man áln éri: am sélén'-utém, am atén(-ütém ti vöss ie'í, voss
aúsi! 'ami kell, a k á r ennivaló kell, a k á r öltő ruha kell,
a k á r pénz kell: az én szerzeményemet, az én gyűjtöttemet
hadd egye, hadd birja ő majd!' IV. 325 \man üseim,
man
lilin-ta'il qle'im: amki qleim 'akár meghalok, akár elevenen
maradok (leszek): magam leszek' IV. 326 \ man yujeim,
man
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ünléim, man mater l'q,ny jaleim;
man aliélé'im, man
at
c
alisléim:
ta ti amki, %q,tpán tqrés at váréim akár heverek,
akár valami útra megyek, akár vadászgatok, akár nem vadász
gatok : mindenkor csak én magam vagyok, senkinek akadályt
nem okozok' IV. 326 | elém-yalés, man sáli punká akw'-mat
varim-utél (man varim fylnél, man varim no/sél, man varim
tq,rél) sat-sos jq,nytawé faz embernek vagy rénszarvasnak fejét
valamely [már] «elajánlott*) tárggyal — akár «elajánlotta ezüst
tel, akár «elajánlott" nyusztbőrrel, akár «elajánlott*) kendővel —
hét ízben körüllengetik (forgatják)' IV. 404.
V á l a s z t ó k é r d é s e k b e n : a) É. nan yjqsá áléin,
man váti q,léin? cte hosszú ideig, vagy rövid ideig maradsz-e
még? II. 307 || E. ápér yaséin, man ati? fértesz-e a fortély
hoz vagy nem?' II. 123 [ nan pöl'awén, man at? 'fázol, vagy
nem?' I. 164 [ asén miién man at? radod-e húgodat [hozzám],
vagy nem? 5 IV. 31 | ti yum %wisilén man átim? cismered-e
ezt az embert, vagy nem?' IV. 340 | ájin-plvén-palt
minéin,
man atim? 'elmész-e gyermekedhez vagy nem?' IV. 340 j KL.
íé nunén unélpa tul-sup nawi, mán oat? ez a fönnülő felhő
darab mozog-e vagy nem?' IV. 312 | KL. jámés, man oat? fjó-e,
avagy nem?' VogNyjár. 122 | P. K'ais kissép-k'qr ánsi, mán oat?
'Kaisnak van-e valakije, aki őt keresi, vagy nincs?' VogNGy.
III. 523 || E. ti puskát manér ünléptawé: viná, man as manér?
c
ezen hordóban mi helyeztetik el: pálinka vagy pedig mi?'
VogNyjár. 35 | taw ta-matr lilinné ali, man-as
átim?! ; ő vájjon
életben van-e, vagy pedig nincsen?!' VogNGy. II. 1L\1 Wzqtpá
metélayti, man átim, am %otél vaém ? cszegődik-e bérbe valaki
vagy sem, honnan tudjam én?' IV. 331 | yasá jqmsém, man
váti jq,msém, yotél vailém? ! 'hosszú ideig jártam, vagy rövid
ideig jártam, honnan tudjam?!' III. 276.
(3) P á r o s a n : É. man jáyén-nelm, man
áykwén-nelm
rautéin ? Vájjon atyád nyelvét vagy anyád nyelvét habarod ?'
IV. 424 | q,nyá mir jui-pqaln' tü sunsi: man kit yqtél pokaps,
man kit jq-yyép pokaps ? ! "ángya a nép mögé oda néz : vájjon
két nap támadt-e, avagy két hold támadt-e?! 5 II. 81 | úiltánpuykét üs ali, taw man yg>tél pokaps, taw man et-pos yutils
c
a veres sziklapart tetején város van, vájjon ott a nap bonta
kozik-e elő, avagy pedig a holdvilág dereng föl?' II. 56 { tititen
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sunsen: man jqmés qlei\ man Uül'sitj áléi 'nézd meg ezeket,
vájjon jól élnek-e, vagy rosszul élnek' II. 309 | najanl man
yqmi urél jiw, man yqni urél jiw: tan akw-müs at va'ikanl
'úriasszonyaik pedig, hogy hason feküdve jön-e, vagy hanyatt fe
küdve jön-e, azt ők, a kedvesek, éppen nem tudják' IY. 60 | am
man ta janit sori qnée'im, ti janit va'il noléytakém? man
lü-sori,
man mis-sort qnée'im ? ! cavagy micsoda nagy bendőm van nekem,
hogy olyan nagy erővel fáradozom ? Vájjon lóbendőm, vagy tehénbendőm van?!' IV. 140 | KL. kwálém ötér-keum man iéi-nak at
¥ansés, mán k*wqlt-nák at tfansés ?! c házam gazdaura vájjon éjjeli
büntetésokot nem ismert-e, vagy reggeli büntetésokot nem ismert [hogy az istenek bűneiért így sújtották]' IV. 104 | KL.
mán tép jani nusán pátsen, mán tép jani nusán at patsen ?
vájjon ételnek nagy szükségébe estél, avagy nem estél ételnek
nagy szükségébe?' IV. 115 | | E . aském man kátá patém saylin
ma '/antés, man la'ila patém vqnyán mayqntés 'atyuskám, talán
melyen kezével esett el, oly dombos földet talált, talán melyen
lábával esett el, oly gödrös földet talált' IV. 200.
II. Az a-man kötőszó csakis kérdésekben használatos;
pl. E. taw joyti, a-man
at'? cjön-e ő, avagy nem? MŰNK.
VogNyjár. 35.
P á r o s a n : lui qid Ás-völ' pattan susskeuiv-ert a man yqtél
pokaps, a man ét-pos yulils, jortal sam at lapi caz alszegi Obforduló végire amint nézünk: nap bontakozik-e elő, avagy hold
világ merül föl, a szem sehogysem bírja el [fényét]' VogNGy.
II. 63 ( ti sisi' minámém porát aman tarmén yatél qls, aman
posin yqtel qls, akw' müs at vailém fezen visszafelé való mentem
idején vájjon sötét nap volt-e, avagy fényes nap volt-e, egykép nem tudom' IV. 33. || aman tálá-ke tála süt qls,
aman
tuwá-ke tuwá sát qls kériy pákw-sam janit üsán jüw ti joytés
'talán tele hét télen át tartott (volt), talán nyara hét nyáron át
tartott (volt), héjas czirbolyamogyorószem nagyságú városába ím
visszaérkezett' IV. 227.
Az aman és man együtt is előfordulhat; pl. É am sormém
joytés, aman árim-piyém sormá joytés; man as manér vármél! f
*az én halálom jött-e el, vagy leányom-fiam halála jött-e el,
vagy micsoda dolog [történik]?! IV. 170 | taw man
tqwlél
c
mineV, aman
latiéi minei', man qs qli, tü ti joytst^ ugyan
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vájjon szárnynyal mennek, vagy lábbal mennek, vagy akárhogy
van, ím oda jutottak' I. 67.
III. A K. am, dm hasonlóképen csak kérdő mondatban
használatos; pl. krot jit-jo/tilém, a m ndrilém ? 'utolérem-e vala
hol, vagy pedig hiába fáradok érette? IV. 380 j tét loammé örmélán, atéy am at átér) 'ezt a levest Ízleld meg, izletes-e,
vagy nem ízletes?' VogNyjár. 215.
IV. K. am-ná, dm-né: k'wqsé menései, ám-né vétfé mené
sei 'hosszú ideig mentek, vagy rövid ideig mentek' VogNGy.
II. 234 | k'wqsé a m-n é véíyé liöntlq^témdt ji poql ákw'zmaistán
nouré mátérné tq/lés 'miután hosszú ideig, avagy rövid ideig
hadakoztak, egyszer valami erősre akadt' II. 232 | viUy mét,
dm né tösiy mét, án krot oqrta%tau, jqlé mqs ályatqa! 'vízi
helyen, vagy száraz helyen, ahol mi összetalálkozunk, addig
verekszünk, míg megöljük egymást!' IV. 247.
K é r d é s e k b e n : a) sailé-jiw, pum-jiw vüsén k'wqsán dm-né
véiyé permi ? 'léczfával, füfával [körülkerített] várad hosszú vagy
rövid ideig bírja-e ki [a hadviselést] ? ' I I . 228. — (3) P á r o s a n :
k'on-ndr jiw: a m-n a kdéén, a m-n á ndykw ? 'ki jön, öcséd-e
vagy te magad?' VogNyjár. 216.
V. T. intd'm,
aT. éntd'm:
saiín-éntem
colá minast, uívqyg'q k'qntást 'soká vagy pedig rövid ideig mentek, egy kutat
(vízgödröt) találtak' VogNGy. IV. 347.
P á r o s a n : int dm jeu, int dm a jeu lehet hogy jön,
lehet hogy nem jön' ( = vagy jön, vagy nem jön') VogNyjár 287.
K é r d é s e k b e n : süy ilkdlsém, intdm
a ilkálsém ? gyor
san jártam-e, vagy nem?' uo. 288 | núyéy-p&yén dcdí kis kálién,
éntd'm
dm-poyém? 'magadra keresgélsz-e halált vagy pedig én
rám? VogNGy. IV. 352 | neu nitdl miskéréy ásén, éntd'm niyk'qr qsén? 'te nőtlen ifjú vagy, avagy nős ifjú vagy?' IV. 370 ||
sqnátq%tqlém ngngráil touldlap silantém-éntam
dk 'megpróbálom,
felfelé repülni tudok-e vagy nem' IV. 361 | teu jant,
intem
ak? 'jön-e ő, vagy pedig nem?' VogNyjár. 288.
VI. T. ém (enklitikus): sáu-ém colá k'aitst, úy-mét-cbut
k'qrátlét purú 'sokat vagy keveset futottak, egyszer csak vissza
néznek' VogNGy. IV. 357 | squ vönás-ém colq vonás, úy-métc&ut nilí poyép asrail jant 'sokat ült, vagy keveset ült, egyszer
csak egy négyfejű sárkány jön' 353.
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P á r o s a n : sq,u vgnds-é m, colq, vong,s-é m 'sokáig ült, vagy
rövid ideig ült5 VogNyjár. 289.
Most már az a kérdés merül föl, hogy összetartoznak-e
s hogy keletkeztek ezek a kötőszók. Az E. man, KL. P. mdn
kétségkívül nem más, mint az E. man, mand, P. man 'mi, minő,
micsoda?5*) kérdőnévmás. Elő is fordul mand alakkal; pl.
ía
É. liliy, man a x^m
vör-iíolné voss joyteuw "élve vagy halva
jussunk el ahhoz az erdős földnyelvhez5 VogNGy. IV. 333 j yq>sd,
man a vaű var/kés, üs-yalit juwl'é yőntéli 'hosszú vagy rövid
ideig mászott, a város utczáján visszafelé hallgatózik' IV. 328. —
P á r o s a n : man a vaya jofti, man a at joyti, tü jassa ujwnkwé
taw vorats 'ahogy telik erejéből, ahogy nem ( = akár -— akár
nem): egyenesen oda iparkodik úszni5 II. 291.
K é r d é s e k b e n : nayén manárél: sis-jq,rél lawilém, mand
mail-jq.rél lawilém í 'én számodra mit [rendeljek]: háterőt ren
deljek-e, vagy mellerőt rendeljek-e számodra? 5 I. 139. — P á 
r o s a n : yanal, elém-yalés jisin tcfrém ünti-pél, elém-yalés nq,téy
tq,rém ünti-pél, mand né kwond kwdlwnkwd, mand
yum kivonkwdlwrjkwd ? 'egykor, az ember korabeli világ beálltával, az em
ber idejebeli világ beálltával, vájjon a nőnek kell-e kimenni,
avagy a férfinak kell-e kimenni? 5 I. 136.
Van két adatom, melyben együtt van a man és a mand:
mand téné tép marémné patsén, man ajné vit sauné /qjdsén ?
'talán ennivaló étel szorultságában estél, vagy ivó víz ínségbe
jutottál? 5 I. 155. j üs-/ulit jüw-jqmimém man teremnél pütin
majwés, mand
mdnél /ullilés 'a város utczáján, a mint haza
lépdeltem, talán az ég adta kebelembe, vagy talán a földből
került elő [a pénzes zacskó]5 IV. 330.
Hogy az északi vogul szétválasztó kötőszó azonos a 'mi? 5
jelentésű kérdő névmással, azt kétségtelenné teszi az o s z t j á k
nyelv, a mely szintén kapcsolhatja a választó mondatokat a
kérdő névmással; pl,
D. metta:
AK. at sevranttemen-na, metta
at po%tanttemen ? 'werden wir uns schlagen, oder werden wir uns
*) A KL. nyelvjárás már csak összetételekben őrizte meg:
man-ma/pd? 'minő? 5 mdn sat? 'hány, mennyi? 5 (vö. mar? 'mi,
micsoda ?)
Nyelvtudományi Közlemények. /LIV.
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stossen? РАТК. IL 124 | AK. eva tu täit-ta, mettä
en täit? 'hat
er eine Tochter oder hat er keine?' IL 106 | AK. tarn vocetna
ürt ütt-ta, m ett a yon ütt lebt in dieser Stadt ein Held oder
ein König? ibid. || AK. muyat mettejat mededen, m ett a énda1}
'werdet ihr uns was geben oder nicht? 5 IL 166 | AK. tav jisna
jänyidem taidan, m ett a énda ? 'hast du ein längst zugerittenes Pferd oder nicht?' IL 104 | KK. jo% kerettai sevat üy
kerettemen-na, m ett a énda? 'wird es uns gelingen mit unseren
bezopften Häuptern heimzukehren oder nicht ?' IL 46. (L. PATK.FUCHS

165).

E. m ola: iln piddm päm är, mol а потэп laidi päm är ?
'a leesett fű-e a sok, vagy e fönnálló fű-e a sok ?' PÁPAY : UF.
XV. 11. | idn'k-yul är, m ola tayldy uai är ? ca vizi hal-e a
több, vagy a szárnyas állat-e a több?' 12 | uanna oi, m ola
уоиэп, osl andam 'közel van-e vagy messze, nem tudni' 166 j
тоиэп kut you, m ola uan ? 'messze megyünk-e vagy közel ?'
(tk. földed köze hosszú-e vagy rövid?) 60 | llddt kim-tulen, то la
ipyo-lvylem? 'az enni valót kihozod vagy bemenjek?' 93/4 [ tördmahm yvlds, m ola Uhn, sdidl andam! 'istenatyám meghalt, vagy
életben van? Semmi messze nincsen.' 177 | ilta тапэт кигэп
uaina tusa, m ola потэЫа тапэт to/hn uaina tusa, si svrem
kasman ipy'hm 'lent járó lábas állat vitte-e el, vagy fönt járó
szárnyas állat vitte-e el, ezt a subámat keresvén járok' 80 | iuy
seudr'sdt lebds maritsdt, lisdt, то la an' Iisat, шгэу andam 'fát
vágtak, galyat törtek, ettek vagy nem ettek, [arról] nincs szó' 52 |
nö/hm uaidm ueVsen, m ola yol tűsen? 'űzött vadadat megölted,
vagy hová tetted?' 167 | si yorbí neyyo uantsädi, m ola andam?
'ilyenforma embert láttatok-e, vagy nem? 47. — P á r o s a n :
m ola keu, m ola iu%, si osl andam 'kő-e vagy fa, nem lehet
tudni' 50 [ uätli-igi kbgaiu, m ola гэу'кпа esllta uaysdlán, m ola
tutna vlda uaysdlan ? 'Vatli öreg, talán vízért küldeni (tk. eresz
teni), vagy tüzet rakni hívtak bennünket?' 149. — A második
mola előtt fölösen az orosz eredetű ali 'vagy' kötőszó is ki van
téve: mola törStnna ueVsaidt ali mola ney^oina ueVäidt, si
osl andam 'az istentől ölettek-e meg, vagy [halandó] embertől,
azt nem [lehet] tudni' 121.
E. m uj (párosan): m uj yoű yuwdlta потэт nbmsen oltal,
m uj yotl vandlta потэп ontren oltal ? 'ez vájjon régtől fogva
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gondolt gondolatod-e, vagy csak nem régtől fogva gondolt véle
kedésed? PÁPAY, OsztjNGy. 164 j ar jeyk-yo nirdl-pun %oltmay
yarleykeuna muj yoti nemdl atdm ar ortem pilatna tq,r'-sapM
nura juy juutmem vantmen, m uj yoti sijdl apm ar ortem pilatna
%0'oy lovat nur laki soyymem vantmen ? fa sok víz-férfia bocs
kora szőrét koptató terecskénken talán bizony a neve rossz sok
fejedelemhősömmel együtt daru-nyak (P.-nál: medve-nyak) mód
jára görbült fát lődözni láttál, vagy a híre rossz fejedelemhő
sömmel férfi-fej nagyságú szíj-labdát rúgni láttál (tk. rúgásomat
láttad)? 5 164 || wwj pá yoti luydn-yatl yqp.9y corvs lábdt pánt
jaymem %olmen, muj pá yoti tahn-yatl öyhy corvs yat pánt jaymem
vantmen? c talán bizony nyári napon hajós ezer hét úton jár
tamat hallottad, vagy talán téli napon szános ezer hat úton
jártamat láttad?' 165.
Az utóbbi példákban vagy az első, vagy mind a két muj
'talán'-nal van fordítva; előfordul mármost az első muj helyett
a 'talán 5 jelentésű másvy
szó is: vaj-sápdl nura juy juutti-ki
lailisem, masv y matti ort poyem ewüt karpy nql-sopdl ponzimem
tayána, il-yahm téri loyyem kárisa . . . ; m uj yoti nwndl apm ar
ortem pilvtna yoj-oy lovat nur-laki soyymem tayána matti ort po
yem . .. il-üsem yisdm loyyem kárisa az állatnyak módjára görbült
fát lődözni ha kiállottam, talán valamelyik fejedelemhős fiam,
mikor a vasas nyíldarabját megakasztottam, elhalt moszatos (?)
halottamat megbántotta . . . , vagy talán mikor a neve rossz sok
fejedelemhősömmel együtt férfifej nagyságú szíjlabdát rúgtam,
valamelyik fejedelemhősfiam . . . aláhullott (é. halott) penészes
tetememet megbántotta' 164.
Ezek az osztják példák azonban, mint látható, nem állító
választó mondatok, hanem választó kérdések. Állító mondat
rendkívül ritka, a megjelent szövegekben csak a következőket
találtam:
E. mola: neyyoi mola kul' cember vagy ördög!' PÁPAY :
UF. XV. 50 | si iazdy pöddriiimel iubina ndl yatl mola yol§m
yvtl ösdt, igilal lauliiiht ^miután ezt a szót beszélgették, [még]*
négy vagy három napig voltak, az öregek mondogatják' 150 ]
youdn mands, mola uánna man?s, lou noy-kifomdds cmesszire
ment, vagy közelre ment, ő hirtelen fölkelt5 118. — P á r o s a n :
mola-pugdt uazdt, mola ai uazdt, mola uul uazdt, ázat uant2*
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Sdlli "amiféle városok, kis városok, vagy nagy városok [csak
vannak,] mind látta' 114.
E. m uj: xuv usl^> mui> van w s i* 'hosszú ideig voltak,
vagy rövid ideig voltak5 AHLQVIST, Über die Sprache der NordOstjaken 13. — P á r o s a n : muipa itteA AÍkiya taiia pitA, a kime
toteA taita pitA; muipa
itAa tarinAata pitA, a kimetoteA öliypela
an tarinAata 'vagy az egyiket gyűlölni fogja, a másikat pedig
szeretni fogja; vagy pedig az egyikért szorgalmatoskodni fog, de
a másikért nem szorgalmatoskodni5 uo. 50.
Az bizonyos, hogy a kérdőnévmás eredetileg csak a választó
kérdésekben fordult elő, s ott nem kötőszó, hanem Vájjon, -e;
n u m ; ob5 jelentésű kérdőszó volt, mint a következő v o g u l
adatban: É. jayém selém puuyém %qlné jui*palt man sawné
paté'im, man éunin pateim, taw at vailém 'atyám szerezte vagyo
nom elfogyta után v á j j o n ínségbe esem-e, v á j j o n boldog
ságba jutok-e, azt nem tudom 5 MŰNK. VogNGy. IV. 326. —
A kérdő névmásnak erre a használatára találni példát egyszerű
kérdő mondatokban is; pl.
o s z t j á k : E. m uj * ) : ma pitti lapy mü Iqtdm pá ney m uj
sijalamen, yna pitti oy%dy mü oyrem pa ney muj oitmen? hova
nekem kellene beleesnem [holtan], olyan gödrös földem gödrét ti
talán ( = vájjon) látjátok, hova nekem kellene beleesnem [holtan],
olyan üreges földem üregét ti talán tudjátok ?5 PÁPAY, OsztjNGy.
177 | muj yoti vas ári nemdl ápm ár ortemna il-%ahm téri loyyen
kdrisa, ma palem saj-úör pa, ti paitl! talán bizony a városi
sok, neve rossz (é. köznépből származó) sok fejedelemhősöm
elhalt moszatos (?) halottadat háborgatta, a fülem mögös porczogójához hajítsd ide! 5 163 | jiwdl jayrdm muívdl pa lu muj
olmal, áédl jayyem jeykdl pá luel m uj olmal 'apja járta földje
vagy mi volt az, atyja járta vize vagy mi volt az • ( = földje, vize
volt-e?)5 181**)
*) Az E. mola csak egy kétséges példában fordul elő ily
jelentésben, az orosz eredetű ali-val együtt: si Hal! %oéa uanUdt,
ár ney%o uehmdt, ali mola i ney%oi uéhmdddt az ellenséghez
néztek, sok ember meg van ölve, vájjon egy embert megöltjei-e
[azok]5 122.
**) Vö. kai temen
mail
ápm ? cmi rossz van abban,
ha keressük őket? (tk. a mi keresésünknek mije rossz)' 114
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É. mosa*): mosa you ivy(9s, vr'l ioytds 'sokáig járt-e
oda ["vagy nem], a szolga megérkezett5 PÁPAY: UF. XV. 149.
Nyilván ilyen szerepe van a v o g u l kérdő névmásnak
is a következő mondatokban: É. mand
tené tep marémné
patsén, ajné vit sawné %qjdsén, am-paltém tőnd jisén ? 'talán
enni való étel szükségébe estél, ivó víz Ínségébe jutottál, azért
jöttél hozzám?' MŰNK. VogNGy. I. 138 j am man
dyiy-píyiy
kwolém titteHm, qúse'im ? ! cavagy talán én leányos, fias házamat
táplálom, ruházom vele?! IV. 140 j am man ta janit sori
qnsé'im, ti janit va?il noléytakem? 'avagy micsoda nagy (tkp.
vájjon oly nagy) bendőm van nekem, hogy oly nagy erővel
fáradozom? 5 IV. 140 | KL. tit-íé dm mdndér voqrem, jüi-ail mdn
tujim tujmaus ? 'itt én mit csinálok, avagy az én utolsó nyaram
állott be? 5 VogNyjár. 122.**)
Ma már csak határozatlan, de eredetileg kérdő névmás is
volt az E. mat, matá is (1. KSz. XIV. 139); ennek kérdőszócskául
való használatára mutatnak a következő példák: jdlné, minné
elém-yqlés mat
sőrém ma?és yumXé mini?/ 'járó-kelő ember
vájjon csupán a halál miatt menne? 3 MŰNK. VogNGy. IL 81 |
jüw aln-utém-ke toteim: mat
amki yün téydném, amki yü?í
qnsidném?l
ha haza hozom pénzemet: én magam azt hogyan
enném föl, hogyan ruházkodnám föl?! 5 IV. 140 | an qs mujluykwé minken-ertén, kankén qs mat nay-nüpélén sunsi?.' cha most
vendégségbe mész, talán bizony rád fog nézni a te bátyád ?! IV.
327 j an qs mat a tén'-ajn'-ut at q.née'in?! 'hát talán nincsen
neked enni s inni valód?! 5 IV. 332 j am mat nayén yün püyilém?! 'ón ugyan hogyan tartanálak vissza?!' IV. 341 [ sdt
joyo-karhm jqsen-jit tuymatteu
mujdl dpiv 'elsenyvedt kezünk
izmát kiegyenesítenünk talán rossz volna? 5 166 | joytemen
muil
ö,pm járnunk tán rossz volna? 5 27.
*) A mosa rendesen 'valami 5 jelentésű határozatlan név
más ; kérdő névmási használatára csak ezt az egy példát talál
t a m : mosa
mouna-keba uel'sem, moudl an' mostdsem 'hogy
micsoda földön öltem meg, a vidékét nem ismertem föl5 168.
**) De nem ilyenek a következő mondatok : É. y q - m a n
yum-pV jissinti? 'vájjon micsoda legény jődögél5 IV. 85 \yqman %um-pi yqnte'im? 'micsoda legényt látok? 5 86. —- Ezekben
a yq-man ? olyan összetett névmás, mint a magyar kicsoda
micsoda

?
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Xum xalnél mat taw perijawé ? / sat p m mat jonyuykwé xün
mine'it? 'hét férfi közül csak is őt választja ki talán?! hét férfi
ugyan hogyan menne csak így játszani?! 5 III. 400.
Hogy a m a g y a r b a n is megvolt valamikor a mi ?
névmásnak a szóban forgó használata, azt kétségtelenül bizo
nyítják a régi nyelvben előforduló minem, minemde, midenem
tagadó kérdőszók, melyekben az eredeti alkalmazás megőrző
dött;*) pl.
minem: Mire iotöc en velem, m i n e m valloc fiakat en
méhemben: num ultra habeo filios in utero meo (BécsiK.
2.) Mél' az ember, kitol ha ő fia keneret kerend, m i n e m
köuet nőit neki, avag ha halat kérend, m i n e m kegot nőit
neki: quis es, quem si petierit filius suus panem, numquid
lapidem porrigit ei (MünchK. 25). Felele Pilátus: M i n e m
sido vagoc é n : numquid ego Judeus sum (209). M i n e m vet
el őrökké vr ? numquid in seternum projiciet deus ? (AporK. 32).
M y n e m een vagyokee vram (WinklK. 147). S m i n e m balalt
zerecc e (NagyszK. 302). M y n e m naponkeeth megharagwzyk:
numquid irascitur per singulos dies ? (KesztK. 32. 87). M i n e m
megkissebbűlt ő hatalmassága ? m i n e m megrövidült ő irgal
massága? (EMK. VI. 122. 249). M i n e m szitokcal kell meg
győzni, azt a kiuel bait visz? (TELEGDI: Fel. 119). Vram, s m i 
n e m tenger uagiok en ? (MELIUS : Jób 17). Mi n e m ollianok az
ember napjai, mint Isten, a te napiaid ? (25). Mit sietz, m i n e m
néked melegítik : quo properas ? num ad Ephebum ? (DECSI : Adag.
85). Maganac ennyiben m i n e m kárt tet volna, hogy egy altallyaban ezt nem mondotta volna (ESZTEEHÁZI T.: IgAny. 347) NySz.
midenem: Kiral, m i d e n e m zerzed e hog menden em
ber . . . rex numquid non constituisti, ut omnis homo . . .
(BécsiK. 145). M i d e n e m egembe iarnac é ketten, hanemha
illendic önekic, m i d e n e m reio é orozlan a ligetben hanemha
ragadozatot valland; m i d e n e m orozlannac kölko aggá ö zauat
ó ő barlangiabol hanemha ragadand valamit; m i d e n e m esic
madár é főldnec torebe madaraznalkül; m i n d e n e m eluetettettetic é a tor a földről mi elöl valamit fogion (218). M i d e n e m
mend mennig felmagaztatol é (MünchK. 34). M i d e n e m monga
*) L. SIMONYI, MKöt. II. 186; I. 177. jegyz.
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Syon e, ember es ember zultet 5 benne: numquid Sión dicet
(AporK. 42) NySz.
minemde : M i n e m d e hirtelen tamadnac é fel, kic megmarnac tégedet? numquid non repente consurgent, qui mordeant
t e ? (BécsiK. 272) M i n e m d e feyerb volté az en ruhám az
honal? M i n e m d e megmondottam e immár en teneked (BodK.
24). M i n e m d e hetven három eztendeie vagion, hog te az
vristent zolgalod (DebrK. 249). M i n e m d e elég volna e h
ennekom ameddosegnec zidalma? (TelK. 23. 254) NySz.
A VOLOGODSZKI által forditott é s z a k i - o s z t j á k bibliában a muj névmás mint kérdőszó mondatok végén is elő
fordul ; pl.: mung riing nemenna jelli ver an jastasa muj ? . . .
an voéatsu muj? pos an versu muj?
'mi a te nevedben nem
jövendöltünk-é? . . . nem hajtottunk-e ki? jelet nem csináltunk-é? (HUNFALVY: Északi osztják nyelv. NyK. XI. Szótár 175.).
Eredeti szövegekben nem találtam ilyen példákat, s így
nem lehetetlen, hogy VOLOGODSZKI az orosz -li szócska mintá
jára rakta hátra a kérdőszót, de nem tartom kizártnak, hogy
csakugyan előfordul az északi-osztjákban ez a szerkesztésmód,
még pedig azért, mert van más rokon nyelv is, melyben a 'mi f
jelentésű névmás simuló vá lett, s e z a c s e r e m i s z . í m e : K. k e t m а ? 'gehst du denn ?' | §l9ts~ma?
'du warst ja da ?' EAMSTEDT :
SUS. Toim. XVII. 76 | Czár. i! Щ pa't§r ula't
то? 'eis,
bist du stark? 5 PORKKA: SUS Aik. XIII. 1 | P. mardez, saple
ulat-mo?
'wind, bist du stark'/' GENETZ : SUS. Aik. VII. 2 |
aßat о у alas e-m о ? 'hat deine mutter nichts davon erwähnt f
4 | aßaj, izamblak kajendt-mo
Os-ßic кос? 'sind meine brúder jenseits des weissen flusses gegangen ?' 5 | jösm mura tö
ütfdr, nemnan suäarna-mo
ßara ? 'wehmütig singt jenes mädchen; ob das nicht unsere Schwester ist ?' 6 | тёпэп conem
kokt§t-mo
? 'habe ich wohl zwei leben?' 13 j ademe susas
ßerdste ilet-mo
? 'lebst du an einem solchen ort, wo menschen
hinkommen?' 16 | s id e s Ьэ с-m o suíarem? 'bist du bös', mein
Schwesterchen?' 2 | tosto ßated^n üd^rie, eryeße ul§-mo?
'hast
du eine tochter und einen söhn von der ersten frau?' 28.
A v o t j a k b a n van egy -ama kérdőszó, melynek második
része szintén a 'mi?' névmás, az első tag pedig az -a? magy. '-e?'
szócska; pl. ortcoz-ama
bon pinal-daurmi? 'elmúlik-e vájjon
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a mi fiatal korunk?' MŰNK. VotjNépk. 304 | ud
adgiski-ama,
otin set van 'nem látod-e, hogy ottan háló van?!' 134 | gurez
jilin kik artá kig-pu, s otiskoz-ama
sil'-telli 'a hegytetőn egy
más mellett két nyírfa, megadják-e magukat a szélviharnak ?
304 | mon tostid jirdá ug vandi-ama?/
'nem vágom le talán
a fejed?' 109 | taje tué-ama
batir ? 'te jég igen erős [vagyj-e?
130 | MU. d'ö ton batir-ama?
'eis, bis du der máchtig[st]e?'
WICHMANN : SUS. Aik. XIX. 77 | Gr. tjnj kamali kule'
ama?
'du brauchst ein /cawiaZ'i-band ?' 138 | B. todmaskod-a ma ?
'erkennst du es vielleicht ?' 166 | MU. máui ud o'kti! ma? buskel'ez kustod-ama •! 'warum sollten wir ihn nicht fortschaffen! Was ? Sollten wir dann unseren Nachbar im Stich lassen!'
82 | MU. ben nbmir-no öd kut ama? 'bast du denn niohts
bekommen?' 62 [ B. ton so vinaiez wd- ama to'zik? 'kennst
du vielleicht nicht den branntwein?' 167 | B. abi, mons
ad'déikod
ama?
'siehst du mich vielleicht, mütterchen?'
162 || acmalán korkan olo-mar ad'ami-zin van, kin-kd
vetlizama? ca mi házunkban valami emberszag van : jött tán Talaki?'
MŰNK. VotjNépk. 71.

Török nyelvekben szintén vannak olyan kérdő mondatok,
a melyekben a kérdőszó után a kérdő névmás is ki van téve;
pl. c s U v a s : vPK. siUénúdú -i mon?
megharagudtál-e ?'
MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 399 | vPK. eft 6ÍBut-\ ihoú?
"uraság
vagyok-e én?' 499 | vP. es mdneskel, ^ssar- i m dn? cte miféle
[vagy], részeg?' 268 || k a z á n i - t a t á r : ber kön söjlágrin enegez
susi-mi nej? cez-e az egykor emlegetett öcsétek?5 BÁLINT I. 77 |
üz malimda minem irkem juk-mi n ej? 'nincs-e saját vagyonomon
hatalmam?' I. 81 | kllde-me nej? 'eljött-e?' II. 146 j kürmejsenme-mej?
'nem látod-e?' III. 94.
Türkische Einflüsse in der Syntax finnisch-ugrischer Sprachen czímű dolgozatomban ezt a votják szerkezetet is török
hatás alatt keletkezettnek mondtam (KSz. XV. 76), de nem
lehetetlen áz sem, hogy eredeti szerkezettel van dolgunk ;
a kérdő névmás u. i. a votjákban éppúgy előfordulhatott
kérdőszóként, mint a cseremiszben, s így a két kérdőszócska
együtt is szerepelhetett.
Az idézett vogul és osztják választó kérdések tehát csak
úgy kötőszó nélkül szerkesztett kéttagú kérdések, mint a követ-
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kező m a g y a r mondatok: É l - e , h a l - e már most? a jó
isten tudja (ARANY, Toldi VIII. 9) = él-e vagy meghalt (1. LEHR.
280). Menjünk el apámuramékhoz, lássuk meg, é l n e k - e , h a l 
n a k - e (MNGy. III. 355). Most már nem tudom, m e n j e k - e,
n. e - e (KOVÁCS P . : Farsangi kaland 70). V o l t - e , n e m - e ,
igaza, az neki alkalmasan egy vala : ou il eűt tort, ou qu'il eűt
raison, cela lui était assez égal (KAZINCZY : Műnk. I. 181). Én
azt nem vizsgálom, j ó - é , n e m j ó - é (MIKES 85). S z e d t é k - e ,
n e m - e , én bizonnyal nem tudom (Lev. 197.) Választ várunk,
l e s z e n - e , n e m l e s z e n - e (LevT. I. 373). L e g á l h a t t a - e ,
n e m - e a deficiens, controversiában van (1662-i levél; FM.
Minerva I. 476). — L. SIMONYI : MKöt. I. 111, II. 185.
Éppígy a votjákban*) i s : kin so, kin so,
tusmon-ad'ami-a,
gec ad'ami-a?
"ki az, ki az, ellenséges ember-e, jó ember-e?
MŰNK. VotjNépk. 134 [ G. v aiini'
- a o gna' m- a uljnj ? 'soll
ich eine Frau holen, oder soll ich alléin lében ? (WICHM : SUS.
Áik. XI. 457. dal | B. MM ton vidd? masináié'
n- a?
párac
yode'n-a?
auf welche weise hast du dich zurückgelegt? Mit
der eisenbahn oder mit dem dampfer?' XIXi. 167 ] G.
ua'n-a
f
pinale eve'l-a?
ist mein kind da oder nicht ?' ibid. 150 I G.
ktsno baéto'm-a
um' • a? c nehme ich mir eine Frau oder
nicht ? XI. 457. dal | MU. darato'm-a ti'g-a? c lieb' ich oder nicht?'
uo. 76. dal j MU. duom-a u'g-aí c trink' ich oder nicht?' uo. |
c
todámed-ká pota, jued-naned tud udalto z - a, uz-a...
ha
tudni akarod, terem- e [dúsan] az idén gabonád vagy nem . .. ,5
MŰNK. VotjNépk. 22 [ uXXalo- a, ug-a
kin todd celűzöm-e
vagy nem, ki tudja? 122 \so veramed zam-a,
evei-a?
f
5
az a mondásod igaz-e,'nem-e? 70 | cibir durd potám sed
sutarjos vuja, husija ki s inam- a, e v el- a ? ca Csibir [folyó]
*) V. ö. még a c s u v a s b a n : aT. sifdn atternl tüjerzéih
tÜB §l](d-% sdmdi í-1 ? slfdn sümgrDl aúéazém yer tüz gr -1,
jut éin-%? fA ti kezetekben lévő bototok gyöngyvessző-e, zelnice-e ? A ti mellettetek lévő legények magatok barátai-e, idegen
ember[ek]-e? MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 86 | vP. es terind'éen tif
datn-%
ködend'zan tidatn-%?
te a tetejénél fogod-e meg, a
tövénél fogod-e meg? 394,| vV. törrpíé iXéXú-i, kötné
iXéfaí-i2
c
a tetejét veszed-e, a tövét veszed-e? 493. (L. BUDENZ : NyK.
II. 57.)
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partján nőtt fekete ribizlik víztől, ködtől értek-e meg, [vagy]
nem?' 314.*)
Ha a második kérdésben kérdő névmás van, az után rit
kán van kérdő szócska; p l : ej vistammid-a, mar - a? 'meg
bolondultál-e vagy mi?' 71. — V. ö. m a g y a r : Fiamnak adta-e,
kinek-e, nem merem állítani (Nép. LEHR 280); — o s z t j á k :
E. alnel pela uanthli : ua s-li, mola-li
'előrefelé látja : város-e
vagy mi' PÁPAY : UF. XV. 84. — Ki van téve a szintén orosz
eredetű ali 'vagy' kötőszó i s : E. nenyoi-li, ali mola
kul'-li
tam %atna ol? 'ember-e vagy valami ördög van ebben a ház
ban?' uo. 80.**)
Hogy az ilyen választó kérdésekből miként fejlődnek állító
szétválasztó mondatok, arra nézve fölvilágosítást adnak a követ
kező v o t j á k adatok: B. sobere so nunals Ijkto njltupasjos,
kyk-a
kuii' n - a can jenem tagé kommen die verabreder, zwei oder
drei' WICHM. SUS. Aik. XIX. 180 j J. Suuen pukéem intiiez moggagurt dorisen kuii' n- a ni'l'- a iskem giné 'der platz, wo er
sich ansiedelte, lag in einer entfernung von nur drei oder vier
werst von dem dorf mo£ga' 98 | J. okpwu sizi'm-a,
{ami's-a
arez dirjaz anaiez ísorig pöstitcz daskik iskems piuiaskini vetlem
'einmal wanderte er, in einem altér von sieben oder acht jahren,
zwölf werst um zu baden, wáhrend seine mutter fische [zu
der mahlzeit] kochte' 98 | B. kjk a'r-a
kuiin
a'r-a uljsa
so saldatne l'ukaskí'z} buskel'josjz 'nach zwei oder drei jahren
*) Épp ily használata^ van az oroszból kölcsönzött -li
szócskának; pl. o s z t j á k : É. peifkna-li,
kusna- li tusli,
yoi uandds ? 'a fogával hozta-e vagy a karmával hozta, ki látta ?'
PÁPAY: UF. XV. 100 | siti io y an-li,
pdsl-li,
idtfgdl ázat an'
nila: sorlí lön't chogy ez folyó-e, folyóág-e, a vize éppen nem
látszik: csupa lúd' 45 j AK. % ou-li,
v an-li
cucöt ettldet 'láng
oder kurz ging sie, sie schaute' PATK. II. 140 [ AK. %unetena
int veda vágat térmet-li,
ent térmet-li
'das alles zu
kaufen, reicht eurem könige das geld hin oder nicht? II. 164. —
v o g u l : P. nái min e in -lé, at menein-l'é!
mész-e, te,
vagy pedig nem mész?' MUNE. VogNyjár. 249.
**) A következő o s z t j á k mondatban nincs egyáltalán
kérdő szócska: E. si tut mou eudlt lil, y alté a lil, Un and
oüdydn 'ez a tűz a földről táplálkozik-e, vagy honnét, ők azt
nem tudják5 PÁPAY: UF. XV. 14.
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sammelten sich die nachbarn bei jenem soldaten' 167 j B. iassamurtlen piiez kik po'l- a kuiin po'l-a
uamjstiz no luiiz kjz
c
dzuéda der sohn des waldgeistes tat zwei oder drei schritte
und wurde so gross wie eine fichte5 166 | B. gurtaz semjáiezli
r
kinlj mar vvis: k}s e' t- a, dere'm-a
unter den im hause
befmdlichen familiengliedern kommt jedem etwas zu, [z. b ] ein
tuch oder ein hemd' 180 | J. o'zi bus-váuen minemze todsa porjos
i z- sw ra- a v áua- sw r a- a (mi um to'diske) vamen potis
luuipui viéles jubojosss vandiiiiisa tupatiUam mardan-ataiez uiskiton
ponna cdie tácheremissen wussten, dass er so zu pferde reiste
und schnitten im voraus die pfeiler der erlenen brücke ab, welche
entweder über den i#-fluss oder den váua-űms (wir wissen es
nicht sicher) führte5 99. *)
Tehát, a mint az utolsó példa is mutatja, az ilyen mon
datok tulaj donképen elliptikus választó kérdések, melyek főmondatául azt lehet odaértenünk: «nem tudom». 2 )
Érdekes a következő votják adat, melyben csak elül van
kitéve a kérdő szócska: B. njllen kuzime'z-ke tros, basto kuámy n- a kuám}nvií manet cwenn die braut viel geschenke
hat, nimmt man dreissig oder fünfunddreissig rubel' 180. —
A v o g u l b a n is előfordul így az orosz eredetű -U: B.
%asa-ti
v a íi minési\ jüw jo%tsi 'hosszú ideig vagy rövid ideig mentek,
haza érkeztek5 II. 301 \"/qsá-l'i
vaii pajtaytés, pá álmuivés
'hosszú ideig vagy rövid ideig főtt, [az üstöt] fölemelték5 II. 300 |
ta janit uj ta: palitd pesatir) yat-té,
s át tal palit, páyywitá
pésatin tal páyywit cím oly nagy állat volt: a hossza körülbelül
pecsétes hat-hét öl, a szélessége pecsétes egy öl5 IV. 255.3)
Ezek után kétségtelen, hogy az északi-vogul man kötő
szó azonos a maná> cmi?5 kérdőnévmással. Vegyük mármost
sorra a többi vogul választó kötőszót. Az É. a-man bizonyára
összetétel s második tagja szintén a man, maná kérdő nóv*) Vö. még : MU. te'i- a pi\ts
- a siiz! (és v' uo te' i-a
VI' tt§~ a $** •') i c n weiss nicht, ob es die láuse oder die flöhe
sind, die mich gebissen habén !5 63.
2

) L . erre nézve a m a g y a r b a n : SIMONTI, MKöt. I I . 185.
) E g y m a g y a r p é l d á b a n meg viszont a második t a g o n van
kitéve a k é r d ő s z ó : N e m tudjuk, m a h o l n a p - e a d a t u n k h a 
l á l n a k (BORNEMISZA: É n e k e s könyv 3 2 1 . id. MKöt. I I . 185.)
3
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más.*) Van egy adatom, melyben a-maná alakja van : manau %ummüs qlunkwé lawe in, a-m and akwdt q,lwnkwé, a-ma na la/wá
lawilén? 'hogyan rendeled te, hogy mi éljünk, vájjon együtt él
nünk, vagy pedig szanaszét rendeled-e? MŰNK. VogNGy. IV. 410.
Egyszerű kérdöszóul is előfordul ebben a példában : tori
q,rémt aman %otal' sildts f 'ez alatt vájjon hova tűnt?' II. 221.
(MUNKÁCSI így fordítja: 'ez alatt hova vagy hova nem, [ellen
fele] eltűnt').
A mi mármost az a-man első tagját illeti, ez nézetem sze
rint nem egyéb, mint a E. AL. -a, -a, P. é ? '-e f kérdőszócska,
mely a kéttagú kérdés első tagjának végén állt eredetileg, s
odatapadt a második mondat elején levő, s szintén kérdő szóul
álló névmáshoz.2) Keletkezése tehát egészen egyező a magyar
ű, ki, a mely, a mi, a hol stb. vonatkozó névmásokéval, illetve
kötőszókéval (1. ZOLNAI, Mondattani búvárlatok: NyK. XXIII.
172). Ezt a véleményemet a következőkre alapítom.
A szóbanforgó kérdőszócska a magyaron, vogulon, zürjénvotjákon és kolai-lappon kívül (1. SZINNYEI : NyH. 4 152) a déli
osztjákban is megmaradt, de csak ebben az egy biztos példában:
AK. mant müm-türum %ujap jina ju/tupteta ómat
tdidan-a?
'bist du im standé, mich zu den mánnergewássern der oberen
welt zu b ringen?' PATK. II. 126. — Valószínű azonban, hogy
a következő mondatokban is ez az -a ? rejlik: ;! ) AK. mant
nena v éden-na
(o: v e d en- a) ? rwirst du mich zur frau
nehmen ?' II. 128 j AK. méy-pa jigivet tívda, ankivet tivda jur
tát udedenna (o ; ud éden- a), ent udeden ? fdass ihr von
einem vater und von einer mutter geboren seid, wisset ihr den
umstand oder nicht?' II. 174.
Mármost ez az -a? előfordul kéttagú kérdések első tag
jában is, mikor a második mondat a kérdőnévmással kezdődik;
pl. AK. éva tü tatt- ta (o: tdtt- a), metta
en tait ? 'hat
er eine tochter, oder hat er kéme? 5 II. 106 j AK. tam vocetna
*) MUNKÁCSI, NyK. XXVIII. 7. az egyetlenegyszer elő
forduló s teljesen homályos déli-osztják an szóval azonosítja.
2
) V. ö. a manér névmással való összetételét ebben az
a d a t b a n : E . nqmsi: a-manr
tot tatu l! 'gondolja : ugyan vájjon
micsoda az o t t ? ' MŰNK. VogNGy. I I I . 119.
3

) L . PATKANOV—FUCHS
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ürt ütt'ta
(o: üt t-a), metta yon üti? lebt in dieser stadt
ein held oder ein könig f II. 106 j AK. at
sevranttemen-na
(o : s evr antt emen- a), metta
at -poyjanttemen i Verdén
wir uns schlagen oder werden wir uns stossen ?' II. 124 [ KK.
joy kerettai sévat üy ker ettamenna (o:
kerettamena*),
metta
énda ? cwird es uns gelingen mit unseren bezopften
háuptern heimzukehren oder nicht ?' II. 46.
Egy adatom szerint a második mondatban a -li szócska
is állhat: D. vérdot metta üt t-t a (o: ütt- a), éndali?
'habé ich noch etwas zu schaffen oder nicht?' II. 14.
A vogul aman eredetileg tehát csupán a második tagban
fordulhatott elő s csak akkor kerülhetett az első tagba is,
mikor már elhomályosultak az elemei, egészen kötőszóvá lett, és
a puszta man egyértékesévé vált.
A többi kötőszóval most már röviden végezhetünk. A kondai am, « szerintem ugyanazt a két elemet foglalja magában,
mint az aman. A man, maná névmás azonban tudvalevőleg már
képzett alak (1. UA. 288. KSz. XIV. 139), az -a, -a kérdő
szócskához tehát még eredeti, képzőtlen alakjában tapadt. Mikor
azután már ebben nem volt érezhető a kérdő névmás, fölösen
az élő né? c mi?' névmást, s így jött létre az am-na, ám-né
kérdő és kötősző. A tavdai -ém simuló szakasztott úgy magya
rázható, mint a kondai am, am, csak az az érdekes, hogy benne
fordítva történt a tapadás: a kérdőszócskához ragadt oda a
névmás képzőtlen alakja.
Leghomályosabb a tavdai intam, éntám. MUNKÁCSI VogNyjár,
288 szerint ennek a második részében az előbbi -ém lappang,
de első részére nézve nem nyilvánít semmiféle véleményt. Csak
ötletként vetem föl, nem lehet-e azonos az osztják É. ant, D.
en, ent, én, ént tagadószóval, melyben a tagadás képzete épúgy
elhomályosult, mint a magyar minem-ben (1. fönt).
A vogulra nézve tehát , egészen kétségtelenül be lehet
bizonyítani, hogy a választó kötőszó tulajdonképen kérdőszócska,
a választó mondatok pedig eredetileg választó kérdések voltak,
*) Ennél maga PATKANOV mondja a jegyzetben: «Im ori
ginál: keretamena.)) Tehát ez az elemzés nyilván csak ő tőle
való, mivel nem értette pontosan az osztják szöveget.
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vagyis két, egymás mellé rendelt kérdő mondat. A többi finn
ugor nyelvben bizonyára szintén így fejlődtek a választó mon
datok, de mivel ezekben a nyelvekben idegen, főleg orosz ere
detű a választó kötőszó, a fejlődésnek ezt az útját ma már nem
lehet kimutatni.*) A magyar választó mondatok kötőszava azon
ban, a vagy (avagy) szintén eredeti, ezért tanulságos lesz annak
a nyomozása, hogy ez miként keletkezett.
Azt már SIMONYI MKöt. 118. megállapította, hogy az avagy
a régi nyelvben egyszerű kérdésekben kérdőszóul is szerepel;
pl. Hallgassatok mostan ellenem tusakodók, avagy az kősziklából
hozunk - é tinéktek vizet ? c audite rebelles et increduli: Num de
petra hac vobis aquam poterimus ejicere ?' (KÁROLI : Bibi. I.
139.) Avagy
az egész föld nincsen-e' te előtted? fecce universa
terra coram te est?' (MOLNÁR A.: Bibi. I. 11). Miért hivattatik
az anyaszentegyház közönségesnek ; avagy azért - e, hogy mind ez
széles világon látható képpen eltérjedett ? (ESZTERHÁZI T.: IgAny. 26).
A vagy kötőszónak a népnyelvben rendkívül elterjedt alak
változata : vaj (Moldvában voj is). A MTsz. szerint ez haszná
latos a nyugati nyelvjárásokban, a Dunántúl még Veszprém,
Somogy, Fejér megyében, azután nagy területen Erdélyben,
nemcsak a székelyeknél, hanem egyebütt is. A régi nyelvemlé
kekben a vaj alak, ha ritkán is, de mégis kimutatható. Már
SIMONYI is idéz MoNOSZLAiból egy példát (1589-ből) s az OklSz.ban is van egy ilyen adat: Ha pegigy elmennék [udvarából, föl
déről], szabad legyen . . . minden törvén nélkül és fejedelem levele
ellen és törvénlátatlan megfogni és mingyárást felakasztani s vaj
ö maga, vaj szolgája, vaj jó barátja reám talál (1577-ből;
Székely Oki. V. 109).
*) Az o s z m a n l i b a n is idegen (perzsa) eredetű a ja és
jayod Vagy' kötőszó. A ja megfelelője a kazáni tatár ja Vagy'
s a csuvas je Vagy, vájjon'. A mint tehát látható, a csuvasban
is lehet a választó kötőszó kérdőszócska. Éppígy a tatár állá
Vagy, avagy' és 'vájjon, vagy talán', a csuvas elle Vájjon, vagy
talán'; ta ta '(ismeretlen) -e — vagy' (vö. alt. etc. BADL. tá cein
Ausruf des Zweifels; ta — tá 'entweder — oder'). — V. ö. még a
szláv -li, ili hasonló kettős jelentésére nézve VONDRÁK, Vergl.
slavische Grammatik II. 288, 430. Más indogermán nyelvekre
vonatkozólag 1. DELBRÜCK, Vergl. Syntax der indg. Spr. III. 267.
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Már most a vaj is előfordul egyszerű független kérdésben ;
pl. Vaj ki ő, és merre van hazája? (VÖRÖSMARTY: Szép Ilonka).
Vaj lészen-e hős, oly bátor, erős kit nem mer ijeszteni veszély,
baj, nem hat le szivére haláljaj ? (CZUCZOR : Szondi). — Ez
a vaj pedig, a mint már SIMONYI (MKöt. I. 119) is gondolta,
kétségtelenül összefügg a kérdő vájjon, valljon-nal.
Ezek után nem maradhat kétség a felől, hogy a magyar
vagy is eredetileg kérdőszó volt, s ép olyan fejlődésen ment
át, mint a vogul man, maná, mire kötőszóvá lett. Most már
vizsgáljuk meg, mi is tulajdonképen ez a vájjon, váljon. SIMONYI
szerint a vagy kötőszónak is váljon volt az eredetibb alakja, s
ez a van ige val- tövéből való egyes szám harmadik személyű
fölszólító alak, s tkp. annyit jelent: 'legyen5. Ezzel a jelentéssel
azonban, mint SIMONYI is bevallja, egyebek közt éppen a kérdő
szói használat nem magyarázható meg, pedig, a mint kimutattuk,
ez az eredetibb jelentés, a kötőszói pedig csak másodlagos. Annyi
az én nézetem szerint is bizonyos, hogy a váljon nem lehet más,
mint fölszólító igealak, de nem kell egy, nem éppen lehetetlen, de
a valóságban mégsem létező alakot fölvennünk, hanem tekintetbe
véve azt is, hogy a régi nyelvben a vájjon mindig két i-lel van
írva {valljon, valiion 1. NySz.), azt hiszem, inkább a vall cconfiteor' igét kell keresnünk benne. A vaj azonban szerintem nem
kopott alak, hanem ugyanennek az igének második személyű
fölszólítója. A vaj tehát ebből lett: *vallj, a vaj-bői pedig az
ismeretes: j>gy hangváltozással vagy.
A vaj, vájjon így tulajdonképpen külön mondat volt, a
kérdő mondatok eredeti alakja tehát ilyenforma lehetett: * Vallj:
ki ő? * Vallj: lészen-e hos? ^Valljon: ki ment el? * Vallj on: itt
volt-e ?
A vaj, vagy, avagy szóknak van még ezen a két főhasználatán kívül egész sereg másnemű, nem kötőszói alkalmazása.
SIMONYI ezek egy részét szintén a vagy, vaj, vájjon legyen'
jelentésével igyekszik megmagyarázni, némelyik használatnál
azonban ő sem talál megoldást, úgy hogy hajlandó egy egész
külön eredetű vaj szót fölvenni.
Vizsgáljuk meg ezeket az eseteket, talán sikerül az eddi
ginél biztosabb eredményre jutnunk. Nézzük meg, mikor magya
rázható a vaj, vagy a kérdő használatból, mikor a kötőszóiból,
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s ba marad még oly eset, mely egyikből sem fejlődhetett, leg
alább hogy egyeztethető velük össze.
1. A háromszéki nyelvjárásban használatosak a következő
határozatlan névmási kifejezések: vajhogy 'akárhogy' vajmint
'akármint (MNyszet VI. 354). Ez az eset teljesen világos. A vagy
kötőszó párosan megengedő mondatokban is használatos, tehát
éppen úgy mint az akár kötőszó; pl. Fizetni kell, avagy
akarja,
avagy
nem (ErdyK. 23). Küldje meg, vagy kész, vagy nem kész
(EMNy. I I 3 : 6 0 ; 1. MKöt. I. 113.). Ebből az alkalmazásból kell
magyaráznunk a szóban forgó névmási alakokat, melyek tehát úgy
keletkeztek, mint az akárki, bárki stb. (Ezek származására nézve
1. A határozatlan névmás c. értekezésemet, Nyr. XLIII. 79—80).
Teljesen ilyen eredetű névmás van a következő vogul példákban :
E. kwoná mana
yotál'é
totáln! Vidd ki akárhová! 3 MŰNK.
VogNGy. IV, 328.
2. Számnevek mellett a vaj, vagy, avagy azt jelenti: 'körül
belül'; pl. Vaj két almát leszakasztott, s azétt úgy mégverte, hogy
éggy hétig és fekütt belé. Még v aj két elmondandó szavaink
vónának (Székelyföld MTsz.). Küldjön ide vagy
ötven lovas
legényt (LevT. I. 134.) Vagy három ezerén vesztek el (HELTAI :
Krón. 86). Vala kedég avagy hatod idő: hóra fera sexta (DöbrK.
463). — Ez a használat szerintem a kérdőből fejlődött, a mint
az olyan példák mutatják, melyekben két egymásután következő
szám fejezi ki a kérdő szóval együtt, vagy a nélkül a megköze
lítést, pl. v o t j á k : a) Kérdőszóval: J. okpuu siéi'm-a
iami's-a
arez dirjaz anaiez t'sorig pöstitoz daskik iskeme piuiaékimi vetlem
'einmal wanderte er, in einem altér von s i e b e n o d e r a c h t
jahren, zwölf werst um zu baden, wáhrend seine mutter fische
>u der mahlzeit] kochte'. WICHM. SUS. Aik. XIX. 98. (Több
hasonló példát lásd föntebb). — (3) Kérdőszó nélkül: J. mynam
kik kULin tiliis ullan msemin luoz Von mir werden z w e i
o d e r d r e i federn herabfallen' uo. 92 || v o g u 1: a) Kérdőszóval: E. ta janit uj ta: palitá pésatin yqt-Xé,
sat
talpalit
c
ím oly. nagy állat volt: a hossza k ö r ü l b e l ü l pecsétes h a t 
h é t öl' MŰNK. VogNGy. IV. 255. — (3) Kérdőszó nélkül: É. mir
alaivé, jör ak w' -kit %um yüUi ca népet leölik, hős is csak
egy-kettő marad meg' 410 | püri kit-yür
ém rin ünlénat-sis
Xot-vlwe, jüw-téwé 'miután az ételáldozat két-három pillanatig
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ott állott (ült), megeszik' 407 || o s z t j á k : Kérdőszó nélkül: É.
kát-yöl§m
kvlay uel'su c két-három rénszarvast levágtak' PÁPAY :
UF. XV. 32 | lou murai eudlt n 91 a - u § t-kem %ui párdds ca népé
ből valami négy-öt embernek meghagyta' 147 || m a g y a r : a) Kötő
szó nélkül: Egy-két
garast! egy-két
garast! halk hangja így
esedeze (PETŐFI : Az utolsó alamizsna). Kalapja aláhullna, ha
négy-öt szál madzag nem tartaná (AKANY ; A szegény jobbágy). —
P) Kötőszóval: Egy vagy két hete lesz, hogy történt (VERSEGHY :
Ung. Spr. 208). (L. SIMONYI: A jelzők mondattana 61.). — 7) Kérdő
és kötőszóval: Két-e
vagy
három
hatosomba került (Veszp
rém).
3. Tulajdonképen ide tartozik a vagy legalább' jelentése
is; nem nagy nehézségbe kerül a következő példákban sem a
vagy-oi c körülbelül'-lel értelmezni: Abroncsnak valót keresek, ha
találnék v a egyet (Háromszék m.). Vót-é kiendnek v aj éggy
szereteje ? (Erdővidék.) Eljöhetnél v aj eccer te is (Erdély) MTsz.
Mernéje vagy egy haja szálát meghorgasítani (MOLNÁR A. Scult.
140). Kérik vala űtet, hogy avagy
ű ruhájának alsó peremét
honná illetniök: rogabant eum, ut vei fimbriam vestimenti eius
tangeret (JordK. 400). Adja szent malasztját, hogy
avagy
távol követhessék (ErdyK. 62). Ah kazdag kévánta ah Lázár
hütének avagy
csak küssebbik részét is (OZORAI: Christ. 335).
4. A régibb irodalomban a vaj előfordul mint puszta indu
latszó; pl. Vaj puhán övedzett ragadozó farkas (BORNEMISZA:
Ének. 393). Ötét halállal fenyegetik vala mondván: Vay te bal
gatag és tudatlan (Cis. A2). Vaj v aj tévelygő vak vezetők (CZEGLÉDI: Dág. II. 28). — Vah*)
istentelen lator (ILLYEFALVI: Préd.
II. 565). Vah eredj, tartsd dolgod (uo. 87). Vah, aki az isten
templomát elrontod, szabadítsd meg magadat (ZÓLYOMI : Elm. A6).
Ide tartozik a vaj 'omnino, procerto' jelentése : Vaj-igen:
utique, ita sane; vajnem: minimé, nequaquam Sí. Úgy mon
dott: Vaj istennec fia vagyok én: dixit, quia filius dei sum
(MünchK. 69). Monda a farkas : bizony elvétöttük az utat; felele a
zamár: v aj el nem vétöttük, jó farkas uram (HELTAI : Mes. 275.
*) A vah alakkal v. ö. a népnyelvi va-t: va egyszer
(Bereg-Bákos és Munkács vid.), va égy (Háromszék m. MTsz.). —
A vah végére az ah és beh indulatszó is hatással lehetett.
Nyelvtudományi Közlemények. XL1V.

•*
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Ugyanez a vaj van az óhajtást kifejező vajha (alakv. a
vajha BécsiK. 63) szóban; pl. A vajha
szolgákba eladattat
nánk (BécsiK. 63.) A vajha
nem volnék férfiú szelletet valló
(249. KeszthK. 348). Vajha
maradtunk válna túl az Jordánon
(KÁEOLI : Bibi. I. 199.) Vajha
az lehetne az mit kívánok (DECSI:
Adag. 37.). — Az egyszerű vaj is előfordul ebben a jelentésben:
Vaj adná Isten hogy sok olyan tanítók volnának (PÁZMÁN Préd. c ,
FÉLEGYHÁZI: Bibi. II. 74, MATKÓ : Bány. 18. id. MKöt. I. 118).
Különösen gyakori ez az indulatszó a kérdő névmások
előtt csodálkozó fölkiáltásokban; pl. Vaj mely
bolondok tü
vattok (VALKAI : Gen. 63). Vaj ki röttenetes büntetés (BORNE
MISSZA: Préd. 412). Vajmi
ritka ajándék (UJH. Zsolt. 37).
Hogy a kérdés képzete a felkiáltásokban mennyire elhomályosodhatik, bizonyítják ezeknek a kapcsolatoknak a követ
kező alkalmazásai: Vaj ki mely
titok (MHeg. to. II. 116).
Vaj ki tudom,
mit akarsz halászni (CZEGL. MM. 203). Vaj ki
ha egy Dániel támadna, még sokaknak akadna nyomában (LAND.
Sg. II. 208). — De vajmi
azóta sokat elengedett abban (RÁK.
Ltár 1:604). — L. SIMONYI: MKöt. I. 119.
Felkiáltásokban különben is gyakori a kérdő mondat. Pl.
e helyett: De sok katona! Be szép alma! azt is lehet mondán i:
Mennyi katona! Mily szép alma! Láthatjuk tehát, hogy a kérdő
és fölkiáltó mondatok közt van bizonyos kapcsolat, s a kérdő és
indulatszó lehet azonos. MUNKÁCSI is abban a véleményben van,
hogy a vogul -á c -e?' szócska indulatszói eredetű (VogNyjár. 36),
s DELBRÜCK Vergl. Gramm. III. 263. szerint a latin -ne is való
színűleg nyomósító partikula (bekráftigende Partikel) volt.
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Adalékok a horvát kaj-nyelvjárás hungarizmusainak
történetéhez.
(PETEETICS PÉTER evangéliumos könyve.)

A magyar sz. korona anyaországának határain túl elterülő
délszláv nyelvterületek közül a horvát kaj-nyelvjárás vidéke
(Belovár-Kőrös, Zágráb és Várasd megye) érezte meg leginten
zívebben a magyar politikai ós művelődési élet hatását: magyar
szókat, idegen szókat a magyar nyelv közvetítésével, szláv ere
detű, de nyelvünkben meghonosodott, hangalakjukban és jelen
tésükben megváltozott szavakat nagy mértékben vett át illetve
vissza és korán kezdte a közigazgatás műkifejezéseinek megal
kotásában a magyar példát követni, terminusainkat szószerint
lefordítani, a magyar szóvonzatot utánozni. Figyelemre méltó
irodalmi élet is ott ugyanakkor kezdett fejlődni, a mikor nálunk
is nagyobb lendületet nyert az irodalom, t. i. a reformáczió
korában. A hitújítás itt a magyar és — a szlovén közvetítéssel -—
a német reformáczió hatása alatt állott, az antireformáczió azon
ban itt már tisztán a magyarországi mozgalom körébe tartozik.
Az irodalmat, a mely a reformáczió szolgálatában állott, az
antireformáczió elfojtja; a protestáns irányú könyveknek meg
található példányait máglyára viteti és fejleszt új irodalmat,
melynek művelői nagyrészt PÁZMÁNYnak vagy követőinek a köré
hez tartoznak, vagy a jezsuita atyák hatása alatt álló előkelők.
Ezen irodalom körébe tartozik az első kaj-nyelvjárású
evangéliumfordítás, a PETEETICS PÉTEE, zágrábi püspök (majd
kalocsai érsek) kiadta «Szveti Evangeliomi» is. (Első kiadása:
Orácz, 1651.; a második: Nagyszombat, 1694.)
A munkához néhány, még megoldást váró kérdés fűződik.
Ki végezte ezt a fordítást, PETEETICS PÉTER maga-e vagy más
3*
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valaki? — Az előszóban olvasható nyilatkozat szerint a fordítás
a latin és a magyar szövegen alapul. Melyik az a magyar szö
veg? — Érezhető-e a fordításon a magyar szöveg hatása a
szókincsben és a használt kifejezéseken?
SUEMIN GYÖKGY szerint («Povjest knjizevnosti» Zagreb, 1898.
133. 1.) nem tudjuk határozottan, hogy a fordítást PETEETICS
PÉTEE maga végezte-e vagy csak megbízott-e valakit ezen mun
kával.
Ahhoz, hogy PETEETICS nem maga végezte a fordítást,
hanem csak megbízást adott ezen munkára s kiadásának költ
ségeit viselte, a hosszú czím *) és a bő előszó pontos elolvasása
után már aligha fűzhetünk kétséget: a czím a «Szvetli i Vifzoko
poftuvani Gozpodin Gozpodin . . . Bifkup» nevét a méltóságát
megillető czímzések kíséretében említi. így nem szokta magát a
munka szerzője megemlíteni még a XVII. században sem és még
akkor sem, ha püspöki méltóságot visel is. A czím nem mondja,
hogy PETEETICS PÉTEE fordította az evangéliumokat, hanem azt,
hogy az ő megbízásából és az ő költségén nyomattak ki «szlovén »nyelven — így nevezik akkor az egykori Szlavónia lakosságának
nyelvét, a horvát kaj-nyelvjárást. Azt, hogy PETEETICS végezte volna
a fordítás munkáját, a bőbeszédű — 29 oldalra terjedő — előszó
sem mondja, noha a bevezető mondat PETEETICS PÉTEE üdvöz
letét tolmácsolja, noha mindvégig egyes számú első személyben
szól és noha PETEETICS PÉTEE nevének aláírásával jelent meg
Ha figyelmesen elolvassuk, feltűnik, hogy a munka végzésére
vonatkozó kijelentésekben az igét mindig csak műveltető alak
jában találjuk: «jefzem... v c f i n i l . . . Eécsi fzvéteh Bvangeliomov... p r e n e z t i»; «od recsi do recsi, gdeje bilo mogucse...
a gde pák tó né bilo príkladno: jefzem v c f i n i l Dijacfke récsi
z p i f z a t i » ; «jefzem v c f i n e 1 ove Evangeliome Szlovenzki i
*) Teljes c z í m e : «Szveti Evangeliomi, Koteremi fzvéta Czirkva
Zagrebecska Szlovenzka, okolu godifcsa, po Nedelye te Szvetke five:
z-iednem kratkem Catechifmusem, za nevmetelne lyudi hafznovitem:
Szvetlóga i Vifzoko poftuvanoga Gozpodina Gozpodina PETRA PETBETICSA,
Biíkupa Zagrabecskoga, Oblaztjum, i ztrofkom i Szlovenzkem fzlovom na
fzvetlo vurt dani, i ftampani, zdopufcsenjem Górnyeh. Vu Nemskom
Gradczi. Na jezero (3ezt zto petdefzét i pervo leto. Pri Ferencze W i d m a n Stadiufe ftampare.»
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z p r a v i t i i ftampati»; «krédóm fzvetoga Evangelioma jefzem
v c f i n i l p r i d a t i jednoga nóvoga Catechifmusa»; «jefzem . . .
vu ónom iztom v c f i n i l p o z t a v i t i Molitve»; «nazopét jefzem
v c f i n i l k Eecsém fzvetoga Evangelioma p r i d a t i nekoliko
Popevke duhovne».
A fordítás munkáját tehát nem PETRETICS PÉTER végezte.
HAJNAL MÁRTON, kinek nézete szerint a sto-nyelvjárású
yidéken született és gyermekkorában ott nevelkedett PETRETICS
még a tisztán kaj-nyelvjárású előszót sem írhatta — hanem
csak aláírta — az evangéliumok fordítóját a Sziszeken, tehát
kaj-nyelvjárású vidéken, 1582-ben született KRAJACSEVICS (SARTORIUS) MIKLÓS jezsuita atyában keresi.*) Ezt a feltevést főleg
azon körülmény teszi elfogadhatóvá, hogy az evangéliomokhoz
fűzött «Appendices» énekei — melyekre vonatkozólag a rövidke
előszó is kiemeli, hogy azokat egy jezsuita atya irta — teljesen
megegyeznek a Krajacsevics-féle «Molitvene knjizice» (1640.)
illető énekeivel.
De más körülmény is elvezeti azt, ki a fordító személyét
keresi, KRAJACSEvicshez. Az előszó és az «Appendices» több ízben
emlegetik PÁZMÁNY PÉTERt: a fordító, az író és a kiadó előtt is
a «duboko vucfeni i vifzoko múdri Bifkup i Archibifkup Vugerfzkoga orfzága, imenom PAZMAN PETER» példája lebeg, a ki «vi-

fzokö vucfene i glubokö műdre Prodeke» írt és adott ki oly
czólból, hogy segítséget nyújtson plébánosainak szent hivatásuk
teljesítésében; ö is — noha ezen nagynevű férfiúhoz nem akarja
magát mérni — legalább annyiban követi a példát, a mennyiben
lehetővé teszi plébánosainak azt, hogy a szent evangéliumokat
a népnek a maga nyelvén nyújthassák. Az «Appendices» énekei
elé bocsátott jegyzetben (211. 1.) említi az író, hogy nemcsak
templomi, hanem mindenféle alkalomra való istenes énekeket
nyújt, óhajtva, hogy a nép ezeket elsajátítsa és ezeket énekelje
ama régi pogány, szemérmetlen dalok helyett, melyeket az egy
szerű ember, de főleg a fehérnép oly gyakran énekel fonóban,
táncz és munka közben, otthon és a szántóföldön s hegyeken,
megbotránkoztatva és elszomorítva az erkölcsös érzésüeket. Ezen
*) «Nikolaus Krajacevic — Péter Petretic» — Archív für slav. Philologie, XXVIII. k. 315—3*1. 1.
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kifakadás a népköltészet lírai alkotásai ellen nagyon emlékeztet
a haragra, melylyel PÁZMÁNY PÉTER a virágénekeket sújtotta.
Hivatkozást PÁzMÁNYra találunk a munkát befejező s latinul írt
Appendixben is (301. s. köv 11.), melyet a szerző «ad declarandam editionem huius Libelli Orthographicam» írt. Indokolva
azt, hogy miért használ a régi eh helyett cs-t, mondja: «Quöd
verő hifee litteris fubftituerim cs ssqué unitas, movit ma auctoritas Eminentiffimi quondam Cardinalis & Archiepiscopi Strigonienfis PETRI PÁZMÁNY, viri véré in omni doctrinarum genere
eminentiffimi, qui in suo doctissimo Sacrarum Concionum tomo &
faepius recufo Controverfariarum Hodcego, Hungarico idiomate conícripto, eafdem literas cs unitas, prioribus íubítituit, melíoris főni
gratiá, rejecto antiquo Hungarorum scribendi modo.» (303. 1.) *)
Azt az írót, a ki PÁZMÁNY PÉTERről ismételten ily őszinte tisztettel
és szinte rajongó szeretettel emlékezik meg, a nagy antireformátor
legközelebbi környezetében, követőinek körében kell keresnünk.
És íme, KRAJACSEVicsről tudjuk, hogy nemcsak Zágrábban műkö
dött, hanem Pozsonyban és Nagyszombaton is.
Tehát ez a körülmény is a mellett szól, hogy a fordítás
munkáját KRAJACSEVICS MIKLÓS jezsuita atya végezte.
De elvezet bennünket ezen körülmény egy más kérdés meg
oldásához is.
Az előszóban megemlíti a kiadó, hogy a szent evangélium
szavait «iz Dijacfkoga te V u g e r f z k o g a textusa» fordította
«na nafse pravo Szlovenzko Zagrebecsko fzlovo;» tehát kajnyelvjárásra, még pedig «od recsi do recsi» azaz: szórói-szóra.
Hogy melyik volt az a magyar szöveg, melyet a fordító- a
latin mellett használt, azt a munka sehol sem említi, noha akkor
már több bibliafordításunk és külön evangéliumos könyvünk
is volt.
Az a körülmény, hogy a fordító PÁZMÁNY köréhez tartozott
és hogy ezen körben néhány évvel régebben a bibliának teljes
és igen szép fordítása készült, jogossá teszi azt a feltevést, hogy
KRAJACSEVICS a «Vugerfzki textust)-on a KÁLDI GYÖRGY féle bib
liát érti.
*) A XVI. és XVII. századi horvát helyesírást ismertette M a r e t i c
T o m i s l a v «Istoria hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima», Zagreb,
1889, 29. s köv. 11.
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A feltevés helyességét csak szövegösszehasonlítás iga
zolhatja.
Horvát szövegre nem volt tekintettel a fordító; horvát
fordítást nem is ismert. Erre vall ez a nyilatkozata: «Zato,
pokeh dób pred tem tóga, né bilo videti vu nafsem Szlovenzkom
orfzagé, Szlovenzkem ezikom doztoynö ítampaneh Evangeliomov,
j á . . . jelzem vcfinil ove Evangeliome Szlovenzke i zpraviti i
l'tampati.»
Pedig már volt akkor horvát nyelvű evangélium, mely nyom
tatásban is megjelent volt, így a spalatói BERNARDÍ lectionariuma,
melyet glagolás papok használtak s mely latin betűkkel 1495.
Velencében jelent meg először. A fordítás, mint a hogy MARETIÓ
TOMISLAV, ki ezen lectionariumot a zágrábi Délszláv Akadémia
megbízásából 1885-ben kiadta, ezen kiadás előszavában bebizo
nyította, aVulgata alapján készült. (Djela Jugoslav. Akad. knj. V.
«Lekcionarij Bernardina Spljecanina» U Zagrebu 1885. XII—XIV.
1.) Ezt KRAJACSEVICS vagy nem ismerte, vagy pedig — mint
más nyelvjárásban írt munkát — nem tekintette horvátnak,
illetve «szlovén »-nek. Beánk nézve azonban több szempontból
figyelemre méltó: a) csak a latin szövegre van tekintettel, nem
pedig egyúttal magyarra, b) oly vidéken készült, melynek nyelve
már nem érezte meg a magyar nyelv hatását, végűi c) dalmát
író műve, és a dalmát írók nyelvét mintaképűi vették az illyrizmus korában — a mikor a kaj nyelvjárást elvetve, az idegen
elemektől megtisztított sto-nyelvjárást tették a horvát irodalom
nyelvévé, a melyhez a templomban felolvasandó evangéliumok
nak is kellett alkalmazkodniuk. Az illyrizmus kora előtt VRHOVACZ
MIKSA zágrábi püspök evangéliumfordítása volt a kaj-nyelvjárás
területén használatban. Ez szintén a latin szövegen alapul, a
magyar szövegre nincs tekintettel, de a fordító még sok helyütt
érezteti a PETRETICS kiadta evangélium hatását.
A Vulgata, a KALDI és a PETRBTics-féle szöveg megfelelő
helyeinek egybevetése meggyőzhet bennünket arról, hogy KRAJA
CSEVICS a KÁLDi-féle szöveget fordította; a VRHOVACZ és BERNARDIféle szöveget tekintve, láthatjuk, hogyan fejezi ki pl. azt a ma
gyar befolyástól mentes vidék írója és a magyar befolyás gyön
gülése korában a kajnyelvjárású író, aki a magyar szöveghez
már nem alkalmazkodik.
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Luc. XXI. 29 *): Uidete ficulneam — B. 1 :2) vijte smokvu —
K. ) Láfsátok a' fűge-ját
— P . 3 4 ): Vigyte figovo drévo
—
5
V. 2 ): Poglejte Figovo;
3

Luc. III. 1.: Philippo . . . tetrarcba Ituriae, et Trachonitis
regionis — B. 7 : Filip . . . cetvrto poglavje od Iturije i trakonitskoga vladanja — K.: Filep . . . Tetrarkája lévén Ituraeának,
és Trakonites tartományának
— P. 7.: F i l i p . . . búducfi. . .
Ladavczem Ituriae, i Trakonitisa
derfánja.
Luc. II. 37: confitebatur — B. 1 3 : ispovidase se — K.:
hálát
ad vala
— P. 18: hválu
dávafse
— V. 12.:
hválila je.
Luc. II. 4 4 : in comitatu — B. 15: u druzbi — K. úti
tárjajágban
— P. 2 3 : megy putnemi
tovarujsi
—
V. 17: vu drujtvu.
Matth. VIII. 4 : offer munus — B. 17: prikaéi tvoj dar —
K.: add-bé
az ajándékot — P. 26: day vnuter
dara —
V. 21 : aldúj dara.
Luc. II. 51 : conseruabat . . . uerba . . . in corde suo —
B. 1 5 : shranevase . . . rici . . . u srtcu svojemu — K.: fzivében
tartya
va la . . . ez igéket — P. 24.: ob
derjávajse...
ove récsi vu fzerdcze ízvojem — V. 18: derjala je.
Joann. II. 10 : Omnis homo primum bonum uinum ponit —
B. 16: svaki clovik najprvo dobro vino postavi — K.: Mindé
ember elöfzör jó bort ád — P. 25 . Vfzaki cflóvek naypervlye
dobro vino dáje — V. 2 0 : . . . poztávlya.
Joann. II. 11 : Hoc fecit initium signorum Jesus — B. 16:
ovoj zlamenje ucini najprvo Isus — K.: Ezt chelekedé Jéfus a'
choda-t
ételeknek
kezdetét — P. 25 : Ov pocfétek cju d a csínov
vcfini Jefus — V. 20; chudacsínov.
Matth. VIII. 6: puer meus jacet in domo paralyticus —
B. 17: difié moj . . . — K.: a' jzolgám...
— P. 2 7 :
fzluga
moj . . . — V. 21 : decln.dk moj.
Matth. VIII. 25 : Domine, salua nos, perimus — B. 18 : . . .
obaruj nas . . . — K.:...jzabadits-meg
minket . . . P. 28
és V. 2 3 : ojzlobodi
nász.
1

) A Vulgata megfelelő helye.
) A MARímd-féle Bernardi-kiadás lapszáma.
3
) KÁLDI G Y . Bibliája első kiadásában a megfelelő hely az eredeti
helyesírással.
4
) A PETRETICS kiadta evangéliumok első kiadásában a lapszám.
5
) VEHOVACZ «Szveti Evangéliumi* I I . kiadásában (Zagreb 1819)
a lapszám.
2
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Joann. XIX. 2 : ueste purpurea circurndederunt eum —
B. 8 8 : . . . svitom skrlatnom zaodise nega — K.: veres
bárfony
ruhát adának rája — P. 57 : halyum cfservly
eno g a
bar fúna
odefse nyega — V. 126 : . . . z opravum skerlatnom.
Joann. XIX. 1 3 : Pilátus . . . sedit pro tribunali — B. 88 :
Pilat . . . sede na sudu na misto — K: P. . . . az
itélo
székbe
űle — P. 5 9 : P i l a t . . . fzedne na fzúdni
ztol —
V. 128: . . . na szudni ztoliczi.
Joann. XIX; 3 1 : Parascene erat — B. 39 és V. 130:
veliki peták bise — L . : az innep
készülete
vala — P. 62 :
dob priprava
¥ Szvetku
béfse.
Marc. XVI. 2 : ualde mane una sabbatorum ueniunt ad
monumentum — B. 103: vele s jutra u jednu subotu pridose
k grebu —• K.: igen reggel a ! Szombat
elfő
napján,
a' koporfóhoz ménének — P. 64. krúto rano pérvi
den
Szobote pridofse k' grobu — V. 4 4 : jednu Szobotu.
Joann. IV. 51 : serui occurrerunt ei — B. 1 4 1 : sluge
susritose nega — K.: a' fzolgák eleibe
jövének
— P . 121:
doydofse
pred
nyega
fzluge —• V. 9 8 : Múge naproti
doshli jeszu nyemu.
Matth. XVI. 1 8 : portaö inferi nom praeualebunt adaersus
eam — B. 154 : vrata paklena De primogut protiva noj — K.:
a' pokol kapui erőt nem véfznek
rajta
— P. 159: jáközte
ne v z emu nad nyum — V. 153. ne budú premogla
szuprot nyoj.
Luc. II. 3 2 : lumen ad reuelationem gentiim — B. 149:
svitlost na prosfitlenje narodof — K.: világofságúl a' pogányoknak
meg- világofítására — P. 144: Poízvéta na prefzvécfenje poganom
— V. 136: Szvétlozt na razszvéschen narodov.
Luc. I. 6 3 : Et postulans pugillarem scripsit — B. 153:
A on prosase pero s kalamarom i upisa — K.: ÍJS j edző
táblát
kérvén íra — P. 155: I zprofzivísi pifzmenu
tablu,
napifza — V. 150: . . . priszmenu tablicu . . .
Luc. I. 39 : Maria . . . abiit in montana — B. 4 : pojde
gorami — K.: el-méne az hegyes
tartományba
— P.
159: poyde na gorícsko
derfanje
— V . 1 5 3 : . . . na </or<3.
Matth. XVI. 1 7 : Beatus es tíimon Bar Jona — B. 154:
Blazeni jesi Pétre, bar Jona — K.: Boldog vagy Simon Jónás
fia — P. 159: . . . Jónafsev fzin
— V. 153: . . . JSar-Jona.
Matth. XXII. 4 : tauri mei, et altilia occissa sünt — B.
140: junci moji i ptice pobijene su — K.: tulkaim és
hizlalt
állataim
meg ölettettek — P. 119: telezi moji i
tucfne
ztvári
porafane jefzu — V. 9 6 : sivad.
Luc. XXIV. 1 3 : castellum . . . erat in spatio stadiorum
sexaginta ab Hierusalem — B. 104: kastio . . . bise od Jeru-
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zalemu okoló sedam mii — K. : egy . . . kaftély . . . hatvan
futamatnyi
főidőn vala Jerufalemtol — P. 6 5 : k a f t e l . . .
na feztdefzet t ecfajev
dalko befse od Jerufalema — V. 87 : . . .
na chéztdeszét techajev.
Ezen, csak szemelvényül kiszedett helyek — hiszen számuk
még bőven lenne szaporítható — arra vallanak, hogy KRAJACSEVICS
nem is a latin szöveget — mint BEKNAKDI és helyenként VRHOVACZ — hanem KÁLDI György Bibliájának szövegét fordította
«od recsi do recsi», amire az idézett példákon kívül a PETRETICS
kiadta evangélium sok hungarizmusa is vallani fog.
¥

*

*

A PETKETICS kiadta evangéliumokban, mint kaj-nyelvjáiásban írt XVII. századi és magyarból fordított munkában a magyar nyelvből vagy más nyelvből a magyar közvetítésével átvett
szókat is találunk. Ezeket egybeállítva, első pillanatra meglepően
kicsinynek látszik a számuk. A jelenség oka első sorban az,
hogy már az evangéliumok egész szókincse sem gazdag: hiszen
tárgyuk a mindennapi életviszonyok; a bennük előforduló fogal
mak régiek, nagyrészt kezdetlegesek s legtöbbjének kifejezésére
minden nyelvnek megvan a maga régi szava. A fordítónak hely
zete is itt jóval könnyebb, mint aminő pl. a PERGOSICS-Ó volt,
a midőn VERBŐCZI ISTVÁN Tripartitumát — a VERES BALÁZS-féle
magyar fordítás tekintetbevételével — horvátra fordította *) és
*) «Decretum koterogaie VERBEWCZI IITVAN diachki popifzal a poterdilghaie Lafzlou koterie za Mathiafsem Kral bil zeufze Ghofzpode i PJem e n i t i h hotieniem koteri pod Wugherfzke Corune ladanie fzliffe. Od IVAsruffA PERGoffiCHA na Szlouienfzki iezik obernien. S t a m p a n v Nedelifcbu
Leto naffegha zuelichenia 1574.» — Ezen m u n k á t a belgrádi Szerb Kir.
Akadémia а З В 0 Р Н И К 8a историку, jeaiiK и ктьижевност српског народа,
прво о деление V. könyvéül (Стефана В е р б е щ ц а Тринартитум. Словенски
превод И в а н а Пергошина из године 1574. У Веограду 1909) újra kiadta,
a kiadás gondozását a p r á g a i dr. KADLEC KÁROLY-ra bízva, k i VERBŐCZYVCI
és Tripartitumával "már több munkájában («STEPÁN Z VRBOVCE a jeho Tripartitum» —• Sborník ved právních a státních, I I . óvf. 1902; «VERBŐCZYOVO
Tripartitum a soukromé právo uherské i chorvatskó slechty v nem odsa*
zené» — Bozpravy Ceskó Akademie, tfida I., roc. X cís. 3. 1902.) foglal
kozott. Ezen kiadásban a PERGOSics-féle szöveget gazdag tanulmányokkal
vezette be, megvilágítva a horvát fordítás viszonyát a latin eredetihez és
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a jogi élet fogalmait horvátul kellett kifejeznie, latin és magyar
terminusait horvátul visszaadnia. Figyelemre méltó terminu
sokat — és pedig az egyházi életre vonatkozókat —: a PETRETICS
kiadta evangéliumos könyvnek előszavában és «Appendices»-eiben, is találunk.
Azt a jelenséget, hogy ezen evangéliumos könyvben arány
lag kevés a magyar hatást éreztető szó, a fordítónak purizmusra
való törekvése is magyarázza. Hogy ily törekvés vezeti, azt az
előszóban nyújtott nyilatkozata is jelzi: ő a szent evangéliumok
szavait «na nafse pravo Szlovenzko Zagrebecsko fzlovo» igye
kezett fordítani «od recsi do recsi», de csak ott «gde je bilo
mogucse» (a hol lehetséges volt) «te je Szlovenfcsina prepuztila» (és a szlovénség megengedte). És ha XVII. századbeli for
dító — magyar szöveget átültetve — «Szlovenfcsiná»-t emleget,
akkor ne* lepődjünk meg azon, ha nála még oly helyen is horvát
szót találunk, hol VRHOVACZ MIKSA — noha nem magyar szöve
get fordít és oly korban ír, a mikor a magyar nyelv hatása a
horvátságnál már gyöngül — a magyarból átvett szót alkalmaz.
Néhány ily hely pl. a következő:
Matth : II. 11 : apertis thesauris suis obtulerunt ei — K . : . . .
ajándékokat adának neki — P. 22 : . . . d a/s e nyemu daare —
V. 1 6 : . . . alduvali
jeszu nyemu dare — B. 14: prikazaée
nemű dare
Joann. XIX. 15 : Eesponderunt pontifices — K.: Felelének
a' Fo-papok — P. 5 9 : Odgovorili Glavari p op óvzki
— V.
128: . . . Poglavari Aldovniki
— B. 8 9 : biskupi
ennek m a g y a r fordításához («Magyar Decretvm, kyt W E B E S BALAS a deák
ból tudni illyk a' WEEBEWCZY IÍTWAN Decretvmabol, melyet tripartitomnak
neweznek. Magyarra forditot. . . . Debrecenbe nyomtattatott Raphsel hoffhalter által MDLXV»), PERGOSICS terminológiáját, közölve POLIVKA GY. dr.
tanulmányát PERGOSICS nyelvének sajátságairól és a PERGOSics-féle szöveg
u t á n függelékül egybeállítva a fordító szókincsének figyelemreméltó sza
vait. — A m u n k á n a k ezen kiadása és a hozzáfűzött tanulmányok késztették
FANCEV FERENCzet arra, hogy az Archiv für slav. Phil.-ben (XXXI—XXXIII.
k.) közöljön gazdag t a n u l m á n y t («Beitráge zur historischen serbokroatischen
Dialektologie»), melyben a PERGOSICS előtti és korabeli kaj-nyelvjárású em
lékek alapján megírja ezen nyelvjárásnak teljes grammatikáját és a tanul
m á n y függelékéül a nyelvjárás L V I . századbeli szókincsének
figyelemre
méltó szavait egybeállítja. — Ezen szótárakban jelzik az egybeállítok az
idegen eredetű szóknál az átadó nyelv illető szavát is.
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Matth. IX. 2 3 : cum J e s u s . . . vidisset tibicines... — K.:
midőn j . . . . látta volna a fípofokat...
— P. 1 2 6 . . . g d a b i . . .
J. videl pifzefalze
. . . — V. 1 0 3 : . . . Shipushe
— B.
143 : naricavice
Luc. X. 3 0 : Homo quidam . . . incidit in latrones — K.:
Egy e m b e r . . . a' tolvajok-kozzé akada — 108: Néki cflovek . . .
namerifze na rázboynike...
— V. 8 4 : . . . med tolvajé
—
B. 131 : namiri se na rajzboynike
Luc. XVI. 6 : accipe cautionem tuam — K.: Vedd elo a szám
tartó könyvedet — P. 102 : Vzemi tvóy dufni
lizt — V. 78 : . . .
valuvash
duga — B. 128: pismo
Bármennyire törekszik is fordítónk purizmusra, mégis ta
lálunk müvében a magyar nyelvből átvett szókat. Bizonyára
csak azért karolta fel ezeket, mert a kaj-nyelvjárásban már
teljesen meghonosodottak és ennélfogva a «Szlovenfcsina» már
megengedte használatukat. Es valóban, ezek között alig találunk
egynehányat, melyet a KADLEC-féle Pergosics «PeqHHK»-je vagy
pedig FANCEV FERENCZ az Archív XXXIII. kötetében egybeállított
«Wortschatz»-ban (20—51. 1.) mint a horvát kaj-nyelvjárás XVI.
és XVII. századi emlékeiben előfordulót fel nem említ. Legtöbbje
nem csak a horvát kaj-nyelvjárásba ment át, hanem a magyar
sággal érintkező más népek (tót, kisorosz, oláh) nyelvébe is.
Közülök sok a kaj-vidéken napjainkig is fenntartotta magát, a
mi — legalább részben — ezen evangéliumoknak, melyeket
másfél évszázadon át a templomban a nép előtt felolvastak,
tulajdonítható.
A zágrábi Délszláv Akadémia nagy szótára (Kjecnik hrv.
ili srpsk. jezika» I—VI. k., VII. k. 1—3. f. az N betűig) igyek
szik az idegen eredetű szónál megjelölni, mikor és hol jelent
kezik először az irodalomban. Minthogy azonban a szerkesztők
sem PERGOSICS művét, sem azokat a kaj-nyelvjárású emlékeket,
melyeket FANCEV ismertetett, sem pedig a PETRETICS kiadta evan
géliumokat vizsgálódásuk körébe nem vonták, a magyar nyelv
útján nyert több szónál későbbre keltezik annak a horvát nyelv
ben való jelentkezését.
Evangéliumos könyvünk magyar eredetű szavai a követ
kezők :
aldov, alduvati
(sacrificium; áldozat, áldozni): 143,203,
233; nijeden aldov ne' tak Boga vugoden, kak műje vugodno
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délanje fzerdcseno vu dulsnom zvelicfenje — nullum . . . Deo
tale est sacrificium, quale est zérus animi, el; Milofcsu hocí'em,
i ne aldova, 174 — K. 908; Irgalmafságot akarok ós nem ál
dozatot — Matth. IX. 13: Miseracordiam volo, et non sacri
ficium — V. 175: aldova -— B. 161; prosfécenje; Télo Chriftufevo . . . na krife za gréfnike múcfeno i alduvano, 206.
Az Ak.Rj. szerint az aldov a XVII. sz-ban jelentkezik az
irodalomban; FANCEV Arch. kimutatja, hogy nem csak ezen szó,
hanem származékai is (alduvanje, alduvati) már a XVI. sz-ban,
VRAMECZ Krónikájában előfordulnak; az alduvati az AkRj. szerint
a XV. sz-ban terjedt el.
A tőnek ezen származékát: aldovnik (nomen agentis) evangéliumos könyvünk feltűnően kerüli; talán azért, meit az áldó
akkor a magyarban már nem volt használatos.
A szóra vonatkozó irodalmat 1. GOMBOCZ-MELICH MEtSz : áld.
bantuvati,
zbantuvati
(bántani): fzvojemi je grehi
Ztvoritela . . . zbantuval, 269; Nájme bantuvati, 78 — K. 966:
Ne bánts engem — Luc. XI. 7 : Nolli mihi molestus esse — V.
5 7 : Najmi neprilichen biti — B. 112: zabavan biti.
Perg.; Arch.; Ak.Rj. XV. sz.
L. GOMBOCZ-MELICH MEtSz.
batritelj
(bátorító): Prehladnik vu faare, lehkotnik vu
dele; Krepitel vu túge, batritel vu placfe, 202.
Perg.: batrivost (bátorság); Arch.: bairiti (bátorítani);
Ak.Rj: bátriti (VÜK szerint Szlavóniában és a magyarországi
horvátoknál igen elterjedt szó), bátriv XVII. sz , bátrivjeti, bátrivljene, bátrivník, batrivost, batrovati; Plet.: batrivitelj = der
Tröster.
L. GOMBOCZ-MELICH MEtSz.
beteg,
b etezen,
beteénik
(betegség, beteg, a beteg):
80, 120, 126, 130, 203; lyudi . . . bifze zvrácfali od betegóv
l'zvojeh, 171 — K. 958: jöttek vala hogy meg-gyógyíttatnának
az ö betegségekből — Luc. VI. 18 : sanarentur a lanquoribus suis —
V. 166: od betegov ízvojéh — B. 171: od nemocij sfojih; Né
potrében vrács zdrave lyudem, nego betéfnem, 174 — K. 9 0 8 :
Nem fzükség az egéffégefeknek az orvos, hanem a5 betegeknek —
Matth. IX. 12 : Non est opus ualentibus medico, sed male habentibus — V. 175: betesném — B. 161 : nemócnim; vrácfete betefnike, 150 — K. 965: gyógyíttfátok-meg a" betegeket — Luc.
X. 9 : curate infirmos — V . 144: betesne — B. 167: nemoénike.
Perg.; Arch.; Ak.Rj.: beteg és betegen XVI., beteánik XVII. sz.
Hogy beteg az elvont fn., betegen mn., beteénik személyt
jelentő fn., abban a bolest, bolestan, bolestnik analógiája erez
hető. ASBÓTH szerint (NyK. XXXIII. 105.) a horvát ós szlovén
nyelv a m. beteg melléknevet az igen gyakori -n (eredetileg -ín)
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melléknévképzővel toldotta meg és ebből vonta el a beteg tövet
főnévül.
L. GOMBOCZ-MELICH MEtSz.
fa lat, fa latec
(falat, falatka): oni dafse pred nyega
falat pecfénje ribe, 69 — K. 984: hozának neki egy darab fúlt
halat — Luc. XXIV. 4 2 : . . . partém piscis assi — B. 105: dil;
Poberete falatcze, kiifzu oztali, 45. — K. 990: Szedgyétek-fel
a5 melly morzalékok meg-maradtak — Joann. VI. 12: . . . frag
menta — V. 3 9 : falatcze — B. 5 2 : kusqf
Arch.; Ak.Rj. XVII—XVIII. sz.
V. ö.: BUDENZ MUSz., MUNKÁCSI Nvr. XI. 439, NyK. XVII.
78, BERN. EtWb.

fél a (species, -féle); 285; Opomenak za \íz&ke féle lyudi,
2 1 1 ; vu vfzake féle meztah, u. o.; vfzake féle ribe, 183 — K.
913: minden-/<?7<? halak — Matth. XIII. 4 7 : pisces ex omni
genere — B. 175 : fsakoga naroda rib.
Az Ak.Bj. szerint XVII. sz.; pedig PERG. is már sűrűn
használja; találjuk nála II. 1. a feliek 'species5 főnevet is.
V. ö.: BUDENZ NyK. VI. 316, MUNKÁCSI NyK. XVIII. 78,
ASBÓTH NyK. XXVII. 334, ALEXICS Nyr. XVI. 44*5, BERN. EtWb.
gjungj
(margarita, gyöngy): Nafedsi . . . jednoga dragoga gyűgja, pofseljé, 183 — K. 9 1 3 : Találván . . . egy drága
gyöngyöt, el-mene — Matth. XIII. 4 6 : Inuenta . . . una pretiosa
margarita, abit — V. 160: gyungya — 175: biser
Arch.; Ak.Bj.
V. ö.: VÁMBÉRY NyK. VIII. 147, BUDENZ NyK. X. 82. MUN
KÁCSI NyK, XVII. 95, KUNOS Nyr. XIII. 368, GOMBOCZ MNyv.
III. 214, VI. 344.
hasán
v. hasén
v. has na, h ásni ti,
hasnovit,
nehasnovit
(haszon, használni, hasznos, haszontalan): el.,
235, 237, 238, 244, 262; Vnogi jefzu, k i i . . . od hafzne... fzvetoga
Pricfesanja . . . nikay niti znaju, niti razumeju, el.; hafzni vam,
da ja jdem —• K. 1003: hafznál néktek, hogy én el-megyek —
Joann. XVI. 7 : expedit uobis . . . — V. 54: hasznovito je vam;
popévke . . . hafznovite i potrebne, 187; nehafznovitoga fzluga
zverzete vun vu tmicze zvúnzke, 137 — K. 926: a' hafzontalan
fzolgát veffétek a5 kűlío fetétfégre — Matth. XXV. 30: inutilem
seruum . . .
Ak.Bj.: hama és hasnovit XV. sz., hasniti XVIL sz., pedig
PERG. a hasniti szót is már sűrűn használja; Arch.
V. ö. VÁMBÉRY NyK. VIII. 150, MUNKÁCSI NyK. XVII 79,
ALEXICS Nyr. XVI. 490, SIMONYI Nyr. XXXI. 37, BERN. EtWb.
jezer
(mille, ezer), czíml., 144, 195; okolu cfetiri jezera
99 — K. 939: úgy mint négy ezerén —• Marc VIII. 9 : quasi
quatuor milia —- V. 75 : chetiri jezera — B. 127: cetiri tisuca.
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Ak.Ej. XVII. sz, Arch. 1577-ből.
V. ö.: HUNFALVY NyK. III. 35, MUNKÁCSI : Árja és kauk.
el. I. k., NyK., XVII 91, SIMONYI Nyr. XXXI. 3 3 ; BERN. EtWb.
kinő (thesaurus, kincs): 2 2 ; Szpodobnoje nebézko krályevztvo kincfu na polye zkrivenom, 182 — K. 9 1 3 : Hafonló menynyeknek orfzága a5 fzántóföldön el-rejtett kinchhez — Matth.
XIII. 4 4 : ... . thesauro — V. 166: kinchu — B. 175. blagu.
Arch.; Ak.Bj.: XVI. sz., mint kedveskedő kifejezés: kinc
mojega srca c szívem kincse' napjainkban is hallható magyaror
szági horvátoknál.
V. ö.: VÁMBÉRI NyK. VIII. 188, MUNKÁCSI: NyK. XVII. 97,
Árja és kauk. el., SIMONYI: Nyr. XXXI. 33, NyK. XXV. 303,
BERN. EtWb.

kíp (imago, kép): el., 195, 252, 259, 263 stb.; Prije
náfze cflovecski kíp (emberi képet vett magára) 193; pod kípom
krufsne zkriveno Cflovecsánztvo (a kenyér képében rejlő emberi
voltod) 207; Szlobodnoje i dobro Szvétcze zazvati i nyihove . . .
kípe poftuvati (szabad a szenteket segítségül hívni és képeiket
tiztelni) 211; Cfije ov kíp i napifzek ? 125 — K. 922: Kié ez
a' kép, és a felyűl-való írás ? — Matth. XXII. 2 0 : imago —
V. 102: kíp— B. is sűrűn használja ezt a szót, 1. pl. 142, 176. 1.
PERG. sűrűn használja és mindazon jelentésekben, melyek
a XVI. századi m. nyelvben elterjedtek. Arch.. Ak.Bj. XV. sz.
V. ö.: BUDENZ : MUSz., MNy. V. 542, NyK. X. 85, VÁMBÉRY :
NyK. VIII. 159, XIII. 351, MUNKÁCSI: NVK. XVII. 97, Nyr.
XII. 151, KUNOS: Nyr. XIII. 370. SIMONYI : Nyr. XV. 2, ALEXICS :
Nyr. XVII. 501, NyK. XXVII. 333; BERN. EtWb.
koldus,
kolduvati
(mendicus, mendicare ; koldus, kol
dulni) : 37, 292; razdelis vfze tvoje . . . vubogom koldúfsem
bogacztvo, el.; béfse néki koldufs, Lazar imenon, 88 ; nemorem
kopati, fzramujemfze kolduvati. 101. — K 972: nem kapálhatok,
koldulni fzégyenlek — Luc. XV. 3 : . . . mendicare erubesco —
V. 7 8 : prosziti; 3 2 : petlyuti — B. 128: prositi.
Perg., Arch., Ak.Bj. XVI. sz. a ca-vidék északi szélein és
a kaj-nyelvjárásban.
MIKL. SÍ.El. a horvát-szerb koleda-hó\ származtatja, az
EtWb. szerint idegen szó; KADLECZ a lat. calendae-bő\ vezeti le,
FANCEV Arch. és BERN. EtWb. a magyar szóból.
V. ö.: BUDENZ : MtJSz., NyK. VI. 307, X.

NyK. VIII. 160,

MUNKÁCZI: NyK. XVII.
XXV. 457, 458, STEINER : Nyr. III. 100,
ALEXICS Nyr. XVI.
545.

76, 80,

104,

VÁMBÉRY :

ASBÓTH :
SIMONYI: Nyr. VI.

NyK.
293,

mentuvati
(liberare, menteni): Kay adda more cflovek
cfiniti na óvom Szvéte, kifze hocfe teh takoveh i tak í'ztrafneh
múk mentuvati? 267.
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Perg., Arch., Ak.Ej.
V. ö.: MIKL. EtWb., Fr., ALEXI: Nyr. XV. 210, ALEXICS:
Nyr. XVI. 551.
mertak,
mertucljiv
(mérték, mértékletes): 292; onem
iztem mertukom, koterem vi búdete mérili, hocíefze vam odmeriti, 94 — K. 9 5 9 : azon mertekkel, a5 mellyel mértek, vifzfzamérettetik néktek — Luc. VI. 3 8 : Eadem mensura — B. 122:
mirom; fivem . . . mertucflivb, pravicsnö, pobofnö (fobrie, jufté,
pié), el.
Perg., Arch., Ak.Ej. XIII. sz.
V. ö.: BITDENZ : MUSz., MUNKÁCSI: NyK. XVII. 82, SZARVAS :
Nyr. VII. 202, és XI. 553, HALÁSZ : Nyr. X. 244, ALEXICS : Nyr.

XVI. 553, AsBÓTH:NyK. XXVII. 337.
morguvati
(murmurare, morgolódni): 92, 132; morguvahu proti Gozpodáru drufine, 33 — K. 920: morgolódnak
vala a' chelédes ember ellen — Matth. XX. 11 : murmurabant —
V. 2 8 : morguvali jeszu — B. 2 0 : mrmlahu.
Arch., Ak.Bj.; ALEXICS Nyr. XVI. 554.
orsag
(regmim, ország): el., 168, 174, 196, 199 s t b :
pokaza nyemu vize orjzáge Szvéta, 39 — K. 9 0 3 : meg-mutatá
néki a' világnak mindé orfzágait — Matth. IV. 8. omnia regna
mundi — V. 34 és B. 2 8 : viza Krályesztva.
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBR.

V. ö.: MIKL E t W b , VÁMBÉRY: NyK. VIII. 167, BUDENZ :
NyK. X. 107, CSOPEY : NyK. XVI. 285, MUNKÁCSI : NyK. XVI. 82.
pajdasiti
se (socium se adjungere alicui), paj
dastvo
(pajtáskodás, egyesség, barátság): Poglegy adda, . . . zkemfze
paydajfis, 2 4 1 ; Já verujem i Szveteh obcíinztvo, megy fzvé-.
tami duhovno paydaftvo, 219.
Perg., BELL., JAMBR.

írod. 1. MELICH: Nyr. XXXII. 342.
sara
(crus, szár): profziíze Pilátusa, dabifze poterle fzáre
nyihove 62 — K. 1007: kerék P-t, hogy meg-tSretnének azoknak
j'zárai — Joann. XIX. 3 1 : . . . eorum crura. — V. 130: közte —
B. 8 9 : goline.
A kaj-szótárak nem említik; a szerbben, szlovénben, cseh
ben és ruténben sara = csizmaszár; a pipaszár összetételben
átment a tót nyelvbe is.
V. ö.: MIKL. EtWb. BUDENZ : MUSz., MUNKÁCSI : NyK. XVII.
84.,

Nyr.

XI.

254

és

439,

CSOPEY: NyK. XVI. 288, HALÁSZ:

Nyr. XVII. 495, MELICH: NyK. XXV. 302, GOMBOCZ: MNyv.
VII. 324.
santav
(claudus, sánta): 91, Szlépi vide, fsantavi hode,
4 — K. 9 1 0 : A' vakok látnak, a' fánták járnak — Matth. XI.
5 : . . . claudi ambulant — V. 2 és B. 2 : Inromi.
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Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBE.

V. ö . : MIKL. EtWb. Fr., SIMONYI : Nyr. VIII. 102—103,
NyK. XVII. 90, HALÁSZ: Nyr. XVII. 497, SCHUCHAEDT:
Nyr. XVIII. 485.
sereg
(grex, hominum caterva, túrba, exercitus; sereg):
2, 10, 13, 51, 52 stb; nafzleduvafze nyega vnogi /seregi, 26 —
K 907: követé őtet Tok féreg — Matth. VIII. 1: turbae multae —
V. 21 : vnosine — B. 1 7 : mnostvo.
MUNKÁCSI:

Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBE.

V. ö. : MIKL. EtWb., Fr., VÁMBÉEY: NyK. VIII 171, BUDENZ:
NyK. X. 87, 129; MUNKÁCSI: NyK. XVII. 99, HALÁSZ: Nyr.
XVII. 497, GOMBOCZ: MNyv. III. 314, HOEGEE : MNyv. X. 9.
terhati,
oterhati
(onerare, terhelni): Hodete kmene
vízi, k i i . . . oterhani jezte, 145 — K. 910: Jöjetek hozzám
minyájan, a' kik . . . terhelve vattok — Matth. XI. 2 8 : . . .
qui . . . onerati estis — V. 137: obtersheni jezte — B. 172:
naprceni jeste.
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBE.
V. ö . : MIKL. EtWb., Fr, S1.E1., HALÁSZ : Nyr. X. 352,

Nyr. XI. 514, MUNKÁCSI: NyK. XVII. 85.
tolnáé
(consilium, tanács): 52, 2 7 5 ; Farifseusi vcfinifse
tolnacs, 124 — K. 922: a Farifaeusok tanácfot tártának — Matth.
XXII. 1 5 : Ph. consilium inierunt — V. 101 : tolnacha szu
vchinili •— B. 8 5 : sfit.
SZAEVAS:

Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBE.

V. ö.: MIKL. S1.E1., Fr, VÁMBÉEY: NyK. VIII. 177, BUDENZ:
NyK. X. 111, HALÁSZ: Nyr. VII, 150, CSOPEY: NyK. XVI.
MUNKÁCSI: NyK. XVIII. 99, GOMBOCZ: MNyv III. 360.

288,

tolvaj,
tolvajaki
(latro latronis; tolvaj): 8 6 ; ki ne
vlazi cfez vrata vu óvcfu ovcfárniczu, . . . önje tát i tolvay —
K. 998: a' ki nem az ajtón mégyen-bé a5 juhok aklába, . . .
lopó az és tolvaj — Joann. X. 1: . . . ille fur est et latro —B. 117 : lupez i razbojnik; tolváyzka burdelnicza, 104. — K. 977 :
latroknak barlangja — Luc. XIX. 4 6 : spelunca latronum —•
V. 8 0 : zkrivöchnicza tolvájzka — B. 129; spila razbojnicka.
Perg., Arch., BELL., JAMBE.

V. ö.: MIKL. EtWb., BUDENZ: MUSz., NyK. X. 90, 1 3 1 :
VÁMBÉEY: NyK. VIII. 181, MUNKÁCSI: NyK. XVII. 86, Nyr. XH.
387, SIMONYI: Nyr. V. 145, ASBÓTH : NyK. XXVI. 460, ALEXICS :
Nyr. XVII. 64.
valuvati
(confiteri, vallani): 299; I valuva,r i ne zataj,
i valuva: da nóízem já Chriítus, 6 — K. 984: És meg-vallá,
ós meg-nem tagadá, és meg-vallá: Hogy nem vagyok én a5
Krifztus — Joann. I. 2 0 : confessus est — V. 5 : valuval je —
B. 3 : ispovida; Gozponna tebe vfsi valujemo, 2 9 8 ; Krifanjem
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.

*
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znamenujem i valujem vekfe i poglavitelje kotrige Vére kerfcsanzke, 254.
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBR.

V. ö.: MIKL. EtWb., Fr., MUNKÁCSI : NyK. XVII. 77, ALEXICS :
Nyr. XVII. 112, MELICH: NyK. XXXV. 38.
vam (telonium, vám): Vide Jefus cfloveka na vámé fzedecsjega, 173 — K, 908: láta J. egy embert a5 vámo ülni — Matth.
IX. 9 : in telonio — V . 174: na Mdlte — B. 1 6 1 : na trgovini.
Arch. V. ö. MIKL. EtWb., Fr., BÜDENZ : NyK. VI. 315,
HUNFALVY: NyK. XIV. 452. ASBÓTH: NyK. XXVII. 341, ALEXICS;
Nyr. XVII. 111, MUNKÁCSI: Arja és kauk. el., SIMONYI: Nyr.
XXXIII. 34.
varas,
v arás ki (civitas, civitatis; város, városi): 9,
10, 13, 17, 18 stb.; Jefus videvfsi varas, zaplakafze nad nyím,
103 — K. 997 : J. látván a vára/t, fira azon — Luc. XIX. 4 1 : . . .
uidens civitatem — V. 7 9 : várash — B. 128: grad; blizu bi
dohágyai k-vratam váraskem, 112 — K. 966: a' váras kapu
jához közelgetne — Luc. VII. 1 2 : cum adpropinquaret port®
civitatis -— V. 9 0 : vrátam varasha — B. 5 8 : k' vratam od
grada.
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBR.

V. ö.:

MIKL.
EDELSPACHER:
MELICH : NyK. XXV.

189,

EtWb., Fr., SÍ. El., VÁMBÉRY: NyK. VIII.
NvK. X. 310, MUNKÁCSI: NyK. XVII. 91,
303, ASBÓTH : NyK. XXVL 461, XXVII. 338.

A könyvnek nem magyar eredetű, de m a g y a r k ö z v e 
t í t é s t éreztető szavai:
barsun
(bársony): halyum cfervolyenoga barfuna odeffe
nyega, 57 — K. 1006: veres bárfony ruhát adának reája —
Joann. XIX. 2 : ueste purpurea circumdederunt eum •— V.
116: z-opravum skerlatnom . . . — B. 8 8 : svitom skrlatnom, oblacfil . . . fzeje . . . vu halye cfervlénoga bárfuna, 88.
Arch., Ak.Bj. XVII. sz.
A szó fejtegetését és irodalmát 1. GOMBOCZ-MELICH MEtSz.
dárda
(verutum, lancea; dárda): jeden zmegy Junakev
dardum ódpre rebro nyegovo, 62 — K. 1007 : egy a' vitézek
közzül lánchdval meg-nyitá az o oldalát — Joann. XIX. 3 4 :
lancea — V. 130. és B. 8 9 : szuliczom.
Arch., Ak.Bj. XVII. sz.
V. ö.: HALÁSZ: Nyr. XVII. 300, BERN. EtWb.
fii jer (quadrans, fillér) filjeric
(fillérke): ne izídes
od ode, dokle ne platis do náyzagynyega fillyéra, 98 — K.
904: ki nem jöfz onnét, míg meg nem fizeted az utolsó fillyért —
Matth. V. 26 : . . . donec reddas nouissimum quadrantem ; tefzem
iz mojega duhovnoga fzeromaftva vergel — duo cera minuta in
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gazophylacjum etc — dva majehna filyerica vu obcfinzku Czirkvenu komoru, el.
Arch.: Jiler, AK Ej. filer XVH. sz., filjer XVIII. sz.
A szót magyarázói a) a n. heller-bö\, b) vierer-hő\ vezetik le a
magyar szó közvetítésével, c) SCHUCHARDT a follar-hől (a legkisebb
pénznem Raguzában) Nyr. XXIX. 377; példánk, melyben a lat.
quadrans-nak felel meg, a n. vierer-bö\ való levezetést támogatja.
V. ö. SIMONYI: Nyr. VII.
105,
ALEXICS: Nyr. XVI. 446, MUNKÁCSI
NyK. XXXIX. 42, LUMTZER—MELICH

SZARVAS: Nyr.

XIV.

319,

NyK. XVII, 102, MELICH
: DOrtsn. 100.
gjolgj
(sindon, gyolcs): oblacfil . . . fzeje vu halye cíervlénoga báríuna, i finnoga gyolcsa 88.
Arch., Ak.Rj.
A bajor-osztrák golsch (golisch, kölisch, kelisch, k'álnisch)
átvétele magyar közvetítéssel. V. ö. CSOPEY: NyK. XVI. 279,
MUNKÁCSI: NyK. XVlI. 18., ASBÓTH, Nyk. XXVI. 464, LUMTZERM E I I C H : DOrtsn. 121.

harcuvati
se (certare, harczolni): ízluge moyi doiztine
bifze harczuvali, 36 — K. 1005: az én fzolgáim harczolnának
ugyan — Joann. XVIII. 36 : decertarent — V. 126 : bísze borili -—
B. 8 8 : bi se rvali.
Ak.Rj.: harcovanje XVI., harcovati XVLI. sz.; PERG. : harc,
Arch.: harcuvati.
A német hatz átvétele a magyar szó közvetítésével, amire
az r vall.
V. ö.: BÜDENZ : NyK. VI. 304, MUNKÁCSI NyK. XVII. 103,
MIHÁLY : Nyr. X. 49, SZILASI U. ott 494, ALEXICS : Nyr. XVI.
LUMTZER-MELICH : DOrtsn. 128, BERN. EtWb.

488,

herceg
(herczeg): buducfi . . . Lifanias Herczegom Abiline,
7 — K. 954: L. Tetrarkdja lévén Abilinának — Luc. III.
1.: Lysania Abilinae tetrarcha — V. 6 : ravnal bi . . . L. chetertu
ztranu Abiline — B. 7 : cetvrto poglafje.
Arch., Ak.Rj. XIV. sz.
A n. herzog átvétele a magyar herczeg közvetítésével, a mire
a végszótag e-je vall.
V. ö.: MIKL. : Fr., MUNKÁCSI : NyK. XVII. 103, ALEXICS :
Nyr. XVI. 490, LUMTZER-MELICH: DOrtsn. 134.
inas (minister, pedisequus): Sztáhu . . . ízluge i
inafsi
prifarkom vuglénje, 52 — K. 1005: Állanak vala . . . a5 fzolgák
és inasok a' ízénnól — Joann. XVIII.' 18 : . . . serui et ministri —
V. 124: dvorjaniki — B. 5 7 : dvorani.
Szláv eredetű szó; töve jum> 'fiatal' megvan az összes
szláv nyelvekben; a magyarba (inos, inas) a szlovénből kerül
hetett, ahol júnos = Edelknabe, Lehrling; a nálunk elterjedt
inas alakját átvette a kaj-nyelvjárás.
4*
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Ak.Ej.: inas példa idézése és kor jelzése nélkül; 1. továbbá :
junosa. — BERN. EtWb.: jwn/b; OklSz.
V. ö.: NyK. IV. 208, VÁMBÉRY: U. ott VIII. 154, BUDENZ
u. ott X. 84, 130, KORDÁI U. ott 322, CSOPEY U. ott XVI.
280,
MUNKÁCSI : u. ott XVII. 79 és Nyr. XII. 496, SIMONYI : Nyr. III,
436, ALEXIOS : u. ott XVI. 496, MUNKÁCSI : Árja és kauk. el.

369, MARJANOVIÓ Nyr. XLIII. 330, A.O.: Nytud. V. 160.
lajstrom
(registrum, lajstrom): Lajj'trom oveh knyig jé
vu tri deele razdelyen, 320.
Perg.: legistrom ; Arch. legister, legistrom ; a lajstrom hang
alakban nem említik a szót sem a régi kaj-szótárak, sem az
Ak.Bj., sem MIKL., sem pedig BERN. — A latin szónak a magyar
ban meghonosodott hangalakjában való átvétele.
V. ö.:

SZARVAS: Nyr.

X.

161,

MELICH Szl.

Jöv.

I. 2.

42.

lampas
(lampas, lámpás): vzemsi lampafse fzvoje, izidofse
na put, 184 — K. 925: az 6 lámpa/okát vévén, eleibe méné
nek — Matth. XXV. 1 : accipientes lampades . . . — V. 185:
szvetnicze — B. 176: svitnake.
Az Ak.Bj. szerint a XVIII. sz.-tól kezdve a horvát nyelv
terület északnyugati vidékein terjedt el, a magyarországi h o n á toknál ma is ily alakban használatos; FANCEV az Arch.-ban már
a XVI. századból, VRAMECZ krónikájából idézi, HABD. is ily hang
alakban említi. — A latin szó nálunk meghonosodott hang
alakjának átvétele.
V. ö.: MIKL. EtWb., Fr., SZARVAS: Nyr. XIV. 50, ALEXICS
Nyr. XIV. 548, HALÁSZ: Nyr. XVII. 447, PLET.
liliom,
lilioma
(lilium, liliom): merkayte na polyzke
liliomé, 111 — K. 906: nézzétek a' mezei liliomokat — Matth.
VI. 28 : considerate lilia agri — V. 88 : lilinme — B. 132 : cvitje.
Arch. : lilioma; a szótárak ily hangalakban nem említik;
könyvünk más latin -um végű szót is a magyar nyelv eljárásá
hoz hasonlóan -om végzettel vesz át, p l : Szveti
Evangeliomi,
czíml., el. — Az -um > -om végzetre vonatkozólag 1. MELICH :
NyK. XXXIV. 243.
marha
(a m. szó régi jelentésében): Ne pofeléy hife, ni
pólya, ni fzluge, ni fzlusbenicze, ni vola, ni ofzla, ni marha
nikakove blifnyega tvojega, 241. (Isten 10. parancsolatja.)
HABD. : marha 'merces, res mobiles ab aliquo poffeffa, armentum, pecus'. Az Ak.Bj. XVI. sz.; az ónémet marchból
származtatja a magyar közvetítésre való tekintet nélkül; egybe
veti a sto-nyelvjárású márva-val is, megjegyezve, hogy nem min
dig világos a jelentése ; PERG. már sűrűn használja a régi magyar
szó tágkörű jelentéseibén: cbona, res, bona immobilia, res mo
biles, res mobiles et immobiles, res vendibiles' e t c , de ezen tág
körű jelentések megmagyarázása végett KADLEC sem hivatkozik
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a magyar szó jelentéseinek hatására; MIKL. szótáraiban is hiány
zik ezen magyarázat.
V. ö. : OklSz., BUDENZ: NyK. VI. 310, SZARVAS: Nyr. V.
260, CSOPET: NyK. XVL 284, MUNKÁCSI: NyK. XVII. 114. L.V.
és M L : NyK. XXVIL, 474, LUMTZER — MELICH : DOrtsn. 175—
178. ASBÓTH NyK. XXVIL, 445.

mester
(magister, mester) 50, 94, 96, 107, 109 stb.; Tifzi
Mefter vu Izráelu, te ova neznas? 154 — K. 986: Te mefter
vagy L-ben és nem tudod ezeket? — Joann. III. 1 0 : Tu es
magister . . . V. 146: Navuchitel, 157: Mester — B. 152 : mestar.
PERG : mestar; Arch. mester XVL sz.; Ak.Bj.: lat. magi
ster > n. meister > m. mester > h. mester. — Lehet kaj-nyelvjárási fejlődés is a mestar-höi (a > e), — Teljes magyarázatot és
a szóra vonatkozó irod. 1. MELICH. MNyv. X. 398.
mustár
(sinapis, mustár): Szpodobnoje nebézko krályevztvo k' muftárovu zernu, 30 — K. 9 1 3 : Hasonló a' mennyek
nek országa a' míí/íar-maghoz — Matth. XIII. 31. Simile
est reguura coelorum grano sinapis — V. 2 6 : muftardovomu
zernu — B. 2 0 5 : kzerun snapa.
A szótárak csak a mustardo alakot említik. A mustár és a
mustarda keletkezésére és elterjedésére vonatk. 1. MELICH : MNyv.
X. 401.; az evangéliumos könyvünkben talált mustár a magyar
ban meghonosodott alak átvétele.
példa
(exemplum, parabola, példa, példabeszéd): 50, 135,
168, 234 stb; zle példe zlem fitkő ne dájem, el.; Bécfse Jefus
ynofinam lyucztva példu ovu, 29 — K. 9 1 2 : Más példa-beszé
det adva eleikbe, monda J. — Matth. XIII. 27 : Aliam para
bolám . . . — Y. 24. . . . priliku — B. 1 8 : pritac. (A példa
beszéd et az evangéliumunk sokszor prilika-val, 30, 31, 35, 114,
119, vagy prifzpodoba-víú 34, 92. 94, 122 fordítja.)
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBR.
MIKL. EtWb. és Fr.: n. bild > m.

példa > szlovén és kaj
példa. — Nehézséget okoz a m. szó vég a-jának megmagyará
zása; hasonlóképen: zwirn > m. czéma.*)
V. ö.: BUDENZ: NyK. VI. 310, SZARVAS: Nyr. I. 220,
BOROVSZKY : NyK. XXIV. 339, ASBÓTH : NyK. XXVIL 338, ALEXICS :
Nyr. XVII. 18, MELICH: Nyr. XXIV. 351, LUMTZER—MELICH:

DOrtsn. 197, SIMONYI:«A magyar nyelv» I. 115.
ép an, ép anij a, épanuvati
(villicus, procurator, is
pán, sáfár, gondviselő; villicatio, ispánság, sáfárság; villicare,
sáfárkodni): neki. . . cflovek Spána imefse, 101 — K. 9 7 2 : egy
embernek . . . fdfára vala — Luc. XVI. 1 : habebat villicum —
V. 7 7 : Spana — B. 128: dvornika; récfe Gozpon vinograda
*) Kérdés, nem kell-e itt szláv hatást keresnünk.
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Spanu fzvojemu, 32 — K. 9 1 9 : möda a' fzSlő ura a gondvifeléjének — Matth. XX. 8 : . :. procuratori — V. 2 8 : Zkerbitelu — B. 1 9 : dvorniku; day racfun od fpanije tvoje : ar vr&
nebudes mogel fpanuvati — K. 972 : adgy számot jáfárfágodról :
mert már nem fáfárkodhatol — Luc. XVI. 2 : reddi rationem
villicationis tusé. iam non poteris villicare — B. 128: dvornicstvo . . . dvornikovati.
Perg., Arch., HABD., BELL., JAMBR.

MIKL. S1.E1.; Fr. : szl. íupan > magyar ispán > szerfr
ispán. — A magyarban: spán OklSz. 1282. > kaj-horvát span.
V. ö.: MUNKÁCSI: NyK. XVII. 112, Árja és kauk. el. 377.
SIMONYI: Nyr. XXXI. 34, ASBÓTH: NyK. XXIII. 126, ALEXICS:
Nyr. XVI. 495, HALÁSZ: Nyr. XVII. 307.
Magyar közvetítés feltételezhető a következő szóknál:
hahar
(carnifex, sorsor; hahár, hóhar, hóhér): daa nyega
vruke háharom, 124 — K. 918. a' hóhéroknak adá Őtet — Matth.
XVIII. 3 4 : tradidit eum tortoribus — V. 100: Henkarom —
B. 142: officijalom.
Arch.: hahar, hohar; Ak.Bj. XVI. sz. a ca-vidék északi
szélein ós a kaj-nyelvjárásban.
MUNKÁCSI: NyK XVII. 103: kfn. hahaere > m. hahár >
horvát és szlovén hahar; — LUMTZER—MELICH: DOrtsn. 1361.
hogy a szlovén hahar közvetlenül a németből való-e vagy pedig
m. közvetítéssel jutott-e oda, az nem dönthető el. — A német
ből való közvetlen átvételt valószínűvé teszi a hangalak közel
sége; az ae > a más nomen agentis -ar képzőjének hatása alatt..
V. ö.: MIKL. EtWb., BUDENZ: NyK. VI. 304, CSOPEY : NyK.
XVI.

493,

240, SIMONYI: Nyr. VII.
MELICH: NyK. XXIX. 42.

105,

242,

ALEXICS: Nyr.

XVI.

kotar (fines, territórium, határ): el., 4 0 ; iz kotarov Tiruí'sa
105 — K. 9 3 9 : a' T. határiból — Marc. VII. 3 1 : de finibus
Tyri — V. 8 2 : iz kotarov — B. 130: iz kotar a, 12: mejas.
PERG. sűrűn használja ezt a szót, következetesen ezzel for
dítja le a m. határt; az Ak.Bj. XIV. sz.: m. határ > horvát
szerb kotar; LUMTZER—MELICH: DOrtsn. 129—132 kimutatta
a magyar szónak a német nyelvből való származását. — A magyar
közvetítésnél magyarázatot igényel a magy. h > horv. k. —
A mai horvát és szerb nyelvben kotar cjárás, kerület, Bezirk'.
V. ö.: HALÁSZ: Nyr". XVIII. 305, BERN. EtWb.
o£ur a (usura, uzsora, ozsora): tarbine, ófure, nazlobi, krivicze, i oztáli hudobe, 245.
PERG., Arch., HABD., BELL., JAMBR. ; sem KADLEC, sem
FANCEV nem hivatkozik a magyar szóra; de az o és a zs valószínűvé teszi a m. közvetítést; a zs már a XIV. sz.-ban isjelentkezik a magyar szóban (Oki. Sz. 1397.).
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V. ö.:

MIKL.

EtWb.,

BALASSA:

Nyr. XVI. 111,

ALEXICS

:

Nyr. XVII. 111., PLET.

Hogy a fordító a magyar eredetű vagy magyar közvetí
téssel nyert szók használatában nem a lefordított szöveg rabja,
hanem csupán azért használja az illető szót, mert már meg
honosodott, a mellett szól azon körülmény is, hogy oly helyen
is találunk ily szót, a hol a magyar szöveg nem késztette annak
alkalmazására. Ily helyek pl.:
126. 1.: fena . . . krvni beteg trpela — K. 908: egy afzl'zony . . . vér folyást fzéved vala — Matth. IX. 2 0 : mulier sanquinis fluxum patiebatur — V. 103: krvnoga otoka — B. 143:
oticanje krvi;
153. 1., V. 146: Mefter — K. 986, Joann. III. 2., B.
1 5 1 : Rabbi,
119. 1.: . . . pofzlavfsi /serege fzvoje — K. 922: . . . el
küldvén az 6 hadait — Matth. XII. 7 : . . . missis exercitibus
suis — V. 9 6 : sherege fzvoje — B. 140: vojske,
vagy a fentebb idézettek, melyeken a dárda, falat, falatee,
herceg, span, spanija, spanuvati, tolvajski (K. láncha, darab, morzalék, Tetrarka, fáfár és gondvifelő, fáfárfdg, fdfárkodni, lat
roknak . . . barlangja) szókat alkalmazza.
Mindezek közül a PETRETICS kiadta evangéliumok megjele
nése előtti időből kimutatva csupán a következők nincsenek.: inas,
lajstrom, mustár, sara (crus) és a filjer {lj-es hangalakjában).
Fenntartották magukat — főleg a kaj-vidéken — napja
inkig i s : barsun, batritelj, beteg, betegen, fela, filir, hasna, hasniti,
hasnovit, nehasnovit, herceg, ispán, kinc, kip, kotar (kerület, járás,
Bezirk), mentovati, mertük, pajtás, sara (csizmaszár), santav, sereg,
teret, teretan, varos. L. IV.-BR.
*

*

*

KRAJAcsEviosnak purizmusra való törekvése azonban — úgy
látszik — csak a még meg nem honosodott idegen szótövek
kerülésében érvényesül: szóképzésben, szóösszetételben, szóvon
zatban és más kifejezések alkotásában már a magyar mintának
követése érezhető, mint a hogy magyar mintát ezen tekintetben
PERGOSICS is követett, főleg a jogi és közigazgatási életre vonat
kozó mükifejezésekben. VERES BALÁZS, VERBŐCZT magyar fordí
tója («Magyar Decretom, kit WERES BALAS a deákból tudni illyk
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a5 WEEBEWCZY ISTWAN Decretomabol, melyet tripartitomnak ne
veznek, Magyarra fordítót... Debrecenbe nyomtattatott Eaphael
hoffhalter által MDLXV.) kifejezésének szigorú követését érez
zük PEEGosicsnak pl. ezen kitételeiben:
birfaski lyfzt II. 59 — byrsag lewel (litterse judicales),
cziimerni liifzt I. 6 — czymerekrewl walo lewel (insignia
nobilitaria),
czyele pameti I. 124. 4. — epp elmeyewk (sanse mentis)
dole pofztauifumme I. 60. 7 — a' fommath le tezy (deponere)
dolnyi peruff, ghorni peruff II. 24 — al peres, fel peres
(actor, in causam attractus)
duffno poznanie III. 21. 4 — lewlky efmereth (conscientia)
ghora vynna I. 133. 45 — Jzewlew hegy (promontorium)
ghore vzeti pieneze I. 82. 3 — a' pynzth fel wenny (pecuniam recipére)
glwfzpodq, velika I. 2. 1 — ghofzpoda zafzíauna I. 21 —
nagh-wrak, fzazlos wrak (magnates)
ghufzka II. 30 — Iwdas (perjurus)
hyfniczi I. 110, — hyftvo I. 106 — házas emberek, hazfsagh
(matrimonium)
ghraczke_ megyz fztol I. 14 — ivarmegye fzeke (sedes judicaria comitatus)
oppraidiane kotaamo I. 78. 7. — határ igazgatás (rectificatio metarum)
ochin fziin I. 14. 5 — attyafy (fráter)
tudomana, fzlufenie II. 26. 5. — tudomannak fzolgaltatafa
(inquisitio)
ualluuani lyfzt I. 35, II. 35 — walo lewel, wallaztetel
leivel (litteras fassionales)
vallouati kuaar I. 87. 3 — kart wallani (damnum páti)
varaff polifzki II. 76. 3 — mezew waras (oppidum)
uekouechina I. 25, I. 60. 10 — ewrekfyg (haereditas); vekuechnogha vallouania vchiniti I. 91 — ewrewkke walo wallafokat tenni
vun vallouati grieh el. 16. 4. — (nem lefordított szöveg;
delictum confiteri, a bűnt kivallani)
vun zbyranie dachie I. 93. — az adónak ky fzede^fe (tributaria exactio
zauezek I. 20. 4, zauézanie I. 27. 3. — kewtes (contractus);
na ueke zauezati I. 58. 1 — ewrewkbé el kewthny
zlamenno ruho (< znameno) I. 67. 2 — iegrwba (dotalitium) *)
*) L. KADLEC: Pergosic XXXVI—XLI. és PenHHK; FANCEV: Archív
X X X I I I . 21—22. 1.
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KADLEC szerint nem szabad ezeket a hungarizmusokat mind
PERGOSicsnak tulajdonítanunk; jó részük a XVL század közepe
iáján már általános keletű lehetett, hiszen YRAMECZ is, kinek
Krónikája nem érezteti PERGOSICS hatását, használja pl. a követkevő kifejezéseket: ochin fzün, pofnanié dufse, dole vrechi (a
dole pofztani értelmében), hifnik, hiftvo; más kaj-nyelvjárású em
lékben is találjuk pl. a következőket: graczka megya, ochinfziin,
uekouechina, dolnyi perufs, górni perufs.
A PETRETICS kiadta evangéliumok hungarizmusai közt is
sok az olyan, melylyel már régibb emlékben is találkozunk.
Kaj-nyelvjárási tőből és kaj-horvát képzővel alkotott szók
ban érezzük a magyar kifejezés mintáját vagy a magyar szó
hatását pl. a következőknél:

j akost
(virtus; jak = erős; KÁLDI a virtus-t eró'-vel for
dítja ; KÁROLYinál: hatalmasság; KÁLDI eljárása késztette a fordí
tót arra, hogy a latin szót elemezve, jakost-tol fordítsa) 18, 135,
146, 159; Arfze búdu gibale iákozti nebózke, 3 — K. 9 7 9 : az
egek erei megindulának — Luc. XXI. 2 6 : uirtutes ccelorum —
B. 1: kriposti nebezke; jákozt fnyega vun zhágyafe 171 — K .
958: erő mégyen vala ki 6 belőle — Luc. VI. 1 9 : uirtus —
V. 167: kreposzt — B. 172: kripost
HABD : jakofzt = fortitudo, robur; BELL. ajakofzt synonymái
közt említi a hrabrenoszt-ot is = animi robur; JAMBR. : virtus =
krépofzt; Ak.Rj.: jakost a ddd alatt említi a szónak ezen jelentését.
nazoci
(oko c szem; személyesen, incoram, personaliter'):
72; Vnogi . . . od . . . Chriftufevoga . . . vu Oltarzkom Sakramentu nazocsi bitje . . . nikay niti znaju; el.
PERG. II.

16. 3 : zochi — VERES: fzemyl fzerynt;

BELL.:

nazochi, na ochi = ad oculos, in prsesentia, incoram.
A mai horvátban is : názocan = prsesens, ív. BR.
skvarjati',
skvar enj e (kárhoztatni; kárhoztatás; a
magyar szóhoz hasonlóan a kár = kvar főnévből alkotott ige és
elvont cselekvést jelentő főnév): 80, 277, náyte zkvárjati, i nebudete zkvárjeni — K. 9 5 9 : ne kárhoztajJátok, és nem kárhoz
tattok — Luc. VI. 37 : nolite condemnare, et non condemnabimini — B. 122: ne htite osujevati i ne budete osvjeni; nyega
prédafse veliki Popi . . . na zkvárenje ízmerti 66 — K. 9 8 3 :
adták otet a' fo-papok . . . a5 halálnak kárhoztatására — Luc.
XXIV. 2 0 : . . . in damnationem mortis — V. 47 : na obszüdyenye — B. 104: na osujenje.
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Az Ak.Rj. szerint a szó ezen jelentése a XVIII. sz.-ban
jelentkezik; pedig már PERG. is így használja: I. 86. 2, I. 19.
1, I. 8 1 ;

HABD., BELL.

smoinost
(potestas, hatalom; 12. 1. mócs; e helyett
azonban inkább a latin és a magyar kifejezés mintájára a -tas
és az -alom, -elem-nek megfelelő képzővel alkotott szót hasz
nálja) 3, 86, 118, 142; Szin cflovécsi ima zmofnofzt . . . odpúfcsati grehe, 117 — K. 908; az ember fiának hatalma vagyon. . .
a' bűnök meg-bocfátáfára — Matth. IX. 1 6 : . . . habét potestatem. — V. 9 5 : oblazt — B. 140: oblast
HABD.: moch potentia, potestas'; BELL. zmofnofzt, moguchnofzt; JAMBR. : moch, zmofnofzt
te caj (stádium; ennek kifejezésére használja K. PÁZMÁNYnak egyik nagyon kedvelt szavát: futamat', futamatnyi; fordí
tónk a magyar szó mintájára használ a tecem = futok igéből
alkotott elvont főnevet): Dvá zmegy Vucfenikov Jefufeveh idéhota on izti den vu kaftel, koteri na fezt defzet teefajév dalko
béfse od Jerufalema, 65 — K. 9 8 3 : ketten 6 kőzzűlők azon nap
mennek vala egy . . . kaftólyba, melly hatvan futamatnyi földön
vala J.-től — Luc. XXIV. 1 3 : in spatio stadiorum sexaginta
stadiorum — V. 46 : techajév — B. 104: okb sedam mii; BELL. :
techay cursus 5 . techem "curro'; JAMBR.
se v es eliti,
razveseliti;
v es elit el j (consolari,
Paracletus; vigasztalni, a vigasztaló; vésel 'víf tőből alkotott ige
és nomen agentis) 81, 83, 178; Bakel plácfucsi fzine fzvoje: i
néfze hotela razvefzeliti, 17 — K. 902: B. firatván f i a i t . . . nem
akart meg-vígasztaltatni — Matth. II. 18 : . . . consolari — V.
192: razveszeliti se — B. 12: se utisiti; ako ne odídem, Vefzelitel ne pride kvam, 75: — K. 1003: ha el nem megyek, a5
Vígafztaló nem jő hozzátok — Joann. XVI. 7 : Paracletus —
V. 5 4 : Razveszelitel — B. 111 : duh od utisenja ;
HABD., BELL., JAMBR.

A magyar mintát követi fordítónk a kölcsönösség kifeje
zésében, szószerint lefordítva az egymás elemeit: 11, 60, 65 r
74; Ova vam zapovédam, da jeden drugoga lyubite, 176 — K .
1002: Ezeket parancholom néktek, hogy fzereffétek egy-mást --—
Joann. XV. 17: ut diligatis inuicem — V. 178: dasze lyubéte
med vami — B. 166: meju sobom; I one dva pripovédahota
jeden drugomu 65 — K. 983 : És ők fzólnak vala egy-máfsal —
Luc. XXIV. 14: . . . loquabantur ad inuicem — V. 4 6 : med
szobum — B. 104: meju sobom
A gen. partitivusoak megfelelő unus ex, de, quidam ex, de
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visszaadásában nem követi a latin, hanem a magyar kifejezést:
6, 33, 44, 53, 54, stb. néki zmeg Farifaeufsev, 161 — K. 960:
némelly CÜ F-ok kozzűl — Luc. VII. 3 6 : quidam de Ph. — V,
157 : nekoi Fariseush — B. 65. niki Pharizej ; jeden zmeg J'zlúg,
54 — K. 1005. egy a" Fő-pap fzolgái kőzzül — Joann. XVIII.
2 6 : unus ex seruis — V. 124: jeden szmed szlusbenikov — B.
87: jedan od slug; dva zmegy fzvoich vucfenikov — K. 9 1 0 :
kettőt a tanítványai kozzűl — Matth. XI. 2 : duos de discipulis —
V. 3 : dva z-med Vuchenikov — B. 2. dva od . . . ucenikof
Néhány összetételben, jelzős kifejezésben, terminusban fel
tűnően jelentkezik a megfelelő magyar kifejezés hatása:
oddati
(od- 'tói, -tői, el'; dati 'adni; vendere 5 ); 103, 127,
óddá vfza, kotera ima, 182 — K. 913: el-adá mind a' mie
volt — Matth. XIII. 4 6 : uendidit omnia — V. 160: prodá, B.
175: proda.
PERG. III. 30. 8 : oddanie — VERES : el adás (venditio); I.
21. 4 : odda fzuoiu kerv — Weer arwlaft tezen, HABD., B E L L ,
JAMBR., PLET.

pismo znane c (scriba, írástudó), 21 ; ovo néki zmegy
Pifzmoznánczev rekofse fzami vu fzebe, 117 — K. 907: íme
némellyek az Irás-íúdók közül mődának magokba — Matth. IX.
3 : quidam de seribis— V. 9 4 : . . . z-med Piszczev — B. 140:
niki od pisae
A seriba, írás-tudó kifejezést evangéliumunk sokszor a
német kifejezéshez közeledő módon adja vissza: u Pifzm vucfen,
13; v. ö. u pravde vucfen, 15, 107; Pravdevucfen 114; ez utóbbi
teljesen megfelel a rechtsgelehrt-nék.
dacni
penez
(adópénz; numisma census): Pokafetemi
daefni penez, 125 — K. 922 : Mutafsátok-meg nékem az adó
pénzt -— Matth. XXII. 1 9 : . . . numisma census — V. 102:
peneza dáchnoga — B. 143: dohodni pinez.
Arch. XXXIII. 4 1 .
figovo
drvo (ficulnea, fügefa): Vigyte figovo drévo, 3 —E. 979: Láísátok a5 fügefát — Luc. XXI. 2 9 : ficulneam — V.
2 : Figovo, y vfze drévje — B. 1 : smokvu.
Szószerint fordítja le KRAJACSEVICS a crux-nak megfelelő
keresztfa kifejezést i s :
kri£no
drvo, 264, 296; Ovje Jefus za nafz muke terpel, i na krifnö drévlje fzmert podjel, 217.
krizno
aldov
(keresztáldozat): Bóg ízi bil na krifnom
Aldove, 207.
otec
duhovni,
pastir
duhovni
(lelki atya, lelki

%
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pásztor): zpovédamfze i tebe, Otecz duhovni 2 5 3 ; poftuy Otcze
duhovne, 223; Popévke... Partírom duhovnem . . . zprávlyene, 187.
HABD. és BELL. : otecz duhovni

c

pater spirituális'; BELL. :

pafztir

duhovni Priesters'; pastir dusni 'Seelenhirt', PLET.
sluíbeni
továrus
(conservus, szolgatárs), 123, 157;
pocfne vrafduvati fzvoje Jzlujbene tovarufse 157 — K. 9 2 5 :
verni kezdi a' fzolga-tárfait — Matth. XXIV. 4 9 : , . . conseruos
suos — V. 100: zkupszkisbenik, B. 142 : tovaris
HABD., BELL., JAMBB. : fzknp-fzhiga
(a latin kifejezés szófzerinti fordítása).
sunc eni zhod,
sunc eni z ahod
(oriens, occidens :
napkelet, napnyugat), 20, 21, 22, 2 7 ; oblezk izhágya od fzuncfenoga zhóda, tefze káfe do fzuncfenoga záhoda, 128 — K. 9 2 5 :
a' villámlás ki-mégyen Nap-keletről, és fel tetfzik Nap-nyúgatig —
Matth. XXIV. 27 : . . . ab oriente . . . in occidentem — V. 105 :
od Izhoda — do Zahoda, — BAN.*) 303: od istoka . . . do zapadi
Arch. XXXIIL 44., 46., 47, VBAMECZ krónikájából, HABD.,
BELL., JAMBR., PLET.

stol premenjbe
(váltóasztal): zakay adda nefzi dál
mojeh penéz na ztol premenjbe? 169 — K. 976: miért nem
adtad az én pénzemet a3 pénz-váltó aj'ztalra ? — Luc. XIX. 2 3 :
quare non dedisti pecuniam meam ad mensam? — V . 165: na
terstvo.
8 vet a mati
crkva
(ecclesia, anyaszentegyház): vu koterem dvojem vremene Szveta Mati Czirkva Szvádbe fzlufiti
prepovéda, el. c.
BELL. — A kifejezést V. is használja 208. 1.: Vsze szvétke,
od szvete Matere Czirkve napravlyene marlivo szveti. (Az anya
szentegyház 1. parancsolata.)
Különös figyelemre méltó néhány igekötőnek használata.
FANCEV a XVI. és XVII. századi kaj-nyelvjárási emlékek
ismertetésében (Arch. XXXIIL 47.) kiemeli: «Kurz wollen wir
hier die bekannte pleonastische Bildung des Kajkavischen erwáhnen, wo die Bedeutung eines Verbums oder eines Verbalsubstantivums n a c h d e u t s e h e m V o r b i l d e durch ein
ü b e r f l ü s s i g e s A d v e r b i u m náher praezisiert wird. Die
Adverbia, die in solcher Anwendung vorkommen, sind die folgenden :
dole (zlesti, treti, vreci, pásti, poloziti, obrisavati),
gore (zastopiti, zastoplenje, ziti, vstati, vstajanje, na nebo
posestek)

*) Zadarski i Raninin Lectionar; za stampu priredio MILÁN RESETAR. ü Zagrebu 1894. 254. 1.

*

A HORVÁT KAJ-NYELVJÁRÁS HUNGARIZMUSAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. 6 1

naz ad, n az aj (povrnoti, povracati, zvrnuti, vrnoti se),
noter,
nuter
(vlesti, pojti, idenje),
protiv
(govoriti, psuvati, vstati),
skupa
(spraviti,
sklopiti),
vun (goniti, tirati, zegnati, spaditi, potirati, zlieéi),
v u n ka (ziti) u. s. w.»
Igaz, hogy mindezen igekötőnek a németben hangsúlyos
adverbiumok (ab v. nieder, auf v. ober, zurück v. hinter, ein,
gegen v. entgegen, zusammen, aus) felelnek meg, de az ezeknek
használatában jelentkező pleonazmust a kaj-nyelvjárásban nem
szabad csupán a német adverbium hatásának tulajdonitanunk,
sőt nagyobb mérvben érvényesül itt a magyar nyelv befolyása,
mely PERGOSICS korában, de még PETRETICS idejében is erősebb
volt a német nyelvénél. Hiszen legsűrűbben mutatkozik ez a jelen
ség éppen azoknál az Íróknál, kik magyarból fordítanak s egybe
vetve a fordítást a lefordított szöveggel, rendszerint megtaláljuk
a magyarban a megfelelő igekötőt, melyet íróink — bizonyára
azért, mert még külön határozószónak érzik — még nem írnak
teljesen egybe az igéjével, ha közvetlenül előtte is áll. A magyar
ban is jóval súlyosabb szó ez, mint a szláv adverbium, mely
teljesen egybe szokott olvadni igéjével.
Ha pl. PERGOsicsnál nézzük ezen adverbiumokat, VEREsnél
következetesen meg fogjuk találni a neki megfelelő igekötőt, de
a kifejezés nem lesz mindig olyan, hogy a megfelelő német
kitételben is meglenne a megfelelő adverbium.
Itt csak néhány példára szorítkozunk:
fumme dole nepofztavi, I. 60. 7 — a' l'ommat le nem tezy
(niederlegen),
ghore pouiedani, I. 4. 1. — felyewl meg vagyon irwan,
koteri bi ghore ufztal I. 14. 2 — ha ky uylwan fel emely
magát (sich erheben, aufstehen, Aufstand)
ghore vzeti pieneze, I. 82. 3 — a pynzt fel venny (aufnehmen),
zalofnogha lyfzta maffu bude . . . napreg dati, II. 20. 2 —
az fzalogos levélnek maffat . . . elew adhattya (vorlegen)
on neki íztary lyfzt napred donefze, I. 82. 8. — walamy
regy leweleth hoz elew (vorlegen?)
boiazen, nazlobofzt ... . nazai verghfsi . . . II. 28 — félel
met, gyewlelfyget . . . hatra wethweii . . .
nazad üzleti, I. 61. 4 — hatra wenny (zurücknehmen)
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•
nazad ofztauiufsi, III. 10. 2 — hatra hagywan (hinterlassen)
more van zimyenia zurechi, I. 68 — az iozagnak wrafagabol ky wethety,
uanpouedati Sentenciu I. 31. 1 — az fentencianak ky monda/a,
vun nazuefztiti fze, I. 107. — ky ielentetik,
vun zbyranie dachie, II. 9. 3 — az adónak ky Jzedeje,
vnuter danie lifztno, I. 77 — lewel be adás (einreichen),
Zvoonifze fzuedoki . . . vnuter nepryemliuu, III. 12 —
Kywewl ualo tanok be nem wetethnek stb.
Hasonlóképpen pontos megfelelést találunk, ha a PETBETICS
kiadta evangéliumokat a KÁLDi-féle szöveggel egybevetjük, vagy
az előszó és az «Appendices» ide tartozó kifejezéseit lefordítjuk.
Itt is csak szemelvényekre szorítkozva, kiemeljük a következőket:
dole

;

Ovoje kruh, kije iz neba dole dofsel, 87 — K. 9 9 1 : Ez a"
kenyér, melly az égből fzállott-alá — Joann. VI. 5 9 : . . . ex coelo
descendit — V. 67 : iz Neba dolé je ztüpil — B. 123 : slizal s neba;
Néki cflovek od Jerufaléa idéfse dole vu Jerikó, 108 — K.
965: Egy ember alá-mégyen vala Jerufalemből Jerikóba — Luc.
X. 3 0 : descendit — V. 8 4 : ishel je . . . dolé— B. 1 3 1 : shojase
Zakseus, fsetuy zlezi dole, 132 — K. 9 7 6 : Z. fietve fzálly•alá — Luc. XIX. 5 : descende — V. 107: izidi dele — B. 176:
slizi; u. így 24, 26, 105, 120 s t b ;
náydofe Dete . . . i dole pokleksi molifse nyega, 22 — K.
902 : meg-találták a' gyermeket és le-borúlván imádák őtet —
Matth. II. 11 : procidentes — V. 16: poklekshi — B. 14. padéi
na kolene; egy helyen érezhető, hogy a fordító előtt a le-borul
kifejezés lebeg, noha K. mást használ: Vucfeniki odpadofse dole
na licze fzvoje, 165 — K. 9 1 7 : a tanítványok orczájokra éjé
nek —• Matth. XVII. 6 : discipuli ceciderunt in faciem — V. 35 :
opali jeszu na Meze fzvoje ; BELL. opadam, dole opadam = procido ;
vlézfi vu hifu Farifaeufsevu, fzede dole, 161 — K. 9 6 0 :
bé-menvén a F. házába, le-telepedék — Luc. VII. 36 : discubuit —
V. 157: szelje k'-ztolu — B. 6 5 : sede blagovati;
profzifze Pilatufa, dabifze poterle fzáre nyihove tebifze dole
vzeli, 62 — K. 1007: kerék P.-t, hogy meg-töretnének azoknak
fzárai és le-vétetnének — Joann. XIX. 32 : tollerentur — V. 100 :
dabi sze dole zneli — B. 8 9 : da bi se sneli;
gore :
Dva cfloveka poydozta gore vu Czirkvu, 104 — K. 9 7 5 :
Két ember ménefel a5 templomba — Luc. VIII. 10. ascenderunt —
V. 8 0 : szú zashli — B. 129: uzidose ; hasonlóképen 9, 22, 36,
154. 1.; a kifejezést említik HABD. és BELL. i s ;
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kacfse budu gore jemali, 80 — K. 950: kígyókat véfznek
fel —- Marc. XVI. 18 : serpentes tollerent — V. 5 9 : . . . budu
pretirávuli — B. 114: ce vazimati;
gore fzede ki mertev béfse, 113 —- K. 9 6 0 : fel-űle a ! ki
megholt vala — Luc. VII. 15: resedit — V. 9 0 : szélszí je —
B. 5 8 : usta i sede ; u. így 2, 113, 115. L;
Szin Cflovécsi od mrtveh gore . . . ztáne, 165 — K. 917 :
az ember fia halottaiból fel. . . támad — Matth. XVII. 9 : resurgat — V. 35 : ztáne — B. 3 5 : uskrsne;
ztánete gore, tefze neboyte, 165 — K. 917: Kelly etek-fel,
és ne féllyetek — Matth. XVII. 7 : Surgite — V. 3 5 : ztanete
sze — B. 3 5 : ustanite; u. így: 5, 16, 17, 20, 22 stb. 1.; a ki
fejezést említi HABD. és BELL. is.

poydu . . , na gore ztánjenje fitka, 180 — K. 989: jönek. . .
az életnek fel-támadáfára — Joann. V. 2 9 : in resurrectionem —
V. 180: na goré ztanjanye — B. 182 : u uskrsnutje; HABD., BELL. ;
od zemlye gore zvifsen búdem, 172 — K. 999 : fel-magafztaltatom a' főidről — Joann. XII. 3 2 : exaltatus — V. 173:
izvishen — B. 1 6 1 : uzvisen ;
nazagj :
Idem nazágy vu hifu moju, 42 — K. 967 : Vifzfza-térek
az én házamba — Luc. XI. 2 4 : Revertar — V. 3 7 : Povernemsze -— B. 4 3 : povratiti cu se ;
gdabifze nazágy povracfali, ózta déte Jefus vu Jerufaleme,
23 — K. 954: midőn vifzfza-térnének, el-marada a' gyermek
J. — L u c . II. 4 3 : cum redirent— V. 18: povernulisze jeszu —
B. 15: vrácahu s e : u. így 110, 168. 1.
okoló:
neprijateli . . . okoló vzemu tebe, 103 — K. 997 : ellenfégid kornyul-fognak téged — Luc. XIX. 43 : circumdabunt te —
V. 8 0 : obztréju tebe — B. 128: obastru tebe ;
skupa:
zkúpa zpravivfsi vfze Poglavnike popovzke, 21 — K. 902 :
ofzve gyűjtvén mind a' Papi fejedelmeket — Matth. II. 4 : congre-.
gans — V. 1 5 : zkupzravivshi — B. 1 4 : zkupifsi; u. így 14,
21, 68, 129. 1.; a kifejezést említi BELL. i s ;
v un:
vun izide ov glafz po vfze one zemlyé, 127 — K. 9 0 8 : e5
hír ki-méne egéfz a' főidre — Matth. IX. 2 6 : exiit fáma — V.
104: izishelje — B. 143 : izide ;
Hocfesli da idemo tega vum zberamo? 30 — K. 9 1 3 : Aka
rod-e, el-megyűnk és ki-szedgyűk azokat? — Matth. XIII. 28 : . . .
colligimus — V. 2 5 : poberemo — B. 1 9 : pojdemo poguliti;
vun na zemlyu zlékfi ládje . . . 97 — K. 957 ki-vonyván
a' főidre a' hajókat . . . — Luc. V. 11 : subductis nauibus —
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V. 7 2 : povleknuvshi ládje — B. 125: povezose plavce; B E L L . :
van zhchem c educo 3 ;
ako tvoje oko zpacfuje tebe, zpehnije vun, 175 — K . 9 1 7 :
ha a' fzemed meg-botránkoztat téged, vájd-ki azt •— Matth.
XVIII. 9 : erue eum — V. 1 7 1 : zpehni nye — B. 126: iznemi ga;
vnuter :
vnuter idiícsi vu grob . . . 64 — K. 950: bé-menvén a'
koporíóba . . . — Marc. XVI. 5 ; introeuntes in monumentum —
V. 4 5 : ztuplyujüche vu grob — B. 103: ulizse u greb; u. így
22, 43, 58, 64, 86 stb. 1.; a kifejezést említi BELL. is;
gdabi vnuter nefzli Dete Jefusa Boditeli nyegovi... 143 —
K. 953 : mikor bé-vinnék a' gyermek J-t az ő s z ü l e i . . . — Luc.
II. 2 7 : cum inducerunt puerum — V. 136: kadbi doneszli —
B. 149: uvojahu,
íme BELLosTENEcznek a kifejezéseket gazdagon felkaroló
«Gazophylacium»-a (1740) már kevés ily pleonazmust regisztrál
és VRHOVACZ, bár sok tekintetben még nagyon érezteti a PETRETIC&
kiadta evangélium hatását, jóval ritkábban használja a pleonaz
must okozó adverbiumokat, pedig a XVII. századtól kezdve a
német nyelv hatása a kaj-nyelvjárásban egyre erősbödik. Ez a
körülmény is indokolja, hogy itt inkább a magyar nyelv hatá
sát keressük, ezen kifejezéseket inkább hungarizmusoknak tekint
sük, mintsem germanizmusoknak.
Arra, hogy mily erős volt a magyar nyelv hatása az evan
géliumok fordítójára, vall az a körülmény is, hogy olyankor is
használ ily adverbiumot és a me^-nek megfelelően a na-i, mikor
megfelelőjét KÁLDI fordításában nem találta, holott bátran ott
lehetne. Ily helyek pl.:
Péter opade dole pred kolena Jefuseva, 96 — K. 957: P.
a' J. térdeihez borida (mondhatná: le-borida . . .) — Luc. V. 8 :
pröcidit — V. 7 2 : opál je — B. 125: padé
Nehafznovitoga fzluga zverzete vun vu tmicze zvúnke,
137 — K. 9 2 6 : a' hafzontalan fzolgát veffétek a kűlso fetétíégbe (vessétek ki).
Vu Pravde kayje naptfzano? 107 —• KÁLDI 9 6 5 : A' tör
vényben mi vagyon írva? — KÁROLYI : A' torvényben mi vagyon
meg-írva ? — Luc. X. 2 6 : quid scriptiim est ?
Napifzanoje : Ne five cflovek fzamem kruhom, 38 — KÁLDI
903: írva vagyon — KÁROLYI : Meg vagyon írva: Nem tsak
kenyérrel él az ember — Matth. IV. 4 : Scriptum est.
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Helyenként a szóvonzatban érezhető a magyar kifejezés
hatása:
smilujti
se — nad (misereri alicuius, könyörülni vala
kin) : Szmiluvavfsifze Gozpon nad onem fzlugum...
122 — K. 918;
Könyörülvén pedig az Úr azon a fzolgán . . . — Matth. XVII.
27: Misertus . . . serui illius — V. 100: Szmilu-jűchisze . .-.
szlűgi onomu — HAN. 297. Smilova se . . . sluzi onomuj; BELL. :
fzmiluvatisze zvrhu pajdaffev;
visi
— u (pendet in, függ vmiben; latinizmus magyar
közvetítéssel): Vu oveh dveh zapovedéh vijzi viza Pravda, 116 —
K. 923: E' két parancholatban jűgg az egéfz törvény — Matth.
XXII. 4 0 : In his duobus mandatis uniuersa lex pendet — V. 93 :
zadersavsze — B. 134: stoji
visi — od (függ vmitől; a német kifejezés magyar köz
vetítéssel) : Mertva cfloveka nafzleduju na veké fzáma dela, zla
i dobra; od koterik vijzi vekivecfni ztalis dober i zel drugoga
fzvéta, 293 (BELL. a pendeo vonzatainak kifejezésére figyelemre
méltó idiotismusokat ajánl);
zivi — cim (uti aíiqua re, él valamivel): Szveti Evangeliomi, koteremi fzvéta Czirkva Zagrebecska Szlovenzka okolu
godifcsa po Nedelye te Szvetke five, czímlap: PEEG. I. 14. 3 :
kriuim lüjztom ochiuefzto nu praude fiivu -— VERES : hamys
lewellel tewrwynben nylwan eel; I. 9. 5 : Plemenit cflouek ufzakim Jzuoym imyeniem . . . fzlobodno more fyueti — VERES : A
nemes . . . minden iozagawal fzabadon elheth.
Egyéb a magyarra feltűnően emlékeztető kifejezések evan
géliumunkban még:
dobro
rano (KÁLDI magyaros kifejezésének szószerinti
fordítása): zefselje dobrb rano delavczev naymit vu vinograd
fzvoj, 32 — K. 919: jó reggel ki-méne mívefeket fogadni az 6
szőlőjébe — Matth. XX. 1: primo mane — V. 27. z-pochetka
jutra — B. 19 : u jutro rano;
konec
metnuti
(véget vetni): Szmert vfzemu dobru i
zlu ovoga Szvéta konecz mecfse i polafe, 283.
na pamet
vzeti (észrevenni): ózta déte Jefus vu Jerufaleme, i ne vzefse na pamet Boditeli nyegovi, 23 —• K. 954:
el-marada a" gyermek J. J.-ben és efzekbe nem vevék a' ízűiéi —
Luc. II. 4 3 : non cognouerunt — V. 17: nészu zpazili — B. 1 5 :
ne znahu ;
pazku
no siti
(gondot viselni): na fzvoju dufsu dobru
pazku nofze 246 ; dúfen jefzé . . . pazku nosziti na duhovni návuk,
el.; Arch. XXXIII. 2 2 ; PERG. I. 55. 1 : pafzku nofziti — VERES :
gondot wyselny ; I. 55. 2 : pafzke noffenie — VERES : gond wyselees.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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pred — dati
(valaki elé adni): govorimo . . . ónak i
onemi recsmi, kemije fzvéto Pifzmo i Czirkva Katolicsanzka
pred nafz dajj, el.
spuni
se vrieme
(eltelik az idő; pun = tele, plenus):
zpunilo befse ofzem dnih, 19 — K. 9 5 3 : el-tele'k nyolcz nap —
Luc. II. 2 1 : consummati sünt dies octo — V. 14: zpunilosze
je . . . — B. 1 3 : svrsice se;
tojeto
(azaz, scilicet): Leto dvanatezte Mefzeczév, petdefzet i dva tijedna i jeden den ima, tojeto trizto fzeztdefzét i
pet dnih i blizu fzezt őr, el.; PBRG. I. 2 3 : toie tuo — VERES :
azaz;

HABD., BELL.

v eliko (nagyon, valde, sehr): veliko hafznovito, 260.
visoko
hvaliti
(magasztalni): z-velikem gláfzom vifzoko
hvalecsi Boga, 110 — K. 974: nagy fzóval magajztalván az
Istent — Luc. XVII. 15: magnificans — V. 8 7 : dichechi —
B. 131 : velicajuci
vu oci vreci
(szemére vetni) fivem . . . prez velikoga
greha, kogabimi gde mogel zpogoniti i vu öcsi vercsi, el:
v ruke dati
(tradere, kezébe adni), 135, 145; Dabi ov
nebil hudodélnik, nebitiga bili vrúke dali, 55 — K. 1005: Ha ez
gonofz-tevö nem volna, nem adtuk volna Őtet kezedbe — Joann.
XVIII. 3 0 : non tradidissemus — V. 125 és B. 8 8 : nebiga bili
predali :
vr siti rjec (sermones conferre ; szót, beszédet forgatni);
Kakovefzu te récsi, kotere megy vami verfsite ? — 66. K. 983;
Michoda befzédek ezek, mellyeket kőztetek forgattok? — Luc.
XXIV. 17: sermones . . . confertis — V. 4 7 : recsi . . . imate —
B. 104: raskladete;
z adóst a vcniti
(satisfacere, genugtun, eleget tenni;
latinismus magyar közvetítéssel): Cfimti adda hocfemo zadozta
vcfiniti?

190. — JAMBR.

z a uman priemj
eti (in vacuum, frustra assummere;
hiába venni; latinizmus magyar közvetítéssel): Ne prijemlyi
Imena tvéga Boga za uman ! 222 — Isten nevét hiába ne vedd ! —
V. 207. a teljes kifejezés: Ne primi . . . zahman vu tvoju vilzta —
Exodus XX. 7 : Non assumes . . . in vacuum; assumserit . . .
frustra;
Arch. XXXIII. 46 idézi VRAMECZ krónikájából; MIKL.
EtWb.: — manu.
Ha a régi kaj-nyelvjárás emlékeinek további kiadása és
ismertetése ezen hungarizmusok közül még többről ki fogja derí
teni, hogy már KRAJACSEVICS előtt is használatban voltak, bizo
nyára marad majd akkor is még szép számmal olyan, melyet
tisztán a KÁLDi-féle szöveg hatásának kell tulajdonítanunk.
SZEGED y BEZSŐ.

Zűrjén szövegek.
(Második közlemény.)

B)

Alsó-vicsegdai

szövegek.

15.
1. vaígn olis-vilis sóidat vasitéi.
gvargiain sluíitis. sija
juásis ggéiitni. le(dzisni kujim vo keiig, dir il'i régid voiis gortg
i bai i mam lovjags. i primitisni zev bura', olis sen zev bura'
kujim vo. kujim vo olistas, voiis pgra munni bgr soldat§. puktalisni sili nopjg dgrgm-gaís, denga setisni i prestsáit'féis. etpraviit'sis tui vil§. lun mune i med mune. ve£a-vun voiis. i sog§
voiis. piral§ kabakag, stokan juni. m§d§<s jue, koim§'d§s i nol'pdes
i vite'dgs. denga biri, bidgn juiis. d§r§m pondis vuzavlini i gats,
i nin§m iz kot. bara' medis munni tui vilg. kanava-bgke usg.

15.
1. Élt régen egy Vaszilyij (nevű) katona. A testőrségben
szolgált. Elkéredzkedett vendégségbe menni. Elengedték három
évre. Sokára vagy hamar haza jött és apja meg anyja (még) életben
vannak. És nagyon jól fogadták. Nagyon jól élt ott három esz
tendeig. Három évig él, eljött az ideje, hogy visszamenjen kato
nának. A hátizsákába tettek neki alsóruhát (tkp. inget-gatyát),
pénzt adtak (neki) és elbúcsúzott. Útnak indult (tkp. elindult
az útra). Egy napig megy és még egy napig (tkp. másodikat)
megy. Egy hét telt el (lett; tkp. jött). És bánkódás fogta el
(tkp. bánatba jutott). Bemegy a kocsmába, egy pohár (pálinkát)
inni. Második pohárral iszik, harmadikat meg negyediket meg
ötödiket. A pénze kifogyott, mindent elivott. Az ingét kezdte
eladogatni meg a gatyáját, és semmije se maradt. Megint útnak
5*
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UeíUini oz vo. «att§ — sug — smert primit§. vot l'esakli me
sluMta kujim vo, jeígli stokan menim mit't'sas.» vijdzgdg, lökte niv.
«zdrastvui — sug — vasi l é i, mii ten — sug — kolg f» — «a
vot — sug — me l'esakli slu£ita kujim vo giik stokan vina vilg.»
seit'sas niv kiskis zepéis vina i stokan§ kistis i vasiléi
juiis,
v as il'é i juiis i UeUsis. «§nijur oz vis menam», sug. «on-g Zaláit
mgdgs juni?» juiis mgdgs. «no koimg'dgs on-g Zalait? — vot,
su§, te i mun. voas pos. i pos-vodz levői vilas tui-tr§pa i sija
trepain te mun i sen voas dom, kamennaja polata. te — sug —
déúga in bőst, me afóim minta.*
2. munis i voiis kamennaja polata kujim-suda. piris domg.
ne-kod abu. a sen paié lontiég. i seni pais-vodz doras ulgs no seni
skap. «no mii setgn kar ni mgdah) voiis starik. nno — sug —
zdrastvui, vasiléi!»
vasiléi
suiis : «zdrastvui, dedusko l me
— sug —- dedusko, medási kujim vo teZe stokan vinais. vai-zg

indult. Egy árok mellé esik. Fölkelni nem bir. «Jaj, — mondja —
meghalok (tkp. a halál fogad). Lám, (akár) erdei manónak
szolgálok három esztendeig, ha egy pohár (pálinkát) ad nekem».
Körülnéz, egy leány jön. «Adjon Isten — mondja — Vaszilyij,
mi kell neked?» mondja. — «Hát — mondja — én (akár) erdei
manónak szolgálok három esztendeig egy pohár pálinkáért*).
A leány rögtön pálinkát húzott ki a zsebéből és pohárba töl
tötte és Vaszilyij ivott. Vaszilyij ivott és fölkelt. «Most nem fáj
a fejem», mondja. «Nem akarsz még egyet (tkp. másodikat)
inni?» Még egy (pohárral) ivott. «Nos, harmadikat nem akarsz-e?
— Hát — mondja — te menj. Jön majd egy híd. Es a hídfő
től balra van egy ösvényút és azon az ösvényen menj és ott
jön majd egy ház, egy kőpalota. Te — mondja — pénzt ne
fogadj el, én magam fizetlek majd».
2. Ment és jött egy háromemeletes kőpalota. Bement a
házba. Senki sincs (ott). De a kemencze ott be van fűtve. Es ott
a kemencze eleje mellett egy szék van meg egy szekrény van. «Nos,
mit fogok én ottan csinálni ?» Jött egy öreg ember. «Nos —
mondja — Isten hozott, Vaszilyij!» Vaszilyij mondta: «Isten
hozott, nagypapa! Én — mondja — nagypapa, elszegődtem
három évre egy pohár pálinkáért. Adj nekem — mondja —
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— su§ — rabota mem mii-k§.» setis sili rabota d'edusko pats
lontini. uetja — sue — i lonti zev jonain, med oz kus. te —
su§ — vasiléi,
tan ov. me — su§ — vo og voli te dor§. a
juan-éojan, sen skap i skolko ugodno, sen ju i soi.»
juiis, sojis i olis vo. volis vo i d'edusko voiis. «zdrastvui,
vasiléi!
ku^sgma te ola'n ?» — nme — su§ — ola zev bura.» —
«te-koid kazak iz sedli/v>*•— «o» te-koid k§zaiin iz sedli-na mem*,
Vasiléi
suiis. <mo, me bar a' muna §ni i god og voli. a te —sue — ov.»
bara' vo olis. d'edusko voiis• bara\ vzdrastvui,
vasiléi!
ku,ts§ma ovlan ninh) — «a mii me og ov tani, juni-soini dgvel.n
— «mii, su§, te-koid kazak mem iz sedli nem-na.* a vaéile'i
sue:
«te~koid k§éaiin menim iz sedli.)) — «me — su§ — bara' muna,
m§d tája luned'é og voli.»
bara' vo olis vasiléi.
d'edusko bara' voiis vidlini, vidlini.
«zdrastvui, v asiléi!
ku^sgma — sue — n i n ola'n H
vasiléi
valami munkát». Adott neki az öreg munkát, a kemenczét
fűteni. «Ezt — mondja — fűtsed nagyon erősen, nehogy ki
aludjon (a tüz). Te — mondja — Vaszilyij, maradj (tkp. élj)
itt. Én — mondja — egy évig nem jövök hozzád. De étel-ital
(tkp. ital-étel), ott van egy szekrény, és igyál meg egyél ott, a
mennyi tetszik».
Ivott, evett és élt egy esztendeig. Eltelt (tkp. eljött) az év
és jött az öreg. «Adjon Isten, Vaszilyij! Hogyan élsz te?» —
«Én — mondja — nagyon jól élek (vagyok)». — «Hozzád ha
sonló munkásom még nem akadt!» — «Te hozzád hasonló gazdám
meg nem akadt még», mondta Vaszilyij. «Nos, én most megint
elmegyek és egy évig nem jövök. Te meg — mondja — élj».
Megint egy évig élt. Megint eljött a nagypapa. «Adjon
Isten, Vaszilyij! Hogyan élsz már?» — «De mit ne éljek én
(azaz: miért ne érezzem magam jól) itt, enni-inni elég van».—
«Mit — mondja — hozzád hasonló munkásom még sohasem
akadt». Vaszilyij meg mondja: «Hozzád hasonló gazdám nem
akadt». — «En — mondja — megint elmegyek, a másik ilyen
napig nem jövök (mához egy évre jövök)».
Megint egy esztendeig élt Vaszilyij. Az öreg megint eljött
meglátogatni, körülnézni. «Adjon Isten, Vaszilyij! Hogyan •—
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su§: «ola zev bura, dedusko.it vasil'éi
sug: nmem — su§ -—
munni kole soldat§. vremja voiis.)> — nmem — su§ — iz sedlivli te-koid molod'et's-kazak.n —• na te-koid kgzaiin iz sedlivli»T
vasil'éi
su§. na mi vermam vid'éni tene nem. — no — su§ —
vasil'éi,
munim-ée. r§stset ten kovmas.» bostis d'edusko kujim kl'ut's.
ktutsjas bostalis, vostis amba'r-§}d'£es. sen nasipngi irggn-dehga.
«vasiléi,
bőst, miipta kol§!» — «mii — su§ — kara denganash> — nté§lk§v§i bidlain U§lk§v§i. lok-£§ — su§ -— m§dla§
munam.v — ntaj§ — su§ -— s§kid tui vilin novl§dlini.» amba'r-ej%z§s
vostis, — nasipnei ezis d'énga. nno, vasitéi,
bőét, mij,Dtakol§!»
— tmii — su§ —• me dengaala ? taj§ puktini sekid, koknidd£ik§s.» amba'r vostis, koimfd§snin. amba'r-g^d'zgs vostis. seni
nasipnei kabala-dénga. nno, vasit éi, — sue — bőst, miiüta
kole!» — nmii — su§ — me dengaala? ketdse kabala-d'énga,
abu bur tui vil§.r> — nno — sue — vostlam — su§ — bar a'
amba'r.» vostis §tdrz§s, nasipngi zarniia d'énga. nmiÍDta kole —
mondja — élsz már?» Vaszilyij mondja: «Nagyon jól élek,
nagyapám*). Vaszilyij mondja: «Nekem — mondja — el kell
mennem katonának. Eljött az ideje*. — «Nekem — mondja —
nem akadt hozzád hasonló munkáslegényem». — «(Nekem) meg
hozzád hasonló gazdám nem akadt», mondja Vaszilyij. — «De
mi egész életeden át el tudunk téged tartani. — Nos —
mondja — Vaszilyij, menjünk. Neked leszámolás (fizetés) kell».
Az öreg három kulcsot fogott. Fogta a kulcsokat, kinyitotta a
raktár ajtaját. Ott egész rakás (tkp. föltöltött) rézpénz van.
«Vaszilyij, végy, a mennyi kell!» — «Mit — mondja — csi
náljak a pénzzel?)) — «A rubel mindenütt rubel. Gyere hát —
mondja — menjünk máshová.» — «Ezt — mondja — nehéz
az úton vinni». Kinyitotta egy raktár ajtaját — egész rakás
(tkp. felhalmozott) ezüstpénz. «Nos, Vaszilyij, végy, a mennyi
kell!» — «Mit — mondja — csinálok én a pénzzel ? Ezt nehéz
elhelyezni, könnyebbet)). Kinyitott egy raktárt, már a harmadikat.
Kinyitotta a raktár ajtaját. Ott egész rakás papirospénz. «Nos,
Vaszilyij, — mondja — végy, a mennyi kell!» — «Mit —
mondja — csinálok én a pénzzel ? A papirospénz megázik, nem
jó az útra». — «Nos — mondja — nyissunk ki — mondja —
megint egy raktárt». Kinyitotta az ajtót, egész rakás aranypénz.
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sue — feos'í/» — nmen nin§m oz kol, mii me d'éúgaalah) — «wo,
§tik raz me ten bur kara.a — «káét§da.»
3. prgstsditísis i muni va£ tuj§d-trepa§d ber i péti i^dzid
tui vil§. mgdis munni. jur pondis visni, a dénga abu. «vot —
sue — kábák voas. mijén me pokmetiíisa ?» pukéis
kuriiiéini
kanava-b§k§. «ok — sue —• btdd' pgrjalis /»
vifágdg, niv lökte, niv voiis si dőre. uzdrastvui — éne —vaéiléi!
mii te majití'éan? na, me ten séta kesetok. no — su§
— me —• su§ — k§r§h'vna. vot me ten loa baba. na-£§ imjann§i iéun-kits. me — su§ — tela vola das-kik kara'b§n. a eni abu
leéid gorte munni. no te — su§ — mun karé da glavn§i trakíire
i zanimdit med dona pat'e'ra.v
no, pr§stsdiitéisni. k§r§to'vna muni gort§, a vasitéi
muni
trakür§ kar§. judéis, keni glavngi traktir i k§£aiinlis, traktirstsiklis, jualis:
«kutts§m paíe'ra tenad vijim? dona§s vijim?» —«Á mennyi kell —- mondja — (annyit) végy!» — «Nekem
semmi se kell, mit csinálok én a pénzzel ?» — «Nos, egyszer
én jót teszek veled (tkp. neked)». — «Hivlak majd».
3. Elbúcsúzott és ment a régi ösvényen vissza és kijutott
az országútra. Kezdett menni. A feje elkezdett fájni, de pénze
nincsen. «Lám — mondja — jön egy kocsma. Mivel erositem
magam a mámor után?» Leült az árok szélére dohányozni.
«Jaj — mondja — (az) a szajha becsapott!))
Körülnéz, egy leány jön. A leány odajött hozzá. «Adjon
Isten — mondja — Vaszilyij! Mit szomorkodol ? Nesze, én egy
pénzes zacskót adok neked. Nos — mondja — én — azt
mondja — királyleány vagyok. Lám, én a feleséged leszek.
Itt van az én névbetűs gyűrűm. Én — mondja — tizenkét
hajóval jövök érted. De most nem alkalmas hazamenni. Te
meg — mondja — menj be a városba és a legnagyobb foga
dóba (tkp. főfogadóba) és vedd ki a legdrágább kvártélyt».
Nos, elbúcsúztak. A királyleány hazament, Vaszilyij meg
vendégfogadóba ment a városba. Kérdezősködött, hol van a
főfogadó és a gazdától, a fogadóstól, kérdezte: «Milyen kvárté
lyod van neked? Vannak-e drágák?» — «Hát — mondja —-
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Kvot — sug — menam vijim sto rubleja pat'e'ra. vijim i tiédjáa
rubl'eja pate'ra.» -— «vot, Igéid tája pate'ra.»
4. setíég i piris sóidat v a s i l'é i, pat'erag. pondis juni-soini,
kodi med dona juan-sojan. tglis loii. no trakürstsiklen baba pondis süni: «tája — sug — d'énga iz pirtli, mijén pondas mintisni ? sinél' kissema. mijén tája medas mintisni ? kgn déngais
tal§n véli ? ne-kujsgm baga£ i iz v§v. mun-ég, kaili, sili-dínas
setav.)>
t'semedan bostis trakűrstsik i kajis. «wo — sue — zdrastvui,
vasil'éi!
me — su§ — nuéddUUa déngais. mii-k§ on-§ vermi
setni d'énga ?» — «<x me — su§ — tgda, derlga kol§. a mijgn
led'tsgdan d'énga ?» — «a vot — su§ — t'sgmedan vijim menam.»
— «una-g tgrg tatUg dénga ? mun — sug — te kor babaidlis
kul'-mesek.»
a traktírstsik jursg gií karis (gizjedis). led't'sis baba dorg.
baba jualis: asetis-g d'énga ?» — «kul'-mesgk korg.n baba sug:
«sili-dinas setav/ kuttsgm silen d'énga? ningm iz pirtli, úe-kujsem

nekem száz-rubeles kvártélyom van. Van ezer-rúbeles kvárté
lyom is». — «Nos, jó (lesz) ez a kvártély*).
4. Oda be is ment Vaszilyij katona, (abba) a kvártélyba.
Kezdett inni-enni, a mi a legdrágább ital-étel. Elmúlt egy hó
nap (tkp. egy hónap lett). Hát a fogadós felesége kezdte mon
dani : «Ez — mondja — pénzt nem vitt be, mivel fog ő fizetni?
A köpenyege el van nyüve. Mivel fog ez fizetni? — Hol volt
ennek a pénze ? Nem is volt semmi poggyásza se. Menj hát,
menj föl, üsd nyakon».
Á fogadós fogott egy uti ládát és fölment. «Nos —
mondja — adjon Isten, Vaszilyij! Énnekem — mondja —
szükségem van pénzre. Nem tudsz-e valami pénzt adni?» —
«De én — mondja —: tudom, (hogy) kell a pénz. De miben
(tkp. mivel) fogod a pénzt levinni ?» — «Hát nézd csak —
mondja — van egy ládám». — «Sok pénz fér-e ebbe bele ?
Menj, — mondja — kérj a feleségedtől egy gyékényzsákot».
A fogadós megvakarta a fejét. Lement a feleségéhez. Az
asszony kérdezte : «Adott-e pénzt?» — «Egy gyékényzsákot kér».
Az asszony mondja: «Üsd nyakon! Micsoda pénze van neki?
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bagaz.)> — «no, davai!» sug. a baba oz éet. pinalis muzikgs.
vajis bar a' krupié atka-mesgk, sibitis traktirsUikli mesgk nir-vomas.
trakíirstsik bostis mesgk. kajis vasil'éi
dor§. «vajin-g
mesgk?)) — «vot — sug — vaji.» — «vot — sug — tajgn
pozg ledtsgdni dénga.)) i bostis v asil'é i mesgk i muni komnatag.
trakal da trakal — déneg, zoloto, vot takoi vorok! pondis Igdni
meégkg dénga i leptilg. sgkida tája log. vit pud sevtis. petkgdis
trakűrstsikli. «no, na-íg, ledUgdh)
5. bostis trakíirstsik, oz vermi, kidé-kg v a s it éi ottsalis leptini
i trakíirstsik ledísgdis mesgk i baba'li sibitis. «mU — sug — iz
sgvtgma mesgkg ? me suli ten kiminis : sili-dinas setav! da mii —
sug — raéli mesgk, mii puktgma ?» i razis mesgk baba i kistis
dénga. zoloto (zarniia dénga) i(dzid vorok loii. aoi — sug —
tája ozir velgma vasiléi/
kgn — sug— tajg déngasg pirtema?
úeku^sgm bagaz iz vgv silgn.n
gtik niv vgli trakíirstsiklgn. «taja-kg i miiansinim nivnimg

Semmit nem vitt be, semmiféle poggyászt". — «Nos, adj!»,
mondja. De az asszony nem ad. Szidta az urát. Megint
liszteszsákot hozott, a zsákot a fogadósnak az arczába dobta.
A fogadós fogta a zsákot. Felment Vaszilyijhoz. «Hoztál- e
zsákot?» — «íme — mondja —, hoztam». — «Lám — mondja
-— ebben (tkp. ezzel) lehet pénzt levinni*). És fogta Vaszilyij a
zsákot és bement a szobába. Eázta, rázta (az erszényt), — pénz,
arany, ekkora rakás ni! Kezdte a pénzt a zsákba rakni és fel
emeli. Ez nehezen megy (tkp. lesz). Öt pudot rakott bele. Ki
vitte a fogadósnak. «Nos, nesze, vidd le!»
5. Fogta a fogadós, nem bírja. Valahogyan Vaszilyij segí
tett felemelni és a fogadós levitte a zsákot és odadobta a fele
sége elé (tkp. -nek). «Mit — mondja — követ rakott a zsákba?
Hányszor mondtam én neked : 'Üsd nyakon !' De mit — mondja
— bontsd föl a zsákot, mit tett bele?» És az asszony fölbon
totta a zsákot és kiöntötte a pénzt. Az arany (aranypénz) nagy
rakás lett. «Ejnye — mondja — gazdag lehet ez a Vaszilyij!
Hol — mondja — vitte be ez a pénzét? Semmiféle poggyásza
nem volt neki».
A fogadósnak volt egy leánya. «Hogyha ez elveszi a mi
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vajas, mi-koid ozir karin oz lo. a bidtsamais ovl§. kole kidz-k§
setni nivnim§ ta saj§. bidísamais ovl§.» traktirstsikli su§ baba:
«mi — sue — karám sili bankét as kosta vilg. miian juan-éojan
oz kov bostni, aslanim vijim. vot — sue — po parje t'sukartam
niv da zon iz gospod. mun, te juav vasil!éilis,
prinimáitg oz sija.
a assinim mi nivnimg lesedam tontsuitni v asil'éik§d.»
6. muni traktirstsik vasiléi
dorgjuavni:
<mo — su§ —
vasiléi,
te denga setin miian ima. mi karám vejserinka. niv da
zon t'sukartam iz gospod po parje tontsuitni. te véséVitíéi, tom
mort.» — <d§sid z§v», vasiléi
suiis trakiirstsikli. a traktirstsik
led'isis i baba'li vistalis. i baba tsektis publikuitni.
publikuitis. kor-k§ voiisni sija t'sas§. biden UukaríUisni. i trakt'irstsiklen niv tsets kajis i puksisni juni-soini. kor-k§ juisni-sojisni
naja. UetUisni. pondisni tontsuitni po parje. a trakürstsiklen niv

leányunkat, hozzánk hasonló gazdag nem lesz a városban. De
mindenféle szokott lenni. Valahogy ehhez kell adnunk a leá
nyunkat. Mindenféle megtörténik.)) A fogadósnak mondja a fele
sége : «Mi — mondja — lakomát adunk (tkp. csinálunk) neki
a saját költségünkön. Nekünk italt-ételt nem kell vennünk, ma
gunknak van. Lám — mondja — párosával hívunk meg (tkp,
gyűjtünk össze) leányokat meg legényeket az urak közül. Menj,
kérdezd meg Vaszilyij tói, elfogadja-e ő vagy nem. De (úgy) ren
dezzük, (hogy) a magunk leánya Vaszilyijjal tánczoljon».
6. A fogadós odament Vaszilyijhoz megkérdezni: »Nos —
mondja — Vaszilyij, te sok pénzt adtál nekünk. Mi esti mulat
ságot rendezünk (tkp. csinálunk). Leányokat meg legényeket
hívunk meg úri családokból (tkp. az urakból) párosával, hogy
tánczoljanak. Mulass, fiatal ember». — «Nagyon helyes», mondta
Vaszilyij a fogadósnak. A fogadós meg lement és elmondta az
asszonynak. És az asszony meghagyta neki, hogy közhírré tegye.
Közhírré tette. Valamikor megjöttek arra az órára. Mind
összegyűltek. És a fogadós leánya szintén fölment és leültek
inni-enni. Valamikor vége volt az evésnek-ivásnak (tkp. meg
ittak, megettek ők). Fölkeltek. Elkezdtek páronként tánczolnL
Azonban a fogadósnak a leánya és Vaszilyij az asztalnál ülnek

ZÜEJÉN SZÖVEGEK.

75

da vaéil'éi
pukalgni pizan sajin kiken, niv suiis v aéilé ili : <mo,
miian pára abu tek§d. vai i mi pondam tontsuitni tek§d.»
pondimi naja tontsuitni to£e. kor-ke. tontsuiítéis. a
vaéitéi
da trakiirstsiklgn niv kikgn kolini. a trakiirstsiklgn niv jgtkis
v aéiléjgs,
koikalánis zirgdis. «ak te, johu vasúmat!))
vaéitéi
j§tlalis nilgs traktirstsiklié.
7. led'íéis mamis, jualg: nku^éema sib§dg h> — «mat§ oz
éib§d.» — (tvot — mamis su§ — esten vijim volsebnifóa, miinebud' oz-e verme leégdni ? na-£e sto rubtei (t'éelkgvei), na, denga
miian una. i(dzid-g sto rubtei ? sija miianéinim nivnimg vajas,
mi-koid ozir ne-kod oz lo karin.»
tsektis doidjavni pára vgv kufóarli. nivkgd munini volsebniféa ordg, mii-nebud' Igsgdas. kor-kg voiisni i piris. i tgdis traktirstsiklié niv i jualis: «mw moggn te voiinlv —- «a vot, miian
vijim postojal'eté. sija med meng vajas, mii-kg on-g vermi Igsgdni?
na éo Uglkgvei ten.» — «& te abu nevesta sili, a silgn nevesta
ketten. A leány szólt Vaszilyijnak: «Nos, nekünk kettőnknek
nincsen párunk (tkp. nekünk nincs párunk veled). Eajta, mi
ketten is kezdjünk tánczolni (tkp. mi is kezdünk tánczolni
veled)».
Elkezdtek ők szintén tánczolni. Valamikor vége volt a
táncznak. De Vaszilyij meg a fogadós leánya ketten maradtak.
A fogadós leánya meg meglökte Vaszilyijt, a lócza felé nyomta:
«Ejnye te,
!» Vaszilyij ellökte a fogadósnak a leányát.
7. Lement az anya, kérdezi: «Hogyan fogad?» — «Nem
enged magához közel». — «Hát — mondja az a n y a — ott van
egy javasasszony, nem tud-e valamit csinálni? Nesze száz rubel,
nesze, nekünk sok a pénzünk. Sok-e (tkp. nagy-e) száz rubel?
Ha ő elveszi a mi leányunkat, hozzánk hasonló gazdag senki
se lesz a városban».
Megparancsolta a kocsisnak, hogy két lovat fogjon be.
A leánynyal a javasasszonyhoz mentek, (hogy) valamit csinál
jon. Valamikor odaértek és bement. És megismerte a fogadós
leányát és kérdezte: «Micsoda ügyben (tkp. ügygyei) jöttél?» •—
«Hát nézd, nekünk van egy lakónk. Az hadd vegyen el engem.
Nem tudsz-e valamit csinálni? Nesze neked száz rubel». — «De
te nem vagy neki menyasszonya, az ő menyasszonya királyleány.
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korol'o'vna. sila voasni das-kik kara'b§n. a me tenid nin§m og
vermi karni.v
muni'ni gorte, voiisni, mamii vistalis. «a kidz oz vermi?
asiv nu kik-so ís§lk§vei. mii-ke l§s§das.»
asiv vod'é tset'tsis. kuttsarli tsgktis doidjavni pára vev i
muni'ni bara'. i bara' vo'iisni. jualis volsebnijléa babuska: «mii
mog§n voiin te me doreó'zh) — «a vot, tgritja delagn voii. na
ta-vun kik-so tselk§v§i. mii-ke on-§ vermi les§dni?» — «me og
vermi ninem, te on lo baba sili. sil§n nevesta koroto'vna, sila
voasni das-kik kara'b§n.»
ber muni gort§ mam dor§. mamii vistalis. «na, asiv nu
kujim-soes.»
8. asiv vod'é UetUisni, bara' voiisni. volsebnijsa jualis :
«mii mog§n te voiin bara'h* -— asid'é i sid'é. bara vaí d'ela§n.
ta-vun na kujim-so Uelkev§i.» no sija setis volsebn§i proto£. «a
tája kor led'tsas pristan§, beras-k§ t'sukedan, sija kol'g pristane,
a ten§ vajas-e, oz vai, og t§d me. séssa me kami og vermi
0 érte tizenkét hajóval jönnek. Én azonban nem tudok neked
semmit se csinálni».
Hazamentek, megérkeztek, elmondta az anyjának. «De
hogyne tudna (dehogy nem tud)! Holnap vigy kétszáz rubelt.
Valamit fog csinálni».
Másnap korán felkelt. A kocsisnak megparancsolta, hogy
két lovat fogjon be, és megint elmentek. És megint odaértek.
Kérdezte a javasasszony: «Micsoda ügyben jöttél te énhozzám?*)
— «Hát nézd, a tegnapi dologban (tkp. dologgal) jöttem. Nesze
kétszáz rubel. Nem bírsz-e valamit csinálni?*) — «Én nem bírok
semmit se (csinálni), te nem leszel neki felesége. Az ő meny
asszonya királyleány, ő érte tizenkét hajóval jönnek majd».
Visszament haza az anyjához. Elmondta az anyjának.
«Nesze, holnap vigy háromszázat)).
8. Másnap korán fölkeltek, megint odajöttek. A javas
asszony kérdezte: «Milyen ügyben jöttél megint?» — «így meg
így (tkp. úgy). Megint a régi dologban. Ma nesze háromszáz
rúbelw. Az meg egy varázstűt adott neki. «A mikor ez lemegy
a kikötőhöz, ha beszúrod a hátába, ő a kikötőben marad, de hogy
téged elvesz-e, nem vesz-e, nem tudom én. Ezenkívül semmit
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ninem. a te mun, i prinimditas-k§ vasil'éi,
te lakéi bőst da lakéi
oz-e vermi Uukgdni protoz, pri?íimáitas-k§ lakej§s
vaéil'éi?»
muni'ni gortg, viétalis mamisli. i trakürstsik kajis juavni
vasi l'éilié : «no vasi léi, mi, v asil' éi, boétam lakéi as kost
vil§.)) trakürstsik boétis vaéil'éili
lakejes.
lakeiked olisni zev bura. olisni i vetle'ni guUditni kar vil§.
pera voiis munni. lakéi jualis vaéil'éilié:
o-men poze-e. ledíéivni
pristaneh)
vasiléi
suiis «poze» lakeili. i led'Uisni kik§n.
pr§stsáittsis trakt'irstsikked i baba'isk§d i nilisk§d i muni'ni naja
kiken pristang. ad'dzisni, lökte das-kik kara'b. lakéi suiis
vasil'éili: <ivai — sue —• kuritam d'l'd pr§stsenne». i puksisni naja'.
sija protoí Uuk§dis beras. unmovsis vasil'éi.
voiisni das-kik kara'ba. i das-k%k niv petis kara'bis. i koréi'sni v asil'éj§s. i jadsni
pondisni sid'é: «kod-k§ ad'd'éili'nnid-§ gé(ti§m salda'tes ?» sen vistalisni pristanin: uad'd'éilim. §ni véli vetl§dl§n%y>. koréi'sni, kor
éi'sni, ad'd'zi'sni: v aéil éiuég. i iz vermini téuksavni v aé il!éj§s.

se tudok csinálni. Te azonban menj, és ha elfogadja Vaszilyij,
fogadj egy inast, és az inas nem bírja-e a tűt (beléje) szúrni,
ha Vaszilyij elfogadja az inast ?»
Hazamentek, elmondta az anyjának. És a fogadós fölment
megkérdezni Vaszilyijtól: «Nos, Vaszilyij, mi, Vaszilyij, inast
fogadunk a magunk költségén». A fogadós inast fogadott Vaszilyij
mellé (tkp. -nak).
Az inassal nagyon jól éltek. Éltek és mennek sétálni a
városba. Eljött az ideje, hogy elmenjen. Az inas megkérdezte Va
szilyijtól: «Nekem le lehet-e mennem a kikötőhöz?» Vaszilyij
mondta az inasnak: «Lehet». És lementek ketten. Elbúcsúzott
a fogadóstól meg a feleségétől és a leányától, és mentek ők
ketten a kikötőbe. Látták, tizenkét hajó jön. Az inas szólt Vaszilyijnak : «Eajta — mondja — szíjunk egyet búcsúzóra*. És
ők leültek. Az a tűt beszúrta a hátába. Vaszilyij elaludt. Tizen
két hajó jött. És tizenkét leány jött ki a hajóból. És keresték
Vaszilyijt. És elkezdtek így kérdezősködni: «Látott-e valamelyiktek olyan katonát?» Ott mondották a kikötőhelyen: «Láttunk.
Most jártak (itt)». Keresték, keresték, meglátták: Vaszilyij alszik.
És nem tudták Vaszilyijt fölkelteni. A királyleány levelet í r t :

78

FOKOS DÁVID.

korolo'vna giZis pisme: «te — sug — a(t'éid as koknad meng
koré. me teng koréi, i atíéid t§dan.»
9. naja nivjas mu'nini bgr kara'ben. lakéi protoí kiskis
vaéitéüié.
v asil'éi
saidmis i íéetísi. vi^'éedlis, kara'h gdva
tidale more vilin, pondis bgrdni. mgdis munni podgn more dorti,
b§kti pisjini. kara'b voéis sin ulié i v aéitéi puksis kuritni. sija
zepg k[i éujis, etja piémg sedi. lid'd'is sije, korolo'vnalgn giégma:
njezgl'i éaláitan, gni as koknad ajsid koréi* i lid'd'is i muni
bara' vasil'é i votd£§..
zagranitísag meded't'ég tgrguitni kupet'é. nagruzitema tgvar.
v aéitéi jualis: «bostannid-l'i kar a'be mene ati on?» — «a vot
— sue — eni kezaiin miian abu. vot ngrgvit, t'éas voas.»
viidégdeni, lökte kgzaiin. i voiis kezaiin. vasiléi
jualis:
uprinimditan-e mene kara'be ? me — sue — verma lőni roboínikgn i d'énga éetni verma.» kgzaiin boétis v aéil'éjgs karabag. «una
— sug — tenad bagaz ?» — «menam — sug — ningm abu.»

«Te — mondja — magad keress engem a magad lábával. Én
kerestelek téged, magad is tudod».
9. Azok a leányok visszamentek a hajón. Az inas kihúzta
a Vaszilyij tűjét. Vaszilyij fölébredt és fölkelt. Körülnézett, a
hajó alig látszik a tengeren. Elkezdett sírni. Elkezdett gyalog a
tenger mellett menni, mellette futni. A hajó eltűnt szeme elől
(tkp. alól) és Vaszilyij leült dohányozni. Kezét bedugta a zse
bébe, megkerült (kezébe akadt) ez a levél. Olvasta azt, a király
leány írta: «Ha (keresni) akarsz, most a magad lábával magad
keress!» És elolvasta és megint tovább (tkp. előre) ment
Vaszilyij.
Külföldre készül kereskedni egy kereskedő. Az áru fel van
rakva. Vaszilyij kérdezte: «Fölvennétek-e engem a hajóra vagy
nem?» — «Hát nézd — mondják (tkp. mondja) — most nincs
(itt) a mi gazdánk. Hát várj, mindjárt jön».
Körülnéznek, jön a gazda. És odajött a gazda. Vaszilyij
kérdezte: «Fölveszel-e engem a hajóra? Én — mondja — mun
kás lehetek (tkp. tudok lenni munkásul) és tudok pénzt adni».
A gazda felvette Vaszilyijt a hajóra. «Sok poggyászod van?»
mondja. — «Nekem — mondja — semmim sincs».
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i vasiléi
s§lis karaba§. otpravitísisni karabagn. etja kara'b
éedi razboiríitskei saikag. i voitir bidgn vag siblalisni. i
vasitéi
suiis razboinikjasli:
ameng in sibitg vag. me tikgd-zg ponda sluzitni, óvni*. — «uoí -— sug — kapita'nli suam, viétala'm*. i
kapita'nli vistalisni i kapita'n kőris as d'inas vitd'égdlini. He —•
sug — okoűtan mikgdh) — nme — sug — okotita*.
10. i kapita'n primitis vaéil'éjgs.
i munini ostrov vilg.
kara'bis tgvar vigruzitisni i kara'b vgitisni vag. vasiléi
pondis
óvni nakgd. mortgs vini itt grabitni v a s il é i pervgi. i tubitis kapi
ta'n v aéil'éjgs jona. i kapita'n puktis as bgrüis mgdg.
pondisni óvni. mgdgd!ísisn% ggéütni kapita'n mgd razboiúitskgi éaikae, a vasitéjgs
kolis ostrov vilin kgéaiing i bidgn setis
sűi ostrov vilin, naja munini agstitni kara'bgn.
vasitéi
muni voi-vilas. mgd lun ritiv-vilas muni. bara'
muni ritiv-voi viv. muas pondis kivni voitir-si. «mii tan, kujégm
voitir ?» v aéiHé i jualg. a sensiásisni:
uplennikjasv. — «me pg
És Vaszilyij fölszállt a hajóra. Elindultak a hajóval. Ez a
hajó egy rablóbanda elé került. És az embereket mind a vízbe
dobálták. És Vaszilyij szólt a rablóknak: «Engem ne dobjatok
a vízbe. Én veletek együtt fogok szolgálni, élni». — «Hát —
mondják (tkp. mondja) — a kapitánynak szólunk, jelentjük)).
És jelentették a kapitánynak és a kapitány magához hívta, hogy
megnézze. «Te — mondja — velünk akarsz (élni)?» — «En —
mondja — akarok».
10. És a kapitány befogadta Vaszilyijt. És mentek egy
szigetre. A hajóról kirakták az árút és a hajót a vízbe sülyesztették. Vaszilyij kezdett velük élni. Embert Ölni vagy kirabolni
Vaszilyij az első. És a kapitány nagyon szerette Vaszilyijt. És
a kapitány maga után másodiknak tette meg őt.
Kezdtek élni. Elindult (tkp. elindullak) a kapitány ven
dégségbe egy másik rablócsapathoz, Vaszilyijt meg gazdának
(felügyelőnek) hagyta a szigeten és mindent adott neki a szige
ten. Ok vendégségbe mentek hajón.
Vaszilyij északnak ment. Második nap nyugatnak ment.
Megint északnyugatnak ment. A szárazföldön emberek hangját
kezdte hallani. «Mi van itt, micsoda emberek?» kérdezi Vaszi
lyij. Ott meg felelték: «Foglyok».— «Én is fogoly vagyok».—
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ptienhik-£e.i> — «a te, vaéitiéi
— suiisni —, te ledé mian§s». —
«<z keni — su§ — e((£é§s?» •— «vot, ritiv-voi petieséenis pire
etd'ées.y> i ktiwté koréni pondis v a sitiéi etja edzésié, i iz sed ktiuU
vaéitiéili.
koréis ktiuís. kapita'n-koika vilié peduska ulis sedi
ktiuís. i muni, §tdrz§s voétis. sen ptiennik péti bidgn. seni i korol'o'vna. «wo te, vaéitiéi,
tdé kol§ munni. ken-kg kara'b vijim, abuh>
— «a vot, menam vijim kara'b.»
1 1 . kara'b k§n§patitisni, vgfóisni i kara'b le^zisni va vil§,
i mii nali kolg, naja zapas boétisni i etpraviÜ'sisni.
ker§tio'vna i vaéitiéi
Mai jueni etlain. kapita'nlen l§g pete
vaéitiéi
vile. «ad'd'éa'n-e, keretio'vna tiok saldatked Uai ju§, a
meked oz ju», kapita'n sue. naja juiisni kujim lun. no kapita'n
prikaz éetis saldatjasli: uvaéitiéilié jur kerale da moree sibit§!»
no saldatjas : nvai-pe v a é i tié ili vistalam mi. ajéis mórt kitrei i
éné. mii tsektas karni?» vaéitiéili
viétalisni: ntenéid jur tjektis

«De te, Vaszilyij — mondották —, te eressz ki minket». -—
«De hol van —mondja — az ajtó?» — «Nézd, az északnyugati
sarok felől vezet be (tkp. megy be) az ajtó». És Vaszilyij ennek
az ajtónak a kulcsát kezdte keresni. És a kulcsot nem találta
meg Vaszilyij (tkp. V.-nak nem került meg a kulcs). A kapitány
padján a vánkos alatt került meg a kulcs. És ment, kinyitotta
az ajtót. Ott a foglyok mind kijöttek. Ott van a királyleány is.
«Nos te, Vaszilyij, innen el kell menni. Hajó valahol van-e,
nincs-e?» — «Hát nézd, nekem van hajóm».
1 1 . A hajót kimohozták, kijavították és a hajót vízre
bocsátották. És a mi nekik kell, készletet vittek és elin
dultak.
A királyleány és Vaszilyij teát isznak együtt. A kapitány
megharagszik Vaszilyijra. «Látod-e, a királyleány egy hitvány
katonával iszik teát, de velem nem iszik», mondja a kapitány.
Ok három napig ittak. De a kapitány parancsot adott a kato
náknak : «Vágjátok le Vaszilyijnak a fejét és dobjátok a ten
gerbe!*) De a katonák (így szóltak): «Nosza, elmondjuk (ezt)
Vaszilyijnak. 0 maga leleményes és okos. Mit parancsol majd,
hogy tegyünk?» Vaszilyijnak elmondták: «A kapitány meg-
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Jceravni kapita'n.» vasil'éi
vistalis : «vot — sug •— ti íatitannid-kg meng, karg pi£ i lefág mene tatísg.»
kengpaütisni i letdzisni v asil'éjgs more§. le(dzisni, a vasi l'é i-mestae rgggza-kul'l'g sgvtisni lia i vilisas puktisni pakla i
vajisni kapita'n votdzg. i kapita'n tsgktis va§ sibitni. mponli —
sug — pon i tui.»
12. kapita'n pondis kgrglo'vnakgd fsai juni. kergl'o'vnali
kapita'n suiis: «me vilg-kg eni on vistav bat'idli, me teng jur
kerala i vae íibita.)> — «me — sue — tene vistala.i>
vasil'éi
berggg ísetísis. mgdis bergGti munni. add'zis itdzid
dub. dub ggger gggertis. ((tattsgm pu — sug — me ig addzivli
nemin, ta-i£ta pu.» vitdzedg: puyn §(dzgs. g(d'zgs vostis: bes
miiísiéis kok-pgla. «zdrastvui, vasil'éi/
teng dedusko korsg
kujim lun úin.)) i petini dzel'a bes-piian. i zdorováitísisni. «vai
te — sug — saldatg veled miangs.» — ua in Iggásg —• sug —

parancsolta, hogy levágjuk a te fejedet». Vaszilyij mondta:
«Lám — mondja — ha ti sajnáltok engem, csináljatok csónakot
és bocsássatok engem bele».
Kimohoztak (egy csónakot) és tengerre bocsátották Vaszilyijt. Eleresztették, de Vaszilyij helyett egy gyékényzsákba homokot raktak és föléje csepüt tettek és a kapitány elé hozták.
És a kapitány megparancsolta, hogy a vízbe dobják. ((Kutyának — mondja — kutya is az útja».
12. A kapitány kezdett a királyleánynyal teát inni.
A királyleánynak szólt a kapitány: «Ha énreám nem mondod
most az atyádnak (hogy t. i. én mentettelek meg), én levágom
a fejedet és beledoblak a vízbe». — «En — mondja — téged
mondalak majd (t. i. megmentőmnek)».
Vaszilyij kiugrott a partra. Kezdett a part mentén menni.
Látott egy nagy tölgyfát. A tölgyfa körül körbement. «Ilyen
fát — mondja — nem láttam én sohasem, ekkora fát». Nézi:
a fában ajtó van. Kinyitotta az ajtót: egy sánta ördög mutat
kozott. «Isten hozott, Vaszilyij! A nagypapa már három napja
keres téged». És kis ördög-fiúk jöttek ki és üdvözölték. «Nosza
te — mondják (tkp. mondja) — taníts minket katonának)). — «De
ne haragudjatok — mondja — katonáéknál (tkp. katonában)
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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saldatin vartgni.» i stal koma'ndovaí «na pravo* i «wa l'evov i
pisjgdlis bidgn. a kod oz kué, vartg v asiléi.
vitdzgdgni, d'edusko
lökte, piúas vajg mesék, vajis i sibitis. bes-piian vistalisni d'eduskoli : «v aéitéi
tan lovja.» mesék razisni, seni lia ipakla. «wo,
koli te lovja, vasiléi,
munam-ze ggsütnw, sug. pondisni juni,
soini, v asiléjes
ggsíitgdni. i ggsiitisni ve&a-un. vasiléi
sug:
«men pgra munni nin.» — «in kermás!» bar a' veía-un olis.
«no bora' munni kol§ men.» ci d'eduskosuiis v asilé ili : «m k[ermds,
vasiléi.
kgrglo'vna dzin-tujin abu-na.)) ve&a-un bara' olis. «no
d'edusko — sue —. §ni munni kol§ men.í> — «no, munam-ze)),
sug. naja peti'ni. d'edusko karsis nagajg. vasi léi puksis i medisni
munni pu jivti, kimgr uvti dzik i kor-kg voiisni sija korolovstvog
i le^zis v aéiléjgs
i settsgm-ég v a s i Xéi-koid molod'ets loii; gtkoides. «wo, vasiléi,
piralam zg kaba'kg stokan juni. a te,
vasil'éi,
men bőst vedra, a aslid stokan.))

.ütnek». És elkezdett vezényelni «jobbra át» és «balra át» és
megkergette (őket) mind. De a ki nem tud, (azt) Vaszilyij meg
veri. Körülnéznek: a nagypapa jön. A fogai közt (tkp. fogában)
egy zsákot hoz. Odahozta és ledobta. Az ördög-fiúk jelentették
a nagypapának: «Vaszilyij itt van elevenen». A zsákot fölbon
tották, ott homok meg csepü van. «Nos, ha életben vagy, Va
szilyij, menjünk hát vendégeskedni*, mondja. Elkezdtek inni,
enni, Vaszilyijt megvendégelni. És vendégeskedtek egy hétig. Va
szilyij mondja: «Ideje már, hogy elmenjek (tkp. nekem ideje
már elmenni))). — «Ne siess!» Megint egy hétig maradt (tkp.
élt). «Nos, megint mennem kell». De a nagypapa szólt Vaszilyijnak: «Ne siess, Vaszilyij. A királyleány még nincs a fele
úton». Megint egy hétig élt. «Nos, nagypapa — mondja —,
most mennem kell». — «Nos, menjünk hát», mondja. Ők ki
mentek. A nagypapa nagai-madávvá változott. Vaszilyij ráült és
kezdtek menni a fák fölött egészen a felhők alatt. És valamikor
eljutottak abba a királyságba, és leengedte Vaszilyijt és ugyan
olyan legény lett mint Vaszilyij, egyformák. «No, Vaszilyij,
menjünk be a kocsmába egy pohár (pálinkát) inni. Te meg,
Vaszilyij, nekem egy vödör (pálinkát) végy, magadnak meg egy
pohár (pálinkát)*).
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1 3 . munini kaba'ke. i vasitéi
kőris st§kan vina, a t§varisli vedra. vasitéi
juiis stekan i tevaris vedra. «vai m§d§s. tgvarisli vedra /» «vai koimg'dgs /» tgvarisli vedra'bara setis. <ivai-ze,
mene koMav.i> i kol'íalis v a s i té i, prgstsdit't'sis d'eduskokgd. «no —
su§ — vasil'éi,
§ni kudz kuzan, sid'é i ov. prestsdi — su§ —
va sil'éi!»
dedusko muni. vasitéimuni
kaba'k§ i vasiléi
vodis. seííse
voiis mazwrik. pondis komi silis stekan vina. i oz set vina. a
vasil'éi
tsekt§ setni: «kud'é on set stekan vina/» — «tattsgm
karas una vijim iul'ikjas. bid§nli on vermi setni. a te — su§ —
vii déngateh) vasiHéi kiskis zepis i stoika vilg puktis. i mazu'rik
juiis stekan. okalis v asil'éj§s, pasib§ vistalis. «m§des — su§ —
on-§ zalait h) — nme kudz og ju m§dgs, mit(san-k§!»
miiisis
m§d§s i koime'd§s setis i note'dgs setis i vitfdgs setis. daske sois
okalis vasilléjes.
«te-koidis una'-§ vijim karín ?» — «éizim-so

1 3 . Bementek a kocsmába. És Vaszilyij egy pohár pálin
kát kórt, a társának meg egy vödröt. Vaszilyij egy poharat ivott
és a társa egy vödröt. «Hozz még egyet. A társamnak vödröt!»
«Hozz harmadikat!» A társának megint vödröt adott «Nos hát,
kísérj el engem». És Vaszilyij elkísérte, elbúcsúzott a nagypapá
tól. «Nos — mondja — Vaszilyij, most a hogy tudsz, úgy is
élj. Isten veled — mondja — Vaszilyij!»
A nagypapa elment. Vaszilyij bement a kocsmába és Va
szilyij lefeküdt. Odajött egy zsebtolvaj. Kezdett tőle egy pohár
pálinkát kérni. De (az) (t. i. a kocsmáros) nem ad pálinkát.
Vaszilyij meg azt mondja, hogy adjon: «Hogyne adnál egy
pohár pálinkát!)) — «Az ilyen városban sok naplopó van. Min
denkinek nem lehet adni. Te meg — mondja — mutasd meg
a pénzedet!» Vaszilyij kihúzott a zsebéből (pénzt) és az italmérő
asztalra tette. És a naplopó ivott egy poharat. Megcsókolta
Vaszilyijt, köszönetet mondott. «Másodikat — mondja — nem
akarsz-e ?» — «Hogyne innám én másodikat, ha adsz!» Máso
dik (poharat) nyújtott meg harmadikat adott és negyediket adott
és ötödiket adott. Talán százszor (is) megcsókolta Vaszilyijt.
"Magadfajta sok van-e a városban?*) — «Hétszázan vagyunk». —
6*
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vijim mian.» — «asiv Uukart lun-sgr k\ezg tatísg; verma'n-g
isukartnih) — «me —- sug — kgzaiin, med ijdzid stavis vilin.»
kor-k§ muni mazu'rik. mgd lun Uukartis siéim-so. voiisni
etja kaba'k dor§. «no, miila te t'sukartin? novai, vistavf» seiféas
vasiléi
péti na-dorg. «no, r§bjata, mung, petkgdg sergkovka
vina.» i petkedisni vina kaba'kis. «i mung, vetlg kar vilg i vaj§
sizim-so stekan.» i vajisni siéim-so stgkan i juiisni. »mgdgs on-§
okoiitg junih) — «rai kud'é og okoiitg juni!» petkgdisni med
sgrgkovka i juiisni bidgn. «a ken ti olannid? paíera vijim, abuh>
— «a mian pe vijim pustgi kazarma. saldatjasgs vgtlgma íiümera,
vot i mian paüra.n — «vajg, me tsgts muna tikgd.v
14. i munini. pondis óvni vasiléi
nakgd-ég. istis kar
vilg: nbostg, mung, raznei t'sveta ponar, kodi ggrd, kbdi jetdzid,
kodi viz, kodi égd, kodi i lgz.» pondisni juni, óvni. i sumitgni
naja. pondisni gggravni voitir etja kazarmais.
vas iléjgs puktisni sarg. i vasil'éi
puktalis kodgs ge.ne«Holnap délre gyűjtsd össze őket ide; össze tudod-e gyűj
teni?*) — «Én — mondja — a gazda, a felügyelő vagyok vala
mennyi fölött».
Valamikor elment a naplopó. Másnap összegyűjtött hét
százat. Odajöttek ehhez a kocsmához. «Nos, minek hívtál össze?
Nos, rajta, mondd meg». Vaszilyij rögtön kiment hozzájuk.
«Nos, gyerekek, menjetek, hozzatok ki egy negyven vödrös hordó
pálinkát)). És kihozták a pálinkát a kocsmából. «Eredjetek, men
jetek a városba és hozzatok hétszáz poharat». És hoztak hét
száz poharat ós ittak. «Második (poharat) nem kívántok-e inni?»
— «Mi hogyne kívánnánk inni!» Kihoztak egy másik negyven
vödrös hordót és mind ittak. «Hát hol laktok ti? Kvártélyotok
van-e, nincs ?» — «Nekünk van egy elhagyott kaszárnyánk.
A katonákat kiűzte a kikimora-szellem, lám az a mi szállá
sunk)). — «Nos, én együtt megyek veletek)).
1 4 . És elmentek. Vaszilyij szintén velük kezdett élni. Be
küldte őket a városba: «Vegyetek, menjetek, különféle színű
lámpásokat, ki pirosat, ki fehéret, ki sárgát, ki feketét, ki meg
kéket». Elkezdtek inni, élni. És ők lármát csinálnak. Az embe
rek kerülni kezdték ezt a kaszárnyát.
Vaszilyijt czárnak tették meg. Vaszilyij meg kit tábornok-
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ral§, kodes adjutante i kndze puktalis, i kod polkovnik, Uin po
iéinam. pondisni naja sen óvni.
15. i voiis k§r§l'o'vna. i sei-t'sas kapita'n viétalis kergl'lj,: «me
nivte pVenié izbaviti, spaéiti.» — «no te saj§ i. niv setam. vot
svadba pondam karni.»
i knázjas i generaljas UukaríUisni pir vil§. pondis lökni
perié generál etja kazarma dorti. i kilis sum sija.
kujsarli
suiis: «me tat't'é§ pirala. mii tajsem sum tan.)) i piris. i seni
pukale sar. i generál povzis i Uéét setis. «ti — sue — kit't'ég
munannid?)) — nvot — su§ •— mi munam — ker§l' niv éete da
bal vil§. a vot — sue — mian§s koras, loktam, i oz kor, loktam.
a kujim lun prodoUenniie. a perv§i verst vilin sergkovka vina i
dizim-éo stekan. m§d lun§ med verst vilin s§r§kovka vina da
sizim-éo st§kan. koimed lun§ bara'-£§ s§r§kovka vina da siéim-so
st§kan l§é§d§.)>
etja generál muni i prestsáitíéis i deleZitis kergíli: nvot,
nak tett meg, kit adjutánsnak meg herczegnek tett meg, ki meg
ezredes, rang szerint. Ok ott kezdtek élni.
1 5 . És megjött a királyleány. És a kapitány rögtön jelentette
a királynak: «Én kimentettem, kiszabadítottam a leányodat a
fogságból». — «Nos, te hozzád adjuk a leányunkat. Lám, lakodalmat fogunk csinálni».
És a berezegek és tábornokok összegyűltek lakomára.
Egy öreg tábornok e mellett a kaszárnya mellett kezdett jönni.
És ö lármát hallott. A kocsisnak szólt: «Én ide bemegyek. Mi
csoda ilyen lárma van itt». És bement. És ott ül a czár. És a
tábornok megijedt és tisztelgett. «Ti — mondja — hová men
tek?)) — «Hát — mondják (tkp. mondja)~=— mi elmegyünk —
a király férjhez adja a leányát és a bálba (t. i. megyünk). De
nézd — mondják — (akár) meghív minket, elmegyünk (tkp.
jövünk), és (akár) nem hív, jövünk. És három napig tart (tkp.
három nap a tartam). Az első versztnél meg egy negyven vödrös
hordó pálinka és hétszáz pohár. A második napra a második
versztnél egy szorokovka pálinka és 700 pohár. A harmadik
napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 poharat készít
setek elő».
Ez a generális elment és elbúcsúzott és jelentette a király-
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pustgi kazarmain tsar olg i éviti stav bidgn silgn. tkorannid, loktam, i on kor§, loktam.' a mi — sue — og verme nevidímei
éila'kgd sulavni sarstvoin. biü kor najg.r> i istisni pgrié generalgs
komi. i generál muni komi i kőris naje pir vile.
vaéiUéi
nali viétalis prodolíenniie. i pervgi verst vilin
serekovka vina i sizim-éo stgkan. m§d lune bara sgrgkovka vina
da sizim-éo stgkan, koimgd lun§ bara sgrgkovka vina da éizim-so
stekan.
generál muni i dglgSitis kgrgUi: «mi kami ninem og verme.
nevidimgi sila'kgd sarstvoin sulavni og verme.*
1 6 . asiv vod'z (éettéisni. sgrgkovka nuiis pervgi verst vilg i
éizim-éo stekan. vaéitéi
kamanda boétis aééis. a ruzjg vgli nalen
nagaika. mgdisni munni kar kuza. i voiisni. stolb dórin vina.
bgtéka vostisni i juni pondisni. sizim-éo stekan sen. juiisni, vina
bj/ri. stolblán stgkan bidgn pazgdlisni. i ber berggd'Uisni gortg. i

nak: «Nézd, az elhagyott kaszárnyában egy czár lakik és egész
kísérete mind van. f Ha meghívtok, jövünk, és ha nem hívtok
meg, jövünk'. De mi — mondja — nem bírunk láthatatlan erővel
(szellemmel) megállni (szembeszállni) az országban. Legyen, hívd
meg őket». És elküldték az öreg tábornokot Őket meghívni. És
a tábornok elment meghívni és meghívta őket a lakomára. •
Vaszilyij megmondta nekik az időtartamot. És az első
versztnél egy szorokovka pálinkát és 700 poharat (t. i. kért).
A következő napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 po
harat. A harmadik napra megint egy szorokovka pálinkát és
700 poharat.
A tábornok elment és jelentette a királynak. «Mi semmit
se tehetünk. Láthatatlan erővel nem bírunk megállni az or
szágban ».
1 6 . Másnap korán fölkeltek. Egy szorokovkát vitt az első
verszthez és 700 poharat. Vaszilyij vette a maga csapatját.
A fegyverük meg korbács volt. Elindultak a város irányában. És
odaértek. A (versztjelző) oszlop mellett pálinka van. Kinyitot
ták a hordót és elkezdtek inni. 700 pohár van ott. Ittak, a
pálinka elfogyott. Az oszlophoz vágták (tkp. törték) mind a
poharukat. És visszafordultak haza. És megérkeztek. Vaszilyij
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voiisni. vasiléi
deúga setis i karié vajisni vina bara' i juiisni.
kod sile, kod maítg.
mgd lun UeiUisni. bara' munini. voiisni. bara' vina sgrgkovka
vostisni i juiisni. vina biri. st§kan bidgn pazgdlisni. i bara' gort§
kosisni. bara' karié vajisni vina i juiisni. sen vorsgni, éileni,
joktgni. bara' vodisni uéni. munini bara. asiv vödé UeiUisni,
munini, bara' juiisni, stekan siblalisni bidgn.
no bara' gortg loktisni. i bara' vina vajisni. bara' juiisni.
kor-ke bara' vodisni. nno — sue — gospoda, mian munni kolg
keret orde bal vilg, pir vile.»
17. i medisni munni naja. bidgn suvtgdis Uin po Uinam.
a ru&jg kianis nagaika. i medisni munni. voiisni vorota dőre i
suvtgdis assis voisko. «wo, ti tan olg, a me pira gtnam.it
v asiléi
piris. i kgrglo'vna pizan sajin pukalg kapita'nkgd.
i vaéil'éjes
ad'déis. i kgrglo'vna Uetíéis pizan sajié, kik pel'gdis
kutis i okalis. «vot, baiusko, meng — sug — kodi izbavitis pl'e-

pénzt adott és a városból pálinkát hoztak megint és ittak. Az
egyik (tkp. ki) énekel, a másik (tkp. ki) káromkodik.
Másnap fölkeltek. Megint elmentek. Odajöttek. Megint ki
nyitották a szorokovka pálinkát és ittak. A pálinka kifogyott.
A poharukat mind összetörték. És megint hazatértek. Megint
hoztak a városból pálinkát és ittak. Ott játszanak, dalolnak,
tánczolnak. Megint lefeküdtek aludni. Megint elmentek. Másnap
korán fölkeltek, elmentek, megint ittak, a poharakat mind oda
dobták.
Nos, megint hazajöttek. És megint pálinkát hoztak.
Megint ittak. Valamikor megint lefeküdtek. «Nos — mondja —
uraim, mi nekünk el kell mennünk a királyhoz bálba, lakomára».
17. És elindultak ők. Mindnyájukat felállította rang sze
rint. A fegyver kezükben korbács. És elindultak. A kapuhoz
értek és felállította a maga hadát. «Nos, ti maradjatok itt, én
meg magam megyek be».
Vaszilyij bement. És a királyleány az asztal mellett (tkp.
mögött) ül a kapitánynyal. És meglátta Vaszilyijt. És a király
leány felkelt az asztal mellől, megfogta két fülénél és csókolta.
«Itt van — mondja — atyuskám, (az), a ki engem — mondja —
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nis, a ne kapita'n.)) a kapita'n su§: uabu sidz. da ad'd'zan-e,
tom mortes ad'd'éis mijsate! abu sidz.» kergl'o'vna su§: nv asiléi
ordin imjanngi t'sun-kits.n kapita'n oz vérit nin§m. kerglo'vna
vistalis: «jur tsektis kapita'n keravni vasiléilis
i vae sibitni, a
jur iz Ueravni, a lefáisni lovjen va§, pi£ karisni da va§ le(dzisni.
si mestae kullg puktisni lia i vilisas pakl'a. si mestag sibitisni
vag. keni matro'sjas? juavni kolg nalis.»
i vajedisni matro-sjases i jualisni nalis: «no, kud'z véli
delaíi) i vistalisni: ((inienng ts§ktis kapita'n jur keravni
vasil'éilis.»
1 8 . v asilé ili suiisni: «kapita'n§s, mii kole, sij§ i kar.»
vasitéi
suiis: nme ningm og kar kapita'nes. med sija menam
voisko pir preidite.)) i petkgdisni kapita'nes vasiléi
i stav, kod
véli seni. i v asilé i kamanduitis as kamandaisli: «po razu set§
nagaikaen kapita'nli.)) i setisni. kiéed mortgdz s§min voiis i kuli.
etja vasiléi
assis kama'nda istis gort§ i d'énga setis. amune
kimentett a fogságból, és nem a kapitány». A kapitány meg
mondja: «Nem úgy van. Hát látod-e, meglátta (ezt) a szép
fiatal embert! Nem úgy van». A királyleány mondja: «Vaszilyijnál van a névbetűs gyűrűm». A kapitány nem hisz el sem
mit se. A királyleány elmondja: «A kapitány megparancsolta,
hogy Vaszilyijnak vágják le a fejét és dobják bele a vizbe, de
nem vágták le a fejét, hanem elevenen bocsátották vízre, csó
nakot csináltak és a vízre bocsátották. Az ő helyére a zsákba
homokot tettek ós föléje csepüt. 0 helyette (ezt) dobták a vízbe.
Hol vannak a matrózok? Meg kell tőlük kérdezni».
Es odahozták a matrózokat és kérdezték tőlük. «Nos,
hogy volt a dolog?» És elmondották: «A kapitány valóban
megparancsolta, hogy vágjuk le Vaszilyijnak a fejét».
18. Vaszilyijnak mondották: «A kapitánynyal, a mi kell,
azt tedd is». Vaszilyij mondta: «Én semmit se csinálok a ka
pitánynyal. Hadd menjen át az én seregemen». Es kihozták a
kapitányt Vaszilyij és mind, a ki ott volt. És Vaszilyij meg
parancsolta a maga csapatjának: «Egyet-egyet adjatok a kor
bácscsal a kapitánynak)). Es adtak. Csak a huszadik emberig
jutott és meghalt.
Ez a Vaszilyij hazaküldte a maga csapatját és pénzt
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ti gorte, piruit§.» a vasiléi
kgrgl'o'vnaked puksis pir vilg,
svad'ba' vile. i vénijsáit't'sis kergl'o'vnakgd. i piruitisni jona, zev
bura i munalini gortg svadba bgrin. i kgrgl'o'vnakgd pondis vasiléi
óvni zev bura. assis kama'nda kőris as doras. kod v§li
knáé, i §ni kndz; kod generál, generál; polkovnik, kodi polkov
nik isin po Uinam, i radovgi radovgi. radovgili puktis kiz-vit t'sglkgvgi. i vek olg-vilg. — pom.
adott (nekik). ((Menjetek ti haza, lakomázzatok)). Vaszilyij meg
a királyleánynyal lakomához ült, lakodalomhoz. És megesküdött
a királyleánynyal. Es nagyon lakmároztak, nagyon jól és haza
mentek a lakodalom után. És Vaszilyij nagyon jól kezdett élni
a királyleánynyal. A maga csapatját magához hívta. A ki herczeg volt, most is herczeg; a ki generális, generális; ezredes,
a ki ezredes (volt) rang szerint és a közlegény közlegény. A köz
legénynek 25 rubelt rendelt. És (még) mindig él-van. — Vége.
J e g y z e t e k . Ennek a nyelvileg is nagyon érdekes mesé
nek a közlője Iván Dimitrijov EOGOV semukov-kergs (or. CeMyKOBKepoci.) falvából (Aikino közelében, a Vicsegda mellett). Ér
dekes, hogy a hangsúly nem mindig az első szótagon, hanem
gyakran az utolsóelőttin (néha az utolsón) van. Ezt azonban
nem jelölhettem meg végig következetesen, minthogy közlőm
csak néhány óráig állott rendelkezésemre (Uszt'sziszolszkba me
net a hajón; 1. KSz. XIV. 207). A mesében nagyon sok az orosz
szó meg kifejezés; ezeket közlőm gyakran változatlanul (nem
zürjénesen) ejtette.
1. sóidat, V. saldat < or. coRR&Tb \ gvargia_<or. rBap^ia |
derem-gaU 'őiurte' j veza-vun, veza-un 'He^Ejra'. Érdekes, hogy a
lun cnap5 szó ebben a két összetételben : AV. veza-vun c hét' és
ta-vun 'ma' í;-vel hangzik, mint Aikinóban is megfigyeltem. Vö.
CZEMBEK ned'et, vezaun 'He^BJia' | stokan, stgkan, V. stgkan < or.
CTaKasnb, CTOKaHt (1. KALIMA) | kanava-bgkg use c y n a j n > y Kpaa
KaHaBti' [ zdrastvui < or. 3^paBCTByfi | §tik stokan vile v. gt'ik
stokanis cegy pohárért' | seijsas < or. cen^aet j éaláitni < or.
aíejiaTL | pos-vodz CMBCTO OKOJIO MOCTa5 | trgpa<C or. Tpona | trgpain te mun v. trgpagd te mun \ kamennaja (v. kamenaja) polata,
V. kamenngi pglata < or. KaMeHHaa nojiaTa | in bőst fne végy'.
WICHMANN (St. 26) szerint: (Jmperativ: 2. sg. I. U. in, V. Pec.
S. L. P. en». Az AV. in, melyet Aikinóban is hallottam, nem
az egyetlen sajátság, a melyben ez a nyelvjárás a V. nyelvjárás
tól eltérve az udoraihoz közeledik.
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2. tie£§. Az AV.-ban e, i előtt gyakran k\ vagy g felel meg
V. fc-nakrVö. KALIMA 16; PAASONEN, FÜF. II. "85; 1. még FUCHS,
KSz. XIV. 330—1 | rabota, V. robota < or. paöoTa, poŐOTa
mem = menim | lontyni = V. lomtini | ^ei; jonain v. £W jorca
skotiko ugodno < or. CKOJILKO yro^HO | dgvgi' < or. BAOBOJB,
.HOBoaB I nem, V. nem 'BEK^' | vermam vidzni teng nem CMH
MOateMt ^epataTL xe6a .no BiiKa, BCIO 3KH3Hb' | munim-ée russicismus 'noimni' (nofi^éM'b) értelmében | rgstsgt < or. pa3e*ieTT> [
nasipngi < or. HacbnmoH | raz < or. pa3b.
3. pokmeliüsini < or. noxMeJiHTbca | blád < or. ÖJIH^L j
majiiíéini < or. MaaTbca | kgsglok < or. KomeaéKt | kergl'o'vna,
korol'o'vna < KopojieBHa | glavngi, trakür < or. rjtaBHbiö, TpaKTnpi> | paie'ra < 3>aTepa (1. KALIMA) | trakHirstsik < or. TpauTHpmHKí..
4. sinél! < or. mimejib | bagaí < or. őaraatb | tsemgdan, V.
Uomodan < or. leMO^aHb | nuzdáitísini < or. Hyat^aTLca | W
< or. KyjiL 'gyékényzsák5, mesgk < or. MijniOKi. | gjf fcaris (v.
giíjgdis), V. gizjistis (v. giijavni kutis), L. gizjgbtis (FEOLOV) |
krupUatka < or. KpymaTKa | trakal 'TpaxHBajH.11 ] vorok, V.
tferefc < or. Bopoxb | sgvíis cKJiajirb\
5. velgma c0Ka3biBaeTca5 | miiansinim, V. miianlis \ nivnimg,
V. nivnimgs \ bid'üsama, V. bid-sarna (1. 9. mese 1.) | bankét <
or. 6aHKeTT> j fcosía, /ÍOSÍ < or. KOHITT. | po parje = or. no n a p i |
t'sukartni, V. Uukgrtni (1. WICHM. FUF. XI. 199) | iz gospod <
or. H3i> rocno^b | prinimáite cnpHHHMaeTi>, corjiamaeTb' | tontsuitni < or. TaHnoBaTb, TOHnoBaTb (1. KALIMA).
6. setin miian, V. éetin mianli, miianli \ vefóerinka < or.
BeiepHHKa | véséliUsini < or. BecejiHTbca | publikuitni < or. nyÖJiHKOBaTL | koika< or. KOÖKa | ziredis 'npn^ajia 5 | jobu vasúmat
orosz trágár káromkodás | jetialis, V. j§tkalis.
7. sibgdg 'npHÖJiHJKaeTT. KT> ceöt 5 | oz sibed cHe npHHHMaeTT>' |
voliebnijsa < or. BOjnneŐHima | -nebud' < or. HHÖy^b, He6y,a,b
(KALIMA) | doidjavni, V. doddavni \ tsektis kujsarli v. kuföares \
postojaVeté < or. noaroajieirb j mii moggn c3a KaKHMTb ^ÍJIOM'L5.
8. volsebngi < or. BOJiineÖHHÖ | protoí 'nrojiKa5 | pristan <
or. npncTaHb | lakéi < or. jiaKefi | dld preüsenúe < or. RJIR npomema | kara'b, karaiba 1. FOKOS 4.
9. zagraniiüag 3a rpammy' | nagruéitni<.or. Harpy3HTb |
nerevitni < or. HopoBHTb | verma lonj, robotnikgn cM0ry ÓHTb
paőoTHHKOM'b' | razboinitskei saika v. tok voitir 'gonosz emberek5 j
okotitan cxo*ienib eb HaMH öbiTb, TeÖB oxoTa eb HaMH 6biTb'.
10. ostrov < o r . ocTpOBi. | grabitni < o r . rpaÖHTb j pervgi<
or. nepBbiH | as bgrűis (v. V. as beras) cnocJTB ceöa5 | vasil'éjes
kotis cV.-t hagyta', vasil'éi köti CV. maradt' | voi-vilas (voivivlas) Ha ccrBBepb' | pteúnik < or. ÜJI'BHHHKII.
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1 1 . kengpatitisni c3aK0H0naTHJiH' | zapas < or. 3anacb |
prikaz < or. npnKast | kitrgi, V. kitrgi, kitrei < or. xHTpbiíí |
reggza < or. poro3a (1. KALIMA) | pakl'a < or. naKjra | ponli pon i
tui cco6aKí> coÖaiLH H topóra, eoöaqte M-BCTO' ('a kutya kutya
módra jár, kutyával kutyául kell bánni5).
12. dub < or. flyőb | dub g§g§r ggggrtis cBOKpyrT> ^yőa
oőoinejib' | bes < or. őíicb | mittsisis 'noKa3ajiCfl' | kok-pgla 'xpoMOH' I saldatin vartgni f Bl coJi^aTaxi. öbioTTi5 | stal koma'ndovat
«na pravon i «na l'evo» egész orosz mondat | kol'i < or. KOJIH |
kermds, V. termáé | nagai közlőm szerint 'egy madár neve',
Aikinóban úgy magyarázták, hogy a nagai tittsa ( < or. nTHna
'madár') valami 'ximjHaH uraija' ('ragadozó madár'), talán r sas',
Uszt'sziszoíszkban meg úgy mondotta az öreg A. N. Popova,
hogy a nagaja ti(tsa olyan madár, a mely nagy erdőkben él. |
vedra < or. Be^po (1. KALIMA).
1 3 . mazu'rik < or. MasypHKT. | intik < or. JKVJIHKT. | on
vermi második szem. általános alany J zepis, V. zeptié, zepjis |
stoika < or. CTofiKa | pasibg < or. cnacnöo | rebjata < or. peőflTa I
sgr§kovka<.or. copoKOBKa ('copoKOBaa őo^Ka') | vetlini 1. 6. mese
1. | pustgi < or. nycTott | kazarma<c or. KasapMa | üt'imera < or.
KHKHMOpa (házi manó).
14. kar vilg (BT> ropo^i.' | razngi Uveta ponar cpa3H0n,BÍTHHÍÍ 4>OHapb' | gggravni kazarmais 'HcnyraTbca H no,a;ajibme 063
XO^HTL Ka3apMy | polkovnik < o r . ÍIOJIKOBHHK,Í>.
1 5 . pl'en<.or. iurBH'b izbavitni < or. H3ŐaBHTL | spasitni <
or. cnacTH (1. KALIMA). | t'sést < or. qecTb | prodoléenniie < or.
npo,a;ojiJKeHÍe dgleíitis ',HOJIOJKHJII»' | sviti stav bidgn silgn 'cBHTa
Bcé y aero ecTb' ] og vermg nevid'imei
'He MOaceMb eb
HeBH^HMofi CHJIOH nocTOflTb BI> íjapcTBfc, He MOJKeMb npoTHBOCTOATL 9T0H CHJTB, öopoTbca' (azt hiszi, hogy a kaszár
nyában a üt'imera hada, szellemek vannak) | bit' < or. őbiTb.
16. kamanda < or. KOMaH,a;a | ruzjg < pyacbe | nagaika <
or. HarafiKa [ kar kuza cno ropo^y' | pazgdlisni, pazgdlisni CCJIOMajin' | matté, V. matkg 'MaTioraeTca, pyraeTca' | joktgni, V.
jgktgni I aospoda < or. roeno^a.
17. vorota <cor. BopOTa | voisko<. or. BOÍÍCKO | veritni < or.
BtpHTb | matros < or. MaTpocb | imenng < or. HMCHHO.
18. me ningm og kar kapita'nes 'én semmit se csinálok a
kapitánynyal' (tkp. 'a kapitányt') vö. v o t j á k kot-kiná murtlan
kisnoániz ulléaz Inmar tagi kara 'bárkivel, ki más feleségével
él, Inmar így bánik el' (tkp. 'bárki . . . . élőt így tesz') MŰNK.
VotjNépkHagy. 135 | med . . . .prgid'itg 'nycTb cKB03b Moe BOMCKO
npoö^éTb5, tehát vesszőfutásra itéli ] po razu < or. no pa3y j
kőris 'npHriracHjrb' j radovgi, V. radgvgi < or. pa^OBOÜ.

92

FOKOS DÁVID.

16.
1. vaé§n olis-vilis gozja. gozjal§n véli §iik pi i eük niv.
nim véli pilen z ap ej s enin.
baíis kuli. kor-k§ bat's§ med§dis.
i mamis kuli. mamsg v§tísedis, doidje puksedis. jarmanga matin
vgli. meded'tsisni munni bazár e. i zape/senin
sue: «pru, pru
nin-e/»
kupet's lokt§ t§rguitni das-kik vel§n. «tie£!» sue. «a kiiU§
me ke£a? vev l!ok.» kupeű tsgktis j§tlavni tui-b§k§. j§tlalisni tuib§k§. «oiJ — su§ — karau'l! mam§§s viisni!» kupet's vidlis,
mam kulema. «ö£/ — su§ — karau'l/ mámig kulema! eü mame
véli da kulema, kupet's viis!» kupet's sue: njen mogis, in javit!
in gorzi! miiptem kol§, sij§ i éeta.» a zapefsenin
su§: «men
ninem oz kol.» — <ma, me séta tenid das-kik vev-doid tir tevar.n
zapejsenin
bostis das-kik v§v-doid-tir tevar. i gortg rnuni
z ap ejs enin. gorte muni, óvni pondis. tgvor puktis pos-jile i

16.
1. Eégen élt-volt egy házaspár. A házaspárnak egy fia és
egy leánya volt. A fiúnak zapefóenin volt a neve. Az apja meghalt. Valamikor eltemette az apját. És meghalt az anyja. Az
anyját szépen felöltöztette, szánba ültette. A közelben vásár
volt. Elindultak a vásárba (menni). És zapejsenin
mondja:
«Pru, pru, nos! (tkp. pru, pru már-e,' azaz cmész-e már,5 így
hajtja a lovát)».
Egy kereskedő jön árulni tizenkét lóval. «Térj ki!»,
mondja. «De hová térjek ki? A lovam rossz». A kereskedő (azt)
parancsolta (neki), hogy tolja félre (a lovát, szánját) az út szé
lére. Az út szélére tolták. «Jaj! — mondja — segítség! Meg
ölték az anyámat!)) A kereskedő megnézte, az anya meghalt.
«Jaj! — mondja — segítség! Az anyám meghalt. Egy anyám
volt és (az) meghalt, a kereskedő megölte !» A kereskedő mondja :
«Az Istenért! Ne jelents föl! Ne kiabálj! A mennyi kell, azt
meg is adom». De zapeföenin mondja: «Nekem semmi se kell».
— «Nesze, én tizenkét teli fuvar árút adok neked lovastul)).
Zapejbéenin tizenkét teli fuvar árút kapott lovastul. És
hazament zape(t'senin. Hazament, élni kezdett. Az árút a színbe
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loii ozir zev. a sused: akis ten tája vgvjas loiini i tevarh) —
«me — éu§ — mamees nat'ski da jáisg vuzavli da si-vil§ i sedi
tája vevjas i denga i tevar.i>
2. muéikjas munini gorte. kodlen inam véli, viis, a kodlgn
m amis iz v§vt i baba' viis. «vct — éue — ti taje bazár§ nu§ da
vuzavlini pond§. i tája jdi vil§ sede d'énga i vev, i t§var sed§.
pukte - r sue — daidje i kiskini pondé i munni. dsnid gorz§:
r
pru nin-§f»
munini bazáre. bazáre voiisni. muéik su§: «mii vuzalanh>
— «mam§es vii da jdis§ vuzavla.» — «WIM p§ sorúitan te taj§ ?
in-§ j§imi?» i muked voiisni. sij§-ie jualgni: «mii vuzalanh) —
«mam§es vii da jdise vuzavla.» bar a': «mii te sornitanh)
§dva ud'itisni munni gorte pol'ijsaié. gorte voiisni, kodlen
mam abu, kodl§n baba abu. «a mii mi taj§ karám z ap e(t's enin§s? vaj§-p§, ledUgdam va§».
munini, pir is ni z ap ejs eninla. paíUeris kiskisni, ledis§tette és nagyon gazdag lett. De a szomszédja (kérdi): «Honnan
lettek neked ezek a lovaid és az árú?» — «En — mondja —
megöltem az anyámat és a húsát eladtam és azért (t. i. a húsért)
jutottak (tkp. jutott) nekem ezek a lovak meg pénz és áru».
2. Az emberek hazamentek. A kinek anyja volt, megölte,
a kinek meg anyja nem volt, a feleségét ölte meg. «Lám —
mondja — ti vigyétek ezt a vásárba és kezdjétek árusítani. És
ezért a húsért kerül majd pénz meg ló, és árú kerül. Tegyétek
— mondja — szánkóba és kezdjétek húzni és menni. Magatok
kiáltsátok: 'pru, nos!'»
Vásárba mentek. Odajöttek a vásárba. Egy ember mondja:
«Mit adsz el?» — «Megöltem az anyámat és a húsát árusí
tom*). — «Mit beszélsz te (tkp. mit beszélsz te ilyet)? Nem
bolondultál meg?» És mások jöttek. Ugyanazt kérdezik: «Mit
adsz el?» — «Az anyámat öltem meg és a húsát árusítom».
Megint: «Mit beszélsz te?»
Alig bírtak hazamenni a rendőrségtől. Hazajöttek, az
egyiknek (tkp. kinek) nincsen anyja, a másiknak (tkp. kinek)
nincsen felesége. «De mit csinálunk mi ezzel a zapejseríin-nal?
Eajta, fojtsuk (tkp. eresszük le) a vízbe».
Mentek, bementek zapej'senin-ért A kemenczéről lehúzták,
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disni va dorg. kuttg vurisni i kgsjgni vag led'zni. «no bergg doris
kajas bgr. a vajg kailini gortg pelisla da gpasngila.v
gíi gÜgs istg, med mgdgs istg. ne-kod oz mun gügn. a vajé
stavgn kailamgh* kajisni staven.
sija pondis gorzj/ni: «o, sarg puktgni da og púkéi, me gad
;
— sug —, kujsgm sud'itié me resitié!»
kupeU-pi loktg tgrguitni jarmanga vilg pára vgla. sija kilis
gorzgm. «jamstsik, vgtli vgvtg sefflég, mii tajg gorzg?» w j i —
sug — te gorzan?» — «a vot, meng puktgni sarg, da og púkéi.»
a kupeté-pi sug: «me — sug — pukéa.v (puktasni
régid!)
«kutd'éing meng puktasni sarad (sarg)h) — «vot — sug — meng
reégd kuffiié i me teng vara kull!g.»
sijg kupeié-pi éeiféas reégdis i vuris kupeU-pigs. «a te —
sug — gorzi: roi, sarad pukéa i pakéa.»
3 . bara' kajis gortg pára vgla, lufégka. muásikjas ledíéisni.
levitték a víz partjára. Gyékényzsákba varrták és a vízbe akar
ják bocsátani. «De a partról (a part mellől) vissza fog mászni
(tkp. felmenni). De rajta, menjünk haza evezőért meg kormány
evezőért».
Az egyik az egyiket küldi, a másik a másikat küldi. Senki
se megy egyedül. «Hát nosza, menjünk mindnyájan!)) Mind
(fel)mentek.
0 kezdte kiabálni: «Ó, czárrá tesznek, de nem megyek
(czárnak). Én nyomorult — mondja — micsoda bíró meg kor
mányzó vagyok!»
Egy kereskedő fia két lóval jön vásárra kereskedni. 0 meg
hallotta a kiabálást. «Kocsis, hajtsd oda a lovadat, mit kiabál
(tkp. mit kiabál ilyet)». «Mit — mondja — kiabálsz te?» —
«Hát nézd, engem czárnak tesznek meg, de én nem leszek
(czár)». A kereskedő fia meg mondja: «En — mondja —
leszek». (Megtesznek majd hamar!) «Hogyan tesznek meg en
gem czárnak ?« — «Hát — mondja — engem fejts ki (vágj ki)
a gyékényzsákból és én téged belevarrlak a gyékényzsákba».
A kereskedő fia rögtön kioldozta őt és (ő) belevarrta a
kereskedő fiát. «Te meg — mondja — kiáltsad: cO, megyek
czárnak meg megyek!'»
3 . Megint két lóval, fedett szánnal ment haza. Az embe-
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«vot—sug—
sar§ puktam ten§!» a etja kupets-pi gorzg : a sarad
puksa nin, puksa.» — «vot -— sug — mi puktam tene régid
sar§!r> i piée puktisni, va-sgrg vujdzedisni i sibitisni. tirtem kuíl'e
bur-bur kar is, va piris i vgji.
muíikjas sorúitgni: «kajám mi da denga i t§var i vevjas
jukam seésa». pondisni kaini gsin uvti. i gor§dis
zapejsenin:
«kiiU§ ti vetlinnidh) — uatte d'ive — sue. kutdréi kajin vasidhy
— «a meri — sue — va-pidessis setisni pára v§v i povozka
luj'seka, bidgn k§l§k§l'tsika.»
naja oz veritni sili. úokte — sue — vidle.» vidlisni i vev
iúenng sed§ma va-pid§sis.
muzikjas suiisni: «muna?n mi asiv. babajasli tsgktam kul'l'e
vurlini, da vai lefáavni. setis sedg kik burgi vgv, lufégka povozkaa, kelgkgl't'sika.» bidgn led'Mgdisni i vwlisni muMkjases. vag
lefáalisni stav viuéik gt'itgg. giik iz kot.
rek lejöttek. «Hát — mondják (tkp. mondja) — megteszünk
téged czárnak!» Ez a kereskedő fia azonban kiáltja: «Már me
gyek czárnak, megyek». — «Nos — mondják — mi hamar
megteszünk téged czárnak!» És csónakba tették, a víz közepéig
vitték át és beledobták. Az üres (ki nem töltött) gyékényzsákba
bugyborékolva behatolt a víz (tkp. bugyborékolt, behatolt a víz)
és elmerült.
Az emberek beszélik: «Menjünk fel és osszuk föl aztán a
pénzét, az árúját és a lovait». Föl akartak menni (tkp. elkezd
tek fölmenni) az ablaka alatt (t. i. elhaladva). És zapeféenin
kiáltotta: «Hol jártatok ti?» — «Csodák csodája! — mondják.
Hogyan jöttél föl a vízből?» — «De nekem — mondja — a
víz fenekéről két lovat meg fedett szánt adtak, mind csöngővel
(tkp. esöngős)».
Ők nem hittek neki. «Jöjjetek — mondja — nézzétek
meg». Megnézték. És csakugyan lova került a víz fenekéről.
Az emberek mondják: «Menjünk holnap mi. Az asszo
nyoknak meghagyjuk, hogy varrjanak be gyékényzsákba és
nosza bocsássanak le. Ott akad nekünk két sötétpej lovunk,
fedett szánnal, csöngővel (tkp. szánú, csöngős)». Mind levitték
és bevarrták a férjüket. A vízbe bocsátották a férjeket mind
egytől egyig (tkp. egy nélkül). Egy se maradt.
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babajas i súgni: «gni munam gortg, muéiknim voasni kik
burgi vgla, luiégka.v kajisni babajas. mu-Hk abu volivlgma gortg.
i lun vidtéisni. iz voliv muíik. mgd lun vidíéisni, bar a' iz voliv.
«ÍWM karám ta-vilin? g(ik muzik iz lo. vajg íéukariiéam da assg
viamgi>.
iéukartíéisni babajas. muni'ni. paiiégrié kiskisni sijg zap etté enings. «te rezgritin miangs /» katgdisni vgrg i kgrtavlisni
pug gezjgn i sgrt-tgbjasen i dgragn. a vartni ningmgn. pu-tor
ningm abu. gíi sug gtigs: «mw/i/», a mgd sug bar a': He munh
— «<z muni'me stavgn!*
munini stavgn. zapejsenin
pondis gorzini: «oi — sug —•
getralgni da og ggtrdé. kutUgm ggtir men kolg, gadli!»
4. tgt-pom-pi led'tégdg pes vglgn. «a me — sug — ggtrdéa.
milla té on ggtrdé ? — t'gt-pom-pi sug. — me-pg ggtrdéa.» —
«ggtrdsan-kg, raz meng.» no i razis. «vot — sug — me ten§

Az asszonyok meg mondják: «Most menjünk haza, a fér
jeink majd jönnek két sötétpej lóval, fedett szánnal». Az asszo
nyok (haza) mentek. Férj nem jött haza. És vártak egy napig.
Férj nem jött. Még egy (tkp. másik) napig vártak, megint nem
jött. «Mit csinálunk ezzel? Egy férj se maradt meg (tkp. lett).
Hadd gyűljünk össze és öljük meg őt magát».
Az asszonyok összejöttek. Elmentek. A kemenezéről lehúz
ták azt a zapejéenint. «Te tönkretettél minket!» Fölvitték az
erdőbe és odakötözték egy fához kötéllel meg fonalmatringokkal meg vászonnal. De ütni nincs mivel (tkp. semmivel). Semmi
eszköz (tkp. darab fa) sincsen. Az egyik az egyiknek (tkp. az
egyiket) mondja: «Menj!», a másik meg megint (azt) mondja:
«Te menj!» — ((Menjünk hát mind!».
Elmentek mindnyájan. Zapejéenin kiáltani kezdte: «0 —
mondja — megházasítanak, de nem házasodom meg. Micsoda
feleség kell nekem nyomorultnak!))
4. Egy mostohafiú (tkp. egy mostohaanyától való fiú) fát
visz le lóval (azaz kocsin, szánon). «De én — mondja — meg
nősülök. Miért nem házasodol meg te? — mondja a mostoha
fiú —, én megházasodom)). — «Ha megházasodol, szabadíts
(oldozz) ki engem». Nos, ki is szabadította. «Lám — mondja —
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kgrtala as mestag.)> i kertalis as mestaas. «a te — sug —• gorzi.
'getrdsa nin, ggtrásaí» a zapejé enin gortas muni. pes sedi i
vgv sedi bar a'.
voiisni babajas. gűk setg, vartg jurás, mgd bara'. «vot mi
ggtralam teng!)) kamgdisni, vaUkalisni i kuli. «no pg, mi munam
gni da tgvar bidgn jukam.»
no munini babajas i voiisni gsin ulas. «kit't'sg ti vetlinnid,
babajas?)) — (tvot — sug — kudz te tátié minin h) — «a vot —
sug — men vgv setisni.)) — «wo sessa mi ningm teng og vermg
karni. kudz kolg, sidz i ov. rezeritin te miangs. muzikjas iz
lo g(ik.)t
5. kor-kg kupets-pi voiis kor ásni z ap ett's enin ordg. tatUgm
kupet's ne-kgn abu ozir. kupeié-pi korg pridanngi pára vgv-doid-tir
tgvar. sija setis pridanngi nol pára vgv-doid-tir. sggldsitísisni
tsojgs setni. seiféas svadba vilg ísukartisisni. i una pondisni
juni-soini. kor-kg kont'siÜ'éis svadba, zapet{s enin sug t'sojisli:
én a magam helyébe odakötözlek*). És odakötözte a maga he
lyébe. «De te — mondja — kiáltsad: 'Megnősülök már, meg
nősülök f» ZapekUenin meg hazament. Fája lett (tkp. akadt)
meg lova lett megint.
Odajöttek az asszonyok. Az egyik a fejébe ad (egyet), üti,
a másik szintén (tkp. megint). «Nos, majd adunk neked felesé
get (tkp. megházasítunk téged)!» Ütötték, verték és meghalt.
«Nos, menjünk most és osszuk szét az árúját mind».
Nos, elmentek az asszonyok és az ablaka alá jöttek. «Hol
jártatok ti, asszonyok?*) — «Hát — mondják (tkp. mondja) —
hogyan szabadultál ki innen?*) — «Hát — mondja — nekem
lovat adtak». — «No, ezentúl semmit se tehetünk neked.
A hogy tetszik (tkp. kell), úgy is élj. Te tönkretettél bennünket.
Férjeink mind elpusztultak (tkp. a férjek egyik se lett, azaz egy
se maradt meg)».
5. Egyszer egy kereskedő fia jött zapejseúin-hoz
háztűznézni. Ilyen gazdag kereskedő sehol sincsen. A kereskedő fia
hozománynak két teli fuvar árút kér lovastul. 0 hozománynak
négy pár teli lovas fuvart adott. Megállapodtak, hogy odaadja
a testvérét. Mindjárt összegyűltek lakodalomra. És sokat kezd
tek inni-enni. Valamikor vége lett a lakodalomnak. Zapejtsenin
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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«vai — su§ — me vgitsa te mestd§.» vetísis sija. munini venet's
dor§ viiskog. venifóáitt'sisni, piruitgni. «wo pondam voDtgdni per
vei voi.» i voDtgdini i munalini. pondis judsni baba: nmen kole
orttse vetlini kufádsni.)) — «a kud'é — sue — me teng letdza!
te — sue — pisjan berü.» — *tí§v — sue — me kudz pisjah)
— na vot -— sug — idis-kumin kozajas vijim. setísg me teng
le(d'éa.»
Xamka jilié leidzis. as mestaas sujis kozags. léptig koza,
baba abu. asiv vodz UeiUisni. javitis: umenam baba pisjis.v
zapejseúin
loktg. svat zdorovditíéis. nkgn-ne — sug —
it'smon-gozja?)) — «űgv, svatilei, Uojid pisjema.* — «oi — sug
— karawl! javita. gíi ísojg véli da sije viinnid!» — «jen mogié
— sug — in javit! mii kol§, sijg i seta», sug.
miipta zap e / s enin s'etis, dvoine ber setisni z ap ej! se
ri inli. muni gortas. aféis pondis ggtráéni. poplgn véli kujim nj,v.
muni pop ordg kordéni. med dzela nivse leégdUisni. «menam
mondja a testvérének: «Hadd — mondja — öltözzem én fel
te helyetted*). Felöltözött. A templomba mentek megesküdni.
Megesküdtek, lakomáznak. «Nos, kezdjük (őket) lefektetni első
éjjeb). És lefektették és elmentek. Az asszony kezdett (ki)kéredzkedni: «Nekem ki kell mennem hugyozni)). •— «De hogy —
mondja — eresszelek én téged! Te azután elfutsz». — ((Hall
gass — mondja —, hogy futnék én el!» — «De nézd —
mondja — az alsó rekeszben kecskék vannak. Oda eresztelek
én téged».
Egy húzókötélen leengedte. A maga helyébe (t. i. a húzó
kötélbe) egy kecskét dugott. Felhúzta a kecskét, nincs asszony.
Keggel korán felkeltek. Jelentette : «Az én feleségem megszökött)).
Zapejísenin jön. A nászapa üdvözli. «Hát hol van —
mondja — a fiatal házaspár (tkp. menyecske-pár) ?» — ((Hall
gass, nászom, a testvéred megszökött)). — «Jaj! — mondja —
segitség! Följelentlek. Egy nőtestvérem volt és azt megöltétek! »>
— «Az Istenért — mondja —, ne jelents föl! A mi kell, azt
meg is adom», mondja.
A mennyit zapefsenin adott, (azt) kétszeresen adták vissza
zapeföeninnak. Hazament. Maga készült megnősülni. A papnak
három leánya volt. Elment a paphoz leánykérőbe. Megegyeztek,
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bidgn vijim aslam, d'ériga, tevar i bidgn, ningm oz kov, tenad
niv kole sgmin. davai svad'ba karni Igéed'Mam.v i pondisni svad'ba
lesgdni. kor-kg loktis svad'bagn zape(iseúin.
svad'ba vilg loktis.
pondisni sen piruitni. piruitisni i véneié dőre muni'ni. veni(t'sáit'tsisni i piruitisni. gni vek olgni i vek tgrguitgni. — pom.
(hogy) a legkisebbik leányt (adják hozzá). «Nekem mindenem
van magamnak, pénzem, árúm és minden, semmi se kell, csak
a te leányod kell. Nosza állapodjunk meg, hogy lakodalmat
csinálunk.)) És kezdtek a lakodalomra készülni. Valamikor lako
dalmas néppel jött zapejseúin. Lakodalomra jött. Ott elkezdtek
lakomázni. Lakomáztak és elmentek megesküdni. Megesküdtek
és lakomáztak. Most (még) mindig élnek és mindig keresked
nek. — Vége.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét is az előbbi mese közlőjének,
Iván D. E o g o v n a k előadása nyomán jegyeztem föl.
1. mededis c3axopoHHjn>, noxopoH&ii.' | vgtUgdis cnpHHapa^HJII. BT. xopoinyH) o^eac^y, xoponio o^BBajiB5 | pru, pru így
nógatják a lovat, mikor megindítják vagy gyorsabban akarnak
hajtani | jgtlavni, V. jetkavni 'CTOJLKHVTB5 j karau l < Kapayjii.
('segítség!' tkp. c őr!') | vgv-doid c3anpaaceHHHH, roTOBbifi BO3B'
(szán, fuvar az eléje befogott lóval együtt) | pos-jilg cHa capaií' j
sused < or. cycE,a;T> (1. KALIMA).
2. poUttsa, V. pgl'i(tsa, pgUttsa < or nojuujia | vajg c,a;aBaíiTC5 | espasngi 'pyjieBoe Becio' | kailamg ccxo^HMTe3, vö. WICHM.
St. 25, FOKOS lő, 23. (Az -g természetesen nem alakkeveredésből
magyarázandó, mintha kailam 'menjünk' X kaiig 'menjetek5 >
kailamg; vö. or. CXO^HMTC) j gad < or. ra,a;T> (á. é. c xy^oö
^lejiOB'bK'b ) [ sud'itis 'cy^ba"5 ( < or. cy^HTt), resitis cnpaBHTejib'
( < or. ptniHTB) j puktasni régid/ a mesélő megjegyzése. | mii
taje gorzg vö. ném. Vas schreit er das f
3. luföek < or. jryqéKb; lu(tsgka dóid, lujégka povozka,
lutt'sgk KpbiTaa noB03Ka' | bur-bur-karis 3amjia Bo,n;a 3a6ypjraBb,
6yjin' (vö. v o t j . bugt-bugt-karéné 'bugyborékolni (a víz)5 MŰNK.
VotjSz. 132) | vidísisni, V. vid'Uiéisni \ viamg, 1. fönt (2. alatt)
kailamg | rezgritni < or. po3opHTb j pu-tor 'KycoKB ^epeBa;
opy,a,ie' | gt'i sug gties vö. gt'igs suue FOKOS 55, morta mortsg
suugni FOKOS 133 j muni'mg 1. munim-ég 15. mese 2.
4. igt-pom-pi 'OTT. MaTinxH CbiHb, nacHHOKB5; íet < or. TéTKa
(1. KALIMA); pom

Vég' (vo. V. ponié -tói, -tői, 1. FOKOS 4 7 ;

még WIED. bat'-pom Váterlich', udz-pom denga 'Arbeitslohn5).
7*

vö.
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5. konUÜUini < or. KOOTHTBCH | te mestae, V. te pid'd'i
vendé dőre ' n o ^ t B^Heuii., KT> BÍHn,y, BEHiaTLCíT | berii 'noTOMi),
nocjrE' | ulis-kum CHH;KHÍH nyjiaHT. (nOM-Emeaie)5; vö. metnijsa-vilis-kumas eB% BepxHeMt qyaaH'E;' FOKOS 122, 132. | koza, k§za
< or. K03a | l'amka < or. jiflMKa; zapefé. a kötél hurkába egy
kecskét dugott. | svat < or. CBaTt | lesed'Uisni, kiegészítendő:
si saj§ setni 'őhozzá adni'.
17.
1. ol§-vile kupets. kupeUlgn véli pi iva'n.
iva'n
medis
gutditni. iva'n
iu§: «.vai, bat'§, pára v§v, dre£ki§n i kufsaren.*
kufóargs setis. mamis iz vev. tetis setis bed. bedjis pole vsakéi
netisiste.i sila. iva'nis
kuUarli su§: uvorotais pet da veskida
pe mun.» lun-tir muni'ni i pemdini pondis. nalen nán iz vevpol'a vilin bi §zj§. bi vilin pert §sal§. pgrtjin jái pus§. bi dórin
ndn-kud, nán i kik l§ska. iva'n
kujlsarisli su§: «tan-p§ mi i
soiiísam, sojam.v naja sen i sojisni i uzisni.
asiv vodz Uetísisni i bar a vofáe, a tarantas oz berggdnL
bara muni'ni lun-tir. pemid bara loii. dom bara voiis i domin
bia. domin suvtisni. dom§ pirisni. domin ne-kod abu. bi ezje.

17.
1. Él-van egy kereskedő. A kereskedőnek volt egy fia:
Iván. Iván készült kalandra indulni (tkp. sétálni). Iván mondja:
«Adj. atyám, két lovat hintóval meg kocsissal.)) Adott (neki)
kocsist. Anyja nem volt. Nagynénje egy botot adott (neki).
(Attól) a bottól mindenféle gonosz szellem fél. Iván mondja
a kocsisnak: «Hajts ki (tkp. menj ki) a kapun és menj egye
nesen.)) Egész nap mentek és sötétedni kezdett. Nekik nem volt
kenyerük. A mezőn tűz ég. A tűz fölött egy üst lóg. Az üstben
hús fő. A tűz mellett egy kenyeres kosár, kenyér és két kanál.
Iván (így) szól a kocsishoz: «Itt pihenjünk meg, együnk.»
Ok ottan ettek és megháltak.
Másnap korán fölkeltek és megint előre, a kocsijukat
meg nem fordították vissza. Megint egy egész napig mentek.
Megint sötét lett. Megint jött egy ház, ós a ház ki van világítva
(tkp. a házban tüzes, fényes). A háznál (tkp. házban) megálltak.
Bementek a házba. A házban nincsen senki se. Tűz ég. Keres-
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iva'n
kupejseskei
sin viid'é§dlas. pafisin bara jdi pu§ zev
gosa. i skap sulalg ríebid ndú-tira.
iva'n
sue kujsarli : «te p§ kiiM§ vodan ?» kujlsar sue : «me
pe paiU§r§ voda.» iva'n
suiis: «me p§ dzodz-ser§ voda.)) vodas
i bed bostas. sessa nejsistgi sila, bes-pian, pet§leksen ledUgni.
sija bed kute. sessa bes-pianes stavsg viis bedjgn.
2. asiv gorúijsae iva'n
péti i t sen kujim górt sulal§. i sen
kujim mórt sulal§ni: et'ik starik, ar-kiza niv i staruka. dzadzjin
garmonia. garmonia bostis sija, vorsni pondis. kujimna'nis gortsis
Uetíéisni i jektini pondisni.
garmonia tuvj§ §s§dis. tuvjin ors. garmonia déadzj§ puktis.
starik ors bostis, kujimj,s vatskis. kikna'nis, nila starukaa, gortj§
ber pirisni.
bara ses vo(d'é§ m§d§dUisni. bara setU§m-ée dom voiis, bara
bia. set't'sg bara pirisni. seni staruka ol§. «iva' n, me-p§ tene dir

kedőfi Iván körülnéz. A kemenczében megint nagyon zsíros hús
fő. És egy puha kenyérrel teli szekrény áll (ott).
Iván mondja a kocsisnak: «Te hová fekszel le?» A kocsis
mondja: «En a kemenczére fekszem.)) Iván (így) szól: «En a
padló közepére fekszem le.» Lefekszik és fogja a botot. Azután
gonosz szellem, ördögfiak, ereszkednek le a mennyezet felől.
0 (kezében) tartja a botját. Azután az ördögfiakat mind megölte
botjával.
2 . Másnap Iván kiment a szobába és ott három koporsó
áll. És ott három ember áll: egy öreg ember, egy húszéves
leány és egy öreg asszony. A polczdeszkán egy harmonika van.
Ő fogta a harmonikát, játszani kezdett (rajta). Azok mindhárman
kiugrottak a koporsójukból és tánczolni kezdtek.
A harmonikát egy szögre akasztotta. A szögön ostor van.
A harmonikát letette a polczdeszkára. Az öreg fogta az ostort,
háromszor megütötte (őket). Mindketten, a leány meg az öreg
asszony, visszamentek a koporsójukba.
Onnan megint előre indultak. Megint ugyanolyan ház jött,
megint világos (azaz: kivilágított ház). Oda megint bementek.
Ott egy öreg asszony él. «Iván, én már régóta (tkp. sokáig)
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nin vid'tsisi, va£gn nin pg in lok. ad'd'zilin-pg, mei vgli loktigad ?
kosav-p§ bgr sija domad. sija-pg meam niv. garmoniate bőst da
orstg-pg kiad bőst da stariksg-pg ngsav jona da tsun-kits kor.r>
bgr kosisni. sija sid'z i kutas starikgs ngsavni. ngsalis da
nesalis, starik oz set tsun-kits. sessa bar a nesavni pondis. bar a
nesalis da ngsalis, tsun-kits i setis starik. niv i loktis iv a'n
kupejseskgi
sin d'ing i su§: «vai p§, mi munam.n
sessa bara kujsarli iv a' n tsgktas vgtlini void'ée bgr sija
domas mamys ding, voiisni bgr staruka díng. staruka sug: umei-pg
tája niv pid'd'i kolg?» — nmen pg bordja pás-kgm kolg ta pid'd'i,
med pozg lebavni.v
3. sessa sarstvog voasni. setise staruka ordg paierag pirasni.
sen glavngi senator kulgma. tglis nin bgrjgni, oz bgrjis ne-kod.
iva'n
sug: «men-pg oz-g poz tsgts sobránngg puksini senatorgs
bgrjini?» — «poég-pe», sueni. sijg glavngi senatorg bgrjisni, sar
bgrin med i^Zidg.

vártalak, már rég nem jöttél. Láttad, mi volt, mikor jöttél (tkp.
jöttédkor)? Fordulj vissza ehhez a házhoz (tkp. -ba). Az az
én leányom. Fogd a harmonikát és vedd kezedbe az ostort és
üsd az öreget erősen és kérd a gyűrűt.»
Visszafordultak. 0 úgy is kezdi az öreget ütni. Ütötte
és ütötte, az öreg nem adja oda a gyűrűt. Erre megint ütni
kezdte. Megint ütötte és ütötte, az öreg oda is adta a gyűrűt.
A leány odajött Kereskedői! Ivánhoz és mondja: «Nos hát,
menjünk.»
Azután Iván. megint parancsolja a kocsisnak, hogy tovább
hajtson vissza abba a házba az anyához. Az öreg asszony mondja:
«Mi kell (neked) ezért a leányért?*) — «Nekem szárnyas ruha
kell azért, hogy repülhessek (tkp. repülni lehessen).»
3. Azután egy országba jönnek. Ott (tkp. oda) egy öreg
asszonyhoz mennek be kvártélyba. Ott a főszenátor meghalt.
Már egy hónapja választanak, senkit se választanak meg. Iván
mondja: «Nem lehet-e nekem is a gyűlésbe ülnöm szenátort
választani?* — «Lehet», mondják. Őt választották meg főszenátornak, a czár után legfőbbnek.
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starukaid vistalg: «sarlen-pg niv vijim, kié vo-pg nin mu
vilg abu led'zlivlema. kujim dumsik-pg vostrogin pukalgni, vista*
lemags, mgi kié argn-pg pialas sija.»
glavngi senator butulka vina bostas, lebalan pás-kgm pdstalas
i sar-niv d'ing lebas ritnas pemidin. i lebas galdarei vilg i puksas
niv d'ing. niv petas i sug: «das-kik sin-pg teád. (sija moltassg
sinmgn sug.) nimid-pg mgi teád ?» — «vo zdusn g i-pg meam
nimgi.»
nilgs juktistas vinagn i sug: «mgi-ng pg soilivlanh> —
«me pg soila.v — «a ulis-vomid ng pg mgi soilivleh) — aningm
pg oz,» sug. «me-pg verma verdni ulis-vomtg.i> sessa verdas vozdusngi
ulis-vomsg. «zev pg tai Igéid silen sojgmis. t'éastg^zik
pg volivli/» sija bid voi volivlini pondis.
4. mgd lung sluíanka sarevna d'ing vosem tsaso'vin kajis i
sug: amei-ng pg, sarevna, si dira uzanht sarevna sln&ankali i
vistalg: «afóimgs vinagn juktalis, idis-vomgs zev tseskida verdis.»

Az öregasszony elmondja: «A czárnak van egy leánya. Már
húsz éve nem engedte a földre. Három tanácsos börtönben ül,
akik (azt) mondották, hogy az húsz éves korában (törvénytelen)
gyereket fog szülni.»
A föszenátor egy üveg pálinkát vesz, felölti a szárnyas
ruhát és a czár leányához repül este a sötétben. És fölrepül az
erkélyre és leül a leány mellé. A leány kijön és mondja: «Neked
tizenkét szemed van. (0 a gombokat szemnek mondja.) Mi a te
neved?» — «Az én nevem cLégi'.»
A leányt megkínálja (tkp. megitatja) pálinkával és mondja:
«Mit szoktál enni?» — «En (csak) eszem.» — «Hát os tuum
infernum mit szokott enni?» — «Semmit se,» mondja. «En
tudom os tuum infernum táplálni.» Erre a Légi táplálja os eiüs
infernum. «Nagyon kellemes az ő étele. Gyakrabban gyere!»
0 minden éjjel kezdett jönni.
4. Másnap a szolgáló nyolcz órakor ment föl a czár leányához
és mondja: «Miért (tkp. mit) alszol, czár leánya, olyan sokáig?»
A czár leánya elmondja a szolgálónak: «Magamnak pálinkát
adott inni (tkp. magamat pálinkával itatott meg), os meum in
fernum nagyon édesen etette.»
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sessa olisni dai sarevna ngbdsni pondis. ijl&id-kingma loii.
sliúanka mamisli vistalis : angbdsg nilid-pg.r> (mu vilg iz led't'sivli, a hordja pds-kgma strgjitis.) sessa sarli vistalisni: «nilid-pg
nebásg.» sessa sar purt setis, med p§ pds-kgmsis nol-pelgsa tor
vundas.
sessa sar-niv miskusis i vundas nol-peígsa tor. vozdusngi oz
i ggggr-voli. sar asiv Hsukartis stav nafédtnik-koidjasgs i vi^zgdg,
kodig a ruza pds-kemis. §ii bok§d munis, mi£a mórt ne-kod iz sar.
med bokgd m§dis, glavn§i senatorl§n i mishiis ruza. tor puktis;
ses i v§l§ma. sessa sar bidenli suiis: «§ni mun§.» senator§s i
kotis. «te-p§, senator, nil§s vai. te-p§ i vinavat. miskuid-pe ruéa.»
senator sar-édí§n loii. sar venifsditis nilgs. sessa i ajsis
sar§ voas. dumsikjases stavsg le(d'éas. «pravda-pe loii. mu kuza
pg ig led'éli, a pialis.» sessa iva'n
sarkgd gtlain óvni pondisni. — pom.

Azután éltek és a czár leánya viselős lett (tkp. terhesedni
kezdett). Nagy hasú lett. A szolgáló jelentette az anyjának:
«A leányod terhesedik.» (A földre nem ment le, de a szárnyas
ruhás tette azt.) Azután a czárnak jelentették: «A leányod terhesedik.» Erre a czár egy kést adott (a leányának), hogy (annak)
a ruhájából egy négyszögletes darabot vágjon ki.
Azután a czár leánya a hátáról (tkp. hátából) ki is vág egy
négyszögletes darabot. A Légi ezt nem is veszi észre. A czár
másnap összehívja az összes főnökféléket (azaz előkelő tiszt
viselőket) és megnézi, (hogy) kinek lyukas a ruhája. Az egyik
oldalon ment (végig), bűnös ember senki se akadt. A másik
oldalon indult (végig), a főszenátornak a háta lyukas. Odatette a
darabot, onnan (való) is volt. Erre a czár mindenkinek mondta:
«Most menjetek.)) A szenátort ott tartotta (tkp. hagyta). «Te,
szenátor, vedd el a leányomat. Te vagy a bűnös. A hátad
lyukas.»
A szenátor a czár veje lett. A czár megeskette a leányát.
Azután ő maga lesz czárrá. A tanácsosokat mind (szabadon)
bocsátja. «Igaz lett. A földre nem eresztettem, de (mégis) (tör
vénytelen) gyereket szült.» Azután Iván együtt kezdett élni a
czárral. — Vége.
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J e g y z e t e k : A mese közlője az öreg MnxanjiT> ÜBaHOBT.
B A K O B I . (zűrjén nevén roUko mis) Aikino falvában (1. KSz.
XIV. 208). Az öreg nagyon gyorsan beszélt, (ezért is alig egy-két
helyen volt a hangsúly megjelölése lehetséges), úgyhogy többször
kellett figyelmeztetnem, hogy lassabban beszéljen. E figyelmez
tetéseimet rendesen a család egyik tagja, egy 14—15 éves fiú
a következő kiáltásokkal tolmácsolta az öregnek: t'sevli! 'hall
gass!' inlil 'még ne!' (vö. in gőrzi 'ne kiabálj' 16. mese 1.),
mgi? 'micsoda?
1. dr§éki < or. apoacKH | nejtiistgi sila < or. He^HCTHü,
CHJia ('He^HCTaa CHJia') | véakgi < or. BCSKÍH | pol'a < or. noae
(többessz. nojia) | leiket < or. JioacKa | tarantas < or. TapaHTact |
iva'n kupejseskgi sin < or. ÜBaHi Kyne^ecKiíi CHHT. | p§t§l§k <
or. noTOJiOKi.
2. górni Jsa < or. ropHnu,a | ar-kiza niv 'jitTt ^ B a ^ a i a
^•BBHn,a' | garmoúia < or. rapMOHHica | vgtlini 'norOHHTt jioma^eH5.
3. sarstvo, tsarstvo < or. n;apcTB0 | sobránne < or. coöpaHie |
dumsik < or. rn;yMnj;HKrb | vostrog < or. ocTpori. | butulka < or.
öyTHjnca | galdarei < or. rajiepea | vozdusngi < or. B03^ymHHíi |
ulis-vom HHJKHÍH poTi.' a membrum muliebre körülírása | Uaste
< or. qacTO.
4. slidanka < or. CJi^ataHKa | sarevna < or. n,apeBHa J vosem Uaso'v < or. BOceMb ^acoB'Jb | n§bds§ 'ŐepeMeHHoft CTaaa' |
nafóálnik < or. Ha^ajiLHaKi. | vinavat < or. BHHOBaTEiH,rBHHOBaTT>.
FOKOS DÁVID.

Hazai irodalom.
BARTHA KÁROLY. Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana.
Székelyudvarhely, 1914.
BEKÉ Ö. Türkische einflüsse in der syntax finnisch-ugrischer
Sprachen. (Különnyomat a KSz. XV. k.-ből).
ERDÉLYI LAJOS. A Halotti Beszéd mint nyelvjárási emlék. Buda
pest, 1915. ( = NyF. 71.)
GOMBOCZ ZOLTÁN és MELICH JÁNOS. Magyar etymologiai szótár.
IV. f. (Bori—Cenk). Budapest, 1915.
KIS-ERŐS FERENC. A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva a nyelv
filozófia, a finnugor összehasonlító, a magyar történeti nyelvtan és a
magyar nyelvjárástan alapjairól. Kalocsa, 1915.
SZINNYEI JÓZSEE. Magyar nyelvhasonlítás. 5. kiadás. Buda
pest, 1915.

Ismertetések és bírálatok.
Horger A n t a l . A nyelvtudomány alapelvei. (Bevezetés a nyelvtudo
mányba.) Budapest, Kókai, 1914. 8r. 215 1. — Ára 4 kor. 80 f.
Nem minden jelentőség nélkül való dolog, hogy az alkalmazott
nyelvtudomány óriási irodalma mellett elenyészően csekély azoknak
a műveknek a száma, a melyek általános, mondjuk elvi kérdéseket
tárgyalnak. Sőt ha ezt a kis terjedelmű irodalmat is jobban szem
ügyre veszszük, azt látjuk, hogy jó része népszerűsítő vagy legalább
is összefoglaló munka. És ez a természetes állapot. Az általános
kérdéseket az alkalmazott nyelvtudomány veti fel és intézi el, az
elvek tudománya csak leszűr és összefoglal.
Ez magyarázza meg a HOBGER könyvének nagy értékét. Olyan
ember írta ezt a könyvet, a ki magyar nyelvtudományi kérdéseken
nagyon sokat törte a fejét; nem valamely előkelő idegen vezet ben
nünket bár gondosan, de mindig a botlás koczkázatával kiválogatott
példákon, hanem szemtől szembe, közvetlenül látjuk a nyelvi élet
bonyolult, érdekes problémáinak bonczolgatását.
És ezért a nagy érdeméért szívesen megbocsátjuk a könyv
szépséghibáit, melyek közül a fontosabbak itt következnek.
Helyesebb lett volna a bibliográfiának másképpen való elintézése.
HOKGBE ugyanis a tovább érdeklődőnek hét más bevezető munkát
ajánl. A könyv egyik bírálója (RUBINYJ Nyr. XLIV. 216) szintén ki
fogásolja ezt; minek vegyen a szegény kezdő több könyvet, mondja,
mikor ez is elég drága. Ez is szempont, de azonkívül: a ki ezt a
nyolcz munkát egymásután végig tudja olvasni, az aligha lesz nor
mális ember. Az egyes fejezetek végén kellett volna lehetőleg bő,
ahol lehet, specziális nyelvészeti kérdésekre is utaló bibliográfiát adni.
A bevezető szakasz, a nyelvtudomány szépségének dicsérete,
kezdők számára írt könyvben is bátran elmaradhatott volna, vagy
pl. inkább ilyenformán kellett volna megírni: Kétségtelen, hogy az
emberi kultúra egységes egész, s egyes tényezői a legszorosabb össze-
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függésben vannak egymással. Vagy megérdemli ez a kultúra, hogy
tudományos kutatás tárgyává tegyük, vagy nem. És ha igen (amint
hogy feltétlenül igen), akkor hogyan hagyhatnánk ki egyik legfon
tosabb tényezőjének, a nyelvnek a kutatását.
A 2—4. pontban HORGER nem helyesen szabja meg az általános
nyelvtudomány fogalmát. A fonetikának az általános nyelvtudomány
hoz semmi köze sincsen, sem a nyelvtudomány történetének. Az
általános nyelvtudománynak kettős feladata v a n : az első az, hogy
útbaigazítja a specziális nyelvészt, hogy elvileg milyen jelenségek
fordulhatnak elő a nyelv életében; a másik az, hogy a tényeknek
lélektani (esetleg egyéb) magyarázatát adva egyrészt anyagot ad a
lélektannak, másrészt öntudatossá teszi a nyelvész munkáját.
A 2. pontban a nyelvtudomány három feladatáról van s z ó :
1. a leírás, 2. a szó- és formakószlet történetének, 3. a rokonsági
viszonyoknak kutatása. E két utóbbit megkülönböztetni teljesen feles
leges. Zavarja az olvasót a következő pontokban sokat emlegetett
«nyelvtörténeti» és «nyelvhasonlító módszer» emlegetése is. A nyelv
tudománynak (természetesen az anyagot szolgáltató leíráson kívül)
egyetlen egy módszere v a n : a történeti. Ezt kell hangsúlyozni, és
ha ezt teljesen megérti a kezdő, az lesz a legbecsesebb az ő összes
nyelvtudományi ismeretei közt. A 16. pontban lélektani módszerről
beszél HORGER (1. fentebb). A 17. pontban említett földrajzi módszer
egyszerűen a leírás körébe tartozik, palaeographiai, stilisztikai mód
szer nincs (ez a következő II. fejezetbe tartozik: a nyelvészet segéd
tudományai).
Különösen az első fejezetben, de máshol is nagyon érzik, hogy
HORGER a fontos dolgokat nem emeli ki kellőképpen s ugyanazt a
dolgot más alakban többször is elmondja.
Semmiképpen sem helyeselhetem, hogy HORGER követi a EUBINÍI

munkájának*) beosztását. Mindjárt a bevezető fejezetek után a nyel
vész a nyelv eredetét nem tárgyalhatja. Ha nem is egészen felesleges,
de a részletek tárgyalása előtt lehetetlen írni a nyelv eredetéről;
hiszen azok a b i z t o s eredmények, melyeket e tárgyról nyelvészeti
kutatások nyomán tudunk, benne vannak az egyes fejezetekben.
Amit még ezekhez a lélektan hozzátehet, az a nyelvésznek bizony
nem a legfontosabb ismeretei közül való.
A 29—31. pontokat (egy ősnyelv — több ősnyelv) pár sorban
el lehetett volna intézni.
*) Általános nyelvtudomány, Budapest, 1907. Tudományos Zseb
könyvtár 192—3.
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Nagyon sok meghatározás van a könyvben, s ezek legnagyobb
része meglehetősen nehézkes. A legtöbbet jó volna egyáltalában el
hagyni, a megmaradókat pedig a lehető legegyszerűbb formára át
alakítani. Jobban tisztában vagyok én egy jelenséggel, amelyet hatnyolcz mondattal szépen le tudok írni, ha egy agyafúrt meghatáro
zásba beszorítom ? P l . : «a nyelv a mindenkori emberi tudattartalom
nak olyan emberi hangokkal való kifejezése, melyek vele az idők
folyamán tartósan asszocziálódtak.» (50. pont.) Nehezebb a következő :
«összetett szó valamely több szóból álló szólam hangsorának és egy
séges fogalommá alakult fogalmi tartalmának összetartozó párként
való kikövetkeztetése.» (182. p.)
56. p . : «Fontos azonban e tekintetben még azt is tudnunk,
hogy a nyelv a gondolkodásnak nem logikai, hanem lélektani olda
laival van kapcsolatban». Ez a gondolat semmiképpen sincs szaba
tosan kifejezve. Nagyon szépen meg lehetne ezt világítani történeti
alapon: hogyan vonták el a régi nyelvészek a nyelvtényeket s hogyan
igyekeztek ezeket az elvonásokat a logika segítségével megmagyarázni,
s milyen haladást jelentett az az irány, mely a lélektant tette a
nyelvi tények magyarázatának alapjává. Különben a nyelvnek a logi
kához való (képzelt) viszonyáról a következőkben nagyon ügyesen
beszél HOEGEE.

Az analógiáról szóló fejezetet okvetlenül úgy kellene megírni,
ahogyan GOMBOCZ M. Nyv. XI. 104—7. mutatta.
A hangváltozás tárgyalásánál HOEGEE azt mondja, hogy a ki
ejtés változósága vagy egyéb okok folytán keletkezett változások
közül azok válnak általánosakká, melyek nagytekintélyű emberek
beszédjében keletkeztek. Következik pár sornyi szocziológiai megokolás.
Ez az érdekes állítás talán nem is olyan lehetetlen, mint az első
pillanatban látszik, talán egy-egy esetre találó is. Hogy azonban a
hangváltozást lényegében nem lehet vele megmagyarázni, az bizonyos.
Kétségtelen, hogy a hangváltozások létrehozásában van valami olyan
tényező, amelyet nem ismerünk.
Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a hangváltozások a tudat
alatt mennek végbe. Vagy hogyan lehetne ilyenformán magyarázatát
adni a synchronistikus változásoknak? A hangváltozások okának
kutatásában egyelőre PAULnál nem lehet tovább menni. •— A hang
változás fejezetéből kimaradt a hangtörténeti chronologia tárgyalása.
A 170. pontban arról van szó, hogy hangváltozás után a szó
régi alakja rendesen elavul, de megmarad a jelentésmegoszlás esetében.
Ezt így nem lehet elképzelni. A szó, azaz hogy a bármikori létre
hozására szükséges psycho-physikai készség, valamely időpontban —
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bizonyos normális ingadozást leszámítva — a beszélő egyén számára
mindig ugyanaz, «régi» és «új» alak nincsen. Jelentésmegoszlást
csak (természetesen a legszélesebb értelemben vett) dialektusi keve
redés, esetleg egy-egy specziális esetben más, pl. elvonás okozhat.
Ahogyan HOBGER felfogja, úgy nekem egy cseppet sem világos a
dolog. Példái közt ott van többek közt a német schon és schön. Az
egyik ófn. scőno, a másik ófn. scóni, egészen más képzés; nem lehet
itt szó régi és új alakról. Ez nem N > N4 és N2 fejlődés, hanem
A és B > A t és B.j
Nem érthetek egyet HoRGERnek a szóról való felfogásával,
amely szerint a szó csak mint a szólam kikövetkeztetett alkotórésze
van meg. Az sem kétségtelen igazság, hogy a szó a mondatban él.
Az a szó, melyet kimondunk vagy leírunk, az a mondatban van,
csakhogy ennek nincs valóságos léte. Az élő, megmaradó valami az
a bizonyos psycho-physikai készség, melyet már fent is említettem.
Ez pedig az öntudat küszöbe alatt él, és hogy valósággal ól, bizonyítják
a hangváltozás, az analógia és egyéb nyelvtörténeti folyamatok. Az
Abaujvár-megye > Ábauj- vármegye, apatika > patika fejlődések nagyon
ritka jelenségek s mindig külön okokkal magyarázhatók. Hogy aki
németül nem tud, az ezt a mondatot: wo sind die gefangenen f
vozindig9 és faydndn részekre fogja tagolni (175. pont), az bizonyos,
de ez csak kuriózum, mert hiszen nem arról van szó, hogy egy
spanyol ember psychikai készségei hogy viszonylanak a német be
szédhez.
Az idegen elemekről szóló fejezet így kezdődik: «Idegen elemek
nyelvkeveredés útján jutnak valamely nyelvbe. Nyelvkeveredésen azt
a jelenséget értjük, hogy két nyelv közül az egyiknek egyes elemei
hatnak a másikat beszélő nyelvközösség tagjainak nyelvi emlékképeire,
azaz megváltoztatják mennyiségüket és minőségüket.» Ilyen mondata
sok van HoRGERnek. Voltaképpen nem lehet kifogásolni, de ha az
ember pl. a bricsesz szóra gondol, aztán mellé gondolja ezeket a
terminusokat: nyelvkeveredés, emlékkép, mennyiség, minőség . . .
mégis csak szeretné, ha máskép volnának megírva a bevezető sorok.
Valamint a következő 244. pont, mely az író és a régi nyelv viszo
nyát nagyon helyesen tárgyalja, de nem tartja feleslegesnek meg
mondani, hogy habár a régi magyar nyelv hatott is ARANY jÁsrosra,
viszont ARANY természetesen nem hathatott a régi magyar nyelvre.
Némely paragrafusban sok a felesleges német műszó. (210, 211. p.)
Ami kevés példa a törököt érdekli, az hibátlan; a begarmud
(107. p.) helyes alakja begarmudu; a 222. pontban található mondat
a török nyelvjárások csekély számáról s a nyelvjárási külömbségek
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jelentéktelenségéröl nem egészen helytelen ugyan, de semmiképpen
sem szabad a dolgot úgy felfogni, mint SCHRADER (Die indogermanen
17. 1.), aki még hihetőnek tartja azt a naiv mesét, hogy a jakut az
oszmánlit megérti. (Annyira, mint a német az angolt.)
Ne írjunk szumir-t sumir helyett. (273. p.)
Kezdők számára írt könyvhöz nagyobb terjedelmű szómutatót
kellett volna csatolni. Haplologia, synkretismus, semasiologia, dublett,
homonyma, tautonyma, holt képző, spontán hangváltozás stb, stb. egy
sincs meg a mutatóban, pedig jó részét tárgyalja HORGER.
Dicséretet érdemel a könyv kiadója és a csinos kiállítás.
A legmelegebben ajánlom ezt a derék munkát mindenkinek,
aki a nyelvtudomány iránt komolyan érdeklődik. Egyetemi hallgatók
nak, középiskolai könyvtáraknak különösen ajánlatos a megszerzése.
NÉMETH GYULA.

Külföldi irodalom.
KARJALAINEN K. F. Beitráge zur geschichte der finnisch-ugrischen
dentalen nasale. (Különnyomat a 8US. Aik. XXX. k.-ből).
KETTUNEN LAURI. Miten eteláviron aktivin indik. preesensin
páátteetön yks. 3. persona on kásitettává ? — Einnakkaisesta áánnekehityksestá lánsisuomalaisissa kielissá. (Helsinki, 1915).
QJANSUU HEIKKL Kallialan seurakunnan keskiaikaiset kirkontilit
(vv. 1469—1524). (Helsinki, 1915).
Finn. maija — ein germanisches lehnwort. (Sonderabdruck aus den Neuphilologischen Mitteilungen, Helsingfors, 1914).
SETALÁ E. N. Mathias Alexander Castrénin satavuotispáiváná.
Helsingissá, 1915 ( = SUS. Aik. XXX t ).
— — Centenaire de la naissance de Mathias-Alexandre Castrén.
Helsingfors, 1915 (== SUS. Aik. XXX l b ).
Zur frage nach der verwandtschaft der finnisch-ugri
schen und samojedischen sprachen. Helsingfors, 1915 ( = SUS. Aik.
XXX 5 ).
WIKLUND K. B. Zur geschichte der personal- und possessivsuffixe im uralischen. (Le Monde Orientál IX. 1915).
Nagra finska ord med -ij-. (Uo.)
— — De uralska fölken och spráken. Uppsala, 1915.

Kisebb közlemények.
A Halotti Beszéd olvasásához.
1.

Hazoa.

«Es odutta vola neki paradisumut hazoa.» — Ez & hazoa
-egyike azoknak az alakoknak, a melyek meglehetős sok fej
törésükbe kerültek a nyelvészeknek. Abban senki sem kételke
dett, hogy translativus, csak abban tértek el a nézetek, hogy a
személyragos háza vagy a személyrag nélküli ház szónak a translativusa-e. Kezdettől fogva az előbbi nézet volt uralkodó, s az
utóbbi csak egyszer-kétszer bukkant föl,*) azután letűnt. De az
előbbi nézet vallóinak nagy nehézséget okozott az o betű. Ele
inte beérték ugyan annyival, hogy áv > ó hangváltozást tettek
föl s a házőá-nak olvasott alakot házává-ból fejlődöttnek tariották; de azután rájöttek, hogy az o betűvel nem lehet ily
könnyedén elbánni, mert annak a hangváltozásnak a föltevését
semmivel sem lehet támogatni. Ekkor kapóra jöttek MELicHnek
az oklevelek aranybányájából napvilágra hozott adatai, a melyek
ből kitűnt, hogy oklevélíróink az au, aw betűpárt o-val is helyet
tesítették (Nyr. XXXII. 410); ebből én azt a következtetést von
tam le, hogy ((hazoa annyi, mintha így volna írva: . . . hazaua,
s így már semmi sem áll útjában a . . . házává olvasásnak))
(Nyr. XXXII. 483). így is olvastam a legújabb időig (L Magyar
Nyelvemnek tavaly megj. 9. kiad. 71. 1.), és ebben követett SIMONYI is, csupán annyiban térvén el, hogy a közbülső á helyett a-t
olvasott (M. Nyelv2 116 és Die ung. Sprache 108). Legújabbban
ismét előkerült a szó utórészének -óá olvasása: házóá (MELICH :
MNyv. IX. 398), s e mellett házóá v. házáá is (ERDÉLYI LAJOS :
*) SZINNYEI: NyK. XXVI. 317; MÉSZÖLY: Nyr. XXXVIII. 348.
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NyF. 71. sz. 35). Az utóbbiak szerint a translativusi rag csak
~á (nem -vá), és a megelőző -ó, -ő, -á az *d személyragnak a
változata. Ennek ellenében azt jegyzem meg, hogy a MELICHfölhozta adatok (i. h.) éppenséggel nem győztek meg engem —
s azt hiszem, másokat sem — arról, hogy a 3. személy *á rag
jának valamikor =o (vagy ERDÉLYI szerint -ő) változata is volt.
Kevésbbé merész a hazoa-heli o betűnek a-val olvasása, mert
az íá személyragnak ma is él a palócságban -á változata, s ez
elvégre meglehetett már a HB. nyelvjárásában is. De a házáá
olvasás mégsem helyes, mert az -á személyragnak sa-vá fejlő
dését csak úgy tehetjük föl, ha általános á>á fejlődést teszünk
föl, s akkor a translativusi -á sem maradhatott meg. A magam
eddigi olvasása (házává v. házává [eredeti a-val]) semmi esetre
sem helyes, mégpedig azért nem, mert a HB. korában még
nem volt -vá ragunk. Más helyütt kimutattam, hogy a trans
lativusi -vá, -vé rag eredetileg azonos volt a lativusi -á, sg'-vel,
és a v-je későbbi fejlemény (BUS. Aik. XXIIIs), mégpedig kivétel
nélkül anorganikus hang (NyK. XL. 357). Ilyen v csakis labi
ális magánhangzó után (vagy előtt) fejlődhetett ki, más hang
tani helyzetben csak analógia útján jelenhetett meg. Olyan alak,
mint házává, csakis analógiás alakulás lehetett és csak akkor
jöhetett létre, mikor a jóá, keserűé-félékből fejlődött jó-v-áy
keserű-v-e-féléket már így elemezte a nyelvérzék : jó-vá, keserű-vé.
Ez pedig a HB. korában még nem volt lehetséges, mert akkor a
ragtalan alak még nem jó, keserű, hanem jou, keserüü v. keseröü
volt (írva: iov, keseruv). — A házává olvasás szintén nem helyes,
mert ha a személyrag -á volt, akkor a másik két szótagban sem
lehetett a, hanem csak á (1. fönnebb), tehát: házává; ennek
az olvasásnak a sorsa pedig azon fordul meg, hogy ki lehet-e
mutatni á után vagy előtt kifejlődött anorganikus v-t, mert
eddig biztos példáink csupán középső ós fölső nyelvállással kép
zett ajakhangzók utáni (és előtti) anorganikus v-ie vannak.
Az eddigi olvasások mind arra voltak alapítva, hogy hazoa
a ház szónak valamiféle ragos (egy- vagy két-ragos) alakja. Ezt
rendületlenül hitte és vallotta mindenki, aki a HB.-del foglal
kozott. KÉVAI a hazoa-t szó szerint «in domum eius»-nak for
dította (Antiqu. I. 144), és az irodalomban tudtomra senki sem
furcsállotta eddig azt, hogy az Úr Ádámnak «házául» vagy
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«házul» adta a paradicsomot. A NySz.-ban is a ház szómk
'domus, taberna, sedes; haus' jelentésére fölhozott példák között
van az «odutta . . . hazoa.» A paradicsom mint «ház»! Ugyebár
most már különösnek tetszik? Nekem régen szemet szúrt, azért
már 1896-ban a hazoa szónak 'házzá ('= házul)' értelmezése
mellé odatettem: lakásul' (NyK. XXVI. 317), és később csak
így értelmeztem: 'lakóhelyül' (A magyar nyelv 3 75), majd: lakó
helyéül' (i. m. 5 73). A ház szónak ilyen jelentésére a magyar
nyelvtörténetben nem találtam ugyan példát, de föltevését meg
engedhetőnek tartottam a HB.-nek más hapax legomenonjaira
való tekintettel. Egyébiránt a domus szó nemcsak házat jelentett,
hanem lakást, lakóhelyet, tanyát, otthont, hazát stb. is, és lehet
séges, hogy a hazoa-he\i haz- nem egyéb a domus szó legközön
ségesebb jelentésének szolgai fordításánál, — ha ugyan fordítás
vagy átdolgozás a HB., és ha a latin eredetiben csakugyan domus
volt, nem pedig domicilium, habitaculum, habitaüo vagy sedes.
De nem tudjuk, hogy a latin eredetiben csakugyan domus volt-e,
sőt ez talán nem is valószínű; még azt sem tudjuk, hogy a
HB. fordítás-e, átdolgozás-e vagy eredeti, mert az a néhány
latinizmus, a mely benne előfordul, eredeti író tolla alól is
kikerülhetett. Hanem azt tudjuk, hogy a HB. és a hozzája
tartozó (latinból fordított) könyörgés magyarsága javarészt jó
magyarság, úgyhogy szinte meglep bennünket, ha emlékezetünkbe
idézzük azt a sok ügyefogyott vergődést, a melynek kódexeink
olvasása közben tanúi voltunk. A ki a könyörgésnek ezt a mon
datát: «cuius corpusculum hodie s e p u l t u r a e t r a d i t u n >
így tette át magyarra: «kinec ez nopun testet tumetivc»
vagyis: «a testét t e m e t j ü k , » annak jó magyar nyelvérzéke
volt. Ő róla nem tehetjük föl azt, hogy a paradicsomot Ádám
nak «házul» vagy «házául» adatta volna. Inkább azt gondol
hatjuk, hogy mi nyelvészek leiedzettünk eddig évszázados téve
désben, mikor a hazoa-t a ház szó ragos alakjának néztük.
Ezek után talán nem nagy merészség, ha azt a föltevést
koczkáztatom meg, hogy nem a házul» vagy «házául» adta Isten
Ádámnak a paradicsomot, hanem h a z á u l ; tehát hazoa a. m.
'hazává.'
Nekem az a nézetem, hogy a haza főnév s z á r m a z é k a
a ház szónak, és pl. hazája meg hazoa között olyan hangviszony
Nyelvtudományi
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van, mint bírája és bíróvá között.*) A haza főnévnek az a vál
tozata, a melyet fölteszek, ma *hazó-nak hangzanék. Ennek az
;o-ját azzal az -ó, -ó\ -ú, -ü képzővel tartom azonosíthatónak,
a mely a következő szavak végén van:
savanyú (savanyó NySz. MTsz. «•*-> savanyás;
savanyáim,
savanya MTsz.); — vö. mdM. sapama, E. tsapamo ua. | f. hapan,
gen. happamen, happaman ua.
savó; — vö. cser. sap§, sopo 'sauer, gesáuert; der kwass"
(EAMST., SZIL.)

keserű (kesero NySz. ~ kesére MTsz.); — vö. f. kaikéra,
kitkerá, fK. kaiskera ua. [ vog. kftaídrtaxti 'keserűnek érzik'.
hosszú (huzo NySz., Huzzyo OklSz.); — vö. vog. yó'sá
ua. | zürj. kué ua. | votj. kuz, kwz ua. | cser. kuéd, ku&o ua.
odu (odó, udú NySz. ; mérégodo 'méregzsák' Vácz, NyF.
10: 67); — vö. osztj. unt, oAnf, untf 'das innere; bauch'
(KARJ. OL. 144**) | mdM. undá, E. undo 'höhlung (in einem
baumstamm)' (PAAS. Mordw. Chrest.) j f. onte-, nom. onsi 'odvas ság, üreg, odu' | IpS. vuöuHa 'hohler stock, den man zum nest
für enten hinaussetzt, um ihre eier leicht finden zu können' ;
'ihaligt trád, ágghálk' (WIKL.) ; lpN. vuiöyldá r cavum, . . . spelunca' stb. (FRIIS, NIELSEN).
elő; —• vö. osztj. íl, UA, iet, it 'vorder' (KABJ. OL. 212) j

vog. el-, il-: eln 'elül, a távolban', Uá 'előre' (MŰNK., KANN.) | f.
ete-, nom. esi- 'elő-.5
fiú {?fiot KT.; lehet a. m. 'fiat' is); vö. fi..
Valamint ezeknek ~ó, =ó', -ú, -ű-je egykori -#y-ból való
(vö. keserves, odvas, eleve, előwe NySz.), úgy *hazó egykori ere
detibb alakjául is *hazov v. *házov-ot tehetünk föl. Ennek (trans)lativusa *hazová v. *házová volt, s ez a HB. nyelvjárásában
(vö. halalaal, kegilmehel) hazoá v. házoá-Yá fejlődött.
A képző fgr. *-& ~ *-j? változata lehet és megfelelhet
azoknak a képzőknek, a melyeket WICHMANN SUS. Aik. XXX6.
7—9. a cseremiszből, a lappból és a finnből mutatott ki. Az ott
*) Hogy én ezt a viszonyt mikép fogom föl, arról majd más alka
lommal szólok.
**) KAEJALAINBN hangjelölése itt úgy

NyH.-ban.
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idézett képzésekhez sorozhatjuk még a könnyű (kőnyó, konueb,
konyuebben NySz.) szó osztják megfelelőit: Mj. k'öhdx, DN. kenz stb.
(KARJ. OL. 162); — vö. (más képzővel ill. képzőkkel) zürj. kokni,
koknid, koknyd (WIED.), zürjP. kokni, koknii ua. (SUS. Aik. X V r 10) j
vö. még vog. kinná, kdyn», künka' ua. (KANN.)
2. N é h á n y

o betű

hangértéke.

Azokról az o betűkről akarok szólni, a melyeknek a hang
értékére az ismeretes hangrendi megfelelésbői lehet következtetni.
Ilyenek a következő szavakban vannak: zocoztia, mulchotia,
iorgossun, iochtotnia, hotolm, kinzotviatwl, uimaggonoc. A leg
természetesebb okoskodásnak az látszik, hogy mivel a szóban
forgó formánsok (--ozt, -chot, -ot, -olm, -ott, -noc) magashangú
alakjában nyilt e van (-észt, -het, -et, -elm-, -et, -nek), ennek
megfelelően a mélyhangú alak o betűjét a-nak kell olvasni.
Azonban azt, a ki így okoskodik, két súlyos váddal vádolhatja
meg a bírálója, t. i., hogy 1. kortévesztést követ el, midőn a
HB.-be a mai nyelvállapotot (t. i. a nyilt e-t) helyezi bele;
2. önkényesen jár el, midőn a magashangú alakból következtet
a mélyhangúra, holott nem ez az egyetlen lehetőség.
El kell ismerni, hogy ezek a vádak nem teljesen alap
talanok. Azért tehát ne helyezzük bele a HB.-be azoknak a formansoknak mai nyilt g-vel való alakját és ne a magashangú
alakból következtessünk a mélyhangúra, hanem próbálkozzunk
meg az ellenkezővel. Akkor ilyen lesz az okoskodásunk: a mai
-ászt, -észt, -hat, -het, (névszói és igei) -at, -et, -alm-, -elm-, (igei)
-nalt, -nek formansokban a mélyhangú alak magánhangzója a
HB. írásának tanúsága szerint o volt, tehát a magashangúé e:
?észt, -het, -et, ^elm, -nek (vagyis iorgossun, hotolm, uimaggonoc
szerint vezesse, scerelmes, legenec így olvasandó: vezesse, szerel
mes, legyenek).
Ámde amíg azon töprenkedünk, hogy melyik következtetés
helyes, azzal állhat elő valaki, hogy sem az egyik, sem a másik
nem helyes, mert hiszen tudjuk, hogy régibb és újabb alakok
egymás mellett élhetnek, ós így lehetséges, hogy pl. az újabb
zelm- mellett a mélyhangú alakot még ;oZw-nak is ejtették, vagy
az újabb -nak mellett a magashangút még -nek-nek is. — Az
8*
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ilyen lehetőségből azonban csak az következik, hogy a hang
rendi megfelelést nem szabad kivétel nélkül minden egyes eset
ben elvárnunk; de hogy a megnemfelelés lett volna valamikor
a rendes állapot, s a megfelelés a kivétel, annak egész nyelv
történetünk ellene mond. Ugyan ki tartaná valószínűnek, hogy
a szóbanforgó formánsok mindegyikének o-jával szemben nem
e, hanem e állott, vagy ha az o betű a hangot jelölt, ennek
magashangú megfelelője mindegyik szóban nem e, hanem é volt?
Azt hiszem, ennél mégis csak sokkal valószínűbb az o ~ e vagy
az e ~ a megfelelés föltevése.
Mármost csak az a kérdés, hogy a mai nyilt e-ből követ
keztessünk-e az o betűnek a hangértékére vagy az o betűből
arra, hogy a magashangú alak magánhangzója e volt. A dolog
azon fordul meg, hogy föl lehet-e tenni ezekben a formansokban
végbement e>e hangfejlődést. Az én meggyőződésem az, hogy
n e m . Szóbelsei (és szóelei) e\>e bangváltozás történt 1. a mai
ező nyelvjárásterületeken általánosan; 2. szórványosan, egyes
szavak első tagjában (pl. mennyi, lelkem, negyven) nem-ező vidé
keken is. Ezen kívül nincsen é'-böl lett szóbelsei (és szóelei) e.
A szóbanforgó formánsok e-je az éző nyelvterületeken is e;
azokban a nyelvemlékekben, a melyekben az e az e-től meg
van külömböztetve, szintén e, s az őző nyelvjárásokban nem ejte
nek helyette ó'-t, tehát éppenséggel semmi sem vall arra, hogy
é'-ből fejlődött volna. Ezekkel a t é n y e k k e l szemben nem áll
egyéb, mint a mélyhangú alakokbeli o b e t ű . Az o betűről
pedig bebizonyosodott, hogy a XI—XIV. században az a hang
jelölésére is használták, ennélfogva a szóbanforgó formánsok
o-ját is bízvást a-nak olvashatjuk.*)
A nop (nópun, birsagnop) szó o betűjét szintén ilyen hang
értékűnek tarthatjuk, mert illeszkedett alakja nep: ünnep (innep,.
ynnep Bécsi-k. 47, 67, 71. stb.), nepestig MTsz.
SziNNYEI JÓZSEF.

, *).' Természetesen a hotolm szónak első o-ját is (vö. mulchotia). — A nugulm- szó w-jának és a kegilm- szó i-jének
magyarázatát 1. Nyr. XIV. 26 (SIMONYI).
•M
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jj.ii.i-

A. szerkesztésért SziNNYEi JÓZSEF felelős.

A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek:
Asbótli O s z k á r d r . A hangsúly a szláv nyelvekben
_ _ ..„ .._ _ __ „ 1.60
— Szláv jövevényszavaink I
.._
_ ....
_ .„. .... ..„ „ .... __ .... 2.—
— A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv
járásokban _ „ „ _ .... .... .... .... „ .... „., .... „„ „.. .... .... .... _ .... _ .... 1.20
B á l i n t G á b o r . Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 3. füzet. Egy-egy füzet __ __ _ 2.—
B a l l a g i M ó r . A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr _ _
_ —.40
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai „ „ _ „
„ _
—.20
— Nyelvünk újabb fejlődése... .„. __ _ _ .... _ .... ._ ._ .... _ .... .... .„. .... „ —.40
B r a s s a i S á m u e l . A magyar bővített mondat... _ .„ _ _ „ _ __ _ _ _ —.60
— A mondat dualismusa
_ _ _ _ _ _ _
._. .... .... _. _ „ _ _
1.20
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra „ _ —.80
— Szórend és accentus.... _ „_ ._. .... _ „ . . „ _ _ _ _ .... __. .... _
„„ _
—.80
B u d e n z J ó z s e f . A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott
gyűléséről .... _ .... .... _~ .... .... .„.
_. _ — ~~ __ ~~ ~~ — ._ ™ __ —.30
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet _ .„. ._ ..„ _ _ .__
4.80
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin in válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn
ugor nyelvészet* czimű II. értekezésére „. .„ ._. ..„ — .... ~~ _ __ „_ „_ ._ — .40
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg
Reguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.—
— Moksa-és erza-mordvin nyelvtan
™
__ _-. „. .„. _ _ „ _ _
1.—
C a J e p i n u s latin-magyar szótára. Kiadta Melich János _ . _ _ „ _ .__ _ 10.—
C o e l i u s (Bánffy) G e r g e l y . Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása (1537) kiadta
Dézsi Lajos „. .... .... .„. „. __
~~ .... — .... — — ~_
2.—
F i n á l y H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból.
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat
— készített hozzá — .„. _.
„
~. .... „.. _.._ .... ~~ — .... .„. _ _ _ _ _ _ 4.—
F ö l d i J á n o s magyar grammatikája. Közzéteszi Gulyás Károly.... „_ _ .... „ _ 6.—
G e d e o n Alajos d r . Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana _„ „.. _ „. 1.50
G o l d z i h e r I g n á c z d r . A buddhismus hatása az iszlámra _„ .„. .„. _ _ _ _ —.80
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FÍDQ

jelzős szerkezeteké

A finnugor összehasonlító mondattan terén végzett eddigi
kutatásoknak két fontos megállapítása az, hogy a számnévi jelző
mellett a jelzett szó rendszerint egyes számban van, s hogy a
tulajdonság- és a számjelző változatlan.
A számnévi jelzővel jelzett szó a finnben is egyesszámi
alakban áll**); de a tulajdonság- és a számjelző nem változatlan,
hanem megegyezik a jelzett szóval, azaz a formánsok nemcsak
a jelzett szóhoz, hanem a jelzőhöz is hozzájárulnak: nuore-t
*) Forrásmunkák rövidítései: Monumenta Linguae Fennicae: (MLF.); — Kalevala. (Toinen stereotypeerattu tekstilaitos): (Kai.); — NIEMI, Kalevalán selityksiá (1910): (Kai. Selit.); —
Prof. F. J. PETERSEN vainajan Lauseopillinen
esimerkkikokoelma,
Suomen vanhemmasta kansanrunoudesta kerátty: (PBT. : Suomi
II. 18); — E. N. SETALA, Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakunnan kansankielestd. I. Kieliopillinen osa: (SETALA : Suomi II.
16); II. Kielennaytteitd: (Suomi II. 16); — Suomalaisia Kansansatuja (1886): (Sai); — A. KIVEN Valitut teokset: (Kivi);—
JARNEFELT, Maaemon lapsia : (JARN.) ; — AHO, Tyven meri: (AHO
Tyv. meri); — AHO, Maisemia : (AHO Mais.); — LINNANKOSKI,
Pakolaiset: (LINN. Pak.); — LINNANKOSKI, Laulu tulipunaisesta kukasta: (LINN. Laulu); — KIANTO, Punainen viiva: (KIANTO) ; —
LÖNNROT, Suomalais-ruotsalainen
sanakirja: (LÖNN.) ; — SETALA,
Suomen kielen lauseoppi3: (SETALA Lauseoppi); — WIEDEMANN,
Grammatik der Ehstnisehen Sprache: (WIEDEMANN Ehst.Gramm.); —
AHLQVIST, Suomalainen murteiskirja: (AHLQV.) ; — SIMONYI, A jel
zők mond attana: (SIMONYI Jelzők); — KERTÉSZ, Finnugor jelzős
szerkezetek: ( = Finnugor Füzetek 17.): (KERTÉSZ).
**) Kivéve azokat az eseteket, mikor magát a számnevet
is (még az cegy'-et is) többesbe teszik. (Vö. SETALA Lause
oppi 70.).
Nyelvtudományi

Közlemények
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miehe-t 'a fiatal(ok) emberek, suure-ssa talo-ssa 'nagy(ban) házban'
kollme-lle lapse-lle 'három(nak) gyermeknek3.1)
A többi finnugor nyelvből azt következtethetjük, hogy a
jelzőnek a jelzett szóval való megegyeztetése a finnség külön
életében fejlődött ki.
Erre külömben magában a finn nyelvben is találunk bizo
nyítékokat. Azok az ú. n. r a g o z h a t a t l a n melléknevek, a
melyeket kivételekül sorolnak fel a nyelvtanok, elszigeteltségük
ben a jelzőnek ősi finnugor alaki sajátságát őrizték meg. Ilye
nek: aika 'meglett; igazi, derekas, stb.", ensi 'első; jövő', eri
'külön', joka 'minden 5 , kelpo 'derék', koko 'egész', laatu 'derék',
nyky 'mostani'; pikku 'kicsi', viime '(leg)utóbbi; múlt'. 2 ) Pl. aika
vauhdilla (Sat. I. 163) 'ugyancsak nagy sebességgel'; saan itselleni ehká kelpo akankin (KIVI II. 321) 'talán derék asszonyt is
szerzek magamnak'; viime vuonna 'múlt évben' stb.
A népnyelvben változatlan jelzőként állanak olykor a követ
kezők i s : aimo 'derék, kitűnő, kiváló, pompás'; oiva cderék,
kitűnő'; mennyt 'múlt 3 : aimo sotaasussa (SETALA: Suomi II. 16 : 36)
'pompás harcziöltözetben'; aimo annoksen pihkaa (KIANTO 11)
'derekas adag mézgát'; oiva tavat, oiva lailla, oiva hádt (SETALA
Suomi II. 16 : 36) 'helyes szokások, helyes módon, derekas lakoda
lom 3 ; mistá se on mennyt yöná tullut . . .' (Sat. II. 1. 'honnan
jött az a múlt éjjel? 5
A régi nyelvből más példák is kerülnek elő: Ennen pyhá
mieften páiuá (MLF. II. 76) 'mindenszentek napja előtt 5 ; walborgmefsun ia pyhá mieften páiwán waihelle (MLF. II. 79)
'Walborgmise és mindenszentek napja között'; Tállá taual tule
vapaas miesten heidhen kuningastans paluella (MLF. II. 8) 'ilyen
módon kell a szabad férfiaknak az ő királyukat szolgálni3.3)
*) De vö.: kolme mies-ta 'három ember5 v. 'három embert'.
3

) Vö. SETALA Lauseoppi 18.

3

) A melléknévi (igenévi) jelző az é s z t b e n is megegye
zik a jelzett szóval. A revali nyelvjárásban azonban «die Declination des Adjectivs (und Particips) nur dann vollstándig ist,
wenn es alléin substantivisch steht, mangelhaft aber, wenn es
als Attribut vor einem Substantiv steht, z. B. rikkaste önúistus
'das Glück der Eeichen', aber rikka imimeste ö. 'das Glück der
reichen Leute 5 (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 111.). Ö — « . . . In
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A melléknévi jelzőnek a jelzett szóval való megegyezése
valószínűleg litván vagy ősgermán hatás alatt fejlődött ki.
Az ilyen irányú, fejlődés lehetőségét külömben a finn nyelv
nek bizonyos mondattani (szórendi) sajátsága is elősegíthette.
A finnugor nyelvekben a jelző rendszerint megelőzi a jel
zett szót. így van a dolog a finnben is azzal az eltéréssel, hogy
a szabályos egyenes szórend mellett a legrégibb idő óta kimutat
ható a megfordított szórend is, sőt b i z o n y o s j e l z ő s s z e r k e 
z e t e k b e n a j e l z ő m i n d i g a j e l z e t t szó u t á n áll.
a) A k e d v e s k e d ő , s a j n á l k o z ó kifejezésekben a
jelző rendszerint követi a jelzett szót, vele mintegy összetétellé
egyesül, és a viszonyragokat csupán a jelző veszi fel:
leipá-kultaa ei koskaan ole puuttunut (KIVI I. 127) ca
kedves kenyér nem hiányzott soha'; lapsi-kurja (Kai. 1 : 154)
'nyomorult gyermek 5 ; emo-koito (KIVI I. 98) 'szánandó anya5 ;
Karhuparan táytyi láhteá pois (Sat. I. 34) 'a szegény medvének
el kellett mennie 5 ; Timo-poloinen (KIVI II. 73)r 'szegény T. 5 ;
pikku Eero-putikkavi (KIVI II. 226) 'kis, gyenge Eróm'; ei (ollut)
vikoa tammaraiskan (PET. : Suomi II. 1 8 : 16) 'nem a szegény
kanczának hibája volt5; eukkoraukkani (Sat. II. 104) "szegény
anyókám'; pieksivát siellá susirukkaa (Sat, I. 55) 'elpáholták ott
a szegény farkast5; Akka kysyy sitté ukolta: otko náhny' hánen
miesvainaataan siellá? (Suomi II. 16: 208) caz asszony kérdezi
aztán az öregtől: látta-e ott az ő boldogult férjét? 5 ; kunne
kuljet kukkovartti? (Sat. I. 196) 'hova mégy, érdemes kakas? 5 *)
A népnyelvben, különösen

a

Kalevala

nyelvében

más

Mittelehstland hat das Adjectiv in der Eegel die gleiche Casusform
mit seinem Substantiv, nur im Illativ, wenn er mit dem Suffix
(se) zu bilden wáre, bleibt diess regelmássig weg, und auch
das des Illativs wird oft weggelassen, wie nörema vennale 'dem
jüngeren Brúder 5 ; oige tele cauf den rechten Weg5. Dialektisch
wird diese Freiheit noch weiter ausgedehnt, wie kavala ini~
mestel 'bei schlauen Menschen 5 ; selle haigelt 'von diesen Kranken 5 ;
selle süre keiérist 'von diesem grossen Kaiser5; rii-suguse sakstest
'von solchen Herrschaften 5 ; kqige mafkidest 'von allén Zeichen',
besonders bei iga 'jeder 5 ; namentlich in dem stubstantivischen
iga üks 'Jeder5. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 189.).»
*) A karjalaiban: miez armas (AHLQV. 130) 'kedves ember5;
piiga-raissad (uo. 136) 'szegény leányok'; m-uMkku rukku (uo.
137) 'szegény paraszt 5 .
9
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melléknév is előfordul hasonló szerkezetben; az irodalmi nyelv
ben felette ritkán :
Maija rohkee, gen. Maija rohkeen, all. Maija rohkeelle
: Suomi II. 16: 36) 'bátor M.' stb. Veivát pois isa vanha(n)sa (uo.) 'elvitték öreg atyját5; ukko-vanhan (Kai. 12 : 476)
'öreg embert5; veno-punaisin (Kai. 18: 616) 'piros csónakkal';
reki-punaisen (Kai. 18: 600) 'piros szánkót' stb. Kinturin tuli
isdntd-pahaa surku (JAEN. 161) 'Kinturi megsajnálta a szegény
gazdát'.
(SETALA

A Kalevalában
és szerkezetben, pl.
e
csat(o.s)-övböT.
b) Megfordított
névi, számnévi,
nyelvben egyaránt:

a főnévi jelző is előfordul ilyen szórenddel
vyö-lapasta: lappavyöstá (Kai. Selit. 201)
szórenddel állhat a m e l l é k n é v i , i g e 
n é v m á s i jelző a nép- és az irodalmi

Jumala caickiualtias on fen íanonut (MLF. I. J43) 'a
mindenható Isten mondta meg azt'; Anna loppu autuas (MLF.
I. 234) 'adj boldog véget'; Chriftus . . . fyndyi naitzöft puchtaft
(MLF. II. 236) 'Krisztus tiszta szűztől született'; pdivdna muutamana (Kai. 5 : 53) 'egyik napon'; varis lenti vastatuulta, korppi
ilmoa kovaa*) (PET. : Suomi II. 18: 10) 'a varjú szembe repült
a széllel, a holló a nehéz idővel'; sie vanno valat ikuiset et
sotia káyáksesi (PET.: Suomi II. 18:17) 'te örök esküket esküd
jél, hogy nem mégy hadakozni 5 ; náiltá paikoilta pahoilta (PET. :
Suomi II. 18: 63) 'ezekről a rossz helyekről'; kasvia monenlaisia
(Sat. I. 6) 'sokféle növény'; syttyi sota sanomatoin (Sat. I. 16)
'elmondhatatlan harcz keletkezett'; Oli ollut vanhalla miehellá
vanha hevonen, jolla oli ollut huuli pitka (Sat. I. 104) 'volt az
öreg embernek egy vén lova, a melynek hosszú ajka volt'; Se
tuonut lehmán nuoren sille latoon koiralle (Sat. I. 153) 'fiatal
tehenet hozott a csűrbe a kutyának'; miná tuon pdivdn lampiman (Sat. I, 240) 'hozok meleg napot'; mies mieletön (Kivi I. 23)
'esztelen férfi'; murhe raskas (Kivi I. 35) 'nehéz bánat 5 ; Lappi
leivátön (Kivi I. 66.) 'kenyértelen Lappország'; tunnit pitkat (KIVI
II. 175) 'hosszú órák'; Rauha ihana vallitsee (KIVI II. 501)
'gyönyörű nyugalom uralkodik5; ilo iso (AHO Mais. 40) 'nagy
öröm'; teille tietymdttömille (AHO Mais. 60) 'ismeretlen utakra';
opas oiva ja ystává uskollinen (AHO Mais. 121) 'derék vezető és
hűséges barát 5 stb.
Kaitse karjani pahoista, varjele vahingon teiltá, noista
*) így; o: kovoa.
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soista soiluvista, láhtehistá láilyvista (Kai. 32 : 105) 'őrizd nyá
jamat a rossztól, óvd a káros utaktól, azoktól az ingó mocsarak-,
tói, a ringó forrásoktól'; lintuja livertavia (Kai. 41: 88) 'csicsergő
madarak'; miehen kyntaján (Kai. 2 2 : 487) 'szántó embert'; stb.
Láksivát urosta kaksi (Kai. 47: 121) 'elindult a két hős';
Orava ja kaki ja sammakko, ne on tullut kuninkaan [tyttarestá]
kolmesta (Sat. I. 271) cevet és kakuk és béka, ez lett a király
három leányából'; túli vákeá paljo vastaan (Sat. II. 23) 'sok nép
jött szembe'.1)
A népnyelvben olykor a névmási jelző is követi a jel
zett szót:
lámmitámme saunan, viemme saunaan vávyn sen (Sat.
II. 8) 'megmelegítjük a fürdőházat, azt a vöt a fürdőházba viszszük'; minulla on sormus semmoinen (Sat. II. 34) 'olyan gyűrűm
van nekem'; Eupeaa páátá leikkaamaan vuohelta siltá (Sat. I.
138) 'készül levágni annak a kecskének a fejét'.2)
c) Leggyakrabban a melléknévi jelző szerepel ugyan meg
fordított szórendű szerkezetben, de bizonyos esetekben a f ő n é v i
j e l z ő is követheti a jelzett szót. Mindenekelőtt azokat a puolival való összetételeket kell megemlítenünk, melyekben a puoli
'fél' szó mindig második tagja az összetételnek: silmápuoli, jalkapuoli 'félszemű, féllábú' stb.3)
A Kalevala nyelvében más főnévi jelző is állhat megfor
dított szórenddel:
vyö vaski fréz öv vagy övű'; hivus kulta 'arany haj v. hajú';
kaari kulta, 'arany ív v. ívű'; rinta kulta 'arany mell v. mellű';
pad hopea 'ezüst fej v. fejű'; hanka rauta 'vas-szeg v. szeges'
stb. (Kai. Selit. 201).
A Kalevala nyelvének sajátsága az is, hogy a hátravetett
főnévi (anyagnévi) jelző változatlan marad, a viszonyragok csu
pán a jelzett szóhoz járulnak hozzá: kaarta rauta 'vasívet',
padtasi hopea 'ezüst fejedet', ukset kulta 'arany ajtók' stb. (Kai.
Selit. 201)/)
a

) vö. Sitten meni mies metsáán ja raatoi pitkán puun hyvin
(Sat. I. 82) 'azután az ember elment az erdőbe és kivágott egy
nagyon magas fát'.
2

) Karj. : m á n ö ö kod'ih sih (AHLQV. 129) 'megy abba a h á z b a ' .
) Ezekről később még lesz szó.
4
) Yö. fönnebb
vyö-lapasta.
3
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így viselkedik nagy ritkán a melléknévi jelző is : miehen aimo
(Kai. Selit. 201) 'derék embert'; hannen kirjo kimmahutti (Kai.
4 : 258) 'felpattantotta a tarka fedelet'.
Ez a sajátság, a m e g f o r d í t o t t s z ó r e n d , az egyik'
dolog, a melylyel számolnunk kell. A másik, a melyet szintén
nem lehet figyelmen kívül hagyni, az é r t e l m e z ő j e l z ő n e k
széleskörű használata. Értelmező nemcsak főnév lehet, hanem —
különösen a régi nyelvben ós a nép nyelvében — még sokkal
gyakrabban melléknév (igenév, számnév). Példák:
Chriftus finun apumiehes ombi finun edeftes coolut (MLFI. 121) 'Krisztus, a te segítséged meghalt te éretted'; jftu Iuma~
lan Ifán caickiualtian oickialle (MLF. *L 75) 'ül az Istennek, a
mindenható atyának jobbjára'; Iumalan meiden taiualifen Ifen
ethen (MLF. I. 164) 'Isten, a mi mennyei atyánk elé'; Jefufen
Chriftufen finun poias cautta (MLF. I. 186) 'Jézus Krisztus, a
te fiad által'; 0 Jefu Chrifte Jumalan Poica (MLF. I. 228) 'oh
Jézus Krisztus, Isten fia'; Ios otta lakimies, kihlacunnan pá . . .
lahioia . . . (MLF. II. 105) 'ha a bíró, a járás feje ajándékokat
fogad el . . .' Akkoa, pahoa naista (Sat. I. 331) 'az asszonyt, a
rossz nőt'; Simeoni, siivo mies (KIVI II. 389) 'S., a szolid ember';
silloinpa emoni lemmekás sisar, nainen mustakiharain en ja
hehkuva kuin punertava ruusu, láhestyi (KIVI I. 450) 'akkor
anyámnak melegszívű testvére, egy feketehajú és ragyogó nő,
olyan mint a pirosló rózsa, közeledett'.
Ninquin Sara ioca hanen miehens Abrahamin cutzui Herraxi (MLF. I. 33) 'úgy mint Sára, a ki az ő férjét, Ábrahámot
urának hívta'; ninquin fine Engelis cautta íinü Paluelias Tobian
warielit (MLF. I. 42) 'a mint a te angyalod által a te szolgádat,
Tóbiást megóvtad'; Pyhe Pauali lohdhuttau hené opetulajtas
Thimoteufta (MLF. I. 147) 'Szt. Pál megvigasztalja az ő tanít
ványát, Timotheust'; Ja Lamech fanoi henen waimoillens Adal
ia Zillal (MLF. I. 221) 'és L. mondta az ő feleségeinek, A.-nak
és Z.-nak'; H á n . . . antoi kahvit, vehnáset ja sokerit vaimollensa, Marille (JARN. 21) 'odaadta a kávét, a süteményeket és a
czukrot feleségének, Marinak';
ios wieras Jota ioucko pakana eli chriftitty tahto hánen
maatans turmella (MLF. II. 3) 'ha idegen hadsereg, pogány
vagy keresztyén el akarja pusztítani az ő földjét'; Hauain edheft, tveriften eli finiften . . . (MLF. II. 14) 'a sebekért, a vére
sekért vagy kékekért. . .'; Pure hán iongun cuoliaxi, ottakan íe
iöga koira on cuolluen, ia maxakan iállens elauán nijn hyuan
(MLF. II. 93) 'ha valamelyet [t. i. állatot] halálosan megmar,
vegye az, a kié a kutya, a döglöttet és adjon viszont élőt, éppen
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olyan jót5; Ios iokun tappa . . . nuorikaifen nuorema feitzemen
aiaftaigaift
(MLF. II. 147) 'ha valaki megöl . . . egy ifjút,
fiatalabbat hét évesnél'; poikueni, nuorempani, lapseni, vakavampani (PET. : Suomi II. 1 8 : 28) 'fiacskám, fiatalabbam ; gyerme
kem, komolyabbam'; lapselle isottomallé, emon tietámattó'málle
(PET. : Suomi II. 1 8 : 27) 'a gyermeknek, az atyátlannak, anyja
ismeretlenjének'; olisi niin kaunis neitinen ja hyvá (Sat. II.
116) "olyan szép kisasszonyka volna és jó'; Oli iso talo ennen
ja sillá oli koira hyvin suuri (Sat. I. 150) Volt egyszer egy nagy
parasztbirtok és abban egy kutya, igen nagy'; Siiná on rinnemaa
oikein iso (Sat. I. 140) cott van egy lejtő, igazán nagy'; kirjoittaneet pöytákirjan koirille omituisen (Sat. I. 154) "írtak jegyző
könyvet a kutyáknak, sajátságosat'; sydámessa katumus kylmá ja
musta (KIVI II. 76) "szívében megbánás, hideg ós fekete'; Ei
maassa eiká taivaassa .ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa
synnyimme (Kivi II. 116) 'sem az égben, sem a földön nincs
hely, olyan kedves mint az, a hol születtünk'; niielellá kylla
katkeralla (Kivi I. 27) "hangulatban, bizony keserűben'; Ei minulla surua niin suurta . . . ei iloa niin aánekasta . . . (AHO
Mais. 70) "nincs bánatom olyan nagy . . . nincs örömöm olyan
hangos . . .'; kuormat kuinka suuret tahansa (AHO Tyv. meri 59)
'terheket, bármilyen nagyokat'; —: Tárná mies pois pane hánen
maans laillifefti taritun ia eívlutetun (MLF. II. 45) *ez az ember
eladja az ő földjét, szabályszerűen kínáltat és hirdetettet'; Ja
siitá tehköön hán seuraavana sunnuntaina
rangaistussaarnan
niin vimmatun ja pohtavan . . . (KIVI II. 62) "és abból csináljon
ő a következő vasárnap büntető-prédikácziót, olyan dühöset ós
megrázót . . .'; Hán tervehtii tuttuja paikkoja, sadoin kerroin
ennen kuletuita (AHO Mais. 67) 'üdvözli az ismerős helyeket, a
régebben százszor 'bejártakat';
Iwita macafy fijna fangen pactlio kedholla (MLF. I. 97)
'csont hevert ott nagyon sok a mezőn'; hánellá on poica yxi éli
enambi (MLF. II. 9) 'van neki fia egy vagy több'; Ios hánellá
on lapfia yxi, caxi eli wfeambi (MLF. II. 52) 'ha vannak gyer
mekei, egy, kettő vagy több';
SIMONYI az értelmezős szerkezetet igen réginek, sőt ő s i b b 
n e k tartja az elülálló jelzővel valónál,*) és ezt a feltevést a
finn nyelvi adatok is támogatják.
Az elmondottak alapján arra a megállapodásra juthatunk,
hogy az ősfinnben — éppen úgy, mint a többi finnugor nyelv
ben — a m e l l é k n é v j e l z ő i s z e r e p é b e n v á l t o z a t l a n

*') A jelzők 113—114.
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%
v o l t . A változatlan melléknévi jelző kétféle szórenddel áll
hatott: *suuri talossa (vö. pikku talossa) és *talossa suuri (vö.
fönnebb: miehen aimo Kai.). — Ha azonban a melléknév értel
mező volt, felvette ugyanazt a viszonyragot, mely a jelzett szóhoz
hozzájárult: talossa suuressa.1)
A jelzőnek a jelzett szóval való megegyezése — a mint
már említettük — valószínűleg litván vagy ősgermán hatás alatt
fejlődött ki. Ez az idegen hatás legelőbb a megfordított szórendű
melléknévi jelzős szerkezeteket érinthette annyival is inkább, mert
a hátul álló jelzőnek viszonyraggal való ellátására az értelmezős
szerkezetek máris például szolgáltak. A fejlődés iránya tehát:
*talossa suuri > talossa suuressa. Ez az új alaki sajátság aztán
a megfordított szórendti jelzőkről az elülálló jelzőkre is át
terjedt.
A főnévi jelzőket általában nem érintette a melléknévi
jelzők analógiája. Legfőképpen azért nem, mért a főnévi jelző
mindig a jelzett szó előtt állván, vele igen korán összetétellé
egyesült. Az úgynevezett ragozhatatlan melléknevek, melyek
2
SETALA szerint ) a főnév és a melléknév határán állanak, min
den valószínűség szerint a főnévi kategóriából kiszakadva váltak
valóságos melléknevekké. Abban a régi időben, midőn a mellék
névi jelző és a jelzett szó megegyezése kialakult, még élénken
érezhették ezeknek főnévi származását. A kategória- és jelentés
változást nem láthatjuk világosan a nyelvemlékek elégtelensége
és egyoldalúsága miatt. A népnyelv azonban szolgáltat analógiá
kat: bizonyos jelzői szerepben gyakran előforduló főneveket
mellékneveknek érez és melléknévi jelzők analógiájára egyeztet
meg a jelzett szóval.

I. A m e l l é k n é v i igenév jelzői használata.
«A melléknévi igenév olyan jelző, mely a benne kifejezett
cselekvéssel valami vonatkozásban tünteti fel a jelzettet.))3)
*) A magyarban is: Mátyást, az igazságost (vö.
Jelzők 113).
2

) L a u s e o p p i 18.

3

) SIMONYI Jelzők

17.

SIMONYI
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1. Cselekvő igenév.
A cselekvő és a visszaható igetőből képzett igenóv a jel
zettet mint cselekvőt határozza meg. Á folyamatos (és beálló)
•cselekvést általában a folyó cselekvés igeneve (a -va, -va képzős
part. prses., valamint a jelzőül használt -ja, -ja képzős nom.
agent.), a befejezett cselekvést pedig a befejezett cselekvés ige
neve (a -nut, -nyt képzős part. prset. act.) fejezi ki: eksyvá Mimi
men 'eltévedő ember5; eksynyt ihminen 'eltévedt ember'. Példák :
a) folyó cselekvés igeneve tárgyatlan igékből: tárná Catoua
ia fyndinen eleme (MLF. I. 80) 'ez a mulandó és bűnös élet5;
túlit ne eldudt kármet Ju l a n fanafta ia woimasta cuolluhexi
(MLF. I. 148) 'azok az élő kígyqk holtakká váltak Isten szavától
•és erejétől5; Ja ette me kefkenem palauan rackaudhen pidheisim
(MLF. I. 188) 'és hogy mi egymás között égő szeretetet tart
sunk5; Ja quiua Maa, pite Cohuuaxi wedhexi tuleman (MLF. I.
195) 'és a száraz földnek forró vízzé kell válnia5; Wahuiftacat
ne wafyuát kádhet, ia tuetkat ne nándyuet Poluet (MLF. I. 195)
'erősítsétek azokat a fáradó kezeket és támogassátok azokat az
összeroskadó térdeket 5 ; lijkuua luoto (MLF. II. 78) 'mozgó kő
szirt5; kasvava kataja (Kai. 2 3 : 235) 'növekvő boróka5; karhu oli
repinyt kasvavia puita (Sat. I. 2) 'a medve kitépte a növekedő
fákat5; tulevana kesdná (Sat. I. 279) 'jövő nyáron5; viisi eláváá
repoa (Sat. II. 74) 'öt élő róka5; vaihteleva luonto (KIVI I. 3)
'váltakozó természet5; aakenöitseva sauhu (KIVI I. 34) 'szikrázó füst5;
nouseva kuu (KIVI I. 40) 'felkelő hold5; lentava tahti (KIVI II.
134) 'hulló csillag5; láikkyvd olki (KIVI II. 276) 'ringó szalma5;
viheriöitsevá kesd (KIVI II. 335) 'zöldelő nyár5; kuihtuva mánty
5
(KIVI II. 499) 'száradó fenyő ; koneen láhestyvá ja taas etenevd
rdtind (JARN. 50) 'a gépnek közeledő és megint távolodó zúgása';
Voiko semmoinen asia riippua puuttuvista papereista ? (JARN.
100) 'függhet-e az ilyen dolog a hiányzó papíroktól? 5 ; nukkuva
peto (AHO Tyv. meri 30) 'alvó vadállat5; siintdvdt vuoret (AHO
Tyv. meri 126) 'kéklő hegyek5; liihoittelevat liniuset (AHO Mais. 5)
'repkedő madárkák 5 ; laskevan auringon ruskoa vastaan (AHO
Mais. 30) ca letűnő nap pírjával szembe5; hdmdrtyvdssd pirtissd
5
{KIANTO 17) 'a sötétedő kunyhóban ;
b) folyó cselekvés igeneve tárgyas igékből: ifoua Sielu (MLF.
I. 70) 'vágyódó lélek5; taitavat taloiset vaimot (Kai. 33 : 194) 'hozzá
értő háziasszonyok5; se semmosen painavan asian osas ratkasta
(Suomi II. 16: 228) 'olyan nyomós (fontos) ügyet el tudott dönteni5;
on . . . peloittavan voiman saanut (KIVI I. 7) 'félelmetkeltő erőt
nyert5; susien kammoittava ulvominen (Kivi II. 175) 'a farkasok
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irtóztató ordítása'; rauhottava ja tyynnyttdvá vaikuius (JARN. 92)
'megnyugtató és csillapító hatás'; hirvitidvd satu (JARN. 102)
'borzasztó mese'; tdrisyttdvá naky (JARN. 136) 'megremegtető'
látvány'; luova taiteilija (AHO Tyv. meri 93) teremtő művész'; kantavat sillat (AHO Mais. 23) 'elbíró hidak' (melyek megbírják á
terhet); vaaniva hallá (AHO Mais. 32) 'üldöző fagy'; pelastavaa
ihmettd odottaen... (LINN. Pak. 78) 'megszabadító csodát várva...';
polttava hímo (KIANTO 48) 'égető vágy'; saunan pehmittdvdssd
löylyssd (KIANTO 69) 'a fürdőház puhító gőzében'; kiduttava
aavistelma (KIANTO 129) kínzó sejtelem'; eukon kiirehtiva adni
5
(KIANTO 117) 'az asszonynak siettető hangja ;
c) -ja, -ja képzős nomen agentis tárgyatlan és tárgyas
igékből: toruja vaimo (PET.: Suomi II. 18: 178) 'veszekedő aszszony'; kasvaja kananen (uo.) 'növekedő tyúkocska'; koiran kulkian (uo.) 'a kóborló kutyát'; vaimo riitelid (uo.) 'czivakodó
asszony'; liekkujalla [tuolilla] istuu (Sat. II. 118) 'hintázó széken
ül'; — yxi pahoin tekiá mie$ (MLF. I. 109) 'egy gonosztevő
férfi'; odhotamme wapactaija herra Jefuft chriftufia (MLF. I. 147)
'várjuk a szabadító úr Jézus Krisztust'; Naittaia miehen pitá
waimon wlosandaman (MLF. II. 19) 'a férjhezadó férfinak a
nőt ki kell adnia'; Röauaia mies (MLF. II. 135) 'rabló férfi';
miehen etsian (PET.: Suomi II. 18: 178) 'a kereső férfit'; miehen
kyntajdn (uo.) 'a szántó férfit'; kysyja akka (Sat. IL 28) 'kére
gető asszony'; tuhlaaja poika (KIVI II. 128) 'tékozló fiú'.*)
d) befejezett cselekvés igeneve tárgyatlan igékből: ioopunut
Tompeli (MLF. I. 7) . 'megrészegedett bamba'; Colleet Rumihit
(MLF. I. 92) 'holt testek'; nuckunu inhimine (MLF. I. 143) 'el
aludt ember'; palanuit. kekaleit (MLF. II. 88) 'megégett üszkök';
cuolluen lapfen (MLF. II. 164) 'a halott gyermeket'; naineen
miehen canfa (MLF. II. 170) 'megházasodott emberrel'; Náki
miehen muuttunehen, uuistunehen urohon (Kai. 2 : 151) 'látta a
megváltozott férfit, a megújhodott hőst'; palaneet karhun luut
(Sat. I. 65) 'megégett medvecsontok'; jáatyneen aventoon (Sat.
I. 55) 'a befagyott lékbe'; menneistd ajoista (Kivi I. 17) 'múlt
időkből'; harmaantunut herra (JARN. 137) 'megőszült úr'; laihtu*) Az észtben : «Das active Particip auf -v kann adjectivisch* auch durch das Nomen auf -ja ersetzt werden, wie suítsevad oder suitsejad tukkid 'rauchende Bránde'; vereval oder
verejal kivil ei ole sammalt 'ein rollender Stein hat kein Moos'
etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 145.); — leikaja nuga
'ein schneidendes, scharfes Messer'; hakkaja haigus 'eine ansteckende Krankheit'; sisse-sdüja koht 'eine eintrágliche Stelle';
tömbaja pldster 'ein ziehendes Pfiaster, Zugpflaster' (uo. §. 144. 4).
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neihin kasvoihin . . . katsoa (JARN. 166) 'a megsoványodott arczra
nézni5; jdátynyt meri (AHO Mais. 5) 'befagyott tenger'; painunut
oksa (AHO Mais. 10) 'lenyomódott ág5; lamminneen maan mehua
(AHO Mais. 12) 'a felmelegedett föld nedvét'; peldstyneet hiiret
(AHO Mais. 12) 'megijedt egerek'; hatáantynyt vdkijoukko (AHO
Mais. 75) 'megrémült néptömeg 5 ; vimmastunut kissa (AHO Mais.
80) 'feldühödött macska'; yli nukahtaneen ulapan (AHO Tyv. meri
59) 'az elszunnyadt víztükrön át'; sammunut piippu (LINN. Pak.
68) 'kialudt pipa5; kauhistuneet kasvot (KIANTO 138) 'megbor
zadt arcz;
e) befejezett cselekvés igeneve tárgyas igékből (jelzői sze
repben ritkán fordul elő): kokeneelle miehelle (KIVI I. 465) 'ta
pasztalt embernek 5 ; oppinut mies (KIANTO 53) 'tanult ember5.*)
Az igenévi jelzőnek -— főként az irodalmi nyelvben —
olyan h a t á r o z ó j a is lehet, a milyen a megfelelő igének van:
a) Sorsa on hyvin kanteleva lintu (Sat. I. 317) 'a
vadkacsa nagyon árulkodó madár'; tomussa mateleva mato (KIVI
I. 442) 'porban csúszó féreg'; náin tuskasta punehtuvan Ainikin
(KIVI I. 89) 'láttam a kínjában elpiruló Ainikkit'; keittokonstiin
kuuluvia kappaleita (KIVI II. 113) 'a főzőmesterséghez tartozó
tárgyakat'; harvoin ndkyvli valkea káárme (KIVI II. 118) 'ritkán
mutatkozó fehér kígyó'; kainosti katsahteleva Anna (KIVI II. 395)
c
a szemérmesen tekintő A.5; káármeena sdhisevá ja hytkdhteleva
terá upposi apilan syvyyteen (JARN. 47) 'a kígyóként sziszegő és
tekerőző él belemerült a lóhere mélyébe'; nuori táyteen tarmoosi
herddvd tyttöni (JARN. 154) 'fiatal, teljes erődre ébredő leányom*;
kilahti joskus vaskikello laitumella kdyvdn hevosen kaulasta
(AHO Mais. 47) 'megcsendült olykor a rézcsengő a legelőn járó
ló nyakában'; vieraisilta kotiinsa palaavat kaupunkilaiset (AHO
Mais. 60) 'a látogatóból otthonukba térő városiak5; Lapista palaava kotka (AHO Mais. 113) 'Lappországból visszatérő sas'j
nenánjuuresta láhtevia juovia (LINN. Pak. 7) 'az orra tövéből
kiinduló ránczok'; vielá lapselta nayttdva tyttö (LINN. Laulu 70)
'még gyermeknek látszó leány5;
b) maailman páállá jaloin juoksijaa eláváá (Sat. II. 102)
*) Az észtben: kadunud azi 'eine verlorene Sache5; eksinud
lapsed 'verirrte Kinder5; vdzinud més 'ein ermüdeter, betrunkener Mann'; sonud löm, 'ein gegessen habendes, sattes Tier';
téninud sóidat 'ein Sóidat, welcher ausgedient hat'; jönu inimezega 'mit einem betrunkenen Menschen'; téma kadunust (kadu
nud) méhest 'von ihrem verstorbenen Manne5 (WIEDEMANN Ehst.
Gramm. §. 146).
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'a földön lábon futkosó állat'; taasen tulee sálon sydámessá
tuulimyllyksi pátija köti (Sat. II. 105) 'megint jön a rengetegmélyében szélmalomnak való házikó5;
ej ei meiden pidhe ylenpalio murectiman, meiden edefmenytten Ysteuein teden (MLF. I. 80) 'nem kell nagyon sokat
búsulnunk elhunyt (tkp. előrement) barátainkért'; Jos ei Sifelfyndynyen kuningan poikia ole (MLF. II. 2) 'ha a bennszülött
királynak nincsenek fiai'; nyt háneltá tingataan niitá isansa
isdvainajan aikana kadonneita linnan avaimia (Sat. II. 80) 'most
követelik tőle azokat a boldogult nagyapja idejében elveszett
várkulcsokat'; korpeen kadonnut lammas (KIVI II. 128) 'a ren
getegben elveszett bárány'; vaimosta syntynyt mies (Kivi II. 174)
'asszonytól született férfi'; viattomasti karsinyt mies (Kivi II. 505)
'ártatlanul szenvedett férfi'; lopulla muutti koko sávellyksen
káhleista vapautuneen sielun nousuki ylimpiin korkeuksiin (JARN.
157) 'végül az egész dallamot a bilincseiből kiszabadult lélek
nek a legfelsőbb magasságokba való emelkedésévé változtatta';
Lumi lehteen satanut on kuolinvuoden enne (AHO Tyv. meri 55)
'a levélre hullott hó a halál évének előjele'; en ottanut vastaan
lainvastaisella tavalla avonaiseksi joutunutta virkaa (AHO Tyv.
meri 133) 'nem fogadtam el törvénytelen módon megüresedett
hivatalt'; Ei ole aurinkoa, jonka való . . . kouhottelisi kukistuksiinsa menneet mielet (AHO Mais. 7) 'nincs nap, a melynek
fénye . . . felrázná a megtört lelkeket'; heidán vuosisatojen kuluessa kehittynyt murteensa (AHO Mais. 165) 'az ő évszázadok
folyása alatt kifejlődött nyelvjárásuk'; lumen alta vapautunutta
harmaata kevátluontoa (LINN. Pak. 8) 'a hó alól kiszabadult
szürke tavaszi természetet'; Vyötáisille soljunut vasén kási (LINN.
Laulu 9) 'a derekára csúszott balkéz'; vastikddn havahtuneet
lapset (LINN. Laulu 55) 'az imént felébredt gyermekek'.
A folyó-cselekvés, ritkán a befejezett cselekvés igenevének
t á r g y a is lehet:
a) Nytt hacka mies Tammia . . . eli muita hedhelmán
tuopia puita, maxakann 3 m r ka (MLF. II. 72) 'most (ha) kivág
egy férfi tölgyeket . . . vagy más gyümölcsöt hozó fákat, fizessen
3 márkát'; paljon merkitsevállá . . . kuiskauksella kysyi (JARN. 10)
'sokat jelentő . . . suttogással kérdezte'; kaikén kahlehtija talvi
(AHO Tyv. meri 59) 'mindent bilincsekbe verő tél'; kaikén tukahduttaja talvi (AHO Tyv. meri 59) 'mindent megfullasztó tél';
yksi uskollinen, virkavapauden saanut kenraali (Sat. II. 2) 'egy
hűséges, szabadságot nyert tábornok';
b) Tulta iskeilevá jumala (KIVI I. 43) 'tüzet ütő isten';Verta imeviá petoja (KIVI I. 83) 'vérszopó vádállatok'; náhden
usein mielta synkistavad nalkáá (KIVI II. 336) 'látva gyakran á-

FINN JELZŐS SZEKKEMETEK.

1 29

kedvet elkomorító éhséget'; kylid kiertelevd soittoniekka (AHO
Mais. 6) ca falvakat járó zenész'; katurautatiellá on multa virkistyttává liikkeensá (AHO Mais. 103) 'a közúti vasútnak a lelket
felfrissítő forgalma van'; Aikaa myöten túli levoitomuutta heráttavá lisávaikutin — ympáristö (LINN. Pak. 79) 'idővel még egy
nyugtalanságot keltő tényező jött közbe — a környezet'. 1 )
Előfordul jelzői használatban a t á r g y a s
igenév is, főként a folyó cselekvés igeneve:

összetett

a) ragtalan tárgygyal: Jos on olemassa kaikkitietdvá olento
c
ha van mindentudó lény'; kaikkisisdltavdssd laukus73) 'mindent tartalmazó táskájában'; 2 )
b) ragos tárgygyal: kantoipa kerran . . . melkein leiviskdnpainavan piplian (KIVI II. 404) Vitt egyszer . . . egy majdnem
kilenczedfél kilogrammot nyomó bibliát'; tervehdityt vaihtoivat
paljonpuhuvan silmayksen (LINN. Pak. 65) 'az üdvözöltek sokat
mondó tekintetet váltottak'; — verta-janoova peto (Kivi II. 25)
Vértszomjazó vadállat'; koiratkin seurasivat heitá tuUa-ldikkyvilld
silmillá (Kivi II. 186) 'a kutyák is követték őket vért-csillámló
szemmel'; työtd tekéid kansa (KIANTO 115) 'dolgozó (tkp. munkát
tevő) nép'; verta-tihkuva karhu (KIANTO 138) Vért-csepegő medve';
mieltatenhoava náky (LINN. Pak. 125) 'lelketbűvölő látvány'.
(KIANTO 16)
saan (KIANTO

A befejezett cselekvés igeneve rendkívül ritkán szerepel
ilyen szerkezetben: koulunkdyneet ihmiset (KIANTO 109) 'iskolát
járt emberek'. 3 )
Puszta előtagú a l a n y i összetételre az irodalmi nyelv
szolgáltat néhány adatot (személyragos előtagú alanyi össze
tételre egyáltalán nincs példa):
pohjonen liehtoi voimakkaasti tdhti-kimmeltáván
taivaan
álla. (KIVI II. 185) 'az északi szél erősen süvöltött a csillag
tündöklő ég alatt'; hopeakimmeltdvá lámmin (Kivi II. 345) 'ezüst
csillogó meleg'; nyt se oli tuo henkisen sotataistelun hikihelmeilevd páivá (KIANTO 116) 'most volt a szellemi csatának az a
verejtékgyöngyöző napja'. 4 )
x

) Személyragos tárgyra csak kivételesen nyújt példát az
irodalmi nyel?: lampöddn hiljaa soiva ááretön lamppu (AHO Tyv.
meri 30) 'melegét csendesen sugárzó roppant nagy lámpa'.
3
) Ezekben az eredetibb nyelvállapot őrződött meg, vö.
SIMONYI, Igenévi szerkezetek. NyF. 4 7 : 7.
3

) A m a g y a r b a n is igen ritka, vö. SIMONYI Jelzők 2 1 .
) P u s z t a előtaggal á m a g y a r b a n is ritka, vö. SIMONYI
Jelzők 2 3 .
4
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A régi és a népnyelvben (elvétve az irodalmi nyelvben
is).a folyó cselekvés igenevét a belőle (-inert nom. possessoris
képzővel) képzett i g e n é v - t e r m é s z e t ű m e l l é k n é v helyet
tesítheti ; pl.:
Haruoin aijattelema me fen oikean tuleuaifen elámen . . .
psele (MLF. I. 131) 'ritkán gondolunk mi arra az igazi jövő
életre'; tsemé löhduttauaifé Euagelin anda mös Jumala (MLF.
I. 137) 'ezt a vigasztaló evangéliumot szintén az Isten adja';
mateleuaifet ia eleueijet eleimet (MLF. I. 215) 'csuszó-mászó és
élő állatok'; 6. afuuaifta mieftá (MLF. II. 54) '6 (ott) lakó férfi';
mátka waeldauaifet miehett (MLF. II. 12) 'úton vándorló férfiak';
palauaifellcL kekálelld (MLF. II. 140) 'égő üszőkkel'; Tappa mies
miehén ia káfitetán tuorelda työldá cohta Rumin tyköná taicka
pakeneuaifilda ialgoüda (MLF. II. 144) '(ha) egy ember embert
öl, és elfogják tetten érve mindjárt a holttest mellett vagy
menekülés közben (tkp. menekülő lábakról)'; yksi kulkevainen '
mies (Sat. I. 171) 'egy vándorló ember'; eldvdinen kantele (Sat.
II. 117) 'élő kantele'; tuon sydántá-sortavaisen ulkonaisen tapahtuman vaikutus . . . (CYGNAEUS : Alkulause, KIVI Val. Teoks.
I. 458) 'annak a szívet-megtörő külső eseménynek hatása'.
2. Szenvedő igenév.
A finn nyelv a szenvedő használatra, vagyis annak a ki
fejezésére, hogy a jelzett szó a jelzőbeli cselekvésnek t á r g y a ,
a szenvedő igetőből képez igenevet, mégpedig -va, -va képzővel
a beálló cselekvés számára (part. fut. pass., part. necessitatis),
-u, -y képzővel pedig a befejezett cselekvés számára (part. prset.
passivi).*)
' ..
a) A beálló cselekvés igeneve: fyötaiva tanára (MLF. II.
100) 'ennivaló holmi'; ei yhdeksáán kymmeneen vuoteen ei ole
ihmisen [hajua] káynynt, túli tuo syötávaksi iltaispalaseksi (Sat.
II. 118) 'kilenczven esztendeig nem volt itt emberszag, ennivaló
vacsorának jött az (ide)'; niin on mieleni, kun on myötávan
hevosen (VET.: Suomi II. 1 8 : 166) 'olyan a kedvem, mint az
eladó lóé'; kunnioitettava mies (Kivi I. 43) 'tiszteletreméltó férfi';
rakastettava vaimo (KIVI II. 499) 'szeretetreméltó feleség'.
*) Nagy ritkán előfordul cselekvő igetőből képzett -va, -va
képzős igenév is szenvedő jelentéssel: katuva kauppa (PET. :
Suomi II. 18 : 179) 'megbánó vásár' (azaz olyan vásár, a melyet
megbántam).
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b) A befejezett cselekvés igeneve sokkal gyakoribb jelzős
•szerkezetben, mint a -va, -vei képzős szenvedő igenév. Példák:
Ota finun fytytetty lampus (MLF. I. 21) 'vedd a te meggyújtott
lámpádat'; anfaittuta colemata (MLF. I. 111) 'megérdemelt ha
lált5; Ja Julft annoij háne káfkyns etteij kieldyftd puufta pitányt
háne fyömán (MLF. I. 235) 'és Isten kiadta a parancsolatát,
hogy ne egyék a tiltott fa gyümölcsébőr; Hen lehetti m i n u n . . .
Nijte farietyite Jydhemite fitomahan (MLF. I. 197) 'ő elküldött
engem . . . összekötni azokat az összetört szíveket'; Nouse yles
fine Fangittu Jerufalem (MLF. I. 198) 'kelj föl, te rabbá tett Je
ruzsálem'; Caftettu Yrttitarha (MLF. I. 201) 'megöntözött kert';
nimitetydh ia ylesluetut articuluxet (MLF. II. 4) 'a megnevezett
és felolvasott törvényezikkek'; oftettu maa eli waihetettu (MLF.
II. 41) 'vett föld vagy elcserélt'; maárdttyna pdivdna (MLF. II.
44) 'meghatározott napon'; leikatut eli leiekamattomatt watteet
(MLF. II. 44) 'kiszabott vagy kiszabatlan ruhák'; kynnetyn pellon
(MLF. II. 49) 'a felszántott földet'; tehdyi waatteita (MLF. II.
97) 'elkészített ruhákat'; annettu vala (MLF) II. 106) 'adott
eskü'; lukitut huoneet (MLF. II. 176) 'bezárt szobák'; Jos te'it
ka'utun kaupan (Kai. 22 •' 68) 'ha megbánt vásárt csaptál'; Tulipa
repo keitetyita kerneita suussa (Sat. I. 110) 'jött a róka főtt
borsóval a szájában'; leijona meni tapetun lehmán allé (Sat. I.
128) 'az oroszlán a leölt tehén alá ment'; oli . . . miehellá ollut
palvattu liharaaja (Sat. I. 232) 'a férfinak volt egy füstölt
koncza5; hán asuu . . . yhdessá upotetussa linnassa (Sat. II. 81)
'egy elsüllyesztett várban lakik'; istutettu viikunapuu (KIVI I.
422) 'ültetett fügefa'; lonkattu mies (KIVI I. 438) 'megsértett
férfi'; villitty joukko (KIVI II. 119) 'felbőszített csoport'; valaistu
kellotaulu (AHO Mais. 37) 'megvilágított óralap'; Se on viljeltyd
seutua (AHO Mais. 72) 'megművelt táj az'; Katsahdin osoitettuun
suuntaan (AHO Mais. 83) 'a mutatott irányba tekintettem'; koko
eletty eláma (LINN. Pak. 35) 'az egész átélt élet'; varastetut ráhat
(LINN. Pak. 86) 'lopott pénzek'; piddtetyt nyyhkytykset (LINN.
Laulu 59) 'visszatartott zokogás'.*)
A szenvedő igenévnek (különösen a befejezett cselekvés
igenevének) h a t á r o z ó j a is lehet éppen úgy, mint a cselekvő
jelentésű igenévnek. Példák:
*) Az észtben: kutsutud vőörad (AHLQV. 38) 'meghívott
vendégek'; se vaene vend söi oma naese ja lastega sest vahetud
kotist (id. m. 39) 'a szegény testvér evett feleségével és gyer
mekeivel együtt az elcserélt tarisznyából'; leitud rahast (id. m.
49) 'a talált pénzből'.
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fe Riftinnaulittu
Chriftus (MLF. I. 125) 'az a keresztre
feszített Krisztus5; joliaki vahuii'tos fanoilla ia fententieilá ramatuifta otetuilla (MLF. I. 79) 'valamely, a szentírásból vett erő
sítő szavakkal és sententiákkal'; Neillá tauoilla faatu maa (MLF.
II. 42) 'az ilyen módokon szerzett föld'; Miká oikeus aidhall eroitetüll kylállá on (MLF. II. 58) mi joga van a kerítéssel elkülönített
falunak5; los miehelle on kedhoxi lafkettu maata (MLF. II. 70)
'ha a férfinak rétnek hagyott földje van'; iotka kuningalle annetun walan rickouat (MLF. II. 110) 'a kik megszegik a királynak
tett esküt'; lailla otettu Emándá (MLF. II. 136) 'törvényesen
elvett asszony'; Miáhellá oli verestá leivottua leipáá (Suomi II.
16: 177) ca férfinak vérből sütött kenyere volt'; Ne rupes pellaan sitté korttia niillá leivástá saavulla kortilla (Suomi II. 1 6 :
216) 'azután kártyázni kezdtek azokkal a kenyérért kapott kár
tyákkal'; kun kuningas náki kauvan kaivatun vaimonsa . . . (Sat.
II. 10) 'mikor a király meglátta sokáig nélkülözött feleségét...';
mutta uiskenteles vielá vuosia muutamia elon myrkylla táytetyssa virrassa (KIVI I. 52) 'de úszszál még néhány esztendeig az
élet méreggel telített folyamában5; verellá tahrattu peto (KIVI I.
98) 'vérrel beszennyezett vadállat'; tuo kaikille tunnettu Mikko
(KIVI II. 66) 'az a mindenki előtt ismert Mikko'; kuolemaan
tuomitut vangit (KIVI II. 218) 'halálra itélt rabok5; kaikki nyt
katselivat sitá niin paljon puhuttua nuorta herraa (JAKN. 44)
'most mindenki azt a sokat emlegetett ifjú urat nézte5; Katselen
tássá kuivamaan levitettyjen verkkojen válitse (AHO Tyv. meri 9)
'áttekintek itt a száradni kiterített hálók között5; tasapaáksi
leikelty syreenipensas (AHO Tyv. meri 21) 'egyenesre nyesett
orgonabokor5; Eikki on kattokin kiukaan tapaan tehdyn uunin
kohdalta (AHO Mais. 22) 'a tető is beszakadt a szabad tűzhely
módjára készült kemencze felett'; vahdn ajettu tie (LINN. Pak.
109) 'keveset járt út'; paperille painettu sana (KIANTO 36) 'a
papirosra nyomtatott szó.'*)
A Kalevala nyelvében a -ma, -ma képzős igenév gyakran
egyenlő értékű a befejezett cselekvés szenvedő igenevével; pl.
Noita saamia sanoja, virsid viriitdmid vyöltá vanhan Váinámöisen (Kai. 1 : 29) 'azokat a kapott szókat, az öreg V. övéről
szerzett verseket'; veistama vetonen (Kai. Selit. 214) 'faragott
csónak' stb.
Jegyzet. Olykor az elvont főnévhez tartozó igenévi jelző
is e l v o n t jelentésű: hánen entinen raataja intonsa (LINN. Pak.
*) A karjalaiban: halljakal katettu kivi
báttal letakart kő'.

(AHLQV.

129) 'ka-
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43) faz ő előbbi dolgozó buzgalma 5 (vö. e l m e n ő szándék:
SIMONYI Jelzők 29).
Némely jelzős szerkezetben a jelző és a jelzett szó között
bonyolultabb a viszony: Álla seulan seulottavan (Kai. Selil 215)
'szitáláshoz való szita alatt5; parilla parskahtavalla,
irvistavallü
ilman haistolla (KIANTO 7) 'néhány fúvó, fogvicsorgató levegőbe
való szaglászással5, azaz (a medve) szaglászás közben fújt és
fogait vicsorgatta.
Meles pidaja mes "ein Mann der im Gedáchtniss behált 5
(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 144. 4).
Szenvedő

igenóv a cselekvés
kitételével.

alanyának

A cselekvő igetőből -ma, -ma képzővel képzett igenév tőalakjával olyan jelzős szerkezetek alakulnak, melyek lényegük
ben megfelelnek a régi magyar isten adta gyermek-féle szerke
zeteknek; t. i. a jelzett szó tárgya az igenévvel kifejezett cse
lekvésnek, de egyúttal a cselekvés alanya is meg van nevezve
az igenevet megelőző főnévvel, pl. isán ostama hattu catya vette
kalap5, azaz: a kalap, melyet az atya vett. A finn szerkezet
annyiban külömbözik a magyartól, hogy a finnben a cselekvés
alanyát megnevező főnévhez a genitivus ragja járul, az előbb idé
zett szerkezet tehát pontosabban így fordítható : faz atyának vétele'
(vö. embereknek vtalta és népnek elvette stb.: SIMONYI Jelzők
30).*) Példák:
kun sinun himo tulevi, noita mielesi tekevi ison saamia
halója (PET. : Suomi II. 18 : 37) cmikor elfog a vágy, mikor kedved
kerekedik azokra az atyád fogta halakra 5 ; No se antaa mies sen
*) Az észtben a finnhez hasonló jelentésű szerkezetek
alakulnak a szenvedő befejezett cselekvés igenevével: teie antud
raha ej ole vaja lugeda Von euch gegebenes Geld ist nicht
nötig zu záhlen'; keiéri vatja antud kásk cein vom Kaiser erlassener Befehl5; saksa king-sepa tehtud sápad Von einem deutschen
Schuster gemachte Stiefel5; híre sodud leib Von Máusen benagtes
Brot5; siguri segatud kohvi c mit Gichorien gemischter Kaffee5 etc.
(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 146. 8). Olykor a folyó cse
lekvés igenevével: hobuse tarvitavad ristad Von einem Pferde
gebrauchtes, für ein Pferd nötiges Geschirr5 (WIEDEMANN Ehst.
Gramm. §. 145. 6).
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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kuoleman oman antaman toolin (Suomi II. 16: 217) 'no az az
ember odaadja azt a halál maga adta széket5; Syön omia, Jumaian luomia laappasiani, repo sanoi (Sat. I. 333) 'eszem a
saját Isten teremtette talpaimat, mondta a róka5; kulon polttama
honka (KIVI I. 92) c erdei tűz égette fenyő5; Jumalan láhettámán
miehen oppi (KIVI I. 422) 'az Isten küldötte férfinak tana 5 ;
myrskyjen repimát kuuset (KIVI II. 118) 'viharok tépte fenyők5;
löytyy maattomia eli toisin sanoen leiváttömiá, jotka olisivat
valmiit nálkápalkoista tekemaán rikkaiden haluamia töitá (JARN.
69) 'akadnak földnélküliek vagy másként mondva kenyérnélkü
liek, a kik készek volnának éhségbérért elvégezni a gazdagok
megkívánta munkákat 5 ; tuo Martan mainitsema herra (JARN.
93) 'az a Márta említette úr5; Lalidén keskustassa váreili vielá
auringon jattdmán yötaivaan himmeá heijastus (JARN. 119) 'az
öböl közepén ott remegett még a nap elhagyta éjjeli égbol
tozat homályos derengése5; lumen peittámá niitty (AHO Tyv. meri
41) 'hó-takarta rét5; magneettimyrskyn
sytyttamá
pohjanpalo
(AHO Tyv. meri 111)'mágneses vihar gyújtotta északi fény5; áiti
vainaan antamassa kirjassa (KIANTO 28) 'boldogult anyám adta
könyvben 5 .
A cselekvés alanyát az igenév előtt álló s z e m é l y n é v m á s jelöli meg, az igenévi jelzőhöz a megfelelő személyrag
járul; pl.
hyvinpá tavallisesti onnistuivat hanen ajamansa asiat (KIVI
II. 427) 'rendesen jól sikerültek az ő intézte ügyek5; niin tuntuu meistá kuin tárná olisikin meidán tekemdmme tupanen (AHO
Mais. 30) 'úgy tetszik nekünk, mintha ez csakugyan magunk
csinálta házikó volna'.
A cselekvés 3. személyű alanya oma 'saját5 szóval van ki
fejezve, mely valóságos jelzője a személyragos igenévnek;*) pl.
Kuolema ei huomannu' sitá ommaa antamaan toolia ja*
istuu siihen (Suomi II. 1 6 : 217) 'a halál nem vette észre azt a
maga adta széket és belé ül5; oma'syvnyttdmdnsá árjy (KIVI II.
411) 'maga támasztotta vihar5; nuori mies metsáá kávellessáán
lepyttelee sen haltijoita omalla sepittamálláan loihdulla (AHO
Tyv. meri 94) 'a fiatal férfi az erdőt jártában maga szerezte
varázsigóvel engeszteli az erdőisteneket 5 ; Ilmarinen nosti omanUkemáiisá auringon ja kuun kuusen latvaan (AHO Tyv. meri
107) 'Ilmarinen maga készítette napot és holdat emelt a fenyő
csúcsára5.
*) Vö. magam sütötte kenyér stb.
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A cselekvés alanyát gyakran csupán az igenévhez járuló
s z e m é l y r a g jelöli meg; pl. *
kasvoipa jokea kolme itkemistansa vesista (Kai. 4 : 4 7 5 )
'három folyó nőtt az (ő) sírta könnyekbőr; pehtori viiméisteli rakentamaansa haapaista soutuvenettá (JABN. 114) 'a tiszt
tartó az utolsó simítást végezte a (maga) készítette nyárfacsónakon'; kaikki pilkkomansa puut he maahan kaatoivat (AHO
Mais. 116) 'a (maguk) megjelölte fákat mind földre döntötték 3 ;
Kantaa ansaitsemansa rahan joka ilta vaihettajan pöydálle (AHO
Tyv. meri 123) 'a (maga) szerzetté pénzt elviszi minden este a
pénzváltó asztalára'; Hán öli pitká ja solakka kuin vastakaatamansa kuuset (LINN. Laulu 3) 'magas volt és karcsú, mint az
imént ledöntötte fenyőfák'.1)
Az igenevek jelzőül való használatának az a következ
ménye, hogy az igei származás elhomályosultával az igenév ki
szakad eredeti kategóriájából és valóságos melléknévvé válik;
pl. joutava 'szabad, el nem foglalt' (jouta- 'ráérni, foglalkozás
nélkül v. szabad lenni'); mahtava 'hatalmas' (mahta- '-hat, -het') ;
sivistynyt 'művelt' (sivisty- 'művelődik'); riivatiu 'ördögtől meg
szállott, eszeveszett' (riivaa- 'megzavar, megháborít; megbabo
náz') stb.
Az ilyen igenév éppen úgy fokozható, mint a melléknév:
on se oppinut mies suutari, vaan raatari on oppineempi (KIANTO
53) 'tanult ember a varga, de a szabó még tanultabb'. 2 )

II. A főnév j e l z ő i basználata.
A finnugor nyelveknek ősi mondattani sajátsága a főnévnek
valóságos melléknévi értékben tulajdonságjelzőül való használata.
A következőkben néhány finn főnévi jelzős szerkezetről
lesz szó annak igazolására és kiegészítésére, a mit a főnévi
jelzőről finnugor szempontból eddig tudunk. 3 )
*) Az észtben a -ma képzős igenóvnek abessivusával alakul
nak jelzős szerkezetek: samata naene 'ein nicht bekommenes oder
empfangen habendes Weib, d. h. eine Braut'; harimata inimezed
'ungebildete Menschen' etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 143).
2

) Vö. kitűnő, kitűnőbb stb. (SIMONYI Jelzők 29).

3

) Vö.
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1.
A finn nyelvben személy- és állatneveknek tulajdonságjelzője lehet n e m e t és k o r t jelentő főnév. Ezeket a jelzős
kifejezéseket ö s s z e t é t e l e k n e k érzi a finn; a jelző és a
jelzett szó között olyan szoros a kapcsolat, hogy más jelző nem
is kerülhet közéjük.
a) Nemet jelentő főnév a jelző: Tuuti, tuuti tyttölasta
Suomi 11.18: 16) e aludj, aludj leánygyermek'; Keisarilla
oli ennen [vaimo] ja se kuoli ja jái tyttölapsi (Sat. II. 69)
a császárnak azelőtt felesége volt, és az meghalt, és leány
gyermek^) maradt 5 ; viekassilmáinen tyttölapsi (Kivi II. 392)
karnis-szemű leánygyermek5.1) No, hán eláá ja saapi poikalapsen (Sat. II. 70) 'no, ő él és fiúgyermeke születik5; Toiselle
oli Biika ehdottanut nimeksi
3 apselle, joka myös oli poikalapsi,
Helanteria (KIANTO 14) 'a másik gyermeknek, a ki szintén fiú
gyermek volt, R. a H. nevet ajánlotta5; No, hán meni . . . ja
puettaa vaimováen vaatteisin (Sat. II. 49) 'no, ő megy . . . és
felöltözik az asszonynép ruhájába"; se puu kun kuivaa, niin se
tulee hyváá keittopuuta vaimovaelle (Sat. I. 205) 'mikor az a
fa kiszárad, jó lesz főzéshez az asszonynép számára5; vaimováki
leipoo (JARN. 39) 'az asszonynép dagaszt'; Sano nyt, hyvá mies,
mitá varten vaimovaenkin sinne tulla pitáá? (KIANTO 52) ""mondd
meg most, jó ember, miért kell oda elmennie az asszonynépnek
is5; Koska tássá nyt akkavaellakin kuulostaa olevan áánivallan
oikeus . . . (KIANTO 74) 'minthogy itt most az hírlik, hogy az
asszonynépnek is van szavazati joga'; se ensimáinen vaimoihminen (Sat. II. 17) 'az az első asszonyember'; Parin viikon kuluttua túli Eauhalahteen vaimoihminen hakemaan Kinturia (JARN.
165) 'néhány hét multán asszonyember jött Eauhalahtiba K.-t
megkeresni 5 ; Sen lisáksi oli siiná kaksi vaimoihmistá ja renki
(AHO Mais. 83) 'azonfölül két asszonyember volt ott meg egy
Deres5; apumiehená oli meillá . . . muuan yksináinen vaimoihminen^) (AHO Mais. 84) 'segítségül egy magányos asszonyember
volt nálunk 5 ; niin korea ja kaunis nais-ihminen3) (Sat. II. 122)
(PET.:

*) Az észtben is: tütarlaps 'leánygyermek5;
Tütarlaps
tŐ3tnud . . . omad silmad taeva poole . . . (AHLQV. 47) 'a leány
gyermek az égre emelte szemét5.
2

) Vö. Sitten h á n náki, ettá k o k k a t u h d e n álla oli vaimoisen
hengen vaatteet (Sat. I I . 49) 'aztán látta, hogy a hajó o r r á n á l
levő evezőpad alatt asszonyi személy r u h á i voltak'.
3
) Vö. némber <
nő-ember.
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'olyan csinos és szép no-ember'; Erás nais-palvelijoista tulee oikealta
(KIVI I. 27) 'egy nőcseléd jön jobbról'; miespuoli 'férfi5 (tkp. 'férfifél'); naispuoli 'nő(személy)' (tkp. 'nő-fél');*) jos lienet poikapuoli ollut, joka veit minun vaatteeni, nün tuo takaisin, mina
tulen sinulle miehelle; jos lienet naispuoli, niin tuo Jumalan
nimeen (Sat. II. 96) 'ha a férfinemhez (tkp. fiúnemhez) tartoz
nál te, a ki elvitted az én ruhámat, úgy hozd vissza, hozzád
megyek férjhez; ha a nőnemhez tartoznál, úgy hozd (vissza)
Istennek nevében'; Miehen poli (MLF. I. 27), miehen puoli
(MLF. II. 150) c férfi(-nembeli)'; Waimon poli (MLF. I. 27) 'nő
(személy)'; kaksi aikaihmistá vaimonpuolta (EJANTO 74) 'két meg
lett nő(nembeli)'.
Emelambat (MLF. I. 196) 'anyajuhokat'; Emahukka sanoi
{Sat. I. 144) 'az anyafarkas mondta'; Se emákorppi túli (Sat. I.
289) 'az az anyaholló jött'; emojdnis (KIVI II. 116) 'anyanyúl';
Ölet emahiiri, náen mina (JARN. 35) 'anyaegér vagy, látom én';
Oli isántá istunut lavitsalle ja tuumannut, ettá: «kaikki koiraspuolet tapetaan . . . » (Sat. I. 192) 'a gazda leült a lóczára és
tanakodott magában, hogy «minden hím(nemű) megöletik*)';
naaraspuoli (Sat. I. 317) 'nőstény'; ukkopuoli (Sat. I. 317) 'bak'
koiraskissa (Sat. I. 192) c kanmacska'; koiras-jánis (KIVI II. 162)
'kan-nyúl'; kaksi koiraskarhua (KIVI II. 174) 'két hím-medve';
(emánnátön talo) on niinkuin sudenpesá ilman naaras-sutta
(KIVI II. 20) '(az asszonynélküli ház olyan) mint a farkastanya
nőstény-farkas nélkül'; tamma hevoset (Sat. I. 157) 'kanczalovak';
Kyntömiehellá oli orithevonen (Sat. I. 306) "a szántóembernek
ménlova volt'; sonnivasikka (KIVI II. 508) 'bika- borjú'; sonnivaska
(KIVI I. 164)

ua.

b) Kort jelentő főnév sokkal ritkábban szerepel jelzőül,
mint nemet jelentő; pl.
Otettiin sitten toinen pentukoira siihen taloon (Sat. I. 150)
'azután másik kölyökkutyát vettek abba a házba'.
Gyűjtőnév mellett: lapsilauma (JARN. 71) 'gyermeksereg)
(tkp. '-nyáj, -falka'); Lumivalkea joutsen laineilla uiskenteli, ympárilláán kultakeltainen poikaisparvi (KIVI I. 38) 'hófehér hattyú
úszkált a hullámokon, körülötte aranysárga fiókacsoport'.
Itt említhetjük meg a f a j t jelentő jelzőket i s : Sitten oli
heillá vuohi elukka (Sat. I. 137) 'aztán volt nekik egy kecske(házi)állatjuk'; löysi suolta sorsalinnun (PET. : Suomi II. 1 8 : 65)
*a mocsáron vadkacsa-madarat talált'.
*
*) A karjalaiban szintén: uros-cura 'férfi'; naiécura
(személy)' (AHLQV. 130, 245).
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Tulajdon ságjelző ül állhat á l l a p o t o t , f o g l a l k o z á s t ,
s z e r e p e t jelentő főnév. Az ilyen jelző is legtöbbször össze
tétellé egyesül a jelzett szóval. Példák:
kaiki kieuhet leiket ia Oruolapset (MLF. I. 228) 'minden
szegény özvegy és árvagyermek5; orpolapsi 'árvagyermek5; Oli
ennen leskiakka (Sat. II. 32) 'volt egyszer egy özvegyasszony5;
bán meni yhteen leskieukkoon (Sat. II. 24) 'elment egy özvegyásszonyhoz5. A régi nyelvben és a nép nyelvében a jelzőül álló
leski főnév olykor teljesen melléknévi használatú, a jelzett szó
val nem alkot összetételt, hanem éppen úgy egyezik meg vele
Számban és esetben, mint a melléknévi jelző; pl. Chrifte ylöfherettí le/ken waimon poijan (MLF. I. 144) 'Krisztus feltámasz
totta az özvegyasszony fiát5; Ja mennáán leskeen akkaan he, já
leskella akalla oli pikkuinerí poika hyvin (Sat. II. 90) 'és ök
elmennek az özvegy-asszonyhoz, és az özvegy-asszonynak igen
kicsi fia van5; Já sitten he tullaan taas siiná leskessá akkasessa
ollaan (Sat. II. 90) 'és azután ők megint ott találnak lenni az
Özvegyasszonynál5. Hasonlóképpen adjektiválódik a régi nyelvben
a neitsyt főnév: Syndyi Neitzefta Mariafta (MLF. I. 74) 'szüle
tett Szűz Máriától5. — No, nyt pitáisi minun lahteá velimiehen
luo (Sat. II. 40) 'no, most indulnom kellene a fitestvéremhez5
(tkp. 'fitestvér-emberhez 5 ); voi minua onnetonta, kun sairas
mieheni, yrkdmieheni palaa! (Sat. II. 69) 'oh én szerencsétlen,
hiszen odaég az én beteg férjem, vőlegény-emberem5; isantá ol
joutunut omien neiti-tyttariensd
armottoman kurin a]aiseksi
(JARN. 161) 'a gazda saját kisasszony-leányainak kegyetlen uralma
alá került5; Tuossa tulee orja-kumppanini, Kimmo (Kivi I. 8) 'ott
jön rabszolga-társam, K.5; isdnta-ukko (Sat. II. 16) 'a gazda öreg'í
isdntarenki hávitti kaikén tavaran (Suomi II. 16 : 227) 'a gazda
béres elpusztított minden holmit5; Joo! virkkoi isántd suutari,
niin on asia (KIANTO 36) 'helyes! mondta a házigazda-varga,
így van a dolog5; emántáhiiren kaulassa oli kulkunen (Suomi II.
16 : 190) 'a háziasszony-egér nyakában csengőcske volt5; Kun
túli kaupunkiin, piikatyttöjd syötteli niillá hyvillá marjoillaan
(Sat. II. 55) 'mikor a városba ért, megetette a cselédleányokat
azokkal a jó bogyóival5; Olekkos náhnyt tástá meneván kerjalaisqijati? (Suomi II. 16: 132) 'láttál-e ezen elmenni egy kpldúsöreget?5; kerjdldis-poika (Suomi 11.16: 198) 'koldúsfiú5; passaripoika (Suomi II. 1.6:210) 'pinczérfiü5; eikös tárná ölese meiján
vanha paiménpoika...?
(Suomi II. 16: 214) 'vájjon ez nem a
mi régi pásztorfiúnk...? 5 ; Kaksi paimenukkoa (KIVI I. 2) 'két
pásztor-öreg5; Oi on seppo-veikkoseni! (Kai. 31 : 247) 'oh kovácsbarátocskám 5 ; tuossa istuu usein lukkari-ukkomme (KIVI II. 71)
'ott ül gyatrán a mi kántor-öregünk 5 ; eráálle ruokakauppias-,
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ámmálle mun orjaksi myi (Kivi I. 85) 'egy élelmiszerkereskedő
vénasszonynak rabszolgául adott el engem...'; Mitá Suomen
kansalla oli saatavaa vanhemmalta
runoniekka-polveltaan,..
(CYGNAEUS : Alkulause, KIVI Val. Teoks. I. 456) 'a mit a finn nép
régibb versköltő-nemzedékétől kaphatott'; noita-akkasi (KIVI II.
68) 'boszorkány-feleséged'; Ne toivat sitté Turun puolelta noitamiehen (Suomi II. 16: 226) 'azután Turku vidékéről egy boszor
kány-férfit hoztak'; noita elavá1) (Sat. I. 279) 'boszorkányállat 5 ;
Men ja tappo sitté kissan ja sian, otti kissalta silmán, sialta
syámmen ja varkaalta akalta, ruumiilta, káén. (Suomi II. 16:
224) 'ment és megölte aztán a macskát és a disznót, elvette a
macskától a szemét, a disznótól a szívét és a tolvaj asszonytól,
a holttestől, a kezét'.
Ide tartoznak a megfordított szórendű, m o s t o h á t jelentő
puoli 'fél' szóval való összetételek.2)
Ifö puoli. 'Vitricud. Stiu fadher'. (MLF. II. 188); litei
puoli. 'Nouerca. Stiu moodher' (uo.); Poica puoli. Priuignus.
Stiu foníi'. (uo.); Ios karian warkall o n . . . lapsia polia (MLF.
II. 170) 'ha a nyáj tolvajának... mostoha gyermekei van
n a k . . . ' ; Ios ioku murha poika puolens eli ti/tár puolens perimifen táhden (MLF. II. 136) 'ha valaki meggyilkolja mostohafiát vagy mostohaleányát az öröklés miatt'; iold ei se elá taicka
ei ole fapuilla; nijn on weli puoli Ifástá; iold eise ole fapuilla,,
nijn on weli puoli áiteiftá . . . (MLF. II. 21) 'ha az nem ól vagy
nincs jelen, akkor az atya mostoha fitestvére, ha az nincs
jelen, akkor az anya mostoha-fitestvére van . . .'; sisar-, serkku-,
séta-, tátipuoli (LÖNN.) 'mostoha-leánytestvér, -unokatestvér,
-nagybátya, -nagynéne'; anoppi-puoli (uo.) 'mostoha-napa'; appipuoli 'mostoha-ipa'. 3 )
Itt említhetjük meg a következőket i s : Siitá túli nálka
repo (Sat. I. 48) 'onnan jött egy éhes (tkp. éhség) farkas'. —
Kesáisená sunnuntai-aamuna (AHO Tyv. meri 46) 'nyári vasárnap
reggelen'; Tiistai-iltapaivan hámártáessá . . . (KIANTO 47) 'a kedd
délután alkonyulatában'. 4 )
Olyan szerkezetet is találunk, a melyben a jelzett sző és
a jelző közti viszony a h a s o n l ó s á g o n alapszik; pl.

anya'

*) Az észtben : nöianaine 'böszorkánynő'; noiaeit 'boszorkány(AHLQV. 51).
:>/ H'J_ \
2
) Vö. atval, fial: SZINNYEI, NyH. 5 55.
3
) A puoli-\&l való összetételek szórendjéről később lesz szó.
4
) Vö,. szerda napon (SIMONYI Jelzők 36). , :
i •:•••:•}•/}•}
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patalakki (KIVI II. 284) cen halfrund mossa af gráa kilar,
försedd med skárm; kalott' (LÖNN.), tkp. 'fazéksapka5;1) kyynelten helmivirta (uo. 503) 'a könnyeknek gyöngy-árja3; kas kun
naara nyt oikein rypistáá euunsa mansikka-suuksi (uo. 138)
c
ni, a nőstény most valóságos szamóczaszájjá húzza össze a
száját5; utupaita (Kai. 3 2 : 251) cköd-ing, pára-ing' (azaz finom
ing, finom-ingü); harkamies (KIVI II. 202) 'ökör-ember5; jos olisi
parvessanne löytynyt yksi jalopeura-sankari (KIVI I. 481) 'ha
akadt volna csoportotokban egy oroszlán-hős5.2)
Az a tulajdonság, a melyben a jelzett szó a jelzőül álló
főnévhez hasonlít, gyakran közelebbről meg van határozva a
főnévi jelzőt követő és vele összetétellé egyesülő m e l l é k 
n é v v e l ; pl.
sinkoilivat lastut hánen ympárillaán, kuin kipenát tulikuumasta raudasta (KIVI I. 3) 'pattogtak körülötte a forgácsok,
mint szikrák a tüzhőségű vasból'; mina kirveellá ankaralla tá
rnán taivaskorkean tammen kaataa saisin (uo. 7) 'hatalmas fej
szével földre dönthetném ezt az égmagas tölgyet'; vanha, vesiharmaa kissa (KIVI II. 149) Vén, vízszürke macska5; jdakylmd
váristys (uo. 502) 'jéghideg borzongás5; vastassa on pikimusta
muuri (AHO Mais. 7) 'szemközt szurokfekete fal van5; syyspimed
yö (LINN. Pak. 43) cősz-sötét éjtszaka5.3)
2.
A főnévnek tulaj donságjelzőül való használata magyarázza
meg a finnugor nyelveknek azt a közös ősi sajátságát, hogy a
s z e m é l y n e v e k valóságos jelzői a családi és egyéb viszonyt,
megtisztelő megszólítást, hivatalt, foglalkozást jelentő szónak.
A finnben -— a legáltalánosabb nyelvszokás szerint — a
személynév jelzője a c s a l á d i v i s z o n y t kifejező főnévnek:
Kave áiti, kantajani (Kai. 2 : 103) 'K.-anya, hordozóm5;
Riika didin sydán riemastui (KIANTO 132) 'R.-anya szive öröm
mel telt el5; Saakoon hán anteeksi, se Eero poika (KIVI II. 28)
*) Vö. köcsög-kalap.
2

) Az

é s z t b e n : jőe

vee

hobbe-peeglist

. . .

(AHLQV. 43) ' a

folyó vizének ezüst-tükréből 5 .
3

) Az előtag genitivusban: Totuutta haastelen . . . auringon-kirkasta totuutta (KIVI I. 62) 'igazságot beszélek . . . nap
világos igazságot'; kullan-kiiltávd 'aranyragyogású5 stb.
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^nyerjen ő bocsánatot, az az E. fiú'; Ja láhteköön nyt Lauri
<poika Viertolaan (uo. 198) cés induljon most L. fiú Viertolába';
saa taas tunnustella Jaakko pojan hienoja kásiranteita (JARN.
169) cújra megérintheti J. fiúnak finom csuklóit5; Simeoni veljemme! (KIVI II. 288) CS. testvérünk!'; Heikki-veli (LINN. Laulu
143) CH. testvér'; Hukassa olisi Kinturi ollutkin, ellei hánellá
olisi ollut sitá Iita-tyttöansd (JARN. 25) cel is lett volna veszve
JL, ha nem lett volna az az I. leánya'; Jo nákyi taudin oireifca
Petti tytössákin (KIANTO 132) 'látszottak már a betegség előjelei
Betti leányban is'; Maiju-sisartani he lohduttelivat (LINN. Laulu
137) 'M. testvéremet vigasztalgatták'; sinun Maiju siskosi (LINN.
Ijaulu 138) ca te M. testvéred'.*)
Az ősi finnugor szerkezet maradványaként o l y k o r a finn
ben is jelzője a személynév a k ü l ő n f é l e e g y é b v i s z o n y t ,
megtisztelő megszólítást, hivatalt, foglalkozást
jelentő szónak. Példák:
Elina neien (PET. : Suomi II. 1 8 : 113) CE. kisasszonyt';
Marttá neiti seisoi kahden ystáváttárensá rinnalla (JARN. 96)
'M. kisasszony két barátnője mellett állt'; Eiika emántá (KIANTO
44) CE. (házi)asszony'; Iivana isdnta ( P E T . : Suomi II. 18 : 20)
'Iván gazda'; Elizeus ppheta (MLP. I. 145) CE. próféta'; Elias
ppheta (uo. 145) 'E. próféta'; Sanoi Efaias Propheta (uo. 193)
'mondta E. próféta'; pyhe Pauali Apoftoli (uo. 172) cszent
Pál apostol'; hen wlofualitzi P. Paualin Apoftolin
omalla
ánellenfe taiuaasta Pacanain Apoftolixi ia Sarnaiaxi (uo. 161)
c
ő kiválasztotta szt. Pál apostolt saját hangjával az égből a po
gányok apostolának és prédikátorának'; Auguftus Keisari Eomissa
(uo. 159) c Augustus császár Eómában'; Nin hen teki Dauid
Kuningan canfa (uo. 66) cígy tett ő Dávid királlyal'; XX. Heró
des Tetrarcha aiaftaialla (uo. 139) CXX. H. tetrarchának évében';
Ilmariseüe sepolle (Kai. 31. 365) c Ilmarinen kovácsnak'; Matti
jpappi (KIVI II. 231) cM.-pap'; Matti pastoria (uo. 232) fM. papot'.
*) Svéd hatás következtében a nép-, a köz- és az irodalmi
nyelvben egyaránt közönséges az olyan szerkezet, melyben a
családi és egyéb viszonyt jelölő főnév megelőzi a személynevet.
A viszonyragok csupán a tulajdonnévhez járulnak. Pl. ErnaBeeta . . .' tule tánne apuun (Sat. I. 115) Canya-E. . . . jer ide
C
segítségül'; aiti-Riika
(KIANTO 14)
anya-E.'; Isá Topiaksessa
c
(KIANTO 14) atya-Tóbiásban'; sisar Maiju (LINN. Laulu 137)
C
testvér-M.'
Az észtben német hatás következtében hasonlóképpen:
Tana vend Tosi (AHLQV. 42) cöreg bátya Igazság'.
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Ezen a téren azonban erősen érvényesült a svéd hatás,
mely az eredeti finnugor szerkezetet majdnem teljesen félre
szorította.*)
Jelzőül állanak az állatok tulajdonnevei és a tulajdonnév
értékű állatnevek i s :
Jáihán multa Musti koira (Kai. 3 6 : 287) "elmaradt tőlem
M. kutya'; Mikko kissa (LINN. Pak. 49) CM. macska'; karhu
[veljelle] (Sat. I. 119.) 'medve bátyának'; repokuomani (uo. .96)
"róka komám'; sen . . . neuvoi variskuomani (uo.) "azt. . . varjú
komám tanácsolta'; mitá kannát, orava kuomaseni ? (uo. 333)
c
mit viszel, evet komácskám?'

f
A finnugor nyelvekben a v e z e t é k n é v a keresztnév előtt
áll, vagyis a vezetéknév valóságos jelzője a keresztnévnek; csak
a finn nyelvben használatos a svéd eredetű értelmezős szerkezet:
Aleksis Kivi 'Kivi Elek5, Juhani Aho "Aho János' stb.
A vezetéknév eredetileg az egyénnek megkülömböztető
neve volt. A finnben a vezetéknevek kialakulásának kezdő
fokán — éppen úgy, mint a magyarban — megkülömböztető
névül az apa neve szolgált: Hemminki Henrikinpoika CH. Henrikfia', Liungi Tuomaanpoika CL. Tamás-fia' stb. A nép körében
még ma is gyakori az egyénnek csupán származás szerint való
megjelölése: Salomon Erkinpoika, Vilhelm lisakinpoika,
Oskar
Matinpoika, Santeri Santerinpoika "Salamon Erik-fia, Vilmos
Izsák-fia, Oszkár Mátyás-fia, Sándor Sándor-fia' stb. (Sat. I. köt.
jegyzeteiben az elbeszélők nevei).
Ezek a szerkezetek a szórendtől eltekintve teljesen megfelel
nek a régi magyar Palfyayanus, Mihalfya
Isthwan-féléknek*""),
*) Az észtben: «Die Wörter herra, izand 'Herr'; prőua,
emand c Erau'; nör herra, nörsand st. nör izand "Junker, junger
Herr', preüi, mamsel "Fráulein, Mamsel' werden dem unverándert im Genitiv bleibenden Eigennamen nachgesetzt, wie
Petersoni izandale "dem Herrn Peterson'; Anna preilil 'bei Fráulein Anna' etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 192). ^— KülÖmben a német szórend van elterjedve.
**) Vö.

KEETÉSZ 38.

....•
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melyekben a származást megjelölő jelzők még nem valóságos
vezetéknevek.*)
A fejlődés következő fokát azokban a kifejezésekben lát
hatjuk, melyekben a keresztnév közelebbi meghatározására két
értelmező szolgál: egyik a származást jelöli meg, a másik vagy
az illető birtokában levő teleknek, földbirtoknak (talo) -la
képzős neve, vagy valamilyen egyéb vezetéknévszerű tulajdon
név. PL Tuomas Juhaninpoika Jukola (KIVI II. 171) 'Tamás
János-fia J.5; Topi Topinpoika Romppanen (KIANTO 13) 'Tóbiás
Tóbiás-fia E7 stb.
A harmadik fokon a származást jelölő értelmezős elmarad,
ós előállanak a Tuomas Jukola, Topi Romppanen CJ. Tamás,
E. Tóbiás'-féle nevek, melyekben a Jukola, Romppanen már való
ságos, az apáról gyermekeire öröklődő v e z e t é k n é v .
Megjegyzendő, hogy az idegenszellemű értelmezős szerkezet
minden esetben felbontható olyan módon, hogy a vezetéknév
birtokosjelző formájában megelőzi a keresztnevet, tehát Koiranojan Matti (KIVI I. 168), Kinturin Janne (JARN. 12). Az élő
nyelv, különösen a népnyelv, sűrűn használja ezt a szer
kezetet.**)
*) Vö. még: Kaarina Maununtytár (KOSKINEN, Suomen
história. Kansakouluja varten 3. 32) CK. Magnus-lánya'; Manta
Kustaantytár (LINN. Pak. 28) 'Amanda Gusztáv-lánya 5 .
**•) Az észtben esak újabb időben kellett minden család
főnek német szokás szerint családi nevet választania. «Bis dahin, und im gemeinen Lében vielfach noch jetzt, nannte man
die Personen nach dem Namen des Vaters, z. B. Jani Jüri
C
J. Sohn des Johann'; Mihkli Jani Pétéi' cPeter, der Sohn von
Michels Sohn Johann' u. s. w., oder nach der Wohnstelle, wie
Öja-pere Jak oder kürzer bloss Oja Jak 'der Jákob von der
Wohnstelle Oja d. h. Bach'; oder nach der Bescháftigung, die
abér dann eben so construirt wird wie die Wohnstelle . . » z. B.
Seppa Kard, Kokká Hans, Rátt-sepa Tömas etc, wobeLzu?
náchst wohl auch an die Wohnstelle gedacht ist. nicht an das
Gescháft selbst. welches der so Benannte auch nicht einmal
wirklich persönlich zu betreiben braucht; auch den Familiennamen der Neuzeit behandeln die Ehsten gern n o c i i a u f die
selbe Weise, bei welcher natürlicb nur der zweite Name flectirt
wird, der im Genitiv stehende erste unverándert bleibt, alsó
Nlne Peíer'statt Péter Nin. (WIEDEMANN Ehst.- Gramm. §. 192)i

144

SEBESTYÉN IRÉN.

Finnugor szempontból, valamint a vezetéknév tulajdon
képpeni mivoltára és eredeti szórendjére nézve rendkívül jel
lemzők a tréfás, gúnyos vezetéknév - r a g a d v á n y n e v e k k e l
alakult szerkezetek:
Sattu Mikko toi koiraa vastaan minua (Sat. II. 37) 'Vé
letlen Mikko kutyát hozott velem szembe'; Vaan Löytö-Kalle
oli sattunut joen rannalle (uo. 38) 'de Talált-K. a folyó part
jára vetődött5; Kirppu-Liisa (Sat. I. 296) 'Bolha Liza'; missa
ne on, jotka mua on Paimen-Jussiks haukkunu'?'*) (Suomi II.
1 6 : 203) 'hol vannak azok, a kik engem Pásztor Jancsinak csú
foltak? 5 ; Kuulias-Tapani
sen nimi oli (uo. 226) 'Engedelmes
István volt a neve'; Oli ukko, nimeltá Taula-Matti (KIVI II.
186) Volt egy öreg ember, névszerint Tapló Mátyás'; Kuulkaat,
te Kaura-Matin poika-junkkarit! (uo. 240) 'halljátok, ti Zab
Matyinak úrfi fiai5; Se oli se Janis-Jussi (uo. 117) 'az volt az
a Nyúl Jancsi'; Hárka-Tuomo (AHO Tyv. meri 41) 'Ökör Tamás 5 ;
Kuppari-Kaisa**) láksi (KIANTO 71) 'Köpölyöző K. elindult 5 .
Az eddigiekből az következik, hogy a vezetéknév tulajdon
képpen az egyénnek megkülömböztető neve volt a finnben is.
A vezetéknév eredetileg jelzője a személynévnek és mint ilyen
a jelzett szó, vagyis a keresztnév előtt állt.

A f ö l d r a j z i n e v e k a finnben rendszerint ragozhatatlan jelzői a jelzett szónak, az illető földrajzi fogalom nevé
nek ; pl. Élbe virran rannikot óvat paikoin varsin kauniit
(SETALA Lauseoppi 19) 'az Elba folyó partvidéke helyenként
igen szép5; Malta-saaren kiéli (SETALA, Kielet ja kansat 41.)
'Málta sziget nyelve5; Kaukasus vuoriston seuduissa (uo.) 'a
Kaukázus hegyvidékein5; Malakka-niemella (uo. 42.) 'Maiakká
félszigetén' stb.
Az ország-, tartomány-, város- ós helységnevekkel (olykor
egyéb földrajzi nevekkel is) birtokviszonyos szerkezetek alakulnak i
JRotzin waldacunda (MLF. II. 1) 'Svéd birodalom5; IJraelin
maalle (MLF. I. 96) 'Izrael földjére5; Toinen ombi Ieneköpungin
*) Vö. SIMONYI Jelzők 3 8 ; KERTÉSZ 41.
**) Vö. Kaisa kupparin káykka leuka . . .
köpölyözőnek kiálló álla . . .5

(KIANTO

75) 'K.
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hijppacunda (MLF. II. 1) ca második a jönköpingi püspökség5;
jos . . . olisit káynyt Turun kaupungissa (KIVI II. 138) 'ha jártál
volna Turku városában 3 ; Babylonin kaupungissa (no. 163) 'Babylon
városában 5 .
Az a kettősség tehát, mely a földrajzi nevek szerkezeteiben
a magyarban kimutatható, a finnben is megvan. A birtok
viszonyos szerkezet eredetét a finnben nem látjuk ugyan tisztán,
de azt megállapíthatjuk, hogy legfőképpen analógiás úton ter
jedt el a használata. A magyar nyelvtörténet, valamint a rokon
nyelvek adatainak tanúságait a finnre is alkalmazva, ki lehet
mondani, hogy a n e m s z e m é l y e k r ő l e l n e v e z e t t h e l y 
nevek eredetileg a finnben sem birtokos jelzői
a f ö l d r a j z i fogalom nevének.*)
3.
A finnben — éppen úgy, mint a magyarban és a többi
finnugor nyelvben •—jelzőül használatos a puszta a n y a g n é v .
Az anyagnévi jelző és a jelzett szó összetétellé kapcsolódott;
másféle jelző nem férkőzhetik közéjük, de az anyagnévi jelző
nek még külön melléknévi jelzője is lehet. Példák:
kultaheiná (Kai. 2 0 : 369) 'aranyszéna 5 ; Kultakangasta kutoivat (Kai, 4 1 : 107) 'aranyvásznat szőttek5; miná annan kultakengát (Sat. I. 198) 'aranyczipőt adok5; se tyttö túli kolmella
kultalaivalla (Sat. II. 96) 'az a leány három aranyhajóval jött';
minulla on semmoinen kultahattu (Sat. II. 111) 'nekem olyan
aranykalapom van5; náytti kultasormustaan (Suomi II. 16: 192)
'megmutatta aranygyűrűjét 5 ; Se oli kultarahoja táynná (Suomi
*) Vő. KEETÉSZ 34. — Az észtben a tulajdonnév és a föld
rajzi forgalom neve közt birtokviszony van : Reini jogi 'der Fluss
Khein5; Ría linn 'die Stadt Eiga'; Peipse jáfv 'der Peipus-see 5
etc.; sürel Reini jŐel, süres Ria linnas, sügavast Peipse járvest
(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 192).
Az idegenszellemű értelmezős szerkezet is megvan a finn
ben és az észtben egyaránt. Ha a földrajzi fogalom neve ö s s z e 
t e t t főnév, mindig megelőzi a tulajdonnevet és felveszi a viszony
ragokat: paakaupungissa Helsingissá stb. (SETALA Lauseoppi
19); — pea-linnas Berlinis cin der Hauptstadt Berlin5 (WIEDE
MANN Ehst. Gramm. §. 192).
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II. 16: 199) 'az tele volt aranypénzzel'; kultakruunu (KIVI • I.
146) 'aranykorona':*) — hopearisti (Kai. 4 : 49) 'ezüstkereszt';
hopeasolki (Kai. 4 : 429) 'ezüstcsat'; miná annan . . . hopeapaulat
(Sat. I. 198) 'adok . . . ezüstzsinórokat'; hopearuunu (Suomi II.
16: 213) 'ezüstkorona'; Se oli táynná hopearahoja (Suomi II.
16: 213) 'tele volt ezüstpénzzel'; Hopea-sauvaseni (KIVI I. 99)
'ezüstbotocskám'; hopeakello (AHO Mais. 9) 'ezüstcsengő'; -Rautamunan seitsemánnen (Kai. 1 : 212) 'a hetedik vastojást';
rautamies merestá nousi . . . rautakukkaro káessá (PET. : Suomi
II. 18: 22) 'vasember emelkedett ki a tengerből . . . vaserszény
a kezében'; miná kynnán pellot ilman rautarukkasitta (PET. :
Suomi II. 18 : 49) 'szántom a mezőket vaskesztyük nélkül5; SielF
oli yheksán miestá rautakahleissa (Suomi II. 16: 201) 'kilencz
férfi volt ott vasbilincsben'; Isá, sun rautapaitas jo kauan ruostunut on (KIVI I. 63) 'atyám, a te vasinged már sokáig rozsdá
sodott'; Yiimeisená asteli Juhani, kourassa kaksi rautasarantoa
(KIVI II. 102) 'utolsónak lépkedett J., markában két vas-ajtósarok'; rautalapiolla (AHO Mais. 89) 'vaslapáttal'; •— fen Cupari
kdrme cautta (MLF. I. 148) 'azon rézkígyó által'; Renki m e n
kupafseppáán ja valatti kuparharan (Suomi II. 16: 203) c a
béres . . . elment a rézműveshez és öntetett egy rézökröt'; vaskisolki (Sat. I. 269) 'rézcsat'; alkoi vaskilinna nákyá (Sat. II. 39)
látszani kezdett egy rézvár'; tuon . . . vaskiharjan (KIVI II. 296)
'azt a . . . rézökröt'; vaskikello (KIÍNTO 24) 'rézharang'; tinaneuloin tikkaeltu (PET.: Suomi II. 18: 51) 'czintüvel kihímzett';
Mutta saatapas tinapullos esiin (KIVI II. 209) 'de húzd csak
elő czinpalaczkodat'; tinahelat (LINN. Pak. 21) 'czinkarikák'; —
Oli kerran mies . . . polttanut puupiipulla (Sat. I. 294) 'a férfi
egyszer . . . pipázott fapipából'; puuhevonen (KIVI I. 115) 'faló';
páni niinimaton allé (Sat. I. 48) 'a hársgyékény alá tette'; kivikintahat kátehen, kiviharkko hartioille, kivilakki páálaelle (PET.:
Suomi 11.18: 21) 'kőkesztyű a kezére, kőrojt a vállára, kősapka
a feje tetejére'; Siiná oli kovát kivipainot (Sat. I. 11) 'kemény
kősúlyok voltak abban'; kivikirkko (KIVI II. 62) 'kő-templom';
kivi-aidalla ympáröitsi (JARN. 15) 'kő-kerítéssel vette körül';
marmoripatsas
(JARN. 137) 'márványoszlop';
marmori-Krntus
IJARN. 141) 'márvány-Krisztus'; — jáalinna (AHO Mais. 9) 'jég
vár'; maitnkosket (Kai. 3 2 : 150) 'tejzuhatagok'; tiijáttekÖ missa
páin lasvuor on? (Suomi II. 16: 220) 'tudjátok-e merre van az
üveghegy'; lasivaunut (Suomi II, 16: 191) 'üveghintó'.

*) Az észtben: Téma túli oma kuld-taevast maha (AHLQV.
44) 'lejött arany egéből a földre'; túli Vana isa oma kuld-jargult
maha (id. m. 44) 'az Öreg Atya lejött arany székéből a földre'.
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Silkkivyöhyt (Kai. 4 : 174) 'selyemövecske5; elköhön sitokoon
silkkihuivia . . . kaulahans| (PET. : Suomi IL 18 : 55) 'ne kössön
selyemkendőt a nyakába 5 ; Suoriutuvat silkkivaatteisin (Sat. II.
126) 'felöltöznek selyemruhákba 5 ; silkkipuku (KIANTO 28) 'selyem
ruha'; villavaipat (Kai. 3 7 : 186) 'gyapjúköpönyegek5; vaaksan
palttinapaloa (Kai. 4 : 226) 'arasznyi gyolcsdarabot5; annan sulle
sulkaturkin (Kai. 4 1 : 243) 'adok neked tollbundát 5 ; se oli kun
karvaköydestä tehtyä (Suomi IL 16: 191) 'olyan volt, mintha
szőrkötélből csinálták volna5; otti karvalakin päästään (KIANTO
122) 'levette fejéről a prémsapkát'; vilttihattu (PET. : Suomi II.
18 : 24) 'nemezkalap 5 ; tuohikontti (KIVI I. 18) 'nyírfahéj-tarisznya 5 .
Az anyagnévnek m e l l é k n é v i j e l z ő j e van:
Siellä Onni makaa sängyssä mustan verkaviltin alla (Sat.
II. 66) 'O. ott fekszik az ágyban fekete posztótakaró alatt5;
hienon villahuivin verhossa lepäsi nuorin lapsi (KIVI II. 398)
'finom gyapjúkendővel letakarva nyugodott a legkisebbik gyer
mek5; vankihuoneen musta, hirmuinen rauta-ovi (KIVI IL 502)
'a börtönszobának fekete, rettenetes vasajtaja5; musta viltti-hattu
5
(KIVI II. 66) 'fekete nemezkalap ; musta silkkihattu
(JÄEN. 62)
5
'fekete selyemkalap ( = czilinder); pieniä lasiruutuja (AHO Mais.
22) 'kicsi üvegtáblák5; monet Valkoset palttinapaidat (AHO Mais.
32) 'sok fehér gyolcsing5; Morsian . . . astui ulos . . . pitkine
kultavitjöineen (LINN. Рак. 20) 'a menyasszony . . . kilépett. ..
hosszú aranylánczával 5 ; mustissa verkavaatteissaan (LINN. Рак.
20) 'fekete posztóruhájában 5 ; pehmeä pumpulipeitto (LINN. Laulu
35) 'puha gyapot-takaró 5 ; musta silkkihuivi (LINN. Laulu 57)
'fekete selyemkendő5; kaksi suurta kyynelhelmeä (LINN. Laulu 58)
'két nagy könnygyöngy5; siellä oli paljo valkoisia marmori-kuvia
5
(LINN. Laulu 84) 'sok fehér márványszobor volt ott .
Az anyagnév ö s s z e t e t t főnév:
Uppäpalikkapata (Sat. I. 29. jegyzet) 'égerfadorong-fazék5;
Lopulta seisoimme saapasnahka-tornin viimeisessä huipussa (KIVI
II. 291) 'végül a csizmabőr-torony legtetején álltunk5; Asemilla
liikkuu maakansaa . . . lammasnahka-turkeissa (AHO Mais. 104)
'az állomásokon jár-kél a falusi nép . . . báránybőr-bundákban 5 .
Az összetett anyagnévnek m e l l é k n é v i j e l z ő j e is lehet:
hienolla puuvilla-vaipallansa (Kivi II. 414) 'finom gyapot-köpö
nyegével5.
A Kalevala nyelvében néha a jelzett szó után áll a v á l 
t o z a t l a n anyagnévi jelző: Vyövaski ( 4 : 430) 'réz-öv5; Hieho
tungeikse tulesta, sarvi kulta kuumoksesta (10 : 361) 'üsző tűnik elő
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a tűzből, aranyszarv a kohóból5; Aura tungeikse tulesta, terei kulta
kuumoksesta (10: 379) 'eke tűnik elő a tűzből, aranyél a kohóból'.
Az anyagnévből akkor sem képez a finn nyelv mellék- •
nevet, ha a jelzett szó nincs kitéve:
vaari vetáá leppákalikasta (Sat. I. 29) 'az apó húz egyet
az égerfadorongból' (t. i. fazékból); mustassa silkissa joka páiva
káveli (Sat. I. 278) 'fekete selyemben járt mindennap'; Sinisilkit
silmiltáni (Kai. 4 : 72) 'a kék selymek az arczomról'.
A régi népköltészet nyelvében az anyagnévhez olykor a
genitivus -n ragja j á r u l :
Kullansormus sormestani (Kai. 4 : 61) 'aranygyűrű az ujjam
ról'; Sormet kullansormuksihin, káét kullankáárylöihin (Kai. 4 r
179) 'ujjaidat aranygyűrűbe, kezeidet aranykarpereczekbe'; kullan
solki ( P E T . : Suomi II. 18: 23) 'aranycsat'; kullan sormuksia
(PET.: Suomi II. 18: 23) 'aranygyűrűk'.
Az újabb irodalmi nyelvben egyre nagyobb tért hódit
az anyagnévből -inén képzővel képzett m e l l é k n é v i j e l z ő s szerkezet. A? anyagnévből képzett melléknévi jelző külömben
igen régi idő óta kimutatható az ősi, változatlan anyagnév!
jelzős kifejezés mellett; pl.
Hanki villai'set hamoset (Kai. 2 3 : 388) 'készíts gyapjúszoknyácskákat'; Vápa vaskinen káessá (Kai. 31 : 133) 'rézpáleza a
kezében'; Pane vaskinen vasara tuon tulisen jousen páálle (Kai.
3 3 : 267) 'tégy rózkalapácsot arra a tüzes íjra'; Suka kultainen
pivossa, hopiainen harja káessá (PET. Suomi II. 18: 22) 'arany
fésű a markában, ezüstkefe a kezében'; pane . . . kaksin liinaiset
lakanat (PET. : Suomi II. 18: 190) 'tedd kétszeresen a vászon
lepedőket'; annettiin paperinen takki, voinen hattu ja lasiset
kengat (Suomi II. 16: 182) 'adtak papírkabátot, vajkalapot és
üvegezipőt'; Talon váki huomas minun sokeriset kalossin (Suomi
II. 16: 222) 'a ház népe észrevette az én ezukor-sárczipőmet';.
kaikilla pitáá olla kultaiset hiukset ja kultaiset kasivarret (Sat.
II. 2) 'aranyhaja és aranykarja legyen mindeniknek'; siná et
saa milma ennen nákemáán, ennenkuin kőimet [kengat] rautaiset jaloissasi kuluttanet (Sat. II. 96) 'addig nem láthatsz en
gem, míg három (pár) vasezipőt el nem koptatsz a lábadon';.
otti sen sulkkuisen huivin (Sat. II. 104) 'vette azt a selyemken
dőt'; kultainen istuin (KIVI I. 435) c aranyszék'; katto kultainen
páámme páállá (KIVI II. 18) 'aranytető fejünk felett'; iloisesti
leimusi koivuinen pystyvalkea (KIVI II. 184) 'vidáman lobogott
a nyírfa-(álló)tűz'; lákkinen vesisáiliö (JAEN. 13) 'bádog víz-
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hautakivi (AHO Mais. 94) 'feketemárvány

Meg kell még említenünk a következő idegenszerű szer
kezeteket :
vanhiinmalla tyttárellá ol vaskesta ruunu, keskimmáisellá
ol hoppeesta, nuorimmaisella ol kullasta (Suomi II. 16 : 211) 'a
legidősebb leánynak volt rézből (készült) koronája, a középső
nek ezüstből, a legfiatalabbnak aranyból'; Ja . . . annettiin . . .
sokerista kalossit ja takki páálle (Suomi II. 1 6 : 222) 'czukorból
(készült) sárczipőt és kabátot adtak reám 5 ; Kun ne tulee linnan
portille, siiná on kullasta, priljantista portin pylváat (Sat. II. 6)
"mikor a vár kapujához érnek, ott aranyból, briliánsból (készült)
kapufélfák vannak'; ja on kullasta silta kuninkaan linnaan asti
(Sat. II. 8) cés aranyból (épített) híd van a királyi várig'.
A -sta, -síá'-ragos anyagjelző nem egyéb, mint a svéd af. . .
'von . . ., aus . . .' fordítása (vő. ett husLaf trá 'faház', ett verktyg
aj jarn 'vasszerszám').
4.
A magyarban és általában a finnugor nyelvekben «a m é r 
t é k j e l ö l ő főnév valóságos jelzője annak a szónak, a melyre
vonatkozik*) ós mint ilyen mindig változatlan. 2 ) A finnben annak
a neve, a minek egy részéről van szó, változatlanul partitivusban van, s a mondatbeli viszony a mértéket jelentő főnéven
van megjelölve; pl. tynnyristá hyvaá viljaa sain viisikolmatta
markkaa eegy tonna jó gabonáért 25 márkát kaptam'; miná
ölen tyytyváinen kahteenkin kappaan rukiita 'megelégszem két
véka rozszsal is' (SETALA Lauseoppi 38).3)
x

) A vepsáben: kuldaises meres kuldaine kivi, kuldaisel ki
vel kuldaine kukoi (AHLQV. 188) 'aranytengerben aranykő, aranykövön aranykakas'.
2

) Vö.

KEETÉSZ

57.

3

) H a a mértékjelölő főnév n e m alanya vagy tárgya a
m o n d a t n a k , szívesebben és gyakrabban használ a finn nyelv
m á s szerkezetet: voista maksettiin 20 m a r k k a a leiviskástá
1.
leiviskáltá 'egy liviandi font vajért 20 m á r k á t fizettek'; hyváán
sahtiin m e n e e kolme k a p p a a malttaita tynnyriin
'egy hordó jó
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV,
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A mértékjelölő part. szerkezetek — a számnévi jelzős ki
fejezésekkel való összefüggésükben tekintve — az ősi finnugor
mértékjelzős szerkezetekből másodlagos fejlődéssel állottak elő;
e szerint a partitivusos szerkezetek az ő s i m é r t é k j e l z ő s
k i f e j e z é s e k m e g f e l e l ő i k é n t tekinthetők.
Igen sokat mondanak finnugor szempontból az olyan észt
nyelvjárási mértékjelzős szerkezetek, melyekben a m é r t é k 
f ő n é v v á l t o z a t l a n , és a mondatbeli viszony hordozója a
hozzátartozó jelzett szó; pl. ma ölen natuke aega elanud cich
habé eine kleine Zeit gelebt3; kinkis mulle hulk raha cer
schenkte mir eine Menge Geld'; hulk lastele ; einer Mex)ge von
Kindern' (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 193).
A puoli "fél 5 f ő n é v j e l z ő i h a s z n á l a t a .
A puoli szónak a finnben — a többi finnugor nyelvvel
egyezően — csupán főnévi alakja van.*)
A puoli mértékjelző után rendszerint partitivusban van a
jelzett szó éppen úgy, mint más mértékjelző után.**) Példák:
gyenge sörhöz 3 véka maláta kell' (SETALA Lauseoppi 38). — Van
olyan eset, mikor a part. szerkezet egyáltalán nem használható:
«Stár átér qvantitetsordet i Genitivus, sá kan partitiv-konstruktion icke anvándas, után endast sammansáttning, t. ex. Voileiviskán hinta, aldrig: leiviskán voita hinta. Skulle dervid material-ordet hafva attribut och till följe háraf sammansáttningsutvágen blifva omöjlig, maste áfven qvantitetsordets Genitivus
undvika; t. ex. hinta leiviskástá hyváá voita, priset för ett
lispund godt smör.» (KOSKINEN, Finska sprákets satslára 1860.
§ 14. 2. Anm. 1.)
Az észt nyelv part. szerkezetet használ ak< or, ha a mérték
jelölő, főnév alanya vagy tárgya a mondatnak, pl. üks oza Unna
poles ára cein Teil der Stadt verbrannte 5 ; nael tubákat fein
Pfund Taback' stb. (WIEDEMANN, Ehst. Gramm. § 113.).
Minden egyéb esetben azonban a mértékjelölő főnév éppen úgy
felveszi a viszonyragokat, mint az a szó, a melyre vonatkozik ;
pl. kahe vaka kqerta vasta 'gegen zwei Lof Hafer'; ühes nqdas
linades cin einem Pfund Elachs'; sürest hulgast mitme-sugusist
jagudest kokku seatud caus einer Menge verschiedenartiger Teile
zusammengesetzt'; tükiks ajaks cauf einige Zeit ; stb. (WIEDE
MANN Ehst. Gramm. § 193).
*) Vö.

KERTÉSZ

58.

**) A régi nyelvben olyan példát is találunk, melyben a
puoli után nincs part.: Sitté luetan Euangelium, cokonans eli
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Sillá ettá peukall on puoli káttá, ia kanda puoli ialka,
Haeka mies láhimmáifen formen peukalota, maxakan 6 m r k a . . .
(MLF. II. 162) 'minthogy a hüvelykujj fél kéz (t. i. annyit ér,
mint egy kéznek a fele) és a sarok fél láb, (ha) levágja egy
ember a hüvelykhez legközelebb eső ujjat, fizessen 6 márkát 5 ;
juoppa puoli tuoppiasi — anna toisen toinen puoli (PET. : Suomi
II. 1 8 : 148) 'idd ki a fél kantádat, add másnak a másik felét';
puolen maata (MLF. II. 41) 'fél földet'; olkan kadhottanet puolen
wiemiftáns cumbikin (MLF. II. 21) Veszítsék el fél foglalójukat
mind a ketten'.*)
Feltűnő és érdekes jelenség a finn nyelvben az, hogy a
puoli szó bizonyos jelzős kifejezésekben, összetételekben mindig
a jelzett szó után áll, illetőleg második tagja az összetétel
nek; pl.
mielipuoli 'féleszű, őrült'; vdkipuoli 'erőtlen'; ikápuoli 'közép
korú, koros, idős';
kdsi-puoli 'fólkezű'; jalka-puoli 'féllábú'; silmá-puoli 'fél
szemű'; sarvi-puoli 'einhörnig 5 ; siipipuoli 'félszárnyú'; suu-puoli
'félszájú' ('jolla on suu toiselta puolen kiinni, toiselta auki') ;
sivu-puoli 'krüppelig an der einen Seite'; lonkka-puoli 'hüftenlahm'; laita-puoli 'nur mit einer seite versehen'; hiha-puoli 'der
nur einen ürmei hat 5 ( B E K É : NyK. XLII. 383).**)
poli lucu, ioftacufta Euangeliftaft (MLF. I. 172) 'azután az
Evangélium olvastatik, egy egész vagy fél fejezet valamelyik
evangélistából'.
A mértékjelző puoli főnév olykor melléknévként viselkedik:
Illat itken ikkunoissa. . . puolet pdivdt porstuissa (PET. : Suomi
II. 1 8 : 13) 'esténként az ablakokban sírok . . . fél napokon át
az előszobákban'.
Az észtben a 'fél' főnév a többes számban melléknévi
használatú : pöled leivad 'halbe Brote5 (WIEDEMANN Ehst. Gramm.
§ 192).
*) Az észtben: Hea meelega kinkis kuninnas oma poole
riiki Toele (AHLQV. 42) 'jó kedvvel ajándékozta a király fél biro
dalmát az Igazságnak'.
**) A jelentésbeli külömbség miatt külön kell megemlíte
nünk néhány puoli-Y&l való összetételt.
a) R é s z , o l d a l jelentésű a puoli a következő összetéte
lekben : ala-puoli, ali-puoli 'unterteü"; etu-puoli 'vorderseite,
vorderteiP; sisd-, sisus-puoli 'die innere seite, der innere teil5;
taka-puoli 'rüekseite, kehrseite, hinterteil, der hintere'; ulko-puoli
'die áussere seite, aussenseite'; yli-, yla-puoli 'der obere teil
11*
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Ezekben a kifejezésekben a puoli főnév nem valóságos
'halb' jelentésű mértékszó. Az eredeti jelentéshez legközelebb
áll a mieli-puoli-iéle összetételekben levő puoli jelentése.*)
A valóságos mértékjelző puoli s o h a s e m á l l a j e l z e t t
s z ó u t á n ; nem ismerünk pl. siemausta puoli-féie szerkezetet.
Egyéb jelentésében azonban a jelzett szó előtt és — a mellék
névi stb. jelzők példájára — a jelzett szó után is állhatott, az
idők folyamán pedig utóbbi helyzetében a jelzett szóval össze
tétellé állandósult; a jelentésváltozás és megoszlás együtt járt
tehát alak-, illetve helyzetben" elkülönüléssel.
A másféle mértékjelzővel alakult szerkezetek egy nagy
csoportjában a mértékszónak n i n c s s e m m i f é l e m á s j e l 
z ő j e . Példák:
Meni kappaleen mátka a (Sat. L* 171) c ment (egy) darab
utat'; Periköön hán talosta kappaleen maata (KIVI II. 15) 'örö
köljön ő a birtokból (egy) darab földet'; Mentiin sitten járven
rannalle. Sorkittiin siellá kappale aikaa. (Sat. I. 86) 'elmentek
azután a tó partjára. Járkáltak ott (egy) darab ideig'; Mutta
viimein, kun oli jo ehtinyt kappale yötá eteenpáin, herásivát he
unestansa (KIVI II. 246) 'de végül, mikor már (egy) darab éj
eltelt, felébredtek álmukból';**) Ajavi palásén maata (Kai. 3 5 :
291) 'átnyargal (egy) darabka földön'; Tuo palanen Katajanokan
oberteil, die obere seite'; tie-puoli 'der platz an der seite des
weges, die seite des weges5 (BEKÉ: KSZ. XIII. 123); iho-puoli
'(bőrnek) szőrös oldala, (posztónak) visszája' (SZINNIÍEI, Pinn-m.
szótár); meri-puoli 'sjö 1. hafssidan' (LÖNN.) ;
i d ő t á j jelentésű: syksypuoli (Sat. I. 265) 'ősztáj' (vö.
tavasz félen 'tavasz tájban' KEETÉSZ 73); ehtoopuoli 'délután
(tkp. 'estiéi'): se láhti ehtoopuolella (Suomi II. 16: 188) 'délután
indult el'.
b) E l v o n t jelentésű a puoli a következőkben:
isápuoli 'mostoha atya'; áitipuoli 'mostoha anya' stb.;
miespuoli 'férfi' (tkp. 'férfi-fél'); nais-, vaimopuoli 'nő' (tkp,
'nő-fél'); naaraspuoli 'nőstény' (tkp. 'nőstény-fél').
*) A jelentésváltozásra vö. kásipuoli ihminen 'félkezű em
ber' és peukall on puoli katta 'a hüvelykujj fél kéz' (annyit ér
t. i. mint egy kéznek a fele).
**) Az észtben: Kui ta tüki maad sai káinud (AHLQV. 37)
'mikor ő (egy) darab földet bejárt'; Sai karú hánd tüki aega
juba jőes olnud (id. m. 32) 'a medve farka már (egy) darab
ideig a folyóban volt'.
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sillalta Uuden Teaatterin nurkalle ei ainoastaan muistuta, mutta
todella önkin palanen ulkomaata (AHO Mais. 103) 'az a darabka
a katajanokkai hídtól az Új Színház sarkáig nemcsak emlé
keztet reá, hanem valóban (egy) darabka külföld5; On heillá
joukko lapsiakin (KIVI II. 67) 'van nekik (egy) csomó gyermekük
is'; viisi tuhatta penninkiá ja kasa ropoja siihen lisáksi (KIVI
I. 417) 'ötezer ezüstpénz és (egy) rakás fillér ráadásul 3 ; Samassa
hulpahti puotiin roikka sahalaisia (JARN. 18) 'ugyanakkor (egy)
falka malom-munkás rontott be a boltba5; Ken uskaltaa hanta
láhetá ? Eivát legionat enkeleitá ! (KIVI I. 467) 'ki merészel hozzá
közeledni? Az angyalok légiói sem3; Löysivát padon voita tieltá
(Sat. I. 31) '(egy) fazék vajat találtak az úton3; hán sinulta
pisaran vettá pyytáá (Kivi I. 38) '(egy) csepp vizet kér tőled3;
Miná otin halstuopin viinaa (Sat. I. 297) '(egy) iccze pálinkát
vettem3; miná annan sinulle putelin viinaa (Sat. I. 149) 'adok
neked (egy) palaczk pálinkát 3 ; Ja menipá niin hetki aikaa (Kivi
II. 178) 'ós így telt el (egy) perez idő3.*)
A mértékszónak s z á m n é v i j e l z ő j e van:
Kolmekymmentd reked kalaa vedettiin (Sat. I. 48) 'harmincz
szán halat fogtak3; Tuohia tuhat reked (Kai. 3 1 : 155) cezer
szán nyírfahójat3; Tees minulle yksi pari puukenkid ! (KIVI I. 166)
'csinálj nekem egy pár faczipőt!3; kolme tynnyrid ruista hán
kylvi (KIVI II. 331) 'három tonna rozst vetett3; kannán . . .
kakskymmentd vakkaa rukiita (KIVI I. 155) 'viszek . . . 20 véka
rozst3; minulla on niin monta kellaria kultaa ja hopeata (Sat.
II. 53) 'nekem oly sok pincze aranyom és ezüstöm van'; Ja
antoi enkeleille aikaa tuhannen vuotta (JARN. 7) 'és az angyalok
nak ezer év időt adott3; poika pyysi, ettá saako hán yhlen tupakkipiipun aikaa ennenkuin kási ja jalka katkastaan (Suomi
II. 16: 180) 'a fiú azt kérdezte, hogy kap-e egy pipaszívás időt,
mielőtt levágják a kezét és a lábát 3 .
A mértékszónak m e l l é k n é v i j e l z ő j e van :
Suuren joukon joutsenia (Kai. 31 : 2) 'nagy csoport hattyút';
Suuri joukko lampaita oli ojan partaalla (Sat. I. 202) 'nagy
csoport bárány volt az árok partján 3 ; miná tuon suuren karján
lehmdd (Sat. I. 178) 'hozok (egy) nagy csorda tehenet 3 ; miná
*) Ha a mértékszónak nincs jelzője, a hangsúly a mérték
jelzőn van, s ennek az a következménye, hogy a népnyelvben
olykor a jelző a jelzett szóval összetételt alkot: löysi summarahan siá'ltá (Suomi II. 16: 177) (egy) összeg-pénzt talált ott3.
Vö. SIMONYI Jelzők 37.
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tuon suuren karján lammasta (Sat. I. 180) "hozok (egy) nagy
nyáj bárányt 5 ; Ja panívat suuren summán rahaa (Sat. I. 217)
'és tettek nagy összeg pénzt5 (azaz: 'fogadtak nagy összeg
pénzbe 5 ); Sitten kannattanut ison koon juurikoita (Sat. I. 65)
'azután na,gy rakás répát hordatott össze'; hevosta iso karja (Sat.
I. 119) 'nagy ménes ló'; kun olisi aamulla hyvát kaapit rahaa
(Sat. II. 38) 'bárcsak volna reggel néhány jó szekrény pénz 5 ;
Hetki sitten oli Lauri kumonnut kurkkuunsa joltisen siemauksen
viinaa (KIVI II. 223) 'egy perczczel előbb L. meglehetős korty pá
linkát öntött a torkába5; Alempana tehdas ja sen rannassa
sinertava rivi jáalohkareita (AHO Mais. 10) 'alább egy gyár és a
partján kéklő sor jégtörmelék 5 .
A mértékszónak puoli a jelzője (ilyenkor a tulajdonképpeni
mértékjelző a jelzett szóval együtt partitivusbaa áll):
puoli Spannia ohria (MLF. II. 88) 'fél spann *) árpa'; hán
jái sinne yksináán, ja jopa kuluu puoli vuotta aikaa melkein
háneltá siellá (Sat. II. 23) 'itt maradt egyedül, és már majdnem
félév idő múlik el ott tőle'; Sitten se anto puali tuntia aikaa
sille (Suomi II. 16: 181) 'azután félóra időt adott neki.2)
A mértékszónak jelzője lehet egész m é r t é k j e l z ő s 
kifejezés:
Jolla wapamiehelle, Talonpoialla . . . ei ole nelia fylda
pitká cappale Swdhen wercko . . . (MLF. II. 74) á melyik szabad
embernek, parasztnak . . . nincs négy öl hosszú darab farkas
hálója . . .' 3)
A mértékszót a jelzett szótól m e l l é k n é v i v a g y m á s
j e l z ő , esetleg m á s m o n d a t r é s z választja el. Példák:
*) Eégi svéd gabonamérték.
) Olykor a mértékjelzőt meghatározó puoli melléknévként
viselkedik: Vuosittain antakoon talo meille kullenkin puolen
tynnyrin kauroja kylvöön (KIVI II. 15) 'évenként adjon a birtok
nekünk mind a kettőnknek fél tonna zabot vetőmagnak5; —
sőt elvétve más főnévi jelző is úgy viselkedik: Kappale aika
aikaa, niin susi túli kyláán (Sat. I. 152) 'egy darab-idő idő,
akkor a farkas bejött a faluba'.
3
) Érdekesek a tynnyriala összetétellel alakult szerkezetek
Tynnyriala 'tonnaalja': olyan nagyságú terület, melynek be
vetésére egy tonna vetőmag szükséges. Pl. Piru káski sen Tiinan
hakkaan salán tynnyrialan huhtaa páivássá (Suomi II. 16: 185)
'az ördög megparancsolta annak a T.-nak, hogy száz tonnaalja
irtást vágjon napjában' (vö. egy tyúkalja tojás stb. KEKTÉSZ 63)
2
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Jos mies hacka miehen cuorman . . . nuoria Tammia toiien
miehen metzäst, maxapi 3. äyri. (MLF. II. 72) Ъа egy ember
egy ember (hátára való) teher . . . fiatal tölgyet vág ki egy másik
ember erdejéből, fizet 3 őrét5; Hackapi mies hako kuorman*)
pino hedhelmättömit puita . . . toifen miehen metzäftä . . . (MLF.
II. 72) c(ha) felvág egy ember egy hasábfa rakás nem gyümölcs
termő fát . . . más ember erdejéből . . .'; Ja sitten oli tullut
parvi kaikenlaisia pieniä lintusia (Sat. I. 9) 'és azután jött egy
csapat mindenféle kis madárka'; kolme kiloa torpan parhainta
kirnuvoita (JÄRN. 10) c három kiló kunyhóból való legfinomabb
köpült vaj5; Taskusta sattuu käteeni palanen vanhaa sanoma
lehteä (AHO Mais. 88) ca zsebből kezembe kerül egy darabocska
régi hírlap'; Se heittää kimpun punaisen ruskeita säteitä vaunuun
vastakkaiselle seinälle (AHO Mais. 101) 'egy nyaláb vörösesbarna
sugarat vet a kocsiba a szemközti falra'; Hänen selkäpuoleltaan
löytyy paperiin käärittynä mytty ristiraitaista
puserovaatetta
sekä toinen mytty ohutta punakukkaista kretonkia (KIANTO 55)
'hátáról előkerül papirosba göngyölve egy csomag koczkás blúz
nak való szövet és egy másik csomag vékony pirosvirágos
karton'.
Näki . . . mättäällä leivän ja leivällä kappaleen paistettua
lihaa (KIVI II. 247) ca mohdombocskán kenyeret látott és a ke
nyéren egy darab sült húst'; Juotuaan muutamia laseja kuohuvaa
syntymäpäivä-sampanjaa . . . (JÄRN. 109) 'miután megivott néhány
pohár gyöngyöző születésnapi pezsgőt . . .'
Sitten lentänyt suuri parvi taas lintuja (Sat. I. 9) "azután
megint egy nagy csapat [megint] madár repült'; poika sano»
että eikö hän sais yhtä tuntia ny' aikaa (Suomi II. 16 : 181)
c
a fiú mondta, hogy nem kaphatna-e ő most egy óra [most]:
időt; poika toi tynnyrin niille hoppeeta selläässään (Suomi II.
16: 184) 'a fiú egy tonna [nekik] ezüstöt hozott nekik a hátán';
Mutta palvelija sano, että: «kun mull' olis halstooppi kuninkaalli
sesta hovista rommia (Suomi II. 16. 222) cde a szolga mondta,
hogy: «ha volna nekem egy iccze [királyi udvarból] rumom a
királyi udvarból . . .'
A hosszúságmértékekkel alakult jelzős szerkezetekben a
mértékjelzőt rendszerint melléknévi jelző ('hosszú, széles' stb.)
választja el a jelzett szótól. A régi nyelvben olyan kifejezéseket
is találunk, melyekben a mértókjelző változatlan, és a jelzett
szóval csupán a melléknévi jelző egyezik: Laita Sundin pitä

*) о:

halkokuorman.
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olema 12. kyndrd leuidn maan laidhan*) (MLF. II. 85) ca ten
gerszoros partja 12 sing szóles földpart legyen5.
A főnévi mértókjelzős kifejezések mellett a mértékszóból
-inén képzővel képzett m e l l é k n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t e k
is használatosak. A melléknévi mértékjelzős szerkezetek lényeg
ben teljesen megegyeznek a mértékfőneves szerkezetekkel. Példák :
Sanoi kettu : «myö hevosesi, niin saat sdkillisen hopeita
(Sat. I. 56) ca róka mondta: «add el lovadat, úgy kapsz egy
zsáknyi ezüstöt'; Ukko suki hevosta tallissa ja ruokki, niin se
pistáá kourallis^en lanttia hevosen hánnán allé (Suomi II. 16:
231) faz öreg megvakarta a lovat az istállóban és megetette,
akkor az egy maréknyi rézpénzt dug a ló farka alá'; keitettiin
taasen murkinaksi padallinen tuoretta lihaa (KIVI II. 267) freggelire megint egy fazéknyi friss húst főztek5; aina muisti ostaa
Venlallensa kontiüisen kahvia (KIVI II. 391) 'sohasem felejtett
el (tkp. mindig emlékezett rá) Venlájának egy tarisznyára való
kávét venni'; Pari kannullista olutta kiukaalle! (KIVI II. 168)
"néhány kantányi sört a tűzhelyre!'; Maa oli . . . parituumaisen
lumen peittdmd (LINN. Pak. 72) ca földet néhány hüvelyknyi hó
takarta'.
Ide tartoznak azok a szerkezetek is, melyekben a mérték
jelző táysi-vel
ö s s z e t e t t f ő n é v . A főnév értékű tdysi szó,
mely a mértékjelző közelebbi meghatározására való, megfordí
tott szórenddel a mértékszó után következik; az összetétel tagjai
között birtokviszony van, a mely jelölve is van az Összetétel
első tagján a gen. -n ragjával.
Példák: alá yhtáán huoli, minulla on koko pussin tdysi
hyvid konsteja (Sat. I. 111) cne aggódj egy cseppet se, van nekem
egy tele zacskó jó cselfogásom'; lautta lahteen menee, lautan
tdysi laulajoita (PET. : Suomi II. 18: 18) ca komp az öbölbe
megy, tele komp énekes'.**)
*) Vö. a következő értelmezős szerkezetet: kuian 10. ky
nara levidn . . . (MLF. II. 90) f utat, 10 sing szóleset . . .' A mér
tékszó azonban rendesen genitivusban áll: kyndren pitudhella
kadhikalla (MLF. II. 66) 'egy sing hosszúság(ú) karóval. — Az
észtben: neli künart kalevit cvier Ellen Tuch5 (WIEDEMANN Ehst.
Gramm. § 113.).
**) Sok más példa még: PETERSEN: Suomi II. 1 8 : 34—35
és B E K É : NyK. XLIL 397.
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Felette ritkán a táysi-vel való összetétel első tagján nincs
megjelölve a birtokviszony: No, siitá [syntyy] leipaa makasiini
táysi (Sat. II. 34) 'no, aztán lesz egy tele tárház kenyér'. 1 )
Meg kell emlékeznünk azokról a sajátságos összetételekről,
melyeknek utótagja a mértékszó, előtagja pedig az a főnév,
melyre a mértékszó vonatkozik: ruistynnyri 'rozs-tonna': egy
tonna rozs. Ezt a szerkezetet igen szívesen használja a finn
nyelv akkor, ha annak a szónak, a melynek részét veszszük,
nincs semmiféle jelzője.2) Pl.:
Kettu ja sika löivát válillánsá vetoa : «kumpainen ennemmin nákee páiván-nousun, se saapi oluttynnyrin» (Sat. I. 107)
% róka és a disznó fogadtak egymással, a melyik előbb látja
meg a felkelő napot, az egy hordó sört (sörhordót) kap'; En
kultatynnyrien táhden pettáisi táállá kerjáláistá (KIVI I. 482)
"(sok) hordó aranyért sem csalnám meg itt a koldust'; 3 ) Sitté
kuningas anto sille sen rahasumman, minká se meárás (Suomi
II. 1 6 : 220) 'azután a király odaadta neki azt a pénzösszeget,
a melyet ő meghatározott'; ojennan lihaviipaletta (LINN. Laulu
80) 'odanyújtom . . . a hússzeletet'; Ja sitté me hiihdámme
eteenpáin, miesryhmástá miesryhmáán (LINN. Laulu 79) 'azután
mi előre száguldunk embercsoporttól embercsoportig'.4)
Az e fejezetben elmondottak összefoglalásául kimondhat
juk, hogy a mennyiséget, mértéket jelentő főnév eredetileg a
finn nyelvben is valóságos jelzője volt annak a főnévnek, a
melynek részéről van szó. Ez az ősi finnugor szerkezet tisztán
azonban csak néhány észt példában őrződött meg, külömben
pedig a mértékjelzős szerkezetből másodlagos fejlődéssel partitivusos szerkezet állott elő.
*) A birtokviszony nincs megjelölve a megfelelő vog.osztj., zürj.-votj. és cser. kifejezésekben sem; vö. BEKÉ: NyK.
XLII. 3 9 0 - 3 9 7 .
2

) Vö. SETALA L a u s e o p p i 3 8 .

3

) A l a p p b a n is megvan ez a szerkezet:
Vuóitas-tud-no
^zsír-hordó'; tárve-tud-no 'kátrány-hordó' (HALÁSZ, Svédlapp nyelv
t a n és olvasmányok 105).
_
4
) Ugyanilyen összetételeket alkot az észt i s : mis n ü d
kaera-tünder
maksab 'was kostet jetzt die Tonne Hafer'; m i s sa
odra-vakast maksid .'was zahltest d u für das Lof Gerste'; m i s
sa lina naela est said 'was bekamst d u für das Pfund Flachs 5 etc.
(WIEDEMANN E h s t . G r a m m . § 193).
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5.
Kendkívül gazdag a finn nyelv olyan szerkezetekben, m e 
lyeknek jelzője összetett vagy jelzős főnév (különösen jelzős
testrészek neve.*)
Az idetartozó szerkezetek egy részében az összetett, ül.
jelzős főnév r a g o z h a t a t l a n jelző. Példák:
pystypád kokaksi (Kai. Selit. 200) 'emeltfej(ű) hajóorrá5; elkáá minulle mitáán tehdá, miná teen sinulle kultapdd pojan
(Sat. II. 12) r ne csinálj velem semmit, szülök neked aranyfej(ű)
fiút5; kultalatva kuusosehen (Kai. Selit. 200) 'aranycsúcs(ú) fenyőre5;
rautakorko-kengassá (Suomi II. 16: 186) 'vas-sark(ú) czipőben5;
Ne olivat hánelle kaikki kuin itkeviá tihkusilmd-akkoja (JAKN.
43) 'azok neki mind olyanok voltak, mint síró nyirok-szem(ű)
asszonyok5; Kottaraisia istuu musta marjaterttu koivun latvassa
(AHO Tyv. meri 13) Verebek ülnek a fekete bogyófürt(ös) nyírfa
csúcsán5; punakukka-retonki (KIANTO 49) cpirosvirág(os) karton5;
Karjalan lakkipád-naiset (KIANTO 114) 'a karjalai fejkötő(s)fej(ü) nők5.
A jelzőül álló összetett és jelzős főnév rendszerint meg
egyezik a jelzett szóval:
Lautui lakkapadt petdjdt (Kai. 2 : 36) 'kiterültek az ereszfej(ű) fenyőfák5; Hapsiansa harjasivat harjalla hopeapdállá**}
(Kai. 41 : 146) 'a hajukat fésülték ezüst fej(ti) fésűvel5; kasvoi
semmoisia lupupditd kasvia (Sat. I. 2) 'olyan bunkófej(ű) növé
nyek termettek ott5; Ja kuningas meni sotaan ja hán jái siihen
elámáán kuninkaan kotiin ja tekikin kultapdan pojan (Sat. II.
13) 'és a király elment a háborúba, és ő ott maradt a király
házában és szült is aranyfej(ű) fiút5; harmaapaa ukko (Sat. II.
63) 'szürkefej(ű) aggastyán'; sinulla on hevonen ja lehmá ja
aina joka syksy jakuripád mulikka (KIVI I. 126) Van neked
lovad és tehened és minden őszszel makacsfej(ű) borjúd5; olivat
he myös toimittaneet . . . yhden nuoren jukuripddn
sonnin
(KIVI II. 332) 'szereztek ők egy fiatal makacsfej(ű) bikát is5;
Kullervo merkkiá otsassansa kantoi ja sentáhden hanta táhtipddksi sormiksi kutsuttiin (KIVI I. 95) 'K. jelt viselt a homlokán,
és ezért csillagfej(ű) bikának nevezték5; Kasarmi on pelastanut
,_..-. monta hurjapadtd poikaa (KIVI II. 308) 'a kaszárnya sok
*) Ősrégiek az ilyen összetételek; vö. BEKÉ : NyK. XLII.
Nagy gyűjteménye a példáknak: Sat. I. 320. (Eláinten nimiá).
**) A Kalevala nyelvében többször megfordított szórenddel.
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szilajfej(ű) fiút mentett meg'; onhan meillá rautanenát linnut
(Sat. II. 113) "vannak nekünk vasorr(ú) madaraink 5 ; Kultasuita
sukkasia (Kai. 35 : 173) 'aranyszájú) harisnyákat'; Kaikki hááváki
kontioiksi metsáán, vaimonpuolista óvat vyötikaulat kontiot (Sat.
I. 268) 'az egész násznép medvévé változva az erdőbe, a nős
tények az örvösnyak(ú) medvék'; Kátki kuun . . . kirjarintahan
kivehen (Kai. 4 7 : 22) 'a holdat tarkamell(ű) kőbe rejtette'.
Ide tartoznak azok a szerkezetek, melyekben a jelző puolival összetett testrész-név: silmapuoli, kásipuoli,
jalkapuoli
ihminen 'félszem(ű), félkez(ű), félláb(ú) ember. Heidán jáljessáán
. . . kulkee . . . veljesten silmapuoli hevonen,*) vanha Valko (Kivi
II. 113) 'utánuk . . . halad . . . a testvérek félszem(ű) lova, a
vén Valko5.
Nemcsak testrésznevek, hanem egyéb összetett, illetőleg
jelzős főnevek is állhatnak jelzőül:
Kullervo, Kalervon poika, sinisukka áijön lapsi (Kai. 35 : 167)
'Kullervo, Kalervo fia, öreg atyának kékharisnyá(s) gyermeke5;
Nyyrikki, Tapion poika, siniviitta viian poika! (Kai. 3 2 : 287)
'Nűrikki, Tapio fia, kékköpönyeg(es) berki fiú'; Márkdhattu karjanpaimen (Kai. 12: 477) 'nedveskalap(ú) pásztora a nyájnak';
se pikkunappula Eero (ua. 63) 'az a kis-czövek E.5; Huusi
murhamiehelle sudelle (Sat. I. 123) 'kiáltott a gyilkos(ember)
farkasnak5; Ammu karja kuolijaksi nuolella terásnenallá (Kai.
3 3 : 275) 'lődd agyon a nyájat aczélvég(ű) nyíllal5; Tulta iski
ilman Ukko, valahutti valkeata miekalla tuUterálla (Kai. 47 : 67)
'tüzet ütött az ég istene, világot gyújtott tüzél(ű) karddal 5 ; pitká
vaskihelapáá-miekka (JARN. 133) 'hosszú, rézfoglalat-vég(ü) kard5;
honkia satahavvja (Kai. 31 : 147) 'százág(ú) erdei fenyők'; sillá
oli nahkarápylat siivet (Sat. I. 275) 'bőr-úszóhártyá(s) szárnyai
voltak annak'.**)
*) Vö. yks-silmáisen vetáján kuormaa (KIVI II. 117) 'az
egyszemű teherhúzó terhét'.
**) A régi magyar meggyszín bársony-féle szerkezetekhez
közel állanak az ilyen észt kifejezések: piigal valgeruuged kul
iakarva hiuksed, lumevalge hobekarva ihunahk ja sinised silmad
oli (AHLQV. 51) 'a leánynak világos-sárga aranyszín haja, hófehér
ezüstszín bőre és kék szeme volt'; möne saja aasta eest seisnud
nimetatud orus üks veiké járveke selge hőbedakarva veega (id.
m. 45) 'sok száz évvel ezelőtt az említett völgyben egy kis tó
állt tiszta ezüstszín vízzel5. Vö. kaksikarva (hevonen) 'skimmeF
(LÖNN.).
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A finnugor nyelvekben az összetett, ill. jelzős főnevekkel
alakult szerkezetek mellett ö s s z e t e t t m e l l é k n é v i jelzős
szerkezetek is vannak, melyek újabbkori fejlődés eredménye
képpen a főnévi szerkezetekből származtak. A fejlődés iránya
ugyanilyen a finnben is. Példák:
kultakylkinen sorva (KIVI II. 340) 'aranyosoldalú keszeg';
keltasilmainen tikká (uo. 260) "sárgaszemű harkály5; riippuvaoksaiset koivut (uo. 449) "csüngőágú nyírfák5; Túli hallaöinen syksy (uo. 144) "eljött a fagyos éjtszakáju ősz3; siisteys
on liian raskas taakka torpan paljolapsiselle ernánnálle (JARN. 28)
*a tisztaság igen nehéz teher a kunyhó sokgyermekes asszonyá
nak5; iloinen elinvoimainen luonto (AHO Mais 14) "vidám életerős
természet5; turvekattoinen tupa (AHO Mais. 22) "gyepfedelű ház';
vaskikielinen kantele (AHO Mais. 107) "rézhúros kantele 5 stb.
SEBESTYÉN IRÉN.

Mordvin határozóké
I. Ragtalan határozók.
1.

Helyhatározók.
a)

Határozószók.

E l ü l , h á t u l , f ö n n , l e n n : udalo
saygo, itiel'e
uro,
alo aso sukna, lankso sen sukna f hinten eine heugabel, vorn ein
pfriem, untén ein weisses zeug, oben eine blaues zeug' Aik.
XII. 63 j vére 'pize os, kunckasonzo cudat, mudronat coben eine
grüne stadt, in ihrer mitte wunder, seltsame dinge5 Aik. XII.
64 | éijan lunka iJcel'et' c eine. silberne rinne ist vor dir5 Aik.
IX. 170.
*) Feldolgozott szövegek: Proben der mordwinischen Volkslitteratur. Gesammelt von H. PAASONEN. Erzjanischer Theil:
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja IX., XII. Helsingissá.
1891, 1894. — Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und
grammatikalischem Abriss von H. PAASONEN. Helsingfors 1909. —
Versuch einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten
und Wörterverzeichniss von AUGUST AHLQUIST. St. Petersburg.
1861. — BUDENZ JÓZSEF, Mordvin közlések (REGULY gyűjtése):
NyK. V. — Moksa- és erza-mordvin nyelvtan (IV. Moksa-mordvin
mondatok REGULY jegyzeteiből): NyK. XIII. — Moksa-mordvin
Máté-evangélioma. TYUMENYEV fordításából, bevezetéssel és szó
jegyzékkel BUDENZ JÓZSEF. NyK. XYI. (A magyar fordítást a
KÁnoLi-féle bibliafordítás revideált kiadásából vettem.) — Erzamordvin nyelvmutatvány: A bibliai történetből (1883) KUNOS
IGNÁCZ: NyK.

XIX.

A finn példákat legnagyobb részben SETALA Suomen kielen
lauseoppi-jából (Helsinki 1902), a cseremisz példákat BEKÉ ÖDÖN
Cseremisz Nyelvtan-ából, a magyar mondatokat pedig SIMONYI
Magyar Határozók ez. munkájából vettem.
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" b) Névutók.
Ile ele 'előtt' Driga'n ava'rd'i Penza' goroco, prijo'm ilc e'l'e
skamija laykso' 'Driga weint in der stadt Penza, vor der rekrutenempfangsstelle, auf einer bank' Aik. IX. 102 | kudiJcel'e cétiine
f
in der vorstube ist eine' haspel' Aik. IX. 232. | M. kadk tosa
kasnetsen altari in gal ä chagyd ott ajándékodat az oltár előtt'
XVI. 336 | kavto rodnän itt el'e, kofmineékem, octupat. Perestolot
iß e te, ugolco pazot ikel'e Vor den zwei Verwandtschaften wirst
du mich entlassen, ernährer. Vor deinem (haus)-altare, vor dei
nem eckengotte' Aik. IX. 178.
Ftala (M.) c túl, hátul, után' (E. udalo): M. estä tus Oalilejasta i sas Judejan mastirs Jordánt ftala
'elméne Galileából
és méné Júdeának határaiba a Jordánon túl' XVI. 358 | M.
narodé ze, kona mol's sonn ingáid i sonn ftala,
piskadsúas kortaé
'az előtte és utána menő sokaság kiált vala mondva' XVI. 361.
Värä 'felett': M. mizars sas % lotkas sitsä vastat
värä
"míglen jutna és megáilana ama hely felett' XVI. 332.
Alo 'alatt': топ sisem mastort pitg(e) álon
calgin'sieben
länder habe ich unter meinen füssen getreten' Aik. IX. 100 [
cev salguma alo ozado asci t'ejt'er 'unter einem spleissenhalter
sitzt ein mädchen' Aik. XII. 6 | valmani alo ießerka 'unter dem
fenster ein mägdelein' Aik. IX. 226.
Pälä '-nál, -nél': M. aläzen pälä
'atyámnál' XIII. 114.
Ezen helyhatározók rokonnyelvi megfelelői mind locativusBeosztás tekintetében БЕКЕ ÖDÖNnek a vogul határozókról
{NyK. XXXV.) és KARA FEKENcznek az északi osztják határozókról
szóló értekezését (NyK. XLI.) követtem, valamint STEUEE jÁNosnak
Mordvin határozók ez. rövid tanulmányát is felhasználtam. (NyK.
XXII. Ebből példamondatokat is vettem.)
Eövidítések: Aik.: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakaus
kirja. — AHL. : AHLQUIST fentebb említett munkája. — A hol
pusztán szám van, a római szám a Nyelvtudományi Közlemények
megfelelő kötetét, az arab a lapszámot jelöli.
M == moksa; az erzá alakok jelöletlenek.
A szövegközlők hangjelölésétől csak annyiban tértem el,
hogy AHLQUIST j y n t t d s z betűje helyébe i j у í" с ß s £
betűt tettem; a NyK. V. k.-beli i-t szintén i-vel s a SUS. Aik.
IX. k.-beli s z-t szintén s i-vel helyettesítettem.
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rágósak: f i n n álla, yllá, ulkona, kaukana stb.; c s e r e m i s z :
iemalnS 'alatt' (WICHM. 214) stb.
2.

Időhatározók.
a) Határozószók.

E l ő s z ö r , a z u t á n : ikele mastor avul poradkaso ulnes
"'a föld először nem rendben (rendetlenségben) vala' XIX. 74 |
vaj mejl'e Marisa mefeksnéé 'darauf sagte Marisja' Aik. IX.
70 | nej kambrastinze, panctinée nej sivojt', buroji koúenzé, mejl'e
tujeksnés paksava 'nun, er sattelte, záumte seine weissen, schwarzlíraunen rosse, dann begab er sieh das ackerfeld entlang' Aik. IX. 72.
b) Névutók.
Ingeid 'előtt': M. mondeden ingeid
v. mon samdín in
geid sas 'előttem v. (még) jöttöm előtt jött el'XIII. 120—121 |
M. éad ingeid
kozdl, tani skudni 'az előtt gazdag volt, most
szegény' XIII. 115 [ M. sai sej pingeda ingáid
tarvadams
minn? 'azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?'
XVI. 341.
M'ejl'e (méla) 'után': vejkse cide mejlle piédgadi 'nach
neuen tagén wird es grün' Aik. XII. 53 | M. kida tan kolma
Jcizida meld tsoratsen sodasak cwenn du nach drei Jahren
deinen sohn wiedererkennst' AHL. 97 | meze kulomodo
mejte
jaksiergadi ? 'was ist es, das nach dem tode roth wird ?' Aik.
XII. 42-| M. sdn sodamdo meld semben noldazen 'miután ezt
megtudta, mind eleresztette Őket' XIII. 120.

II. A. -na, -na (-na, -ne) ragos határozók.
1.

Időhatározók.
a)

Határozószók.

cokéne
madin pozdeúka 'estve lefeküdtem későn' V.
102 1 C s e r e m i s z : nyK. k§3§- y eiidn
ala'skS kendt 'mikor
mentél a városba' BAM. 61 | M a g y a r : midőn,
korán,
mi
kor o n.
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b) Főnevek.
N a p , é j : focin ciné, avakaj, lamo strasíiní mon nejin
'an diesem tag, mütterchen, habé ich viel schrecken gesehen'
Aik. IX. 174 | Uj fol'e ciné, buráne lamo jakiamon pultamo. Uj
Mzé ciné, l'el'akaj, lamo piéeme fiiéi t'et'. ' 0 , um an wintertagen
im schneegestöber viel schneidende kálte ertragen. 0, an sommertagen, brüderchen, wird dir viel regen herabströmen' Aik.
IX. 218 J M. oma siná kuéisi tsorat krandisié es mastirints sarima cam andern tagé schikt der rabé den knaben sein land
zu durehwandern' AHL, 99 | M. mon uVk(a)-kige' fevra'U nit&üs
sina'nza
'én a minap, február negyedik napján' PAAS. Mordw.
Chrest. 47 J ve véne Faraon kavto ont nejé 'egy éjjel Fáraó két
álmot ]átott' XXII. 466 | F i n n : eráánd
pdivdná
kávin
setááni tervehtimássd 'egy napon meglátogattam nagybátyámat 3 j
tana pdivdná
(tan apán a) ölen huonovointinen cma rosszul
5
érzem magam | huomenna
tulen luoksesi 'holnap elmegyek
hozzád' | C s e r e m i s z : kür. putd-feis^n
kuő^rtá 'böjtnapon
dörög' WICHM. 208 | kP. rus arna
keédn lum lumds Vasár
nap havazik' GEN. 48 | M a g y a r : írtam hétfő éj e n. LevT. II.
215 J Nagypénteken
mossa holló a fiát.
É v s z a k o k : Jcizna tsubaso, t'e 11 na étapso 'nyáron subá
ban, télen mezítelen' PAAS. Mordw. Chrest. 1 \ kizna
móri, a
te lúa kel'eze kundati 'es singt im sommer, aber im winter wird
es stumm' Aik. XII. 36 | vauin soksna
skot'inat'úe, kodak Usií,
da vese sévsiz 'im frühesten herbst wird es von dem vieh, sobald
es ausgeht, ganz und gar aufgefressen' Aik. IX. 22 [
tundon
tsine jaksiefne, íele tsine oéine 'tavaszszal vörös, télen sárga,
PAAS. Mordw. Chrest. 2 | F i n n : menneena
ke sdná 'a múlt
nyáron' \ syksympáná
'előrehaladt őszszel, őszön' | M a g y a r :
A rét tavaszon
kizöldül. VITK. műnk. 199 | Jó hírt hallottam
felőle: az őszön meglátom. Népk. I. 278, III. 382
I d ő : M. antsak af fka, vr emaná
teist pangust kalmakenksná 'jedoch nicht zu derselben zeit wurden ihnen die grabesthüren geöffnet.' AHL. 122 | M. son sirá, taga sárddel (sárádil)
sapingená
'ő öreg, meg beteg is volt azon időben XIII. 130 |
M. j aks amnáv ik moliht 'hideg időben is mennek' XIII. 114 |
F i n n : nuoruutensa aikana
ihminen on toismlainen kuin van-
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huutensa cifjú korában az ember más, mint öreg korában'
C s e r e m i s z : nyK. p er (3 i tostSn
didstd ieidstdldn «S90md0lü»
manas t§mndat SlSn crégen a szülők gyermekeiket megtanították a
sd0md0la-t mondani' KAM. 207
Ó r a : moiot íe skane,
avakaj, marii pilláéi, mozot ie
skane,
avakaj, kuncoli ton nej sedejei 'vielleicht, mütterchen,
hören deine öhrchen jetzt, vielleicht, mütterchen, lauscht nun
dein herz'Aik. IX. 202 j C s e r e m i s z : nyK. üű® kele'sen md0c
la'nem irok sistaras S90m tsáidn
azt mondta nekem, hogy kelt
sem fel reggél hét órakor' EAM. 133 | M a g y a r : Az ked levelét
vém ma tíz órán délelőtt. LevT. I. 385.
I I I . A -<M, -do, -cl'e, -ta,
1.

-to,

-te r a g o s h a t á r o z ó k .

Helyhatározók.
a) Határozó szók.

Alulról, fölülről, messziről, h á t u l r ó l :
aldo
c
liéi jakdere von untén her kommt ein rothes hervor' Aik. XII.
52 | M. mez anatama, makst: vardd pisem, alda lihtima Svas
wir begehren, das gieb: von oben regen, von untén quellen'
AHL. 145 | jortija verde cich warf ihn von oben (hinab)' Aik.
IX. 234 | M. vardd praé aianá Von oben íiel ein Greis' AHL.
141 | narmuneé vas oldó kvaias ca madár messziről megpillan
totta' V. 91 | vas oldó sí kel! bazár cvon der férne kommt ein
zungenbazar' Aik. XII. 66 | vasúidu
nesa cecastu cvon der
férne sehe ich es üm jede stunde' Aik. XII. 66 j M i vov ava,
kona saradé ver-sudimasa kemkaftuva kizat, sastaz ftalda,
tokás
c
tirvati veliamai sonú ós íme egy asszony, a ki tizenkét óv óta
vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő
ruhájának szegélyét' XVI. 342.
N é v m á s i t ö v e k b ő l : M. tus t o l d a celméne onnét'
XVI. 347 | M. tusandaz told a "eljővén onnan' XVI. 335 | M.
kovoldin
ton? 'honnét való vagy te?' V. 145.
[Ezen tolda, kovoldin s (a fentebb említett) vasoldo (vö. vasov,
vasú 'messzire', de vasolov is) alakok már mutatják, hogy miként
keletkezett az egyszerű ragból a finn-eseremisz összetett rag.]
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.

.

12
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b) Delativus és ablativus.
Páros kifejezések -do stb. és illativus raggal (-s);
kudodo
kudos jakstefe ataks krind'avtni Vom haus zu haus hüpft ein
rother hahn 5 Aik. XII. 38 | ketté
kec jaki *es geht von hand
zu hand 5 Aik. XII. 35 \ftiled'e
pil'es toskéeme e um von ohr zu
ohr zischelnd zu plaudern 5 Aik. IX. 152 j C s e r e m i s z : kCar.
soptdréd loplec-lopes
soces ca ribiszke mocsárról mocsárra nő5
Pork. 46 j
M. a sá savf tsorat nalints
- ezda kudnása tust verht
f
aber aus dem pfeil des getödteten knaben kamen blut5 AHL, 102 |
M. sast Jerusalims sodaj-lomatnd si-síama sir eí-ez da "jövének
Jeruzsálembe bölcsek napkelet felől (oldalról)5 XVI. 332 | M. i
jorsis atat-ez
da vorgidims c und wollte dem altén entfliehen5
AHL. 109 | M. kid a siresa eráj caz úttól félre lakik5. XIII. 114
(vö. cser. k. E. körnulec
örtöstö ilá caz úttól félre lakik5
Eeg. CsM. 192).
Névutók.
5

Peld'e
'felől (némelykor határozószónak is vehetjük):
Sarato'v p e l'd'e' da poks paksasto' koda'k l'ed'ize', ist'a'k caviée'
c
von der seite des Saratof, vom grossen felde, als er auf ihn
abfeuerte, da tötete er ihn 5 Aik. IX. 90 | tinJc pe l'd'e miloit vesan
Von eurer seite bitté ich ihn gnade5 Aik. XII. 45 | udalo p'eíd'e
a nejavii, ikel!e p e td'e nejavii Von der vorderen seite können
sie gesehen werden, von der hinteren nicht5 Aik, XII. 63 | M.
ost paldd
sas ca város felől jött 5 XIIL 114 [ M. sarasnd perf-páldá
ardiht fdie hühner laufen von allén seiten5 AHL. 127 |
M. kafta paldd
kundama, kuckasinza navama czufassen von
zwei seiten, einzutreiben in dessen mitte' AHL. 144 | M. varmas
tá-pdldá,
pál-ve paldd,
sin-valgoma paldd faj ca szél erről,
5
éjszakról, nyugatról fúj XIIL 114.
•
Tombal'd'e "túlsó oldalról 5 : ine ved'in tombal'd'e
sas ine
baba Von jener seite des grossen wassers ist eine grosse alté
gekommen' Aik. XII. 13 | ine ved'in tombaldre
ine ata sejeri
c
a nagyvíz (==; tenger) túlsó oldaláról nagy atya kiált5 PAAS.
Mordw. Chrest. 1.
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c)

Elativus.

rangi kudekeld'e
(tkp. kud iűel'd'e vö. kudíMe 'vorstube'
Aik. IX. 232) 'schreit von der vorstube hinein' Aik. XII, 81 | M.
konat lisst laztnen-ezda
'akik kijövének a koporsóból' XVI.
341 I M. Jegipetíezda sergadija monn corazn "Egyiptomból
hívtam ki fiam5 XVI. 333.
2. I d ő h a t á r o z ó k .
a)

Határozószők.

M i k o r , m í g , a m i n t , a z u t á n , s o h a : kod a nejize
ie ovton ked'iúi, kod a red'ize te ovton cubant' 'als sie das feli
des bárén erblickte, als sie den pelz des bárén bemerkte 5 Aik.
IX. 30 [M. mezar da puramijl semba rod sirizast 'de mikor
összegyűlnek a családbeliek mind melléjük' V. 148 [ M. son sas
kizeftemist, mizardo
tuiht 'eljött őket kérdezni, mikor mennek
el' XIII. 128—129 | M. ilatt t'azk senaris, mi zárda
sergdttádez
'maradj itt addig, míg téged hívnak' XIII. 127 | kod a ufendat,
isía i porendat 'mikor fáradságos munkát végzel, akkor is rág
csálsz' PAAS. Mordw. Chrest. 2 j M. sameldd
son tejesenza
suvan 'azután bementem hozzá' XIII. 115.
A -da, -do stb. ragos időhatározószókhoz sorozhatjuk a
c
Mda ha' föltóteles kötőszót is, mely, mint a magyar ha kötő
szó is, eredetileg időhatározó: M. kid a bajar után, esta saját
mon-tezen 'ha úr leszek, akkor eljössz hozzám' XIII. 116.
b) Igenevek.
vec pramodo
kalc kundama 'ehe man in's wasser falit,
sollman die weide anfassen' Aik. XII. 74 | lovit
pramda
(v. lovit prams) er sind toza jakalen 'mielőtt hó esett (v. míg
hó nem esett) mindennap oda jártam' XIII. 121.
c) Főnevek.
É v s z a k , i d ő , h é t : vauin tűnd a skoÜnaíne, kodak
lisii, da tapasié rim frühesten frühling wird es von dem vieh,
12*
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sobald es ausgeht, zertreten Aik. IX. 22 | M. mon uli kudSzsr
t!al§nda
terhi) s, kd z§nda'
jaksama cvan nekem egy házam,
télen meleg, nyáron hideg5 PAAS. Mordw. Chrest. 43 | M. af
áncák ki 2 ind a, ialindavik
(v. talindanga) ulinden 'nem
csak nyáron, [hanem] télen is voltam (ott)3 XIII. 131 | M. mon
taciinge sá skada
(sd pingend) molan, kona skada
(k»
pingend) isak jakan 'ma is azon időben megyek, melyben teg
nap jártam 5 XIII. 123 | M. tat sitneú-ez
da sas kstindaj
Joanné 'akkor az időben jött Keresztelő János' XVI. 333 | M.
D avidi-gd
ezda Vavilonti vdüamas kemnilijd sacamat 'ésDávidtól a babiloni fogságig (Babilonba vitelkorig) tizennégy
nemzetség' XYI. 331. — Ezen legutóbbi példában az ablativusrag;
mikortól fogva ? kérdésre felelő időhatározó jelölésére szolgál
s így mutatja az átmenetet áz ablativusi helyhatározótól a
mikor? kérdésre felelő időhatározóhoz. Ugyanígy találjuk a
c s e r e m i s z ben: nyK. parem'en erbez'a ty tsasch
gyts
'a fiú ettől az órától fogva gyógyult5 WIED. 178 | kE. menar
kecegec
ested 'hány nap alatt csinálod meg? 5 Reg. CsM. 215 |
F i n n ablativus: tdmá esine on rau téka u delta
'ez a tárgy
a vaskorból való5.
3.

Eredethatározók.

I. S z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t eredethatározőragul az ablativusragot, úgy látszik, a népnyelv nem használja,
mert példákat csak a MÁTÉ evangélium-fordításában találunk,
(a népnyelv e helyett a -sta elativusragot használja, a szorosabb
értelemben vett eredethatározó jelölésére.)
M. konants-ezda
sacs Jisusé 'a kitől született Jézus 5
XVI. 331 | M. Judas sacftazd Far esi i Zárat'
Famari-ezda
'Juda nemzette Farest és Zárát Tamártól5 XVI. 331 | M. vad'
sacfs peksanza uli svdtoj
du/H - ez da 'mert a mi született a.
méhében, a Szentlélektől vagyon5 XVI. 332 | M. mes
tonn-ezdadat
lisij vátnijs 'mert tebelőled támad fejedelem5 XVI. 332..
II. T á g a b b é r t e l e m b e n v e t t eredethatározók a
következő igék mellett fordulnak elő:
Megijed, megfélemlik, borzad, szégyenkezik,,
fél:
il'a tandadu vatg ijdim
'erschrick nicht vor meiner
stimme5 Aik. IX. 160 j sesténgak pel'ca le&i'h al'a'do, aso p al'a'do
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'auch dann fürchte ich die mähenden kerle in weissem hemde'
Aik. IX. 88 j M. vdrga'zda
peldnd'srat, vdrgs' tat jatia 'ha а
farkastól félsz, ne menj az erdőbe5 PAAS. Mordw. Chrest. 45 j
M. no pelét loman da 'de megfélemlenek az emberektől' XVI.
363 j us vizd'an vizd'an ci pázd o 'ich scheue mich, ich scheue
mich vor dem sonnen-gotte 5 Aik. IX. 164 |
kulomadost-kak
a pelilt ca meghalástól sem. féltek5 XIX. 75 | sin kid e jak, me zdejak
ezt vizdt 'ők senkitől, semmitől nem szégyenkeztek
XIX. 75 j C s e r e m i s z : kCar. pdrsle'c
ot Uit э'1'э 'nem'
kellene félned a macskától' Pork. 1 j F i n n : pieni tyttö pelkää
koiraa
'a kis leány fél a kutyától5.
F é l t , ő r i z , ó v : mäzd e mäzäe
pälsinze te cinemneé
lävskenze ? •— poks о r old o pälsinze, lävksin sali k av aido
vansinze 'mitől mitől félti a cinem a fiait? — nagy sastól félti,
madár fiait orzó héjától óvja' V. 111 [ paz vanozo k el!med'e,
•саг а X in an do cgott hüte (es) vor kälte, vor hagel' Aik. XII, 19 |
M. vanimast vor da, toi da, kaldun lomandä!
'schütze uns
vor dieben, feuer und zaubern! 5 AHL. 145 j sakoj b'eren ievd'e
vanomiz, sakoj dusmando
nejemiz! 'hüte uns vor jedem
schlechten anschlage, bewahre uns vor jedem zauberer !5 Aik.
IX. 116 | M. vanavada af-vidä ingalce-azandijhtnenezda
'őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól5 XVI. 339 j F i n n
ablativus: suojeli tavaransa varkailta
lujilla lukuilla 'óvta а
jószágát a tolvajoktól erős lakatokkal.'
M e g s z a b a d í t , e l v á l a s z t (Ilyen ablativus separativusok is a MÁTÉ-evangélium fordításában találhatók csak): M.
vad!son vansijn lomanzan sinn gr e%tnen-e z da 'mert ő szaba
dítja meg az ő népét bűneiből' XVI. 332 | M. i javftsijn sinn
fken ombacei-ezda
'és elválasztja őket egymástól' XVI. 370 |
M. mes ton sopijt sän lama sodajhtnen i j о mit n en- ez da
'hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és értelmesektől5 XVI. 346 J
F i n n ablativus: pelasti kaupungin vihollisilta
'megmentette
& várost az ellenségektől5.
V a ^amiről beszél, mond, hall, kérdezősködik,
t a n í t : jovks ksnavdo
'mese, a borsóról5 V. 83 | того, Alatir,
osto 'dal, Alatir városról5 V. 85 | vasense lomatnen rajse eramodost
'az első embereknek a paradicsomban éléséről5 XIX.
75 | mastoron tejemado
'a föld csinálásáról (teremtéséről)'
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XIX. 74 | son korti coranzo kulomado
'beszél fia haláláróF
XXII. 445 j ezideli lovnok vojnado
'nem olvastatok a háború
ról ?' XXII. 445 | kevstlezt se jovkstodo
'erről a történetről kér
dezősködtek5 XXII. 445 [ tonavté minek lamodo
'sok mindenre
tanított bennünket' XXII. 445 I A f i n n b e n : elativus | C s e r e 
m i s z : kCar. ile'é d'o'ddn ca jégtől kérdezte5 POEK. 1.

4. E x e s s i v u s .
A szorosabb értelemben vett eredethatározó és az exessivus
közötti átmenetet mutatja: M. vad' kortan tejnt, mes ékajé mastij
nat kevtnen-ezda
tijmas idt Avraamti 'mert mondom néktek,
hogy Isten tud kőből is fiakat támasztani Ábrahámnak' XVI. 333.
M. traks-kefnen-ezda
ponaé piks 'drehte aus den
háuten riemen' AHL. 110 | M. Joanns £e kannás vdíama verbludn sajarí-ezda
'Jánosnak pedig ruhája vala teveszőrből5
XYI. 333 | Ilyenféle a c s e r e m i s zben: kP. surn9ydé
poydmo
5
tafos 'gabonából gyűjtött élés. Gen. 60.

5. P a r t i t i v u s .
V a l a m i b ő l e s z i k , i s z i k , v a n , é l : M. co alai, sd
v ettá Hat sim 'halt, mein vater, trink nicht von diesem wasser5
AHL. 105 [ mon kalaóado
a jarcan, mon v inadojak
a simán?
mon jarcan aso ipmkado,
mon simán slatkoj v otkado
'ich
esse keine semmel, auch trinke ich keinen branntwein, ich esse
weissen pfefferkuchen, ich trinke süssen wein5 Aik. IX. 52 | M.
art sai vet, di t'at jarhtsa mar da 'geh die náchste nacht und
iss nicht aepfel' AHL. 107 | jarcan tiksede
'ich esse gras'Aik..
XII. 31 | M. Hasa láma pengada
'itt sok tűzifa [van]5 XIIL
111 | M. kantt es vinadit
'hozz a borodból5 XXII. 448 | F i n n :
juon lasillisen vett a (maitoa)
'iszom egy pohár vizet (tejet)' |
emantd leikkasi lapsille lih a a 'a háziasszony vágott a gyerme
keknek húst' [ tdmdn talon isannalla on paljo rahaa
'ezen ház
gazdájának sok pénze van.5
A MÁTÉ-evangélium fordítója, mint az eredethatározóknál
is, nagyobb szerepet juttat a tiszta ablativusragnak, pl. M. moU
melganza láma narodda
'követi őt nagy sokaság5 XVI. 361 {
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M. kucs kafta es tdnadijhtnen-ezda
'elküldött kettőt tanít
ványai közül' XVI. 345 | M. kida jómat fka p oldat s eú- e zda
'hogy elveszszen egy a te tagjaid közül5 XVI. 336.

6. H a s o n l í t ó h a t á r o z ó k .
jarsast sonze ci kavto kolmo, i nádüaskado
lamo 'ették
őt két három napig, egy hétnél is tovább5 V. 91 | M. minn t'asa
as sada láma veta ksida
i kafta kaid a 'nincsen itt több ele
ség öt kenyérnél és két halnál 5 XVI. 352 | M. tsoras kolma
kizista to?iats,i aiada
láma sodai cder knabe lernte drei jahre
und er weiss mehr als ein greis5 AHL. 97 j M. tacien kundamas
isakcen kundamada
cebárel 'a mai fogás a tegnapi fogásnál
5
jobb volt XIII. 118 | te vinas ikelen v in ad ont sede.jon 'ez a
bor az előbbi bornál jobb 5 XXII. 447 | M. vidna, mast§r lanksa
mod'dd§n jolma as meédv§k 'úgy látszik a földön nálam (töle.m)
nincs kisebb5 PAAS. Mordw. Chrest. 47 | purgine inazoro pazon
üejfereze mazi damajnen poyksto part popkst, pal'ado
part
patát kanneé 'Purgine isten leánya Mazi Damajnak nadrágoknál
jobb nadrágokat és ingeknél jobb ingeket (a legjobb nadrágokat
és ingeket) hozott5 PAAS. Mordw. Chrest. 7 [. M. ta tonada
pák
sizes 'ez inkább fáradt el, mint amaz5 XIII. 124 | C s e r e m i s z :
kP. müleé,
sak&rléc
tutlo socso 'méznél, czukornál édesebb
5
kedvesem GEN. 65 | kP. maskalec-at
polmezdn on$a 'a med
vénél is haragosabban néz5 GEN. 75 | kE. tudó celalec
kugo
'ő mindnyájuk közül a legnagyobb5 EEG. CSM. 331 (vö. mordv.
es ojmet vesethed'e
piínej 'dein eigenes lében is das theuerste
von allém5 Aik. XII. 75) [ F i n n : mind ölen hanta
vanhempi
5
'én öregebb vagyok nála | Nyelvünkben is megvan ez az abl.
comp., mint kódexeink és nyelvjárásaink mutatják, de a többi
fgr. nyelvben is (vö. BUDENZ: NyK. II.

310).

7. E s z k ö z h a t á r o z ó k .
Csak közvetett eszközhatározókat találunk:
M e g f o g , m e g r a g a d igék mellett: pulodo
kundasa
'ich greife es an dem schwanz5 Aik. XII. 45 | kundija
nerde
'ich fasste ihn am schnabel 5 Aik. IX. 234 j [BEKÉ szerint (NyK.
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c
XLI. 269.) prolativusokj M. tránálináts kundaza kádneda
az
édes apja megfogta kezénél' V. 150 | a pinetne. kapudié
puludo
f
de a kutyák, megkapták a farkán' V. 93 | koda sajsa, jalgaj
dugaj, kavto $ i lg e d'e ! koda esksa, jalgaj dugaj, parmisca tumos !
Svie ich, liebe freundin, ihn an den beiden füssen nehme ! wie
ich, liebe freundin, ihn gegen eine gewaltige eiche schleudere!'
Aik. IX. 4 | M. pilkt'a
(v. pilgedd)
pouftaf lábánál fogva
fölakasztva' XIII. 11.3 J C s e r e m i s z : kP. rdfoz kum parce
pocsö Y9c kucen lupsal kolta fa róka három farktollánál meg
fogva ellódítja5 GEN. 35 J nyK. kereinn-gits
s$p(Psas 'kötélen
vezetni' EAM. 139 ! F i n n : elativus.
P é n z e n v e s z , a d : M. mon tán v alft a ramajná cén
ezt egy rubelen vettem' XIII. 112 | M. veid v alfkada
mizd
c
5
öt rubelen eladta V: 150 | Ezeket SIMONYI (M Hat. I. 432—436.)
helyettesítést, cserét és érdeket jelentő á l l a p o t h a t á r o z ó k 
nak nevezi. Ide tartoznak még: M. mon tonafnemda
mezevik
af saván 'ich nehme nichts für die lehre' AHL. 97 | M. alasazen
simdemda
maksin kati-meze lovam itatásáért adtam neki
5
valamit XXII. 446 | C s e r e m i s z : kCar. ko'mbd
yd'édn
taya'm na'hm ca lúdért egy kost kaptam' PORK. 4 | kCar. ftitfa
tey g e' y d c kok pdcalhm lu'ktdn uhtcgla'poydhke' 'ötven rubelért
a két vadászt elvitték minden holmijával együtt' PORK. 7 | F i n n :
elativus, de ablativus i s : ostin viisi metrid verkaa ja maksoin
kymmenen markkaa m etriltd
Vettem öt méter posztót ós fizet
tem tiz márkát méterjéért' [ V o g u l : Ilpertdslém khürém p o luskdt
'eladtam három poluskáért' KL. IV. 245.
M e g t e l i k v a l a m i v e l : kudos peskse lom and'e f das
haus ist voll von leuten' Aik. XII. 39 [ M. as val'mats, as kenksits, potmits pásksa lom and a 'es hat nicht fenster, nicht
thüre, sein inneres is gefüllt mit menschen' AHL. 143 | pizis
peskse a Int de ca fészek tele tojással' V. 87 | M. a potmasa
pdskset kulatnen p akarda
i ar af- árum ad a Vle belül
rakvák holtak tetemeivel és mindenféle álnoksággal' XVI. 366
mon ked'nem peskseli keik síi e d'e, mon surném peskseli
surks ke d'e cmeine ármlein waren voll armbánderchen, meine fingerchen voll ringelein' Aik. IX. 8 | camanzo kelés leien vaskamon selved'enzé
'das antlitz meines bruders, des mich verzártelnden ist von thránen übergossen' Aik. IX. 216.
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N é v u t ó csak egy van: velda c áltaF: M. robotnik veid a
kuciz 'egy munkástól (m. által) küldték el5 XIII. 112 | son veldenza
ért part hűéin. 'ö tőle (ő általa) üdvözletet küldtem 5
XIII. 112.
8. O k h a t á r o z ó k .
M.. son ma ni-ez da ardiz tui 'dass sie wegen des stockes
lauf en werde' AHL. 120 [ M. robotada
(v.
robotat-ezda)
sizen (elfáradtam a munkától' XIII. 112 | mandodo
cini 'bottól
szalad5 XXII. 445 j mez den vélhrm'é Odivan bijos ? 'mitől kelt
fel Odivan bij?' V. 107 [ M. urmat-e
z da (v. urm ad a) kald'augits 'a betegségtől (V. betegségtől) megsoványodott' XIII.
111-—112 j M. javidemat-ezda
(javidemada)
asez masto
c
kortamo az ijedtségtől nem tudott szólni' XIII. 112 j M. vajg elentsezd a vorgedema ca hangjától el kell szaladni' V.
142 | M. tá pecali
sin uzda morajt mórt 'e bánat miatt ők
dalolnak dalokat' V. 148 | M. avardemada
silmenza jakstert
'sírástól a szemei veresek' XIII. 120 | son áselemada
(v.
c
üselemat-ezda)
sárátksts ő fürdéstől (a fürdéstől) megbete
gedett' XIII. 120 | M. i pelmaí-ezda
javadét 'és féltükben
kiáltoznak 3 XVI. 352 [ F i n n : lapsen itkulta
ei aiti saannt
lepoa koko yöna 'a gyermek sírásától az anya nem nyugodhatott
egész éjjel' j V o g u l : Jiw í sir ménéi
Iqysqnt 'a fa a fagytól
elreped' T. 263.
9. T e k i n t e t h a t á r o z ó .
Igen ritka, mindössze az alábbi példákat találtam: éupav
•cora fakadó
'er ist reich an söhnen' Aik. IX. 106 | Páldá név
utóval : M. jolma tsorats erván p üld a af pavasgi 'der jüngere
sohn ist in betreff der frau nicht glücklich' AHL. 136 j M.
Gtsu tsorasna erván pálda
pavas^i 'der áltere sohn ist glücklicher in betreff der frau' AHL. 136 | F i n n : han on hyva
tavoiltan
sa 'ő jó szokásaira nézve'.

10. Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
Leginkább igenevek: ki neji'ze Qfiga'h avard'imado,
ki
neji'ze Driga'á ko lg iúd'imad
o ? 'wer sah Driga weinen, wer
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sah Driga thránen vergiessen? 5 Aik. IX. 102 j M. a noldams
sinn vacada
af kelgan cnem akarom őket éhesen elbocsátani'
XVL 354.
11. Mó d h a t á r o z ók.
M. kuli ton sasendit, kodand
sasendit 1 f da du kamst,
5
wie kamst du? Ahl. Í03 | ijartsast sin koda eravi fs ettek ők
a hogy kell5 V. 84 j koda sajsa, jalgaj dugaj, kavto p'ilged'e!
'wie ich, liebe freundin, ihn an den beiden füssen nehme!' Aik.
IX. 4 | M. méla (mila) koda tiema c hát hogyan kell csinálni? 5
XIII. 116 | M. i sembd es visnen pitniz, stobi stana kistims ko
dand son kistis cund allé versuchten ihre kráfte um eben so
zu tanzen wie er tanzte 5 AHL. 123 | tavokoda
panZinze udals
ortatnen Valahogy kinyitotta a kaput 5 V. 90 j M. i kid vesij sar
vams pandamada
és a ki akar kérni kölcsön5 XVI. 337.
IV. A -v9 -j (-ii,

-i) r a g o s h a t á r o z ó k .

1. H e l y h a t á r o z ók.
a)

Hatdrozószók.

N é v m á s i t ö v e k b ő l : tuvopat'aj kov mol't'at? mol't'anok kov
sáhnenek nejit cdisznó néni, hová mégy ? megyek hová szemeim
látnak 5 V. 90 j ja paro, paro, rives paro-tsi 1 azo p'ir(e) udalov!
mon tov kutsán iení mesok sarast cte jó, jó kedves róka! menj
a sövény mögé! odaküldök neked egy zsák tyúkot5 PAAS. Mordw.
Chrest. 10 J kov kuldurgac kaldurgac ? Vohinaus girrte sie? 5
Aik. IX. 232 | selmet, űri k oj vanide ? pilk tin tin k oj cijde
'szemek, ti hova néztetek? lábak, ti hova futottatok? 5 V. 96 J
M'ita tej, M'tia tov, M'it'a sovas aks alov cMitja hierher, Mitja
dorthin, Mitja trat unter die bank5 Aik. XII. 44 j M. é ej jotaj,
nolaj, tov jot'aj, nolaj, sel'g§nz§n mast§ru jofsj. — indúzed'ema.
c
ide megy, nyal, oda megy, nyal; nyálát a földre dobja. —
gyalu5 PAAS. Mordw. Chrest. 43.
L e , f e l ; e l ő r e , h á t r a ; m e s s z e , h a z a : alov valgi,
mina cuvi ces lásst sich nieder, grábt eine mine 5 Aik. XII. 70
(igekötő) [ M. veri kutíi lokst'iks, alu valgi krand§£ks. -— sevks-
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pol'ana 'felfelé száll (kúszik) hattyúként, lefelé száll hollóként. —
fenyő forgács' PAAS. Mordw. Chrest. 44 [ ver ej kacamo noldiée
c
sie Hess den rauch emporsteigen' Aik. IX. 62 ] M. alda savisin
vari
karuft Von untén nahm er fliegen hinauf AHL. 110 [
ikel'ej
varstin, -udalov
var étin 'ich schaute vorwárts, ich
schaute rückwárts 5 Aik. IX. 8 [ mol'at, motat, udalov
potak!
sovak, sovak, rhetiev potak! 'du gehst, gehst, ziehe dich zurück \
Tritt hinein, tritt hinein, ziehe dich zurück! 5 Aik. XII. 122 [
narmunes livti a-vasov ca madár repül nem messze' V. 92 j
avatne koda vasov kadié kotomkast ca mint messze elhagyták
az általvetőt5 V. 92 | riveé ik*el'ev vatt*az vatt'yamo karmáé, puloz(o)
ans^ak erva jonov juv-juv juvni ; sva&bani v asov udalov
kadize
c
a róka előre kezdett futni koczogva (loholva), csak a farka libeg
juv-juv minden oldalra (ide-oda); a lakodalmas népet messze
hátra hagyta' PASS. Mordw. Chrest. 8 | koda tujan, jalgaj dugaj,
:
ja mon nej kudov?
wie werde ich, liebe freundin, mich jetzt
nach hause bégében ?' Aik. IX. 6 [ M. i éavizá kudu cund nahm
ihn nach hause 5 AHL. 98 | fiveé rhelc ev kudov
murdamodonzo
íhejl'e mazi damajnen meri ra róka vissza haza térése után Mazi
Damajnak így szólt' PAAS. Mordw. Chrest. 6 [ M. éiníé tusi
kudu,
kudu mofoms mezdvSk af kortama eé jotk§0va cők mennek haza,
haza menés közben semmi beszéd (nincs) közöttük' PAAS. Mordw.
Chrest. 51 | ataé tus kuv caz öreg elment haza' V. 99.

b) Sublativus.
F ö l d , m e z ő , p a d l ó , u t c z a , p a r t : mastorov
pravtize
a földre ejtette' V. 83 | pakéav
mol'miks isiaZo ca mezőre
c
menni szintén5 V. 83 | sajimakaj od pakéav
nimm mich doch
5
nach dem neuem felde Aik. IX. 78 | mastorov
cévpea
pravti
c
sie lásst nicht das ende des spans auf den fussboden fallen' Aik.
IX. 60 | poks ul'icav
ez l'isnekéné csie ging nicht auf die grosse
5
strasse hinaus Aik. IX. 88 | azdo uliéav
"eredjetek az utczára*
V. 93 | M. omo ber egu kanté pla%a ca túlsó partra vitt egy
tőkét' V. 146 | poks ved' cire'v a mon l'ivü'n cich brachte sie hinaus
an das ufer des grossen wassers' Aik. IX. 90.
T e s t r é s z e k : bokav
k'edei nikstadii "stemme deine
hánde gegen die seiten' Aik. IX. 180.
c
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L а уg uv n é v u t ó v a l : poks kint l ay g uv
fühlte sie auf den grossen weg' Aik. IX. 78.

lifiizi

'er

c) Allativus.
et lisimav
топ värkin cich blickte gegen Sonnenaufgang
hin Aik. IX. 160 [ M. sas meki kudnau
'kam wieder zur hütte'
AHL. 100.
:

Névutók.

.

Laygov '-hoz : poks vir langov
tuksnilin 'a nagy erdő
5
térséghez akartam indulni V. 101 \ poks vii- laygov
kukuskan
kandize 'zum grossen walde trug sie den kuckuck5 Aik. IX. 68.
P'el'ev cfelé, -hoz 5 : vele ftelev kuldurgac: -vir $ el'ev kul
durgac: • paksa p el'ev kuldurgac 'sie girrte nach dem dorfe hin,
sie girrte nach dem walde hin, sie girrie nach dem ackerfelde
hin' Aik IX. 232 | M. tsoras tus meki alat päli
'der knabe
5
kam wiederum zum greise zurück AHL. 98.
Ikel'ej fiict'UevJ 'elé 5 : inazoron ikel'ej pucamié 'man setzt
mich vor den kaiser5 Aik. XII. 2V | koda mol'an Urin feien ike
ll ej? 'wie werde ich vor meinen vater, den ernährer hintreten'/
Aik. IX. 1-78 j a narmunes valks avatnen i k el ej ca madár meg
leszállt, az asszonyoknak eleibe5 V. 92.
Udalov (udaloj, ftalu) 'mögé 5 : us éiéem velien
udalov,
us éisem virin tombal'ej, éezén Lituvan cijaksnxz 'hinter sieben
dörfer, jenseit sieben wälder, dorthin verheiratheten sie Lituva'
Aik. IX. 12 | rivezeé keks penka udaloj
'a róka elrejtőzött egy
5
fatőke mögé V. 92.
Alov 'alá 5 : vaskamué leidé toeän mukur kaftu jaki p'ilgim
alu.v sonjoras 'mein verzärtler, der brúder, schob einen gedrech
selten klotz unter meine beiden gehenden füsse herbei 5 Aik. IX.
162 | M. od kud sed-alu Filä kesizä 'unter dem fussboden der
neuen hütte verbarg Philipp ihn5 AHL. 129 | éié'em-pfamo karas
ne koéíortne alov keksé ca hétfejű Karjas elrejtőzött ezen farakás
alá5 PAAS. Mordw. Chrest. 8 j i mejile matst ocko alov udomo
5
s aztán lefeküdtek a teknő alá aludni 5 V. 84.
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Illativus.

F ö l d , o r s z á g , v á s á r : ad'aka, Mat'a, minek Rass ej e v !
komm doch, Matja, in unser Bussland'! Aik. IX. 32 | caci
mastorov
moUanok "nach deinem geburtslande wollen wir
fahren' Aik. IX. 12 | us ad'adojak b azarov,
us adadojak
jarmuykav!
'wohlan, kommt zum bazár, wohlan, kommt zum
markt!' Aik. IX. 52 | M. akselan bazaru
Filá kangiza 'brachte
ihn zum dorfmarkt Aksela5 AHL. 130 | kozo, kozo cijatan? viska
c
vel'nej, b azarov,
Od-E fmoziykav,
j armuykav!
wohin,
wohin, soll ich dich verheirathen ? Nach dem kleinen dörfchen,
nach dem bazarorte, nach Od-Ermozinka, der jahrmarktstelle f
Aik. IX. 24.
V á r o s : ej dumajit gadajit vere-pelej Moskovov
'hej
gondolnak, találgatnak fölfelé Moszkvába'Y. 105 | M. mon joran
taci osu molems 'akarok ma a városba menni' XIII. 121 | M.
atenáza minza A z ovii Azovon bajarti caz atyám eladott tégedet
Azovba Azov urának' V. 149.
H á z é s r é s z e i : M. otcora suvas kudu ca legény bement
a házba* V. 151 | mon kudov kard azov uskimim cer schleppte
mich zu seinen heime, zu seinem hofe' Aik. IX. 8 | sajeksnié
Katán sincist mastorov, sajeksnié Katán sincist kudov
eiv 'sie
nahmen Katja (mit sieh) in ihr eigenes land, sie nahmen
Katja (mit sich) in ihr eigenes haus und heim' Aik. IX. 28 J
pras kudik el'ev fer fiel in die vorstube5 Aik. IX. 234 | a son
c
ozi, jalgaj dugaj, kefcpel'ks ugolov
er aber, liebe freundin,
setzt sich in die ecke links von der thür' IX. 2 | baúav moVat,
pek, illa mote cdu gehst in die badstube, geh mássig' Aik. XII. 122.
E r d ő : hu, nej, baba, molan, v i f ej, sajsa Ivanin, ul'i,
arad pideze c nun, jetzt will ich, alté, zum walde gehen, ich
nehme Iván mit, (möchte sehen), ob er zu etwas taugt oder
nicht5 Aik. XII. 93 [ aidi sajize tejt'efenze vir ev jagudan kockamo 'der alté nahm das mágdlein zum walde mit, auf dass es
erdbeeren pfiücke5 Aik. XII. 80 j ad'aka, Kata, vir ej,
ukstorov
c
komm doch, Katja, mit uns zum walde, zum ahornwalde' Aik.
IX. 26 | M. duraks tus viri fder dummkopf ging in den wald'
AHL. 105 j M. a pirfsta sadu
suvas r und von dem hofe ging
es in den garten' AHL. 121.
c
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[ L o c a t i v u s f é l é k : M. viri
sacs, viri
kasis, meki
viri af talgi ces wurde im walde geboren, wuchs im walde,
kriecht zurück in den wald5 AHL. 143 | esisk storonav
sinsk
tet'ask avask ejenesk ca magok oldalán az ő apjuk anyjuk gyer
mekük5 V. 113 | M. sárádendáráj iladeza kudu v. kadk iUadi
kudu f ha beteg, maradjon (hadd m.) itthon 5 ; iládest (kadk il'adihtj kudu 'maradjanak (hadd m.) itthon 5 XIII. 122.]

2. C z é l h a t á r o z ó k .
Tulajdonképen olyan lativusok, melyekben a cselekvés elvont
fogalmakra irányul: verga l'ivt'i, vojnav
terd'i ces fliegt droben
c
hin, ruft zum kriege' Aik. XII. 70 f umuk tus oyotav
er ist
5
lángst auf die jagd gegangen Aik. IX. 82 | nej par(o)
efamov
sirgaksnost' c um sich ein gutes lében zu verschaffen, erhoben
sie sich5 Aik. IX. 70 | a staka robotav
ton sirgat c nicht zur
schweren arbeit machst du dich auf Aik. IX. 218.

3. I d ő h a t á r o z ók.
Csak fiel'ev (pali) névutóval: ikel'e pel'ev mer ezé pazis te
tarkas(o) ul'emdef cin der zukunft heisse (dich) Gott, auf diesem
platze zu sein! 5 Aik. IX. 196 [ M. mek-páli
sevesask "ezentúl
(későbben) megeszszük5 XIII. 115 | M. ingei-pali
mon son af
noldasa toza 'jövőben nem eresztem őt oda5 XIII. 115.
V. A -ks r a g o s h a t á r o z ó k .
1. T r a n sl a t i v u s .
a)

Mutativus.

V a l a m i v é l e s z , v á l i k : mostot naksats
navozoks,
c
-toút smolat tus rudazoks
a hidad elrothadt ganajjá, — a te
szurkod sárrá vált5 V. 104 [ camanzo. nardasi paéanf ejse, t'ejevi
c
ba%atifks
reibt er mit dem tuche sein antlitz, so wird er
ein reisiger held5 XII. 87 | M. vet sin lómat, a
sitnarminks
araiht, fkáé sakolks,
omitseé krandisiks
kolmitses
kirhk-
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siks r nachts (sind) sie zwar menschen, bei tagé aber verwandeln sie sich in vögel, der eine in einen falken, der zweite
in einen rabén, der dritte in einen sperling' AHL. 99 [ modasto
sajsié, posudaks
vel'avti c man nimmt es aus der erde, es verwandelt sich in ein géschirr' Aik. XII. 136 | M. son teina marks
saldatks
ulemda rö nekem parancsolta, hogy katonává legyek'
XIII. 116 j lucé, íeíakaj, sudumak sudon cuvtoks,
poj
cuvtoks,
c
prokl'ánán cuvtoks,
poj cuvtoks!
eher, váterehen, verfluche
mich, dass ich zum verfluchten baum, zur espe werde, dass ich
zum verwünschten baum, zur espe werde!' Aik. IX. 182 | F i n n :
Niilo rupesi sotamieheksi
'Miklós beállott katonának' | hiec
no sumu tekeypi ylempana ilmassa pilveksi
a ritka köd följebb
a levegőben felhővé lesz'.
V a l a m i v é t e s z , v á l t o z t a t : a-poks kavne ks laznuvulimim, — valdo cévneks
laznuvulimiz fapró kővé hasogatna
engem, — világító fáklyának hasogatnának' V. 112 [ pas sudize,
kadiée, mukoroú p alc iks tejize fgott verfluchte es, verliess es,
macht es zum küsser des hinteren' Aik. XII. 49. [ M. min son
c
tisamaz sakolks
macht er uns zu falken' AHL. 98 [ tajtadiz
sire tramoks
'teszünk tégedet vén ördöggé' V. 97 | M. inon
son saldatks
tiena cén őt katonává tettem' XIII. 111.
*
b) Factivus.
V a la m i n e k a d , v e s z , v i s z , k é r : M. sándi maksisá
c
stirizen ervaks
dem gebe ich meine tochter zur gemahlin'
AdL. 101 | ad'a sajimak, Mokso, kozejkaks,
ada sajimak ton
estei polaks I c wohlan, Mokscha, nimm mich zum weibe, wohlan
nimm mich dir zur gattin!' Aik. IX. 58—59 | nej sajiks utat,
sajimak, nej eíid polaks
veslmak/ fso nimm mich doch, wenn
du mich nehmen willst, so erbitte mich denn dir zur gattin!'
Aik. IX. 40 [ davaj kundasinek gostinec
eks ejednen c hadd fogjuk
meg a gyermekeknek ajándékba' V. 92 | kandit gostinec
ek s
prakat sukorot vatruskat i alt kotomkaso Visznek vendégajándékba
vajas-süteményt, ezukrokat, vatruskákat (lepényféle) s tojásokat
általvetőben' V. 91.
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2. P r a e d i c a t i v u s .
V a l a m i n e k t a r t , n e v e z , l á t s z i k : fiáéiba l o m anks
putomzoyk, pasiba lo mánks
lovomzoyk! cdank sei euch, dass
ihr uns für menschen gehalten habt, dank sei euch, dass ihr
uns für menschen angesehen habt! 5 Aik. IX. 138 • | M. vad sem c
bet •putandijht Joanní ingal'ce-az andíjks
mert mindnyájan
3
úgy tartják Jánost, mint prófétát XVI. 362 | M. son kelundti
sodizd, es prean povaiks
azizd -bánd sie an eine birke, nannte
sie eine selbstmörderin' AHL. 132 | M. mon tijan prea
sarádiks
c
ich mache mich selbst krank3 AHL. 98 [ M. lomaniks
náivi
'embernek (ember gyanánt) tűnik fel5 XIII. 113 | F i n n : hdn
sanoi minua v arkaaksi
% engem tolvajnak mondott 3 | he
c
luulivat hanta hyvaksikin viieheksi
ők őt jó embernek gon
dolták3 j hdn osoitti itsensa kun no Ili s eksi 'derék embernek
mutatta m a g á i '
3. B s s i v u s.
shí teí gosteks
ich bin zu dir zugaste gekommen' Aik.
XII. 9 | kadovksnos Nasta son da nej do v a k s 'Anastasia blieb
zurück als witwe5 Aik. IX. 42 | M. mes Ar/elajs Judejasa asci
óeu-a zir ks 'hogy Archelaus uralkodik Júdeában fejedelem
gyanánt 3 XVI. 333 | kuccak, a kuccak, dedakaj, ton sajen ufvat
ton svayaks
mineúefc cisla veiamo, minenek mázé vet'amo, vaj
polkon kifdriks,
polkovni
k s, beéodan veti
pesel'niks?
c
sendest du, oder nicht, váterchen, deine erworbene schwiegertochter, als freiwerberin zu uns, um das fest zu leiten, zu uns,
um das schöne (fest) zu leiten, als eine herrscherin, befehlshaberin des haufens ? Als eine die gesellschaffc leitende sangerin ?*
Aik. IX. 1.16.
Hogy a translativusi határozó hogyan lett essivussá, azt a
következő példák mutatják : vaj budim utat nej p olaks co, wenn
du jetzt mein gatte wirst3 Aik. IX. 56 [ a ulin saco od
coraksy
c
saco-ulin avakaj poks vir gunskas aso kilejneks
[ha] nem
születem vala fiatal fiúnak, születném anyuskám a nagy erdőbe
fehér nyírfának5 V. 112 j tant'ej jagudas kenefest babanen, l'el'akaj,
uie%aks
'süsse erdbeeren mögen reifen der grossmutter zur
freude, brüderchen 3 Aik. IX. 210.
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4. M ó d h a t á r o z ó k.
Az essivus és a módhatározó közti külömbsóg az, hogy az
essivusi ténylegesség a módhatározóban hasonlóság, s így a megkülömböztetés igen nehéz; mi sem természetesebb hát, mint
hogy az essivus ragja használatos a módhatározó jelölésére is.
Átmenetül szolgálnak: M. stama lomaú, kona moksak s kortamo
lats af masti, af pickaj tein tolmacendi 'olyan ember, aki mordvinúl (moksáúl) beszállni jól nem tud, nem való nekem tolmács
nak' XIII. 123 | son af ancák ruziks
kortaj, tatarikska kortaj
'nem csak oroszul beszéllt, [hanem] tatárúi is3 XIII. 131.
sta-tolks
palust selmenzi 'gyertyaként égjenek a szemei'
V. 88 | sijaks
kumbuldit langinesk 'mint ezüst fénylenek a
szőreik' V. 104 | l'isi éi pazoks
Uéid'e, valdo íeécéks
puromid'e
'ihr tratet hinaus, dem aufgehenden sonnengotte gleich, ihr
versammelíet euch, den klaren sternen gleich5 Aik. IX. 156 \
s ij aks Usi vedeze, s i r neks cudí ved' pfazo 'wie silber quellt
ihr wasser hervor, wie gold fliesst das oberste ihres wassers*
Aik. XII. 33 | jaki bojarks,
korti tatarks
'geht wie ein
bojár, redet wie ein tatár' Aik. IX. 30 [ polam avard'i,
pize
im eks p"i£i 'meine gattin weinet, wie regen strömen ihre thranen' Aik. IX. 44 [ M. son eraj koza lomaniks
'ő gazdag ember
módjára él' XXII. 450 | M. iaft aks panaé i ingal'ce-sodajhtnen
'ekképpen háborgatták a prófétákat' XVI. 335 | alkuks
panceé
tantej ftrakat 'wirklich buk sie süsse pirogén' Aik. IX. 42 J
v adneks
kumbi langinem, -c ev efks
nalkit püinen 'mint víz.
fénylik a szőröm, mint egér játszanak a füleim' V. 109 |
A f i n n b e n is használatos módhatározó ragul: han elad herroiksi
'ő él urakként (urasán)'.

5. I d ő h a t á r o z ó .
A MÁTÉ-evangélium fordításában találunk egy időhatáro
zót i s : vektnenks
'mindörökké' XVI. 338.

Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.

1.3
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VI. A -va, -ka, -ga ragos határozók.
, 1. H e l y h a t á r o z ó k .
a) Prolativusok.
a)

Határozószók.

A l á , f ö l é ( f ö l ö t t el), h o v á , m e r r e : sede
alga
sokams, sede lamo kéjM jarcams cje tiefer man pfiugt, desto
mehr brot bekommt man zu essen' Aik. XII. 77 [ vefga kalado
krandast mol'it coben fahren zerbrochene wagen' Aik. XII. 69 |
M. kuva jakai sd pinis Vohin er geht der hund' AHL, 137 |
kuva lomai aja£it\
sija ton jati átkos o (helyesen : jatiat, kos ó)
ejsd a utsit', sezej ton molat ca hova emberek nem járnak, ott
te jársz, a hol senki nem jár, oda te mégy' PAAS. Mordw.
Chrest. 12—13.
(3) F ő n e v e k .
E r d ő , m e z ő , k e r t : tejteres jakai jakas virg a ca leány
járt, járt az erdő hosszában' V. 98 | virg a iheze a'jutavi Vas
kann nicht durch den wald passiren' Aik. XII. 71 [ M. tusta
virg a lasma tirvas nat sudufnen targasin 'durch einen dichten
wald führen diese unglücklichen zum rande einer sehlucht'
AHL. 137 | M. jakai virg a, avardi cer wandert durch den
wald, weint' AHL. 106 | mazin kuzova
jalgan jakamo ca szép
erdőróten társaim járni' V. 112 | poks p olanav a jakseksnest
c
a nagy mezőn át lépdeltek' V. 101 \ u% budi godavat, l'ellakaj,
ton poks paksava
jutamsto "wen, wenn du etwa, brüderchen,
über das grosse féld hin wandeln wirst' Aik. IX. 220 | M. ocu
l'ugava gul'anij ca nagy réten sétál' V. 150 j uzodo terein poks
pokscat'nen bábaiúen piié mázé lugava,
mázé tatuska jutkova
Vartet, ich will die ehwürdigen voreltern herbeirufen die grüne,
schöne wiese entlang, zwischen den schönen blüthen entlang'
Aik. IX. 172 [ éir cifeva
siieli sodnoz lángs dem waldrande
fleischbissen angebunden' Aik. XII. 72 | virg a
uktorga
c
min gul'ajamo az erdőben a csalitban sétálni' V. 112
\pireva
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jutáé verges polk c durch den gemüsegarten zog ein haufen wölfe5
Aik. IX. 152 !
H e g y - v ö 1 gy, ált. h e l y : alutkova
latkova
artnilin 'hegyen-völgyön át futok (v. hajtok) vala5 V. 107 | M. 4
modan-serkamat vastuva
'és földindulások minden helyeken'
XVI. 367 | bud'imks vecttivan tónéit!
ezga Hisicaks sovicaks
Venn du mich mit liebe annimmst als eine, die an dir vorbei
heréin- und hinaustritt' Aik. IX. 196 | vafineni
ezga lisi sovi
ovtine cdurch das lochlein tritt hinaus, kommt heréin ein bár
lein' Aik. XII. 70 | M. ocu l'ugava gul'anij, ocu v e dnáv a kal'ga
sajgá, sidd kal'n-alga estenza piza veiindi ca nagy réten sétál, a
nagy vízen fűzfa mellett, mocsár mellett (t. i. elmenve), sűrű
fűzfa alatt keres magának fészket' V. 150 [ koslce
tarkává
mol'emsté Vo sie auf einer trockenen stelle dahin fahren' Aik.
IX. 112.
Ház, — p a d l ó j a , a b l a k a , f e d e l e , k a p u j a , ud
v a r a , k e r í t é s e : mon jakin palíin kudova,
mon l'isin sovin
c
kard azg a ich ging hin und her in dem hause, ich trat
hinaus, ich trat heréin über den hof Aik. IX. 204 [ oyadadam
kijakska
mukoro lankso casni cmein grossvater bewegt sich
den borden entlang auf dem hinteren' Aik. IX. 48 [
mastorga
jakit! ftiUginest clángs dem fussboden bewegen sich ihre füsschen''
Aik. IX. 40 | vifee kajé, vircte livíiz, líec(e) avarai, kij ak ska
líirnavtnit ces wuchs in dem walde heran, man holté es aus
dem walde, es weint in der hand, man lásst es den boden ent
lang hüpfen' Aik. XIL 72 ] M. v álddrmav
a burai aiglr lisi
f
dureh das obere fenster geht ein fuchsrother hengst heraus'
AHL. 143 | M. $abantsa vaniht valmav
a ca gyermekei az
ablakon néznek5 V. 151 | kudo, kudont ejse lómat, kudos tus váll
mává cein haus, im hause leute, das haus ging durch's fenster
fórt' Aik. XII. 38 | tetem vatma cifiv a mon varstin cich blickte
lángs dem rande des fensters meines vaters hin5 Aik. IX. 162 |
kudo ftfava ruz avat kiraksnií cdas hausdach entlang gleiten
russiche weiber5 Aik. XII. 39 | vaUmava vani, Jíenkska
a Kelgi
c
es schaut durch's fenster, liebt nicht durch die thür (zu schauen) 5
Aik. XIL 65 [ udals ortava
sovas at'aé ca hátulsó kapun be
jött az atyus' V. 99 [ Hisi, sovi odirva ortava.
K'i nejeze lisi
c
sovi ortavant'?
die junge frau geht hinaus, kommt heréin
13*
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durch die pforte. Wer "Sah sie durch die pforte hinaus- und
hereingehen' Aik. IX. 82 | o?-ta prava
sivoj kon vani cden
querbalcken der pforte entlang blickt ein schwarzgraues ross r
Aik. XII. 48 ] kaydazga
jaki bab'ine cden hof entlang bewegt
5
sich die mutter Aik. XII. 32 | varava
ej kokske vani c durcb
den flecbtzaun blickt ein kindchen' Aik. XII. 51 | moli bojarskoj
kardazga
'megyén egy urasági udvar mellett el5 V. 96.
Út, Titczo.:'Jéijava
moli afine, kavío ftel'ev sel'geni az
úton megy az öreg, két felé köp' PAAS. Mordw. Chrest. 1 |
sirúin pravij polaíxn poks Jcijava jarmuykav c deiner gemahlin
mit goldnem verstande (eine fahrt) zum jahrmarkt lángs dem
grossen wege hin' Aik. IX. 78 | kuvaka kiva mol'eme cdass du
den langen weg entlang gebén wirst' Aik. IX. 212 [ M. tus ila
kiga cbegab sich davon lángs einem andern wege' AHL. 109 |
M. a ombacet kersast taradt suftasta i jorast kii-ezga
'némelyek ágakat szedegetnek a fákról és hintik vala az útra*
c
XVI. 361 | sin molit jalgan Niznoj kijava
ők mennek társaim
a Nizsnoj úton' V. 113 | M. moli ul'cava
Vanusa :az úczán
megy Jancsi' V. 148 | Filan Fomanas jakaj ocü ul'cava
Tülöpfi Foma jár a nagy úczán' V. 148.
V í z , v í z p a r t j a : vád'ga jaki kopita ~das wasser ent
lang bevegt sich ein huf Aik. XII. 67 \ vádíst krajga
aksa
gaba'lat ascii kotfist 'lángs dem ufer ihres wassers liegen ihre
leinwánde—weisse papiere' Aik. IX. 84.
P a d , e g y é b h e l y : ezemga
jakit pilginest clángs der
bank bewegen sich ihre füsschen' Aik. IX. 40 | avul'in jaka
veska veUneva
'ich würde nicht in dem kleinen dörfcheni
umhergehen' Aik. IX. 58 | ezemga
cljnii; ieikaj valust kurksust
sinst csie laufen an der bank hin, das wort «váterchen» ist in
ihrem munde' Aik. IX. 80 | ezem cireva
ked'inest can dem
rande der bank ihre handlein' Aik. IX. 40 | bokenevan
valdotescenetne 'oldalam mellett a fényes csillagocskák' V. 85 | M. es
pránts ndjsi sama-var zamava
'maga magát látja a tükörben'
1LIIL 1Í5 \ psiva,
kacamga
jakinen f(dank sei auch) ihr,
die in hitze und rauch hin und her gegangen ist' Aik. IX. 118*
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Névutók.
Layga '-n át, keresztül':
F ö l d , m e z ő , e r d ő , f a l u , v á r o s : mastor
layga
jaki, Jcec a kundavi 'es geht auf der erde, mit der hand kann
es nicht ergriffen werden' Aik. XII. 41 | mastor layga
jort{
pesokkonzo i modanzo 'über die erde hin wirft sie ihren sand und
grund 3 Aik. XII. 13 | M. i tus kulma tän kolga sembä samastui
lang a 'és mene a hír erről mind az egész tartományba 3 XVI.
343 | luga layga
sin cijnii 'sie laufen auf einer wiese' Aik. IX.
166 ] M. jakaj vedftima vastnen lang a vesand'az vajmamaí
"Víztelen helyeken jár keresve megnyugvást' XVI. 348 j ilaka
puva pice vir layga/
'blase doch nicht über den tannenwald!'
Aik. IX. 16 I M. Jisuss jakas sembä Galilejaf lang a 'Jézus
jött Galilean végig' XVI. 335 | aika kuctan kucovsksoks vele
layga
liviamo "geh, ich will dich als sendling schicken, das
•dorf entlang zu fliegen' Aik. IX. 226.
F a, h í d : M. pengätnen lang a jotas 'átment a hasáb
fákon' XIII. 113 I M. seit lang a moli 'a hídon megyén5 V.
143 I M. päsä päsä layga
laskendi ceine linde läuft auf einer
linde' AHL. 141.
Ver да 'fölött el 3 : l'emb'inezé ver g a moli, ugorstkezé alga
moli 'seine wärme geht an der decke hin, sein dunst geht an
dem fussboden hin' Aik. IX. 20.
Alga 'alatt еГ: selme kun(o) alga
vanicat 'unter den
augenliedern senden sie ihre blicke hervor Aik. IX. 136 | M.
sidä kaln-alga estenza piza vesindi 'sűrű fűzfa alatt keres ma
gának fészket3 V. 150 | us fejfer tuksnos pir{e) alga 'das mäd•chen ging unten längs dem rande des gemüsegartens hin' Aik.
IX. 52.
E. Udalga, M. ftalga 'mögött 3 : roscast uda'lga
lapsavan
koMatt paksast 'hinter den hainen erstrecken sich ihre felder,
Schüsseln ähnlich' Aik. IX. 82 | M. laygan-stama
panarsa;
jakai tiygä ftalga,
kapatnen alga, t'uzä jayga, rossat alga 'in
einem angezogenen hemde wandert sie hinter der tenne zwi
schen den garbenhaufen, längs dem gelben stege, im haine 3
AHL. 131.
Ikelga 'előtt 3 : a pustakas livtni val'ma i kel ga 'a czinege
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pedig röpdös az ablak előtt5 V. 92—93 | a mon karmán livtneme
c
okoska ikelga
én pedig röpdösni fogok az ablak előtt' V. 92.
e
Trokska -n át, keresztül': alasan trokska
kajimim cer
warf mich quer über das pferd' Aik. IX. 8 | se vedínt'
trokska
ftizén séd' séd'az 'über das wasser ist eine eherne brücke geschlagen' Aik. IX. 34 [ se poks védeni trokska
pufgine iúazoro paz
c
tejévé vadfa, keiké sed a nagy vízen át Pufgine fejedelem isten
csinált egy jó, erős hidat' PAAS. Mordw. Chrest. 7 | kedenzé
c
kajiz da pajmen trokska
sein feli warfen sie quer über den
dachbalken des schuppens' Aik. IX. 30.
V'elkska f-n át': cefkuva vel'kska
l'ivti zvef cüber die
kirche hin űiegt ein wildes thier Aik. XII. 58 | mon éisem
meneti fit"an vetkska
jatasi csieben himmel sind über meinem
haupte hinübergegangen' Aik. IX. 100 | pleien v e tk s k a jortize
'schleuderte sie über den zaun hin' Aik. IX. 236.
Vakska 'mellett el': ete kardaz vaks ka jakilin 'ezen
udvar mellett el járok vala' V. 104 | terein cerkuva prava, kfost
vakska,
popon sluzamu tarkává, Moskov ul'ica jutkuva, rostov
poratkan kuvalma cich werde sie über den kirchturm her, an
dem kreuz vorüber herbeirufen, an des priesters dienstplatz
vorüber, die Moskauer strasse entlang, lángs der Weihnachtshausreihe' Aik. IX. 160 [ M. lajt vakska
jakame 'a patak
mellett (mentében) jártunk' V. 144.
Kunckava 'között á t ' : ton si&p kunckava
mol'emde 'mitten durch die steppe gehen wirst' Aik. IX. 220.
Jutkova 'között': Moskov ulica jutkov
a, rostov poratkan
kuvalma, min kénisé séden séd!" layga, pizén halasa
jutkovaf
min gaj pacalgo kijava, st'ado pazava jutkova
'die Mos
kauer strasse entlang, lángs der Weihnachts-hausreihe, über
die von eisen gemachte brücke, zwischen der erzgelándern
hin, auf dem wege hin, welcher (eben) ist (wie) ein klingende
bratpfanne, von stehenden heiligenbildern umgeben' Aik. IX.
112 | M. as pilginza, as kadinza, lomaú jotkava
jakqftims
p.eckái 'er hat nicht füsse, hat nicht hánde, taugt dazu unter
die menschen zu gehen' AHL. 140 | M. alasatnen
jotkova
jakaj 'a lovak között jár' Y. 143.
Kuvait, kuvalmo (tkp. kuvalmova) 'hosszában': min porat
kan kuvalt
ardinek 'wir sind die hausreihe entlang gefahren'

MORDVIN HATÁROZÓK.

187

Aik. IX. 144 ( mofaú kuv alma karabl'a lankso jalgan uksnoksnost 'tenger hosszában hajón társaim úszkáltak5 V. 113 | koda
tujan ürin ieíen kardazin kuv alt mol'eme ? cwie werde ich es
anfangen, den hof des vaters, des ernáhrers entlang zu gehen f
Aik. IX. 170 | pali zorivaks sin Üepíici Moskov uticaní
kuc
v alma
dem abglanz der brennenden morgenröthe gleich
erhoben sie (die freundinnen) sich die Moskaúer strasse ent
lang' Aik. IX. 160.
Metga 'után' : koda kaeak iejfer m e tg a, éoraúakaj, cljnimat ? 'wann wirst du, söhnlein, mit deinem laufen nach den
mádchen aufhören?' Aik. IX. 22 | a koda sin karmit mon má
jéig a panseme ' a m i n t ők én utánam szaladni fognak' V. 91 |
ton ita'jaka', Tatár, mon metga!
'geh nicht, tatár, nach m i r f
Aik. IX. 100.
Perka 'körül': tiirganzo per ka tapardas, Párganzo fterka
kutmurdaé 'sie wickelte sich um seinen hals, si wand sich
um seinen hals5 Aik. IX. 64.

b) Superessivus.
Már a fentebb idézett prolativusi határozók között is több
a superessivushoz való közeledést mutat. Ilyen superessivusok
főleg az o l d a l , v é g , s z ó l jelentésű szavak prolativusai: kavto
peva kurgonzo 'an beiden enden hat es einen mund 5 Aik. XII.
53 | kavto ftetg a ton kepei 'an beiden seiten hast du taschen 5
Aik. IX. 134 | vejke pevanzo
Alaílf cudi, ombo peva
Sura
ved cudi 'egyik végén az Alatir foly, másik végén a Szura vize
foly5 V. 85 | suru kofoyga
rosaza, latku p otmakska
katmizi cauf des getreides wurzeln sein thau, auf dem schluchtenboden seine kálte5 Aik. IX. 154 J M. omo sirgá
kis ceber 'a
túlsó oldalon az út jó5 XIII. 114 j pöki ki sireva
jalgan
5
jakamo 'nagy út szélén társaim járni V. 113 ] nil'(e) ugolga,
pogrivni 'auf den vier ecken je ein zehnkopekenstück' Aik„
IX. 136.
hanga '-n fölött': pata lay ga rucát aráé 'über das hemd
zu kleiden hast du keinen mantel 5 Aik. IX. 104 | od'izaine
layga jakstere karks karksaz 'über die kleider ist ein roter
gurt gebunden 5 Aik. XII. 7 | vatmaní alo iejterka, vatma lay g a
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céfenzé 'unter dem fenster ein mágdelein, auf dem fenster ihr
haar' Aik. IX. 226.
c) Sublativus.
Langa névutóval fejezi ki a mordvin nyelv a n y a k o n
ü t , a r c z u l üt-féléket. Ezekhez átmenetül szolgálnak: i lavtov
langa
kajize Vállára vetette 3 ,V, 87 [ l'ismenzé láng a kajize
'warf ihn über sein ross' Aik. IX. 72.
da tdianzo kona lángo cavize do smerí 's az apját ütötte
homlokon halálra' V. 92 | íejtefneé vackud'ize pfa láng a cdas
mágdlein gab ihm einen hieb auf den kopf Aik. XII. 82 | M.
i éavaz bajdek savét sonn <pra{ láng a "és kivévén a nádszálat
verik őt fejen5 XVI. 375 | M. éaldas láng a vackediná (nem :
kérga langa) 'nyakon csaptam' V. 143 | so kóla torit pilge
láng a cavin 'mindig a lábadra csaptam'V. 93 | M. sedi langa
tokaman ca szívemre ütött' V. 142 | M. no kida kid tonn vaskadatanza vidd scokatsen langa
'hanem ha valaki téged arczul
üt a jobb arczodon' XVI. 337.

d) Egyéb

helyhatározók.

M. i kersij sonn páleva
'és elszakasztja azt (t. i. félbe)'
XVI. 369 | M. saratét loman pálgá
'emberek szerte széledtek el'
V. 144 | M. kolmov a (niluv a, kemeng a) sdzué 'három
felé, három részre (négy-, tízfelé) szakadt' XIII. 111.
A magyar -ig ragnak megfelelő jelentéssel: nej kolin kav a
pol'anan pufejzé, nej kang amov a pol'anan kerescé 'bis an die
kniee reicht das queckengras der waldwiese, bis an die kniekehle reicht die kornwické der waldwiese' Aik. IX. 138 [ kuncka
vid'ga
uklat sajiúze 'bis an die mitte wurden sie hart wie
gestáhltes eisen' Aik. IX. 132.

2.

Időhatározók.

kuv a mol'an, jalgaj dugaj, a monc avafdan 'indem ich
gehe, liebe freudin, weine ich immer' Aik. IX. -6 [ M. Duraks
stás sob dava 'der Dummkopf stand am morgen auf AHL.
106 | sob dava
vstaét 'reggel fölkeltek' V. 145 j M. stabi mak-
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sams tejst jartsama-palt p inguv a í chogy azoknak eledelt adjon
alkalmatos időben?' XVI. 368 | 6%ú kunckáva
(névutó) kaftu
pilksi ( am mittag auf zwei fussen' Aik. XII. 66 | kuvalma névutóval:
cin kuv alma sin dumáét jalgatni pokordan sérim vanumu ráen
ganzen tag hindurch sannen sie, die freundinnen, meine niedergebeugte gestalt schauen (zu kommen)5 Aik. IX. 162.
Egyes névutók az eredeti helyi jelentésből egyéb határo
zók kifejezésére mentek át, igy:

3.

Czélhatározók.

c

A mel'ga után' névutó czélhatározó kifejezésére is szolgál,
mint a magyarban is a mozgást jelentő igék mellett az után
névutó, pl. kereset után néz, elmegy valaki után stb.
min mázé mel'g a kuctadié cwir senden dich, um eine
schöne zu holen' Aik. IX. 124 | koso us varakanen canava m e lg a
j>unems cwas taugt es denn der kráhe nach der schwalbe zu jagen'
Aik. XII. 79 [ ton budimks merat minéneJé, min svaya
melga
molüanok, min svaya m e l'g a moUanok, kud(a) ava m e lg a tutanok Űil'den povoden lismesé cwenn du uns gebietest, werden wir
nach der freiwerberin fahren, werden wir nach der freiwerberin
fahren, werden wir nach der brautwerberin uns aufmachen mit
angespannten pferden'Aik. IX. 113 I lamo uli{ ava melga
avardií cwird es viele (kinder) gebén, die nach der mutter weinen'
Aik. IX. 182.
4.

Eszközhatározók.

A kuvalga 'által' névutót találjuk a MiÁTÉ-evangélium for
dításában eszközhatározó kifejezésére :
M. esta uls tijf azfé Jeremijaü ingalce-azindijt
kuvalg-a
'akkor teljesedék, a mit az Úr mondott Jeremiás próféta által"
XVI. 333 | M. son sajtantnen pantsij sajtarí ocuí kuvalga
ö a
sátánokat kiűzi a sátánok fejedelme által5 XVI. 343.
Egyéb eszközhatározók prolativus-raggal: udalas Palaj
s érga rungova,
son i pek vadra pilgen calgavg a Telagia
ist an wuchs und gestalt wohlgelungen, durch ihre hübsehen
tritte ist sie ausgezeichnet' Aik. IX. 18 j koré a'gava
pecize
Murch einen bottich seihte sie es' Aik. IX. 106.
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Módhatározók.

mézga
supav D'emeúíej ? 'wie ist Dementei reich ?5 AikIX. 106 ] M. atevsnan-ezga
dada mol 'de az ő cselekedeteik
szerint ne cselekedjetek5 XVI. 336.

6. E r e d e t h a t á r o z ó k .
A MÁTÉ-evangélium fordításában a kolga, EEGÜLY moksa
mondataiban a kuvalma névutót találjuk «a szóbeli és írásbeli
közlést kifejező igék» mellett levő eredethatározó kifejezésére:
M. tin ée kul'asast jovkst' vidijt k o lg a 'halljátok tehát ti
a magvetőről szóló példázatot 5 XVI. 349 [ M. mes mon af kset
kolga azan tejnt 'hogy én nem a kenyér felől szóltam nektek5
XVI. 354 | M. Joann ée kul'az sobda-kudsa Xristost' tevtnen kolga
"János hallván a fogságban Krisztus cselekedeteiről' XVI. 345 |
M. moiada edi cebernasta kizáfnada idi kolga
'elmenvén ós szor
galmatosan értekezzetek a gyermek felől5 XVI. 332.
M. mon son martinza kortan tostin torgovamat kuvalm a
'beszéltem vele az ottani kereskedésről5 XIII. 120 j M. mon
sodasa sa ost, konan kuvalma
tin kortatada 'ismerem a várost,
a melyről ti beszéltek5 (v. kona ost kuvalma tin kortatada, mon
sodasa) XIII. 123 | M. son sdn kualma
seri, mezei af sodaj
(v. kosa af tevets) 'arról kiabál, a mit nem tud (v. hol nem az.
ő dolga == a mihez nincs köze)5 XIII. 467.
V I I . A z E . -ríe(n%
rít"e{rí)
[s't'e(rí),
-rif'itf),
M. ríü% -t'i r a g o s h a t á r o z ó k .

-&'rie\

1. H e l y h a t á r oz ók.
a)

Allativus.

M. véleti
suvas moraz 'zum dorfe kam er singend5 A H L .
137 | M. son suvas sa kutti
'er ging in diesen palást 5 AEL.100 | M. i tus es kudntsti
'ós elméne az ő házához 5 XVI.
342 \~vc0% molan, mon mol'an apák pira kardaznén,
apák
vel't'a latoneú!
'oh, ich werde kommen, ich werde kommen zii
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ihrem unumzáurrfcen hofe, zu ihrem ungedeckten schober!' Aik.
IX. 148 | vast ofta sas irvi'ztnd'i
(v. fivizíi)
d% kornta
c
5
einst kam der bár zum fuchs und spricht Aik. XII. 148 |
ad'akaja, polaj, ascéme, Veékaj, Veckaj nej d'edanen,
Veckajnezé
c
nej hah anen!
komm, mánnchen, zú gaste zu dem grossvater
Vetsckaj, zu der grossmutter, der frau Wetsehkaj's!' Aik. IX. 42 j
M. art bajarti,
azint cmenj az úrhoz, mondj (neki)' XIII. 113 |
M. tán ot-éorat' usk morati
'ezt az ifjat vidd a tengerhez 3
V. 145—146.
b) Superlativus.
c
M. tsoraé reskafts mastirti
der knabe fiel auf die
erde AHL. 99 | mollst se tarkaní.en,
kozo sönéinze tej£efenze
kadoksniée 'sie kamen an jene stelle, wo er seine eigene tochter
zurückgelassen hatte' Aik. XII. 81 [ M. tilen piza, tilen vasta
otsu p aks a ti, uma-rn eáati 'ich würde ein nest machen, ich
würde eine stelle machen auf dem grossen acker, auf der triftgánze'
AHL. 133 | varksijs Vib'i tatar-avai preii,
l'ihi rheke palman
pret'i oze caber die kráhe setzt sich bald auf den kopf der tatarin,
bald auf den posten' Aik. XII. 145 j M. tist niletska
stenatnendi
pirmet 'sie machten an den vir wánden ein zeichen'
AHL. 100 | M. putozá kádints piayati
'rátette a kezét a tőkére'
V 146 | M. liss kutsta, ozas krandasti,
dl tus 'kiment (a ház
ból), a szekérre ült s elindult' XIII. 130.
5

c) Tllativus.
H á z i k ó , o d u , v e r e m , s z o b a : sovas se
kudinent'en ces trat in jenes háuschen hinein 5 Aik. XII. 82 [ sovas
kudinente
'bement a házikóba' V. 98 | M. saé Jisuss Petrán
kudti
'ment Jézus Péter házába 5 XVI. 340 | da son sede kurok
sovas undonte
's ő nagy hamar bement az odúba5 V. 93 |
koda sas jamante
'hogy jött a verembe5 V. 91 | M. sotnizd
kelasis, noldazd antsimati
'der fuchs bánd (den korb) an,
er Hess ihn in das eisloch hinein 5 AHL. 118 | M. Duraks tus
unduti
'der dummkopf begab sich in den hohlen (baum)'
AHL. 112 I nava packuci sese tolt vakss, suvaét kuduii
'nun
kamen sie zu jenem feuer und traten in die stube' Aik. XII. 144.
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T e k n ő , h a j ó , z s á k , ' t ö m l ő , k o s á r : ikil'i avat
ockuíi
lad'iz 'erst legten sie die mutter in den trog hinein'
Aik. XII. 144 | M. suvams ventsti
'ülni a hajóba5 XVI. 352 \
i ozas mesokoúte
's beleült a zsákba5 V. 95 | M. af kajsijht
od vinada sirá ufamti
'nem töltik az újbort hitvány tömlőkbe5
XVI. 342 | M. keptérti
láma povi kalda 'in den bastkorb
kommen viele fische5 AHL. 118.
O r s z á g , e r d ő , p u s z t a , u d v a r , v á r o s : M. suvaj
meneln carstvati
'megy a mennyek országába5 XVI. 339 |
ravuío vifnenieú
ieíkam ez jakse 'mein váterchen ging nicht
in den dunklen wald5 Aik. IX. 48 [ M. tus tosta ventsí lanksa
lomanftima vastati
skamnza 'elméne onnét hajón a pusztába
5
magánosan XVI. 351 | M. t'ada melá savazd sonn sajtans svatoj
oéti 'azután vivé őt a sátán a szent városba5 XVI. 334 | mizarda ie Jisuss suvas Kap ernaumti
'akkoron Jézus bement
Kapernaumba 5 XVI. 340.
Ég, t ű z , v í z : M.ijorasaz tölti cés vettetik tűzre 5 XVI.
339 [ M. mol'an, jordasa ftrez9Ú v e ííi 'megyek dobom a galyat
a vízbe5 PAAS. Mordw. Chrest. -47 [ M. kálin kundamsta vei fi
pras 'halfogás közben a vízbe esett5 XIII. 118.
2. V é g h a t á r o z ó k .
H a s o n l í t valamihez: M. no kinti
kondaftasa mon sd
sacamat'f 'de mihez hasonlítsam e nemzetséget?' XVI. 346 |
M. meneln carstvas uli kondama gorcice^, vi d'm ati 'a mennyek
országa hasonlatos a mustármaghoz 5 XVI. 350 | kondaftasa jonu
a Háti 'hasonlítom a bölcs emberhez5 XVL 340.
M é l t ó , ü g y e s valamire : M. sitsa maksf uli sudti
'ez
méltó az ítéletre 5 XVL 336 | M. son loka kálin
kundamati
"ő ügyes a halfogásra5 XIII. 118.
T a n í t valamire: M. pervai tonaftíza sembd loman kálh
it endi 'zuerst lehrte er ihn allé menschensprachen 5 AHL. 97.
S z ó l , f e l e l , k ö n y ö r ö g , m e g h a j l i k : %Hi's merd
oft} nd'i 'sagte der fuchs dem bár5 Aik. XII. 148 [ sis em-p'ramo
karas fiveznen
meri 'a hétfejű Karjas a rókának így szólt5
PAAS. Mordw. Chrest. 8 | M. bahas korhtai at'ati
'die alté
5
spricht zum manne AHL. 97 [ riviéé meíi oftuíe
'sagte der
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fuchs dem bár' Aik. XII. 147 | koda ofóecan, ódzorakaj,nej mon
a {a fi t'en? cwie werde ich, junges mánnchen, jetzt dem schwiegervater antworten?' Aik. IX. 6 \ Lituva mefeksnés
sonenzé
Tiituva sprach zu ihm' Aik. IX. 14 | mazi Damajs korRte sondenze cder schöne Damaj sagt ihm' Aik. XII. 134 | mastor paznen oznotanok cwir beten zum Mastor-pas' Aik. XII. 20 | mastor
sukuríás menel'nen,
menet sukwríds mastornén,
cl pas sukuc
nas kov paznén
die erde verbeugte sich vor dem himmel,
der himmel verbeugte sich vor der erde, der sonnen-gott ver
beugte sich vor dem mond-gotte' Aik. IX. 154 | M. sin kadiz
skaindi
ozindlmasnen csie habén aufgegeben ihre verbeugung
vor Gott' AHL. 134.
F é r j h e z a d : il'amak cija, íet'ej, supav<hen,
iíamak
c
makso, íeiej, kozavnen!
verheirathe mich nicht, vater, an
einen reiehen, gieb mich nicht, vater, einem grossbegüterten!'
Aik. IX. 20 I ve/Jíd koéa tata'r éíiHnza maksizd urva'ks b'edc
nij i novila lomanind'i
ein reicher tatár gab seine tochter
einem armen und faulen manne zur fráu' Aik. XII. 149 | makc
simik, avkaj, vora'ú cora'ne
du gabst mich, mütterchen, dem
sohne eines diebes' Aik. IX. 96.

3. D a t i v u s .
Ad, a j á n d é k o z , f i z e t , h o z : ajkam maksi m o n e n
pala meine mutter wird mir ein hemd gebén' IX. 104 j da il'a
c
makso vejke-jak erge rives kente!
de ne adj egy gyöngyöt is
a kis rókának!' V. 98—99 [ M. kida tani muvil teiyk kistec
dindaf loman, mon maksilemaz sandi
wenn sich jetzt zu uns
ein getaufter mensch fánde, würde man mich ihm gebén' AHL.
100 | M. sembendi,
kid saj son palenzá, kazi mezevik ; mindenkinek, a ki hozzá jön, ajándékoz valamit' XIII. 126 | M.
b aj ar ti jarmakonts pantsajna caz úrnak visszafizetem a pén
zét' V. 149 | nava viyki tatar-ava soncinze mirdiii
salmat
kande 'sieh, da trágt eine tatarin ihrem manne brei' Aik. XII. 145.
M e g b o c s á t , p a r a a n c s o l , e l b e s z é l : M. kodamints
kadatam dolgunekenti
"mint mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek' XVI. 338 | M. vad son margij sontsen
maniti
valdams paratnen i af-paratnen cmert ez parancsolja az ő napc
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jának világolni a gonoszokra és" a nem gonoszokra' XVI. 337 |
u£o' tone' mon jovtasa, u£o' tone' mon kortasa 'warte, dir will
ich es melden, warte, dir will ich es erzáhlen5 Aik. IX. 90.
K é s z í t ( t e s z ) v a l a k i s z á m á r a , k e l l : iivoj
lomannen kalmo il'a cuvt 'grabe nicht einem lebendigen menschen
ein grab' Aik. XII. 77 | min poks kurg onen panelnek cwir
backen sie für die grossen münde' Aik. IX. 122 [ M. tonts tat
ti lomanendi
osal, estitkei af tiiht 'te ne tégy másnak rosszat,
neked (magadnak) sem tesznek5 XIII. 132 [ M. kid sindezd,
sandi pandima 'a ki eltörte, annak fizetni kell' XIII. 129.
D a t i v u s p o s s e s s i v u s : kalnen
ved,
narmunnen
vozdu^, a lomaúnen
vese mastor 'dem fische das wasser, dem
vogel die luft, dem menschen aber die ganze welt' Aik. XII.
75 | mon d'ú ina pára alkskak 'und mir ist auch das untere gut'
Aik. XII. 148 | M. Sodomn i Gomorn mastirti
éada to&dd uli
sudú sista, koda ta osti 'Sodorna és Gomora földjének dolga
könnyebb leszen az ítélet napjain, mint annak a városnak' XVI.
344 | kalgudo taníejne, pejterhenen
a mastovi cein hartes leckerbissehen, für einen zahnlosen taugt es nicht' Aik. XII. 32.

4.

Időhatározók.

cui, at ka^nfj cindi
jakast í'ánza jurncama sodamiza
éüHnza marRta c beinahe jeden tag kommen tochter und schwiegersohn zu ihm um zu essen' Aik. XII. 149 [ dl m-ara-vit étire
i sodamis ár cindi
tufit 'aber es wurde bekannt, dass schwiegersohn und tochter sich táglich prügeln' Aik. XII. 149 | M.
1c i z § fi véét avardí. — líelu 'nyaranként egyszer sír. — nyírfa'
PAAS. Mordw. Chrest. 42 \M. ilátti
ze vdt'aét tejnza láma lomanda
'este vezettek hozzá sok embert' XVI. 341 | M. teint tácijok
tuma, vandi sobdavati
toza kenereda 'nektek még ma kell
elindulni, (hogy) holnap reggelre oda érjetek' XIII. 132 J M.
máktá pinkti
'mind ez ideig' XVI. 143.
5.

Állapothatározók.

A 'valakinek részére, számára tesz valamit' jelentésű dativusok közvetítésével szintén allativusragot kapnak a valakiért,
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valaki helyett, érdekében tevést jelentő igék mellett az állapot
határozók: N'isJce-paziá kecte vescanok i niscojnen
i
drab
f
lójáén
i d'r'evnojneá
wir bitten Nischke-pas für die bettler und gebrechlichen und altén 3 Aik. XII. 19.
A MÁTÉ-evangélium fordításában előfordulnak a csodál
kozást, valahogyan bánást kifejező igék mellett is állativusragos
állapothatározók: M. lomatnd divandast ton aftárna n-t s ti caz
emberek elálmélkodnak az ő tudományán 5 XVI. 34Ö | M. divandas tonaftamati
sonn 'elcsodálkozék az ő tudományán 5 XVI.
364 | M. pára tijada af-kelgijhtnenti
tinn cjól tegyetek a
titeket nem szeretőkkel' XVI. 337.

6.

Okhatározók.

M. avardemati
silmenza jakstergitst "a sírástól (tkp. a
sírásra) szemei (vörösek) megvörösödtek5 XIII. 120 j M.
javidemati
timazué caz ijedtségtől elkezdett reszketni' XIII. 120 j
M. jaksamti
tirnaj 'reszket a hidegtől' XIII. 120 || Inkább az
eszközhatározókhoz sorozhatok: M. trupkaso targamati
pehnd
c
(pejhná) lotkajht sarádemda a pipázástól a. fogak megszűnnek
fájni' XIII. 120 | mon uti stolbam, éado alasanen
a vetavtovi
*ich habé einen pfahl, von hundert pferden kann er nicht
umgewandt werden' Aik. XII. 46.

7.

Czélhatározók.

Mint a lativusragos czélhatározókról is említettem, ezek a
czélhatározók sem egyebek, mint elvont főnevek allativusai:
a íufiínen
t'ur'eveinek, a sovniinen
sovnoveinek, a
morlic
neú moraveinek, a kis cit'úen
kiscévcinek die nicht streiten den bringen wir zum streiten, die nicht-hadernden bringen
wir zum hadern, die nicht-singenden bringen wir zum singen,
die nicht-tanzenden bringen wir zum tanzen' Aik. XII. 39 I
c
M. son moh videsta voinati
er ging gerade zum kriege' AHL.
101 | M. makssij £e kulim a ti brads bradants cadja halálra
rokon rokonát' XVI. 344.
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8.

Translativus.

BEGULY moksa-mordvin mondataiban találunk a translativusragos határozók mellett allativusragot i s : M.
popindi
tiena 'pappá tettem (őt)' XIII. 111 | M. kockask
golovandi
'bírónak választottuk' XIII. 111 j M. stama lomaú, kona moksaks
kortamo lats.af masti, af pickáj tein tolmacendi
'olyan emberr
a ki mordvinul (moksáúl) beszéllni jól nem tud, nem val6
nekem tolmácsnak' XIII. 123.

VIII. Az -s ragos határozók.
1.

Helyhatározók.
' a) Határozószók.

N é v m á s . i t ö v e k b ő l : M. jakaí jaksit toza iliaf? 'jár
tál járdogáltál-e oda, vagy nem' V. 145 [M. tsorat al'ats mols
c
" toza
der vater des knaben kam dahin' AHL. 98 | M. mon af
pinkstin toza jakaj 'jelen nem létemkor (mikor én nem vagyok
ott) oda jár XIII. 117 \ kozo, kozo cijatan? 'wohin, wohin,
soll ich dich verheirathen?' Aik. IX. 24 | M. mon toza af mol'an,
tosa vaskaftemaz 'én oda nem megyek, ott engem megcsaltak'
XIII. 118 | M. kandimai iaza,
kandiza tozo 'a helyett, hogy
ide hordta volna, oda hordta (tkp. ide hordani vala, azaz: h.
kell vala)' XIII. 120.
E g y é b h a t á r o z ó s z ó k : M. pirimida mars
'gyűljetek
egybe'; mars sovirst 'összekeveredtek (két nyáj)' XIII. 114 J
taratsto tarats
vájs toksest 'ágról-ágra egybe érintettek' V. 101 |
saka malazin
'jöjj közelembe' V. 103 J nile t'ufomscikinen
puromodo vaksozin/
'négy börtönőreim gyülekezzetek mellém!'
V. 103 | M. mai a s sams 'közel jönni' XVI. 334.

b) Illativus.
a) O r s z á g , v á r o s , f a l u , v á s á r : M. edi orgád' Jegipets 'és szaladj Egyiptomba' XVI. 332 j inoj mastors mofa sires-
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'más országba tenger partjára' V. 112 | M. ombace kisa mólét
c
sintsen mastirs
más úton ménének az ő hazájukba' XVI.
332 | loman vales
urvaks maksamam 'idegen faluba ad engem
asszonynak' V. 108 | M. savlndürat min veleziyk
'wenn du
in unser dorf kommst' AHL. 106 [ M. bazárs
ami 'a vásárba
fut' V. 151.
E r d ő , b e r e k , c s e r j e : kozo táji cinemnes pizine ?
paro virs,
Atras virs
"hova rak a esinem fészket ? A jó
erdőbe, az Atra erdőbe' V. 111 [ copuda vifc, jalgaj dugaj,
mon kandoksnija 'in den dunklen wald, liebe freundin, trug
ich ihn hin' Aik. IX. 4 | vaj tumo pulos
ozaksnos csie setzte
sich in einem hain von eichen meder Aik. IX. 60 [ tiil'ej pulos7
odéorakaj, mon i kajija 'in ein birkengebüsch, junges mánnchen,
legte ich ihn nieder' Aik. IX. 6 J apustakaé livt'as virs 'a czinege pedig elrepült az erdőbe' V. 93.
A h á z és r é s z e i , u d v a r a , k e r í t é s e : M. suvak
tonn pakojs
'menj be a te titkos házadba' XVI. 337 | a sori
ozl, jalgaj dugaj, koúik, ugolnés
'er aber, liebe freundin, setzt
sich in die thürecke' Aik. IX. 2 | kodamo kardajs
tujimiz
'micsoda udvarba hoztak engem' V. 104 | sovado sado jalginen
iurma banazin
'menjetek be, jöjjetek társaim a börtön für
dőmbe' V. 102 | kodamo piravs
uskimiz? 'micsoda kerítésbe
húztak engem?' V. 104.
V í z , m o c s á r : kavto gulkat tust vec ekéel'amo 'zwei tauben gingen ins wasser, um zu baden' Aik. XII. 33 | vesBnedeveslíine, zolotoj parkine, vec a vaji, tolcak a pali 'minder als
das kleinste, ein goldenes fásschen, es ertrinkt nicht im wasser,
noch verbrennt es im feuer' Aik. XII. 71 | M. Duraks-pras
sáis 'der dummkopf fiel in einen sumpf AHL. 111 || C s e r e 
m i s z : nyK. fidod es koUsS fiotdk 'vízbe halt állat' EAM. 60 |
kP. er yece löltdn kupes fiojzes 'reggel a nap fölkel s a mo
csárba száll le' GBN. 72.
K á l y h a , z s á k , k o s á r , b ö l c s ő , v ö d ö r : varstait
peckas
'beletekintettek a kályhába' V. 84 | M. konats taci
kasindij, a vandi uli jordaf pana-kuds
'mely egy nap vagyon,
másnap vettetik kemenczébe' XVI. 338 | at'as ecize
teskavs
'az öreg beledugta egy zsákba' V. 83 [ sajinze kdpters
'vette
kosárba' V. 100 J poks uramas
kandiéi 'sie trug ihn ín die
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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grosse wiege' Aik. IX. 82 | mon kajija, jalgaj dugaj, líukscad'in
f
lavsk.es
ich legte ihn, liebe freundin, in die schaukelwiege
hin' Aik. IX. 4 | vaj vedras
varstak cblicke in den wassereimer hineirí Aik. IX. 124.
T e s t r é s z e k : kadílat sajik k e dre z é i c nimm dein rauchfass in die hand' Aik. IX. 188 ( M.. savst kadizist
otsu mandit
'sie nahmen grosse stöeke in die hand' AHL. 119 | M. kes kezen z a psbidezá ca csípejébe dugta' V. 142 [ salms
vanica
c
il!az(u) ut es gebe keinen, der in das auge blickt' Aik. XII. 125 j,
M. mes Joanné maksf vanijhtnen kcids chogy János vettetett az
őrzők kezébe' XVI. 334 |[ C s e r e m i s z : kCar.
kormdzes
púra 'befér a markába' PORK. 25.
A n y a g n e v e k : piéis
navaé nereze, sij as navaz pilginze 'rézbe mártva az orra, ezüstbe mártva a lába" V. 87 |
sijas
navaz krukazo 'ezüstbe mártva a horga' V. 101 [ vidímak
mon kulovs
da porastom csáe mich in die asche, aber nur zu
meiner zeit' Aik. XII. 77.
j3)*) kudos
kadovs tirin tetinim, . . . lavskis
kadovs
cora toka, . . . paksas
kadovs vidin surom 'a házban maradt
nevelő atyuskám, a bölcsőben maradt kis fiam, a mezőn maradt
elvetett gabonám' V. 86 [ M. kedtts
ilats Durakt kats 'seine
haut blieb in der hand des dummkopfs zurück' AHL. 111 |
•ui cavo kudos
kadimiz 'sie liessen mich in der leeren stube'
Aik. IX. 10 ] M. sdn min sodasask, konat vi.r e s-elemá cazt mi
tudjuk, kik az erdőben voltunk' XIII. 126 || Ugyanígy a c s e 
r e m i s z b e n is: nyK. sdryds iesli edem kóla 'egy ember az erdő
ben meghal' EAM. 202 | kP. t.ules jiüa 'a tűzben ég' GBN.
63 (vö. md. jakstere tolnes
kurtavi grivinem cvörös tűzbe
megég sörényem' V. 109).
Névutók.
f

Lanks -ba, -be': M. maksazd parasints tejst kadtnen
lanks
'ós minden pénzét adá kezökbe1 XVI. 369 j ksni paiej,
ton kuéneé íejinzet, mastor lap ks noldinzet 'schwester eisen,
ein schmied hat dich gemacht, in die welt kommen lassen'
Aik, XII. 8.
*) Vö. BEKÉ Ö. F i n n u g o r határozós szerkezetek (NyK. X L I I I . 161.)
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Pots '-ba, -be' : sovas riveé penge p.ots;
sarazinze ménét
mesoksto, koda sjvaé penge pots 'bement a róka egy fatőkébe, a
tyúkjai elszabadultak a zsákból, a mint bement a fatőkébe' V. 96.
Jotks 'közé': M. sufta jotks
bika povs 'ein oehse gebunden zwischen báumen' AHL. 142.[ kajasa panda jutks
'ich
werfe es zwischen die beete' Aik. XII. 31.
Kuckas 'közibe', kunckazo 'közepébe': M. koda ucatnen
virgaztnen kuckas
'mint juhokat farkasok közibe' XVI. 344 j
Jced' kuncka zuy k putusi, tipk kurginiziyk kápidisi 'wird es in
die mitte eurer hand legén, wird es in euern mund heben
Aik. XII. 22.
c) Sublativus.
a) Általában h e l y : tarkázonzo
aravca 'ich werde es
auf seinen platz stellen' Aik. XII. 22 j min tar kas
ezems
pucinek 'wir wollen sie auf ihren platz, auf ihre stelle setzen'
Aik. IX. 152 [ siMej pulos, jalgaj dugaj, rnon i kajija 'auf eine
tümpelige stelle, liebe freundin, legte ich ihn meder Aik. IX. 6 |
lomanis pras se tar kas 'der mensch ist auf jener stelle gefallen Aik. XII. 4 | M. arak náimá vas ts 'állj olyan helyre,
a hol megláthatnak (szószerint: állj látó helyre)' XIII. 118—119.
M e z ő , ú t , u d v a r : porucik dumi p o% o' c moile' me,
porucik dumi ve strojs
ara'mo 'der lieutenant denkt in's
féld zu ziehen, der lieutenant denkt sich in die fronté zu stel
len' Aik. IX. 92 [ 0/ sisem kinen ki ulos 'an einem scheidewege von sieben wegen' Aik. IX. 44 [ Kata Uiseksnés
kardajs
venel'ej 'Katja trat auf den hof, in's freie heraus' Aik. IX. 30 [
mon kar d ajs l'isin 'ich trat hinaus auf den hof Aik. IX. 204.
T e t ő , c s ú c s , v é g : kudopfas
babáé a kuzivi 'a ház
tetőre az asszony nem hághat föl5 V. 95 | M. sáj
sildi-pras
pizind tis 'egy mocsárdombra rakott fészket' V. 150 | M. Duraks
kueis tumit preas
'der dummkopf kletterte auf die spitze der
eiche5 AHL. 110 | M. Durakt preas
pras mar 'auf den kopf
des dummkopfs fiel ein apfeF AHL. 107 j us a vére ftes, alo
p es, us kuncka kuros, éupav roc, sezé Kirduvan cijaksnié 'nicht
an's obere ende, nicht an's untere ende, in die mitte (des
dorfes), in eine reiche familie, dorthin verheiratheten sie Kirdjuva' Aik. IX. 12 | C s e r e m i s z : kür. pisü-fiúiv s küza cföl14*
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mászik a hársfa tetejére' WICHM. 214 | kP. tumdna caska (3ujes
pdzaídm 9sta 'a bagoly fészkét egy nyírfa csúcsára rakja' GEN.
34 | kCar. ddr-söreman anan pujesdéd
kud-tormakan tum»
socdlden 'a mező végén egy hatágú tölgy nőtt 5 POEK. 35.
p) ieiazo soc kavto curkat veje cuvto pras 'der vater bánd
zwei klötzchen an einem baumgipfel zusammen 5 Aik. XII. 80 |
M. a snavs Hadi tumit pr eas 'die erbsen aber bieiben'i auf
der eiche5 AHL. 111 | avaú kádija mon ezem fiiras 'die mutter
liess ich am ende der bank zurück' Aik. IX. 44 | lanks név
utóval : ieji'vXin pizé' piié luga lap ks 'ich möchte auf der
grünen wiese mein nest bauen' Aik. IX. 88 | M. tilen vasta vidif
urna lanks
'ich würde eine stelle machen auf dem besáeten
felde' AHL. 132—133 || C s e r e m i s z : kP. pun^ö (3ujes tufom
oltafom ca fenyő tetején tüzet gyújtottam' GEN. 68.

Névutók.
Lanks '-ra, -re' (e névutó használata sokkal kiterjedtebb,.
mint-az egyszerű ragé):
F ö l d , ú t , p a r t : M. mes mon san kandama lad modaf
lanks
'hogy én hozzak békességet a földre' XVI. 344 [ kajiz
kotomkast ki lanks
'levetették az általvetőt az útra' V. 92 |
M. ombace pras kevn vastatnen lanks
'némely esik köves helyre'
XVI. 349 j M. i mizarda son jotaé ombace berági lanks
'ésmikor ő juta a túlsó partra' XVI. 341.
A b l a k , k a p u , f a l , d e s z k a , b á r k a : valma'
lanksputí-ze 'an das fenster stellte sie es' Aik. IX. 106 | M. -sobdava
vst'ast, poles %ozain orta lanks
'reggel fölkeltek, a gazda föl
mászott á kapura' V. 145 ] lavea lanks
varstiú, babakaj 'ich
blickte auf das wandbrett, grossmütterchen' Aik. IX. 206 j asto(l') lanks
eziz put "aber auf den tisch hat man es nicht
gesetzt' Aik. XII. 31 | M. sodasa, nat sembá od lomati, konat
strug lanks
jakajht 'tudom [hogy] ezek mind fiatal emberek,,
kik bárkára járnak (t. i. bárkát vontatnak) 1 XIII. 128.
T e s t r é s z e k : pustakas valké aíant kona lanks
'a czinege leszállt az öregnek homlokára' V. 92 | M. prants
lanksvéts pras 'fejével (fejére) esett a vízbe' XIII. 113 j mo&ot pras
Ivánka bojár ava iejtefeí lanks,
moiot tejterei líedenze
lanks.
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di pitgmze layks
Vielleicht ist Ivánka auf deine tochter, die
herrin, gefallen, auf die hand deiner tochter etwa oder auf
ihren fuss' Aik. XII. 3 | ancak ét'avtik' mon Andrejin pil'ge
layks
'erhebe nur meinen Andrei auf die füsse' Aik. XII. 1 [ M. i put•nijht lomann laftusnan lanks eés vetik az embereknek hátukra'
r
XVI. 365 J M. tumit preasta pras tserá alasat layks
von dem
gipfel der eiche fiel eine eichel auf das pferd' AHL. 109.
Troks-, turks f-n á t ' : ravin troks l'eíjgen ftiks targaz, —
éedra-fiiks ca Volgán át háncskötél húzva, vödör-kötél' PAAS.
Mordw. Chrest. 1 [ M. i koslk vet turks karmáét jotama c und
als er über das wasser zu fahren beginnt' AHL. 122.
K'el'es c-n végig': menel'e'n Jc ele' s pu%so', tolgazo', mastoro' n kéte's
jakst'e' r vefnazo 'überall am hímmel umher
wurden seine daunen, seine federn zerstreut, überall auf der
erde umher wurde sein rothes blut verspritzt' Aik. IX. 92 [
pakíán kétes
od'ifva avarkmi cüber das féld hin klingt das
Magelied einer jungen frau' Aik. XII. 49.

d)

Allativus.

Csak névutókkal:
Lanks c -hoz': M. packits orta lanks
'érkezett a kapuhoz'
V. 150—151 [ Suro vád lanks
tus muskeme ca Szura vizéhez
c
indult mosni' V. 108 | us koda packuc orta layks
nun, als er
die p forte erreichte' Aik. IX. 8.
Vaks(s) '-hoz, mellé': tust vále vaks 'elmentek egy falu
hoz' V. 92 ( koj baslovat tirinem tet'akaj ? poks tetan
vaks,
babán vaks. tirinem tira avakaj, koj baslovat tirinen? poks
tetan vaks,
babán vaks,
lamo kuli rodin vaks
'hova adsz
áldást édes atyuskám? Nagy atyához, nagy anyához. Etetőm
édes anyuskám, hova adsz áldást ? Nagy atyához, nagy anyához,
sok híres nemzetséghez' V. 103—104 [ di mólt mon vaks!
'und
(dann) komm zu mir!' Aik. XII. 88 | tejteres mats ovtont vaks
'a leány lefeküdt a medve mellé' V. 100.
Malas 'mellé, -hoz': M. mléarda sastast Jerusalimt
malas
"mikor közelgettek volna Jeruzsálemhez' XVI. 361.
Eksés 'mögé': kudaneú ladí stol eksés 'dem brautwerber
geziemt es auf den platz hinter dem tische (sich zu setzen)'
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Aik.
gine
fejű
hoz

IX. 136 j sis erh-pfamo karas, a sisem-pramo karas 1 pufinazoro paz mazi damajen eksez íejferenze maksi cte hét-.,
Karjas, hétfejű Karjas, Purgine fejedelem isten Mazi Damajadja leányát' PAAS. Mordw. Chrest. 8.
T'ejs '-ig' (a MÁTÉ-evangélium fordításában): M. usajjtaz
mekipaleetnen vasencetnen tejs'elkezdvén
az utolsóktól az első
kig3 XVI. 340 | M. kepid'avijs merteit tejs, adt tejs prajat 'fel
magasztaltattál az égig, a pokolig vettettél' XVI. 346 | BEGULYnál tes alakban: M. loman tes mol'an 'emberhez (valakihez)
megyek' XIII. 114. '
2.

Időhatározók.

a) M. mizarís
teet lats, s enaris
érák íask 'a míg
neked jól lesz (jó dolgod lesz), addig élj itten' XIII. 127 M.
asgis ezk sobdavas
'er sass dórt bis zum morgen' AHL. 119 [
M. min molemd sopidims
'mi mentünk, míg sötétedett' XIIL
120 ] M. tán tiems
af noldasa 'míg ezt meg nem csinálja, el
nem eresztem őt' XIIL 120.
T'ejs '-ig' nóvutóval találunk a MÁTÉ-evangélium fordítá
sában időhatározókat is: M. i ul'é tosa Irodi kulimat t ej s 'ós
lakék ott Heródes haláláig5 XVI. 333 j M. Vavilonti-ga vdt'amat'ezda Xriétost' tejs kemnilijá sacamat 'a Babilonba viteltől fogva
Krisztusig tizennégy nemzetség' XVI. 331.
P) g.odozonzo
kasán 'in einem jahre wachse ich auP
Aik. XII. 27 | go dozonzo
caci i kasi 'in einem jahre wird esgeboren und wáehst es auf Aik. XII. 28 | son ijezénzé
kolmo raz sveti, son godozonzo
kolmunst keneréü 'in einem jahre
blüht er dreimal, in einem jáhrchen bringt er die früchte
dreimal zum reifen' Aik. IX. 36.

3. C z é l h a t á r o z ók.
babaj, robotas
kuciUt 'du sandtest mich, grossmutter,.
an die arbeit' Aik. IX. 208 | ton j arc am s jamih pid'iéa 'eine,
die kohlsuppe zum essen kocht' Aik. IX. 124 | a ton t and au
tóm s targinek 'nicht, um dieh zu erschrecken, habén wir
(unser lied) angestimmt' Aik. IX. 114 | M. kandan ved
stams
Vizet hozok mosásra' XIIL 118 | M. vad' Irods karmaj vesan-
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dáma jomaftams
idí 'mert Heródes fogja keresni elpusztí
tásra a gyermekeket' XVI. 332.
4. T r a n s l a t i v u s ,

essivus.

sdjed kopn as vackaksnost 'sűrű asztagba rakogatták' V.
101 | M. i sotijnt sinn pulfs "és kössetek azokat kévékbe' XVI.
350 ! M. kodama margs zakoni-esa Mojsejs svadét el stvas
tejst 'melyet parancsolt Mózes bizonyságul nekik' XVI. 340 | M.
i éavazd irvánts
'és vévé feleségül'XVI. 332 || C s e r e m i s z r
factivus és prsedieativus: nyK. saltake
s keás 'katonánakmenni'
EAM. 117 I kCar. fieydZdlan su'kd oksa'm pue'n kuzdkd' s
'vejének sok pénzt adott hozományul' PORK. 14.

5. V é g h a t á r o z ó k .
kisks ped'as, runks
ladaé 'a testhez tapadt, a derékhoz
illett V. 103 [ mo£ot son ke£ijavé Ivánka lanks
'sie ist vielleicht über Ivánka erzürnt geworden' Aik. XII. 3 | M. ar kázijaksnijé sontsen bradants lanks
abun 'mind a ki haragszik az
ő atyjafiára ok nélkül' XVI. 336.

6.

Eszközhatározók.

Tiszta eszközhatározót nem találunk: M. tsuí son latsinza
pilksnen lanks
stáust 'konnten sie kaum auf ihren füssen stehen' AHL. 123 | M. duraks kundaza virgast pilis
'der Dummkopf packte den wolf am schwanz' AHL. 111 j a úejavi, piles
a maravi, firevs cudavi 'es kann nicht gesehen werden, es
kann nicht mit dem öhre empfunden werden, (nur) dem verstande macht es sich bemerkbar' Aik. XII. 25 | M. ramast sinn
lanks
sakan-tijü moda 'megvevék azon a fazekasnak ama me
zejét' XVI. 374 | M. daj skaterí polaftsask manda lanks/
'hadd
cseréljük el az abroszt botért 1' V. 146.

204

FEHÉR

IX. A -so, -s~e (sne),
1.

GÉZA.

-s'a ragos határozók.

Helyhatározók.
a)

Határozószók.

B e n t , k i n t , h á t u l , o t t h o n : serojt burojt raksanzo
potso
'szürkék és pejek az ő lovai bent3 V. 107 | karmatam
•esinze
eramo 'mi fogunk benne lakni' V. 84 | M. semba-U
kutsa
sumbrat? Vájjon otthon mind egészségesek-e? V. 148 J
M. kutsa
kulist vehksa tsorasna 'zu hause starben ihre neun
söhne 5 AHL. 134 [ bojár avas kudoso,
oza pénze usoso
'die
5
bojarin ist im hause, ihre ármelenden sind draussen Aik. XII.
27 | baba műkor c o grivennik 'im hinteren einer altén ein
grivnik' Aik. XII. 26. "
N é v m á s i t ö v e k b ő l ; toso ovto kerksi erginet kumbri•net 'ott egy medve gyöngyöket, kagylókat fűz' V. 99 [ M. son
tosa jakai 'er wandert dórt5 AHL. 110 | M. kosa od sacfi Judejan oéu-azirs 'hol született a zsidók új királya5 XVI. 332 i
koso',
koso' D'riga'n
ava'rd'i, us koso',
koso'
D'riga'n
kolgi' nd'i ? 'wo, wo weint Driga, wo, wo vergiesst Driga thrá•nen?' Aik. IX. 102 [ M. staka Hasa kálin kundamaé 'nehéz itt
a halászás' XIII. 119.
b)

Superessivus.

F ö l d (ált. h e l y ) , t e n g e r , p a r t : M. mo das a aíaná
sakalinza usisiht 'ein altér ist in der erde, sein bárt ist draus
sen' AHL. 140—141 \paksaso soki at'ine 'auf dem ackerfelde
pnügt ein altér Aik. IX. 66 [ oy siepse
arait tirin t'et'at, skin
avat co, auf der steppe giebt es dir nicht den vater-ernáhrer,
die mutter-erzeugerin' Aik. IX. 214 | óit a sukan
tarkaso
'nein, am tagé ist sie nicht auf dem platze einer hündin' Aik.
IX. 150 [ son eri-jak vére tarkaso
'ő lakik is magas helyen'
V. 85 | jutkines
e kudat kiscit 'in dem mittelraume tanzen
werbeleute' Aik. XII. 31 | utkas moraso,
pulo so b'erok laykso
'die ente ist im meere, ihre schwanz auf dem strandé'Aik. IX.
65 | M. uindi ata morasa
venckasa 'úszkál egy öreg a tenge-
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ren csólnakban' V. 146 | ved cirese
p'icQolt cam wasserrande
Tersengende feuer' Aik. XII. §1 \ ine ved'in cirese
aso kev
'an dem strandé des grossen wassers ist ein weisser stein
Aik. XII. 14.
É g t á j , s z é l e , v é g e valaminek: M. vad min najask
estents sisüamat' siresa
"mert mi láttuk az ö csillagát napkeleten' XVI. 332 | Jcerc boka som asci jat(o) ava c an meiner
linken seite steht eine fremde frau' Aik. IX. 186 [ mon serei
p" esé avardan eweine ich am ende deines leichnams' Aik. IX.
204 [ mon ul'an vide siresa
kolmitses 'ich werde auf der rechten seite der dritte sein AHL. 98 | sa vett oma sirisa
fka
kié moli raiti 'geht jenseits von diesem wasser ein weg zum
paradiese' AHL. 122.
U d v a r , p a d stb.: arad kar daj se mon babám 'meine
grossmutter ist nicht auf dem hofe' Aik. IX. 204 I M. stants a
tocindaf pilgenas 'auf der drehbank seine füsse gedreht' AHL.
c
135 j M. tol savsa
feuer am kienspan' AHL. 141 | serej
panco
ecke tumo 'auf einem hohen hügel wáchst eine dicke
eíche' Aik. XII. 11 [ M. i kásandijkt taradnzan potmasa
'és
fészket rakjanak ágain' XVI. 350 \ M.. krandassa
v.
nurtsa
jakaj 'szekéren v. szánon jár', lotkasa
ujendi 'csónakon jár
(tkp. úszik)' XIII. 113.
c
T e s t r é s z e k : pizé capka
ftrasonzo
sie hat einen
grünen hut auf dem kopf Aik. IX. 232 | M. slapa
prasantsa,
c
kdmot pilk^santsa
kalap a fején, csizmák a lábain V. 148 [ ve
pil'ksénzé
olgo' n kar 'an dem einen fusse hat er einen schuh
von stroh' Aik. IX. 100 j ravu£o percatkat Jcecenze,
ravuJo
kari! pil'ksenze,
ravuzo karkst piVksenze,
ravuzo prakstat
p'itksenze
'schwarze handschuhe an den hánden, schwarze
bastschuhe an den füssen, schwarze bastschuhschnüre an
den füssen, schwarze beinbinden an den füssen' Aik. XII. 7 |
omboce bokanü ej s e nardaé camanzo 'er rieb sein antlitz an der
anderen seite' Aik. XII. 88 || Cs e r e m i s z : kCar. gV'alpai kémem
aVoldstem
'szattyán csizmám a lábamon' PORK. 42 j kP. ke8aIdéte tofíar 'fejsze a derekán GBN. 45 | A m a g y a r b a n is
találunk ilyen alakokat: Kerályi korona a feje'ben.
ÉRDY C.
ö l l b b . [ A f i n n b e n csakis így.
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Névutók.
Lanksa, laykso (layksu, naysd) c-n' :
F ö l d , v í z , t e n g e r : meét mastor laykso
nej latkríe
c
was es auf der erde auch nur für tháler giebt' Aik. IX. 222 J
lugant laysko,
urakaj, vid'e kilej cauf der wiese, schwágerin,
eine gerade birke' Aik. IX. 16 | M. dada kocka parasitnen modac
lanksa
ne gyűjtsetek kincset e földön XVI. 338 | ine vedr
laykso
aíiiie, sakalosonzo purkéi can dem grossen wasser ist ein
altér, mit seinem bárt spritzt er Aik. XII. 29 j moraní
layksu
sudnat, karabl'at 'auf dem meere sind fahrzeuge, schiffe' Aik.
IX. 80 | M. sd vedí lanksa
li láma bárkát ujendijht 'azon a
vízen sok bárkák úsznak' V. 148 | eres a és mastur
naysa
mazi Damaj 'es lebte einmal auf érden der schöne Damaj' Aik.
XII. 134.
Ú t , t é r , p a r t : ki lankso
god'avé cuvto undo marto 'az
úton egy fa találkozott odúval' V. 93" | M. ndjas ombacet tevftima
ascijht misand'ama-vasti lanksa
láta más rendbelieket hival
kodni állván a piaczon5 XVI. 360 | M. a semba narods ascaé
c
berdgi lanksa
az egész sokaság álla a parton' XVI. 348—349.
H í d , h a j ó stb.: karabla lankso vaj nekrut saldat! ca
hajón jaj rekrut [és] katona!' V. 86 [ asci pop sed' lan ksoc
es steht da ein priester auf einer brücke' Aik. XII. 26 | lato
layksso
verges sokori sokori cauf dem schober wühlt ein wolf
Aik. XII. 40 \ mon kalmot laykso
nej ascan cso befmde ich
mich doch jetzt auf deinem grabe' Aik. IX. 204 | cékeni
laykso
gul'kiúe cauf der haspel eine taube' Aik. IX. 232 | M. avandts
patnd-kutt lanksa
suvand vajgalht javsi caz anyja a kályhán
vékony hangokon jajgat' V. 151 [ gajgi' ruéi jazo lavtomonzo"
c
laykso
sein lautschallendes gewehr liegt auf seiner schulter
Aik. IX. 60 | M. skatert l a y k s a jakster bratnd 'auf dem tischtuch ist eine rothe holzkanne' AHL, 133 ( a kudoso kardajsé,
c
pack bana polok laykso,
aso pitgei koéovt laykso
nicht in
haus und hof (verweilst du), bestándig auf der schwitzbank der
badstube, die füsse auf den badstubenofen (gelegt)' Aik. IX. 148.
P'raso, pfasa, pira'so, preasa 'tetején, végén :
H á z , h e g y , d o m b : kudo praso
baba ozado cauf dem
dache sitzt eine alté' Aik. XII. 38 | M. kud preasa
loman
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kurksni cauf einem hause gleitet ein mensch' AHL. 141 j pon
don^ praso
umar cuvto cauf dem gipfel des hügels ein apfelbaum' Aik. XII. 12 ] M. Simbirskaj oss panda p r a s a cSzimbirszk városa hegytetején' V. 148 | gubor piraso
ulizl c halomc
tetőn legyen' V. 88 | Suro praso
stanneze a Szúra fején az
osztovátája' V. 101 | cuki praso
aéo at'a cauf dem kehrichthaufen befindet sich ein weisser altér Aik. XII. 8 | M. kelas
f
aidi kapa preasa
ein fuchs sitzt auf einem heuschober'
AHL. 118.
F a , p a d stb.: parmiicanü praso
ine guj, koll guj cauf
dem gipfel des dicken baumes ist eine grosse schlange, eine
verderbliche schlange' Aik. IX. 38 | M. tumh preasa
tálaiht
f
snau auf der eiche drischt man erbsen AHL. 111 | porucik
asci' eze'm pif a'so cder lieutenant sitzt auf dem bankende'
Aik. IX. 92 | sur piraso
sijaso csilber auf dem fingerende'
Aik. IX. 136.
Ekise c-n ftkp. 'mögött'): te stol'iút e k ss e rhin jarstanok
"an diesem tische essen wir' Aik. XII. 20.
Velksa c-n át': M. paksat v el k s a vai-kavska fein butterkrug über einem ackerfeld' AHL. 140 (prolativus).

c) Inessivus.
O r s z á g , v á r o s , f a l u : minek ma stor co eramos paro,
minek Raséejs
é eramos vadra cin unserm lande ist das lében
gut, in unserm Eussland das lében herrlich' Aik. IX. 32 |
D'figa 'n ava' fdi P'enza' gor o • co 'Driga weint in der stadt
Penza' Aik. IX. 102 | M. Mos kus a laksiht 'man haut in
Moskau AHL. 141 | M. ulen oisa, áncak af táci Voltam a vá
rosban, de nem ma' XIII. 116 | viikinka o éne se sisem sat
kazak túrit cin einem kleinen stádtchen balgen sich sieben
hundert kosaken' Aik. XII. 72 | vetésé
supav Vasfaj at'a
;
in dem dorfe ist reich der alté Wassili' Aik. IX. 46.
Víz, t e n g e r , .-forrás, é g : M. véts a kula Tatarht
c
im wasser todte tatárén' AHL. 141 j vece sen fiettiel't cim wasser blaue mörserkeulen' Aik. XII. 71 [ iico efáé ajss
moraso
kolmo-praso guj 'ferner lebte, war einmal in den meere ein dreikopfige schlange' Aik. XII. 87 | M. a Hsa pitin olga ceine
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tannenstange in einer quelle' AHL. 144 | kudopram tokás menel'
vaks, pele menel'se
valmanzo ca háztetőm fölért az égig, fél
égben az ablakai' V. 104.
E r d ő , b e r e k , k e r t : vif c e kajs, vircte l'ivtíé ces wuchs
in dem walde heran, man holté es aus dem walde' Aik. XII.
72 | M. virisa
kolma neska pernike caz erdőben van három
c
méhesünk' V. 144 [ M. Foma avafdi roscasa
Foma weint im
c
haine' AHL. 139 [ M. satsa
bedada láma tis im garten machte
es viel schaden' AHL. 121.
c
H á z , i s t á l l ó : bojár avas kudoso
die bojarin ist im
hause' Aik. XII. 27 | M. i karmáét erama fka kuds a cés kezd
tek élni egy házban' XVI. 331 | M. mus virsta kudna, sd kudnasa kolma tsorat cfand im walde eine hütte, in dieser 1 hütte
(waren) drei jünglinge 5 AHL. 99 \ éaro kar dönt ej se b'rovnaíne 'so viel es in dem stalle balken giebt' Aik. XII. 18 |
copuda karco JcircineJc cim dunklen stalle haltén wir sie' Aik.
IX. 112.
A h á z r é s z e i : cavo b anaso
Kuzman Dara avafdi cin
der leeren badstube weinet Kuzjma's Darja' Aik. IX. 50 [ g ofnicaso
éijan stoí cin der stube ist ein silberner tisch' Aik.
IX. 66 | M. kud u&lsa
ofta raygi cin der badstubenecke
5
brummt ein bár AHL. 143 | bana ugolco
ovt raygit cin der
ecke der badstube brummen bárén' Aik. XII. 26.
K á l y h a , h o r d ó , zsák, t a r i s z n y a , á r o k :
ustumaso jam arás cin dem ofen giebt est keine kohlsuppe' Aik.
IX. 126 | M. p ándkutsa
ofta raygi fim ofen brummt ein
bár AHL. 140 [ pecka ugulcu
tatárán kalmu cin der ofenecke
5
ist das grab eines tatárén Aik. XII. 50 | braga uskan sorokovoj
c
bockaso,
vina uskan ftetved'ornoj lagunco!
dünnbier werde
ich fahren in einem fasse, das vierzig eimer enthált, branntwein
werde ich fahren in einem fasse, das fünf eimer enthált!' Aik.
f
IX. 132 ] babas kortl mesokso
az asszony szóll a zsákban'
V. 95 [ son ko sélkaso
pfakat sajs 'pirogén nahm er in einem
c
ranzen (mit sich)5 Aik. IX. 58 | bojár kanüi éepsenze
der
bojár trágt es -in seiner tasche 5 Aik. XII. 27.
C s ó n a k , b ö l c s ő , k o s á r : M. ventssa,
al'asnan Zevedejí marta 'csónakban az ő atyjukkal Zebedeussal5 XVI. 335
ve lavékeséúi
íejier ejt r in einer wiege liegt ein töchterchen 5

MOEDVIN HATÁROZÓK.

209

Aik. IX. 108 | M. úuramnás
a zaba 'ein kind in einer hángewiege' AHL. 142 [ M. lotksa kazán pakafht. Pen ckersa
katsuft 'ziegelzáhne im einer grube. Löffel im löffelkorbe' AHL. 142.
T e s t r é s z e k : M. állat kátsa
mandil 'in der hand des
bauern war ein stock' AHL. 120 | M. vad koda Jonas ul's kitan
peksa kolma sit i kolma vet cmert amint Jónás a czethal gyom
rában volt három napot és három éjszakát' XVI. 348 [ meéin
sedejsé
ascit'ayk, kona sedejsé
luéalan ? 'was habén wir
für ein herz, dass wir sáumen welch ein herz habé ieh, dass
ich unthátig da stehe?' Aik. IX. 216 | M. * mes vanat sardat
lanks bradtsen selmesa
'miért nézed a szálkát atyádfiának
szemében' XVI. 339.
B u h a : u%, cisté jaki Palaj kotaso,
u%, cisté jaki Palaj
éulkaso
'o, jeden tag geht Pelagia in schuhen, o, jeden tag
geht Pelagia in strümpfen' Aik. IX. 18 | kavto lómat ve p o yks co
'zwei menschen in denselben hősen Aik. XII. 33 | M.
kámotnees a culkanza, apák kanik lambinat 'a csizmákban harisnyái
viseletlenek, melegek' V. 148-149 j M. Matróna jakai pák mudranasta sutkssa
sefgasa
'Matróna wandert sehr künstlich in
schuhbándern und beinwickeln' AHL. 131.
E g y é b f ő n e v e k : kai! puloso
cej pulo, cej
puloso
jaksargo 'fűzfabokorban sásbokor, a sásbokorban récze' V. 86 | M.
(naftizá) kodana son ksnis a kisnis 'wie er in eisen getanzt
hatte' AHL. 123 | M. to karmajt in veselendama es rodnoj' s em j as ast 'akkor kezdenek már vigadni a magok édes családjukban'
V. 148 [ M. i ar urma loman s a eés (gyógyítani) minden erőt
lenséget az emberek között' XVI. 335.
Laykso (sa) '-ban, -ben': M. konats uli meneltnen lanks a
'aki az égben lakozik' XVI. 344 j M. koda menel lanks a,,
modai lanksanga
'mint a mennyben, a földön is' XVI. 338 |
sisem ved laykso
ved metnicanok 'in sieben gewássern habén
wir wassermühlen' Aik. IX. 26 | poks vif laykso
jakstere pice
'in dem grossen walde ist eine rote tanne' Aik. XII. 15 | M.
maksk tejn íasaZe lapsava lanks a pfants kstindaj Joanní 'hozasdd el nekem egy tálban a Keresztelő János fejét' XVI. 351.
Kunékaso (kunskaso, -sa, kunéasa) 'közép én': vif int kunékas o parmisca 'in der mitte des waldes ist ein dicker baum'
Aik. IX, 64 | vif kunckasu'
póza paf 'immitten deg waldes
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ist ein dünnbierfass' Aik. XII. 72 [ M. paksau kunckasa
vaisaka senádi c mitten auf dem ackerfeld brennt ein butterfass'
AHL. 140 | lugant' kunckaso
kolmo polk saldat c inmitten der
wiese sind drei soldatentruppen Aik. IX. 44 | kudo
kunskaso
ovto lapa cház közepén medvetalp' V. 89 [ M. kijaks kuncas a
vaznánza ca ház födele közepén a borjai' V. 151 | kijaks
kunc
kaso aso erge cauf der mitte des bodens eine weisse perle' Aik. XII.
35 J pando 'n kun cka so' fteti paro ' guéna ', guzna ' n piraso'
mazl' orolné' Vvvischen den hügeln ist eine sehr gute leiter,
auf dem gipfel der leiter ein schöner adler' Aik. IX. 90 | M.
tá jotkuva ventss ul's ni ocu-ldjí kuckas a c immár a hajó volt
a tenger közepén' XVI. 352.
Jutkso c között': kavto rodndn jutks o, tifin íetej, otkazat
^zwischen den zwei verwandschaften wirst du mich übergeben,
vater, verpfláger' Aik. IX. 178 | kengé'nzé jutkso'
ravuzo
gogna 'j 'zwischen seinen klauen ein schwarzer rabé' Aik. IX.
90 [ kavto pando jutkso
purgine rangi czwischen zwei hügeln
rollt ein donner Aik. XII. 34 | ancak jalgan jutksu
aráé mon
Hamuim, ancak jalgan jutksu
arás mon . sémim c unter den
freundinnen giebt es nur meinen namen nicht, unter den freundinnen giebt es nur meine gestalt nicht' Aik. IX. 162 | M.
c
konaú Un kulaftaét cerkvaí i zertvennekü j otksa
kit megöltetek
a templom és az oltár közt' XVI. 367.

d) Adessivus.
Tkp. csak névutós főneveket találunk, ha nem veszszük
ragos főnévnek a tiecé (katsá) szót, amely c -nál, -néf jelentésű
névutóként használatos, pl.: tolko ' a ascií Ohrajen k ecé', Ohrajen
Ti ec é' porucik asci', Ohrajen Jí e c é' porucik gost'i' c nur bei Obrai
verweilen sie nicht. Bei Obrai verweilt der lieutenant, bei Obrai
gastet der lieutenant' Aik. IX. 92 [ M. mon iasa kafta traksená, di
sado baska alazen katsá
fka alasazá cnekem itt két tehenem
van, meg ezenkívül az atyámnál egy lovam van' XIII. 130 |
Hasonló a m a g y a r b a n : Bíró kézben
van a dolog. Kéz
nél van.
Vaksso( -sa, vaksisa) 'mellett' : lavski v ak ss o sajin polam
^bölcső mellett elvett feleségem' V. 86 j M. mon kolaj karandazt
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vakssa
ascikénan 'mindig a szekér mellett maradok' V. 142 |
M. mus tol, tolt vaksísa
aia cer fand feuer, ein altér (ist)
beim feuer' AHL. 113 | M. cerkavt vakssa
erdj a templom
mellett lakik' Y. 143.
Usoso '-n kivül': butto eratank, urakaj, vel'(e)
usoso,
vel'(e) usoso, urakaj, poks paksaso 'ganz als wohnten wir, schwágerin, ausserhalb des dorfes, sehwágerin, auf einem grossen
ackerfelde' Aik. IX. 16.
Ekésé 'mögött' : efií kavto pand(o) ekésé 'sie lében hinter
zwei hügeln' Aik. IX. 166 | id'ikaja stol! ekéét' 'gewinne dir
den platz hinter dem tische' Aik. IX. 136.
Tesa (o : fejsa) '-nál' M. popén tesd erdj ra papnál lakik'
V. 143.
2. E s z k ö z h a t á r o z ó k .
E s z k ö z : opaí cavi cavi peé-cuv s o 'megint üti üti a
serpenyőnyél!el' V. 99 | a kavto sokaso
son sokaz 'nicht mit
zwei pflügen ist sie gepflügt' Aik. IX. 122 | M. a ombacet savai
kevsa
'és némelyeket megkövezték' XYI. 363 j
masinnoj
ésksé
cavinzi 'mit einem fabriksnagel schlug er sie fest' Aik.
IX. 162 i M. peilsa
kersan 'késsel vágok' ; kdtsa
amelaj 'kéz
zel merít' XIII. 112 j t'e sad vanica aiünes nardije p a 6 d n í ej se
camanzo 'der den garfcen bewachende alté rieb mit dem tuche sein
antlitz' Aik. XII. 87 | M. perf-paldd tavit layks petst
mantsa,
t dl mis a, kot s k ar g a s a 'von allén seiten fielen sie über
das schwein her mit stöcken, besen, ofengabeln' AHL. 121 |
írhejse nalksat, seken
ej se tokavat 'womit du spilst, darán
stosst du dich' Aik. XII. 75 [ M. a simims aé m e z s a 'aber es
ist nicht da womit man trinken kann' AHL. 111.
T e s t r é s z e k / : karmáé vanmo kavto sdlmsenze
'kezdett
nézni a két szemével' V. 91 [ nile kece, cop kolmo raz roboti
'arbeitet an einem tagén drei mai mit vier hánderí Aik. XII.
56 i ancak maréiün pH'esem
'ich habé nur mit meinem ohre
gehört' Aik. IX. 188 \ i pilesnan-esa
stakasta kuliht' 'ós
füleikké) nehezen hallottak' XYI. 349 J karmáét cuvmo, tuvoé
sudosonzo,
a ovtos lapasonzo;
cuvst póké jama 'elkezd
tek ásni, a disznó az orrával, a medve a talpával, ástak egy
nagy vermet' Y. 90 [ karmáé rivezes pulo s on zo draznamo
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pinetnen 'kezdte a róka farkával ingerelni a kutyákat V. 92 j
M. kona p ilks a kuckerdi 'der andere stösst mit den füssen7
AHL. 121.
T ű z , v í z , folyadék : M. son karmaj kstindama tinn svatoj
du/sa
i tolsa 'ő fog keresztelni titeket Szentlélekkel és tűz
zel5 XVI. 333 [ M. kula-vetsa
valiz, preats pete; valiz arik
vet s a 'sie begossen ihn mit todeswasser, sein kopf heilte a n ;
sie begossen ihn mit lebenswasser5 AHL. 102 | M. mon son
valiná lakáj véts a 'elöntöttem őt forró vízzel5 XIII. 117 | min
ojsé p'ifat vaüinek 'mit öl schmieren wir deinen kopf Aik.
IX. 124,
E r ő : M. son pantsij sajtantnen sinú ze ocut' Veelzevulí
vijsa cő kiűzi a sátánt Belzebub által5 XVI. 347 j M.
vihsta
5
nelgezii 'erővel (erőszakkal) vette el XIII. 112 [ M. a kida mon
ékajrt duysa pantsan sajtant 'ha pedig én Isten lelke által űzöm.
ki az ördögöt5 XVI. 347.
N é v , s z ó , s z ó b e s z é d : mázé lém se sejefiyk 'ihr riefet
sie bei ihren schönen namen' Aik. IX. 158 | pokordimié sukaso 'sie habén uns mit dem namen «hündinnen» geschimpft'
Aik. IX. 138 [ mon pite mafamso,
zakón jalgakaj, marcija
'(nur) durch hörensagen, eheliches íreundehen, habé ich es erfahren5 Aik. IX. 214 f M. vad kodama sudsa
sudindatad 'mert
amilyen ítélettel ítéltek5 XVI. 339 | M. sdnksa mon kortan tejst
jovkss
a 'azért szólok nekik példabeszéded által5 XVI. 349.
V a l a m i v e l t á p l á l , e l l á t , f ö l s z e r e l , r u h á z : M.
i sin antsisin pamirkssa
'fütterte sie mit brodkrumen 5 AHL.
127 | ancak raman pakéaso
pranok {főtanok, ancak raman
pakéaso
skotinat t'fatank 'nur mit gekauftem felde werden
wir uns ernáhren, nur mit gekauftem felde werden wir unser
vieh ernáhren 5 Aik. IX. 36 \plisovojsé
orstaéat 'mit einem
plüschenen (gewand) bist du bekleidet5 Aik. IX. 134 ] lonovsoorstaé langozo 'mit reichlicher leinwand ist ihr áusseres beklei
det5 Aik. IX. 144 | kumaceé
strocaz runginei 'mit kumatsch
deine gestalt geschmückt5 Aik. IX. 140.
V a l a m i v e l m e g k ö t , k ö r ü l k ö t : nej verek kénaso>
éulméiée 'bánd ihn fest mit einem ungegerbten riemen5 Aik. IX. 72 |
pafcejsé
éulmaz- ton pifat! 'mit seide ist dein kopf umbunden5 Aik. IX. 140 | p'ize kafksse
tapardaé 'mit grünen bastschuh-
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schnürer sind umwickelt' Aik. XII. 64 [ sormav kocco
fiirasa
'mit bunter leinwand werde ich ihn (den hof) umzáunen' Aik.
IX. 148 \ Krostot
ejsé peramak 'umringe mich mit deinem
kreuze' Aik. IX. 188.
V a l a m i v e l él, m e g t ö l t , m e g t e l i k ,
letakar,
b e h i n t : M. afksesa
ancak eráj lomans 'nemcsak kenyérrel
él az ember' XVI. 334 [ val'ma stravtoz ravuzo suknaso
'das
fenster ist mit schwarzen zeugstücken bestreut' Aik. XII. 65 j
M. asié vethtqf pilnoi fossa
'der brunnen ist bedeckt mit
gehobelten brettern' AHL. 133 \ nej misaraso
jakavtin cja
mit rauschsilber habé ich ausgenáht' Aik. IX. 54 | kítej
taraco,
odéorakaj, mon nej veliija 'mit birkenásten, junges mánnchen,
bedeckte ich ihn 3 Aik. IX. 6 | M» i pirs páskidravé ozanda-ascijsa
'és a lakodalmas ház betellek vendégekkel' XVI. 364 |
peksén taraco
veska polard valize cmit lindenásten überháufte
sie den klemen ehemann 5 Aik. IX. 52 j most pátne cavoz góz
di az o, most etkne kUejaz smolaso
'a hídvégek kiverve szeggel,
a híd . . , & enyvezve szurokkal' V. 104 | son sel'vecénzé
ksif
nacni cmit ihren thránen benetzt sie die brote 5 Aik. IX. 14 | can•§aviú koctkeí, avakaj, seMed'p a c a s o m nardasa / cdas spinnengewebe, mütterchen, will ich mit meinem thránentuche abwischen!' Aik. IX. 202 | é ij as~ o potsodoz sen paksa. — menet
peX marto 'ezüsttel behintve kék mező. — az ég felleggel. PAAS.
Mordw. ChreBt. 1 | A m a g y a r b a n is találunk -ban, -ben ragos
eszközhatározót: E benyomást gondolattá érlelni s
szavakban
kifejteni czélja értekezésemnek. AB. Próz. 81.

3. Mó dh at á r oz ók.
Uca'l avard'i' cova vajgel'cé
'Utschalj weint mit einer
zarten stimme 5 Aik. IX. 92 | M. sastnijht tejn nat lomatnd
kurg snan-es
a ce nemzettség szájjal közelget hozzám' XVI.
353 | salava valc o kortamo e um mit geheimen worten zu
reden' Aik. IX. 152 | M. saz musij sonn t ij aj s a stand 'talál
cselekedni tiszti szerint' XVI. 368—369 | M a g y a r : Javait
osztotta vaktában
ORCZY KöltH. 132.

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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4. Á l l a p o t h a t á r o z ó .
moiobui mel'c(e)
a parco ton ascat Vielleicht befindest
du dich in einer schlechten stimmung' Aik. XII. 12 | mon sisem
godnéi sluzba'so
sluéin cich habé sieben jáhrchen im kriegsdienst gedient' Aik. IX. 100 | bojár avari maze íejief
turmaso
'dies schöne tochter einer bojarin ist im gefángniss' Aik. XII.
26 [ M. i saz musandsij sonn savasa,
tájfsa
i
ufadafsa
'és jővén találja üresen, megseperve és felékesítve' XVI. 348 |
c
M. i musandsijn sinn udijsa
és találá őket aluva' XVI. 372 j
Hasonlóan a f i n n b e n : talo on hyvassá künn oss a a ház jó
karban van' | mies on taudissa,
kuume e s sa caz ember
betegségben, lázban van | M a g y a r : Asszonysorban
van
már (férjhez ment) Nyr. IV. 323 | Egés z s égben
vagyunk
LevT. 119 | C s e r e m i s z (essivns): kE. s alda keste
kolos
'mint katona halt meg' KEGL CSM. 30.

5. C o m i t a t i v u s .
A társhatározók közé sorozhatjuk az inessivus-ragos (a.
lat. gen. qualitatisnak s a magyar m, -ü képzős melléknévnek
megfelelő) jelzőket: a se laikoht ejse samaj érit sisem
ftraso
M'eJcefez cin jener schlucht aber lebte eben der siebenköpfige
Mekeres' Aik. XII. 121 j M. sámelda tisamaz
fká-ponasa
c
uigirks darauf macht er uns zu hengsten von derselben
farbe' AHL. 98 | sast Savej lem se lómat cjöttek Savej nevű.
emberek' XXII. 455.
kud(a)
ava metga tutanok kitd'en povod'en ti s me s é,
kambraston pancton raksaso
Sverden wir nach der braut"werberin uns aufmachen mit angespannten pferden, mit gesattelten, gezáumten rossen Aik. IX. 112 | kaskava ardi bojár
baj aga so "in dem raume unter dem fussboden fáhrt ein
bojare mit einer glocke' Aik. XII. 34 | kavto al'an molivitt sci
c
userse
két bátyám menne éles fejszével V. 112 j onavaso
paraso,
bojár avaú tarkaso, sé storka
so, trojkas
o, icined'en carcavso, sere pecatan p aéaso cin einem brautwagen mit
einem zweigespann, auf dem platze einer bojarin, mit einem
sechsgespann, mit einem dreigespann (ist sie gekommen), unter
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«iner schöngeschmückten (?) brautwagendecke, mit einem vom
haupte bis zu den füssen hinabreichenden, schöngefárbten tuche'
Aik. IX. 150 | lisminen arst po kor s o, serebfannoj p otkov s o
lovaim futottak takaróval, ezüst patkóval' V. 104.
6. I d ő h a t á r o z ó k .
Inessivus-ragos időhatározó csak a MÁTÉ-evangélium for
dításában található.
M. sa vesa cezen éjszakán' XVI. 372 J M. i liéaz kolmace
c
éast
vakssa
és kimenvén három órakor XVI. 360 || C s e r e 
c
m i s z : nyK. tih fiosem sot ftosmo' i yod§st§
1808-ban történt'
RAM. 188 [ F i n n : hán kuoli seitsemankymmenen vuoden
iássd
c
ö meghalt hetven éves korában' J M a g y a r : A múlt é v b e n .
7. T r a n s l a t i v u s ,

praedicativus.

M. vad' ton af mastat tijmas fkava sajar aksas a, aí
c
ravéasa
mert te nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy
- feketévé tenni' XVI. 336—337 | a Un tijast sonn moda-kuds a
lomann-savijhtnen cés ti tettétek a latroknak barlangjává' XVI.
c
362 | M. i tijavij suftasa
és lesz fává' XVI. 350 | M. i kid
irvdjaj javf av aí lanks a %s valaki elbocsátottat vesz fele
c
ségül'XVI. 336 | M. klda kud-aziri lemd'az Veelzevulsa
ha a
gazdát hívták Belzebubnak' XVI. 344 j M. mes ton Umdasamak
párasa?
'miért mondasz engem jónak ?' XVI. 359 [ M. sas i
lemd'avij sa vasts veri modasa
mák tá sis c annakokáért hívat
tatott ez a mező a vér mezejének mind a mai napig' XVI. 374.
8. V é g h a t á r o z ó k .
M. af pfasat
tontsen dat vara cse a te fejedre ne esküd
jél' XVI. 336 | M. varaftan tonn arek skajsa
'kényszerítünk
téged az élő istenre' XVI. 373.
9. P a r t i t i v u s .
M. kapatnej
-e sa pálisna misajnd caz asztagokból a
felét eladom' V. 149 || M a g y a r : G giim öl c seih en hogy mi
is fejenként részesülhessünk. ZVON. Pred. I. 699 | Adjon mend
iövben
részét. HB. j Sem egy te szent tágidban
helyén marada. CzechC. 14.
15*
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X. A -sto,

-ste,

-sta

ragos határozók.

A) Ablativus.
1. H e l y h a t á r o z ók.
a) Határozószók.
N é v m á s i t ö v e k b ő l : M. mon valgin tosta
karuviykaich stieg darum von dórt nacb fHegen berab' AHL. 114 | M.
Duraks valks tosta
karuviyksa cder dummkopf ging deshalb
berab nach den fii egén' AHL. 110 [ M. mon tani fást a tujan
f
ich begebe micb nun von hier fórt' AHL. 100 | M. kosta
kundat? Voher fingat du?' AHL. 118 | nej kosto
sajik f nun, woher
du ihn genommen hast' Aik. IX. 74.
H a z u l r ó l , m e s s z i r ő l : M. soldava tumd kutsta
abetti
packedemá bradezen tes, iláts kenerema osu 'reggel elindultunk
hazulról, ebédre a testvéremhez érkeztünk, estére a városba
értünk' XIII. 130 \ son sáska v aststa
sas, konaska v a ststa
min samá % oly messziről jött, a mily messziről mi jöttünk'
XIII. 125.
f

b) Delativus.
c
M. valks kelasis kapat preásta
der fuehs kam vom
heuschober herab' AHL. 118 j lomon al asasta
kurok rudajs
c
valgat von einem fremden pferde fállst du bald in den.
c
kotb' Aik. XII. 78 | M. tfizarda son valgs panda prasta
mikor
ő leszállott a hegyről' XYI. 340 | M. kockajht li ko
zamarina sta vinagrad, ali karm ar avks sta mart ? 'szednek a
tövisről szőlőt vagy bojtorjánról figét?' XVI. 339.
Lanksta c-ról' névutóval: M. konat prajht azirsnan morksf
lanksta
'melyek hullnak uroknak asztaláról' XVI. 353 \ pil'ge
layksto
kerasamié 'man falit mich von den füssen durch
abschneiden Aik. XII. 27 | M. i mlzarda valgandst sin pandf.
lanksta,
margs tejst Jisuss kortaz cés mikor leszállottak volna
a hegyről, megparancsolá nékik Jézus, mondván' XVI. 356.
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c) Ablativus.
a soné prasto
piUks pali cvom kopf bis zu den füssen
aber brennt es' Aik. XII. 57 | Un pil'ksté
piras vaninka! Von
haupt bis zu den füssen (a mordvinban megfordítva: a lábtól
a fejig) besehauet sie!' Aik. IX. 144.
Névutók.
c

Vakssta -tól, -tői, mellől 5 : M. cerkavt vakssta
min
kudinken vaks ra templomtól a mi házunkig' V. 144 j M. kdékavt vakssta
"a zsák mellől5 XIII. 114.
c
Testa -tór : M. tona áfát t e sta saj "attól az öregtől jő'
XIII. 114.
d)
c

Elativus.

sas tavo P'iiérst^
es ist ein schwein von Piter (Petersburg) gekommen Aik. XII. 54, | lié kaskasto
combolkske cda
trat aus dem raume unter dem fussboden ein schneewieselchen
hervor' Aik. XII. 81 | M. lisis Fila kabaksta,
preants sudisi
Thilip kam aus dem kruge, verflucht sie selbst' AHL. 130 j
éirce kajs, vifcte
livíiz, kec(e) avard'i, kijakska kifnavtnii ces
wuchs in dem walde heran, man holté es aus dem walde, es
weint in der hand, man lásst es den boden entlang hüpfen
Aik. XII. 72 | M. pismar osista
kletkasta
vol'as mánts fein
staar ílog aus dem bauer aus der stadt' AHL. 119 | vére pelde
Moskuvsto,
alo pelde Kazán ste sluéban kine mafavksni
'fölülről Moszkvából, alulról Kazánból, [had-] szolgálatnak híre
j á r V. 109 | M. keskavsta
roz pdjari ca zsákból kihull a
TOZS5 V. 143 | M. Petráé liss v entssta
Téter kiszálla a hajó
ból' XVI. 352 | M. neská per ist a lihtezd ca méhesből elker
gette' V. 149 j targiz un dönt esto 'kihúzták az odúból V. 93.
T e s t r é s z e k : koda kiskart iuto fii a sto tuji ver cwenn
vom gliedende des hundes blut kommt' Aik. XII. 14 | Palagan
verstenze
sivellstenze,
püge mando ud'emstenze,
éizgemen
•éiéem sustav stonzo,
jakstefe verstenze
kolavt panan Von
Palaga's blut, fieisch von ihrem beinmark, von ihren siebenundsiebzieg gelenken, von ihrem rőten blute vertreibe ich die
behexung' Aik. XII. 126 | M. koda targams éardí bradtsen sel-
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mesta
"hogy a szálkát kivessed a te atyádfia szemébőr
XVI. 339.
Potsto "-ból, -bőF névutóval: koda pinetne targié penge
potsto
"amint a kutyák kihúzták a fatőkóből' V. 96.

%

Időhatározók.

i se skasto
mekij est sáksnok cs az időtől fogva nem jöttek5
V. 84 J M. i pickas stirets savak cassta
"és meggyógyúla az ő
leánya a szempillantástól fogva5 XVI. 353 | M. sembeú tan vamja
mon jomblasta
"mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva'
XVI. 359.
3.

Eredethatározók.

mon kaduviú andamos ieíasto
vejkine, avas tonzo skamunzo "én maradtam fiatal ember, atyától egyecske, az anyjától egy
maga' V. 101 [ M. a ar valsa, konats lisandij skajú
kurgsta
"hanem minden igével, mely származik Isten szájából' XVI.
334 j ruz satss suti asto "egy orosz született szukától' PAAS
Mordw. Chrest. 3.
T u d , k é r d e z , k é r , s z ó l : mon tonei alstasa, monc
konaú
ejste
a sodan "ich will dir das versprechen, wovon
ich selbst nicht weiss' Aik. IX. $0 \ ton tiedé p'fevnet Jcevhst'anok "dich fragen wir um rath 5 Aik. IX. 110 (a Kerté "kéztől*
névutóvá lett, szintúgy a p'fa "fő' is határozóragokkal) | isco vesan
proscenija p oké casto
baba sto, titasto
at'asto
"weiter
bitté ich um verzeihung die voreltern, die váter, die altér5 Aik.
XII. 1 | a sodan ete kardasto,
a sodan pifavto "nem ismerem
ez udvart, nem ismerem e kerítést5 V. 104.

4. Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
M . p o p o k s t a (v. popoké siste) saldatks tiená "papból (papságból) katonává tettem 5 XIII. 111 | M . al'áks vaststa
bajarks
arás "parasztból (paraszt helyből) úrrá lett 5 XIII. 111 [ M. robotnikesta
kupeceks arás "munkás (napszámos)-ból kereskedő lett5
XIII. 111 \nu£asto
mastuvan "föl bírom magamat a szükségből5 V. 99.
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5. P a r t i t i• v u s.
•

M. i joras pamirk
sta jarhtsams 'und wollte von den
brodkrumen essen5 AHL. 127 | a járcan ejstenze,
a simán, i
to iredan eich esse nicht davon, ieh trinke nicht (davon), und
dennoeh werde ieh betrunken' Aik. XII. 24 | M. tuda mintejnek vájnt esten
'adjatok nekünk a ti olajotokból' XVI. 369.
Jutksto 'közül' névutóval: a sado jutksto
kőelemek, a
kavto jutksto
varcinek, min poks rodnasto koekinek, min paro
rodnasto varcinek c nicht unter hundert habén wir sie ausgewáhlt,
nich unter zwei (hundert) habén wir sie ausersehen, unter der
grossen verwandschaft habén wir sie ausgewáhlt, unter der
guten verwandschaft habén wir ausersehen 3 Aik. IX. 118 |
M. alasatnen jotksta
kafta kockán 'a lovak közül kiválasztot
tam kettőt' XIII. 114 | M. coranetnen jotksta
konan konan
piksen 'a fiúk közül néhányat megvertem' XIII. 114 || F i n n :
vanhempi v eljistá
on laiskempi "az öregebb fitestvér lustább'.

B) Locativus.
1. H e l y h a t á r o z ó k .
a) Inessivus.
virste
meze a nejaéi Vas ist im walde, das man nicht
c
sieht' Aik. XII. 72 | zardo koreneze lovovi modasto
wenn
seine wurzeln in der erde gezáhlt werden' Aik. XII. 12.

2.

Időhatározók.
a) Határozőszók.

s este teste tujeze c dann komme es von dieser stelle' Aik.
XII. 14 | seste
sums'to vel'avtozo 'dann kehre sie mit geráusch
zurück' Aik. XII. 13 | M. son ancák e sta peli, mizarda loman
saj 'csak akkor fél, mikor idegen ember jő' XIII. 127—128
M. art á r a s t a otsazirt paW so wohlan sofőrt zum kaiser' AHL.
103 | M. kosta
kozal, est a semba skudnahnendi ceberel 'mikor
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gazdag volt,, akkor minden szegényeknek jó volt (jó
volt)' XIII. 127.

dolguk

b) Főnevek.
E j , n a p : M. kona vaste
kadninze, kona ciné kadninze
a mely éjjel elhagyta, a mely napon elhagyta5 V. 111 | vasiú
cisti
kajé polok packa caz első napon nőtt a lóczán keresztül'
V. 83 | omboce c%ste sajize atai omboce coranzo Andrejin 'am
anderen tagé nahm der alté seinen zweiten sohn Andrej' Aik.
XII. 93 | M. nedalá-sista
avatna ustiz kutsnen, kacams mol's
teinza 'am sonntage heizten die weiber ihre hütten, der rauch
stieg zu ihm empor' AHL. 110 | cisté
kanct kandUit 'táglich
tragst du ein bündel (uns als geschenk)' Aik. IX. 148 | M. nilice ée van inast a vei mólé tejst Jisuss ocu-lají langa '"az éj
szakának pedig negyedik részén méné hozzájuk Jézus a tenge
ren járván' XVI. 352 j M. kolmo sista
tisa c három nap alatt
megcsinálom' XIII. 115.
É v : omboce ijeste
noldasa 'im anderen jahre lasse ich
es heraustreten' Aik. XII. 31 | M. tsoras kolma kizista
tonats
Mer knabe lernte drei jahre' AHL. 97 | M. kid moli mekvasu
kolma kizlsta
moú sormanen ipksa cwer in drei jahren nach
meinen papieren hin und zurückgeht' AHL. 101 [ ka£noj
ijeste
veiíe éwhi cjedes jahr trinkt es wasser' Aik. XII. 34.
Ó r a : uj t'e skani
ejsté, ie porani toú ul'evel'd'ak, l'el'akaj,
kofazot sajen koéejkat cweh, um diese zeit, um diese stunde
háttest du, brüderchen, ein erworbenes weib, ein dir angemesfienes' Aik. IX. 218 | M. mon af kolma kizista,
a kolma
cassta
mekvasu, jakan mastlrizt i tusaind sormainen fich gehe
nicht in drei jahren, sondern in drei stunden in dein land
und hole die papiere' AHL. 101.
I d ő : mon uéokaja poks rodnan pinksté
zakón jalgam
kevksúisa/ Vohlan, ich will in gegenwart der grossen verwandschaft meinen ehelichen freund fragen!' Aik. IX. 212 j M. son
áncdk loman pinksta
peli cő csak akkor fél, ha ember van
itt (tkp. ember idejében fél)' XIII. 128 | M. mon nenga son
c
sodalind odpinkstenza
(v. od coraks pinkstenza)
én őt
ismertem még fiatal korában' XIII. 126.
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c) Igenevek.
M. s amstin
jaksamel "mikor jöttem, hideg volt' XIII.
120 | M. kálin kunáamsta
vetti pras "halfogás közben a vízbe
esett' XIII. 118 | M. tan ti emesta
sidesta sasents "mikor ezt
csináltam, gyakran jött' XIII. 127 | M. ervdj amstin
alázd
nengá ziv-el rmikor megnősültem, az atyám még életben volt"
XIII. 127.
3. M ó d h a t á r o z ó k

(melléknevekből).

jóvtak victe,
jovtak parste
"sprich gerade, sprich gut'
Aik. XII. 6 | il'ado moll bojkasto
! "geht nicht so rasch !' Aik.
IX. 170 [ tona kudon od'irva, sejecte
sukunaksni "es ist die
junge frau des dortigen hauses, sie verbeugt sich háufig5 Aik.
XII. 63 | ortazo pangóé kelejsté
kriskas Uefted'ez
séréjsté
%ar ihre pforte weit geöffnet, war der obere querbalken (der
pforte) hoch gekommen' Aik. IX. 14 \ ton a sínest é jakica, ton
v ad'rinesté
kortica "eine, die in weissen (reinen) (kleidern)
geht, eine, die hübsch redet' Aik. IX. 124.
Á l l a p o t h a t á r o z ó - f é l é k : moné pek ruduvin, avakaj,
<pek radusnasto
mon ascan cich selbst bin sehr froh geworden, ich befinde mich in einer fröhlichen stimmung 5 Aik. IX.
202 | a sin este síin nardiú, javavti tejter udcmnem "fehéren
mostam, törültem, osztottam, [én a] leány, az álmomat' V. 103.
T r a n s l a t i v u s - f é l ó k : td sufté s erista
kasis (kasís)
5
"ez a fa fölnőtt magasan XIII. 111 | M. pokardvsta
kerizd
f
kivágta gömbölyűre 5 XIII. 111.
P r a e d i c a t i v u s : aksasta
ndivi "fehérnek látszik'
XIII. 111.
X I . A -nek

ragos határozók.

Leggyakrabban párosával fordulnak elő (v. ö. STEUER NyK.
XX. 155. s köv. 1.): mujize tejterinze krumbranek
ergenek
^megtalálta a leányát kagylóstul, gyöngyöstül' V. 09 | M. sufta
tar adnék
lop anek (-neg) "a fa ágastul levelestül5 XIII. 112 |
M. sevezd pr e anek
tolg anek
"megette fejestül, tollastuF
XIII. 112 | son seúd'ak nittée alasanek,
nur donek,
lenge
nek "verschluckte auch diesen sammt pferd, schlitten und bast-
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bündeln' Aik. XII. 106 | M. aksa tismdús an§k puiSú
pandSzúdk, an§k soiSn kambrazúdk
'fehér paripa kész zablástul
(állítva zablástul), kész (kötve) nyergestül' PAAS. Mordw. Chrest.
51 | M. vazneg
asci 'sapkában (sapka a fejében) áll' XIII.
112 \ p anarneg
vetti pras 'ingben esett a vízbe' XIII. 112 [
M. te panaré stamanék
meznek
kolmo valft tii 'ez az ing
varrásostul mindenestül három rubelbe került' V. 143 | vaj%vaj ! meri, paksaso ton melka skotinat vanomstonok, menel'ste
Pazoú tolozo pras da skotinat vese vanicanek
meznek
pultinze 'jaj, jaj úgymond, a mezőn a te aprómarháidat őriztünkkor az égből leesett (lecsapott) az Isten tüze és marháidat mind
őröstül mistül elégette' XIX. 90 | kudos longads da ejdet-kaksot
sluganek
meznek merkaz merkinze! ca ház leomlott és gyer
mekeidet szolgástul mistül összezúzta!' XIX. 91.
FEHÉR GÉZA.

Zűrjén szövegek.
(Harmadik közlemény.)

II. Szíszolai

nyelvjárás.

18. petuk
da
iz-ki.
1. ol§-vjIe petuk. petuktyn sarai doras iz-ki em. bariííika
izni voas. petuk piras kerkaas. barinika iz-kise pisjedas. séssa petuk
petas — iz-kiis abi. vetísas da v§(isas da vgtas, iz-kise mird'd'as.
voas da bara sarai doras tuvjalas. séssa bara barinika izni voas.
petuk piras. barinika bara iz-kis§ pisjgdas. petuk bara v§tísas da
vgtas. iz-kis§ mird'd'as. vajas da bara sarai doras tuvjalas.
bara koimgdié barinika voas izni. bara iz-ki pisj§das. petuk
v§tíéas da vetísas. os pánid suras. oslis juualas : atenid barinika

18. A k a k a s é s a m a l o m k ő .
1. El-van egy kakas. A kakasnak a szín mellett egy malom
köve van. Egy úri nő jön őrölni. A kakas bemegy a házba.
Az asszony ellopja a malomkövet. Ezután kijön a kakas, —
a malomköve nincs meg. Utána ered és üldözi és utóiéri, el
ragadja a malomkövét. Megjön és megint a szín mellé erősíti
oda. Azután megint jön az asszony őrölni. A kakas bemegy.
Az asszony megint ellopja a malomkövét. A kakas megint üldözi
és utóiéri. Elragadja a malomkövét. (Vissza)hozza és megint a
szín mellé erősíti oda.
Megint harmadszor jön az asszony őrölni. Megint ellopja a
malomkövet. A kakas üldözi meg üldözi. Szembe találkozik egy
medvével (tkp. szembe akad egy medve). A medvétől kérdezi:
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ez pánid surh) — «ez.» — «osangi, osangi! on-g menim ruskug
pir?)> — apira.r>
petuk vgtíéas da vgttsas. kejin pánid suras. nkgjinangi, kgjinangi! on-e menam ruskue pirh) — «pira.»
2. petuk vgitsas da veíísas. barinikalgn kerkais voiis. kik
gsin kostas puksas. nkekeru'kkul barinika, vai iz-Mh
barinika
suuas: «tajg pg kolg kartaad jgrtni.»
ééssa kartaas jgrtanis. nos da kgjin,petg, stav mgssg sojg!»
askinas vidlanis, nemsa mgs obi. «tajgs tai ng vev-stajaad
kolg jgrtni, med zuralanis da kulas.» aski najg Uéiíéanis da nemsa
vgv abi. os da kgjin sojanis. «tajgs tat pg kolg iZ-gidad jgrtni,
med tal'alanis da kulas.» askinas Uéiíéanis da nemsa iz abi.
«tajgs tai pg esmgsg kolg jertni, med pgdas.»
esmesas jgrtanis. petuk suuas: nos da kgjin, petg, stav vasé
jug!» askinas léd'ésavis da nemsa va abi. «tajgs tai pg kolg i^zasstogjas pitskad kolg jertni da gztin%h
«Nem találkoztál az asszonnyal?)) — «Nem.» — «Medvécském,
medvécském! Nem mész-e be a hasamba?» — «Bemegyek».
A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Szembe jön egy
farkas. «Farkaskám, farkaskám! Nem mész-e be a hasamba ?» —
«Bemegyek.»
2. A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Jött az asszonynak a háza. Két ablak közé ül. «Kukorikú! Asszony, add ide
a malomkövet! Az asszony azt mondja: «Ezt az istállóba kell
behajtani.))
Erre behajtják az istállóba. «Medve és farkas, jöjjetek ki,
egyétek meg a teheneket mind!»
Másnap megnézik, nincs ott semmiféle tehén. «Ezt bizony a
lóistállóba kell bezárni, hadd rúgják meg, ós haljon meg.» Másnap
fölkelnek, és egy ló sincsen. A medve meg a farkas megették (tkp.
megeszik). «Ezt bizony a juhakolba kell bezárni, hadd tapossák
össze, és meghal.» Másnap fölkelnek, és egyáltalában nincsen juh.
«Ezt a kútba kell bezárni, hadd fulladjon meg.»
Bezárják a kútba. A kakas mondja: «Medve meg farkas,
jöjjetek ki, igyátok meg az egész vizet!» Másnap lemennek, és
nincs ott semmi víz. «Ezt bizony szalmakazalba kell bezárni
és felgyújtani!))
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petukes j§rtanis. peták snuas: aos da kejin, pet§, sitanjaséid
vajaste le d'ég.9 os da kejin vqjassg letdzanis. askinas léd'zsanis.
. i dzas-stog obi soiUem. petuk kajas da barinika-kik-§sin kostas
puksas. «kikiru'kkuf barinika, vai iz-ki J'» — «na,r£suHt§m, teié—•
tale — on min.»
petuk kokistas iz-ki da munas. §ni olgnis-vilgnis.
A kakast (oda) bezárják. A kakas mondja: «Medve meg
farkas, jöjjetek ki, eresszétek ki a vizet a farotokból.» A medve
meg a farkas kieresztik a vizet. Másnap lemennek. A szalmakazal
nem égett el. A kakas fölmegy és az asszonynak két ablaka közé
ül. «Ktikorikú! Asszony, add ide a malomkövet!» — • «Nesze, bélnélküli, tetőled -— úgy látszik — nem szabadul meg az ember.»
A kakas fölcsípi a malomkövet és elmegy. Most élnek-vannak.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét TpEBa falvában (1. FOKOS 114)
jegyezte föl C z e m b e r és «IIeTyK ,a;a ÍSKÍ» ez. alatt közölte
orosz átírással, fordítás nélkül a már előbbi gyűjteményemben
(a 61. lapon) említett KOMÍ MOfi^aH KbiBTbae ez. kis füzetében.
Az ebből a füzetből való szövegeket természetesen nem Czembernek az átírása szerint közlöm; ez t. i. sokszor nem pontos,
gyakran következetlen és sajtóhibáktól sem ment. A szövegeket
uszt'sziszolszki tartózkodásom alatt Czember kiejtése szerint írtam
át (ós vele fordítottam le). Világos, hogy Czember, bár — mint
már a bevezetésben említettük — idejének nagy részét a Sziszola
vidékén tölti, viesegdai születésű lévén, az eltérő alakok egy
részét a v i e s e g d a i nyelvjárás szerint ejti. így tehát ezekbe
a szövegekbe sziszolai alakok mellé viesegdai alakok is kerültek
(1. FOKOS 2).

1. barinika kapuira' | v§tas HaroHHTT,'; az orosz kiadásban
sajtóhibával megint v§tíéas van J tuvjalas cnpnKOJiOTiiT'L\
2. esin, §éiú, V. §§in \ kekeru'kku v.kikiru'kku | séssav.éssa;
az orosz kiadásban 9cca van. Füzetének előszavában erről a szóról
Czember a következőket írja: se(Uem kivjas: «eecn» . . . suueni
una nogen; kodi suue: «ceca», kodi «cí>9ea», kodi «ci>9cea». me
giia vek et-kodra — «ceca». UdWini se^sem kivjas
poze'kodli
kiflii okota. roféen ved gizeni ze «Koro, ero, o^HOro», a liddeni:
c
«KOBO, eso, O^HOBO)). Az olyan szavakat: eeefl sokféleképpen
mondják; ki «ceca» (éééa)i
mond, ki «d>9CJi» (sésa)-t, ki
«ci>3cca» (séééa)-i. Én mindig egyféleképpen írom «ceca».
Olvasni az olyan szavakat tetszés szerint lehet (tkp. kinek
ahogy tetszik). Hiszen az oroszban is «Koro, ero, o,a,Horo»-t
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írnak, de «KOBO, eBO, o,n;HOBO»-t olvasnak.5 | nemsa 'COBOEM'L, He
O^HOÍÍ5- | zuralanis ^aniHÖyTT.' | gsmgs, gémes, V. gsmgs, jukmgs j
UuUgm c6e3KHmeiHHH' (pyraTejiBHO f tal§ = tidalg CBH^;HO, ,a;ojrJKHO 6biTB.5

19.
t'éoja-voka.
1. vaign olis-vilis krésídnin. nalgn vglisni nil da pi. sibgrin batis kuli; régid i mamis kidi. üsoja-voka iféetgn kol'ini.
olmgd'Uisni kikgn. mii ndnid vgli, sojisni. kor-ke údnid biri, a
kingmid sumale. naja ad'd'éivlisni, mii mamid piz vailivlis kumié.
munisni kumg nán koréni, a kumsid ningm ez sur, tol'kg giik
dnkits-tué éuri. mgdisni bgr íerkag munni, no tui vilad dnkiti-tuétg
uskedisni. korsisni, koréisni, ez sur. pirisni íerkag, soiteg i uMsni.
asilin íséUsisni, bar a koréni medisni dnkits-tus. kor sefísg
voiisni, ánkits-tusid UuZgma i bidmgma jen-veltg. naja dnkitsggris kuéa jen-veltg kaini kutisni. kor voiisni jen-veltas, (erka-tor
em. (erkaad i pirisni, a seni éintem kozol ize pu-iz-kign. izas,
izas da riz surttas. a naja íilk-űtk sergktasni, ki fái tai poliggn

19. A t e s t v é r e k ( t k p . n ő v é r - f i v é r ) .
1. Eégen élt-volt egy parasztember. Nekik egy leányuk és
egy fiuk volt. Azután meghalt az apjuk; csakhamar az anyjuk
is meghalt. A testvérek kicsinyekül maradtak. Elkezdtek élni
ketten. A mi kenyerük volt, megették. Egyszer elfogyott a kenye
rük, ők meg éhesek. Ők látták volt, hogy az anyjuk lisztet bozogatott a magtárból. Elmentek a magtárba kenyeret keresni,azonban a magtárban semmit sem találtak (tkp. a magtárból
semmi se akadt), csak egy borsószem akadt. Visszafelé indultak
(tkp. indultak menni) a házba, de az úton leejtették a borsó. szemet. Keresték, keresték, nem került meg. Bementek a házba,
és a nélkül hogy ettek volna, megháltak.
Eeggel fölkeltek, megint elindultak a borsószemet meg
keresni. Amikor odajöttek, a borsószem (már) kinőtt és az égig
nőtt fel. Ok a borsó szárán végig elkezdtek az égbe mászni.
Amikor az égbe jutottak, (ott) egy kis házacska van. A házba
be is mentek, ott meg egy vak kecskebak fából való malom
kővel őröl. Őröl, őröl és hangosan durrant. Ők meg halkan
vihognak, ahogyan a gyerekek nevetnek, mikor félnek, a kecske-
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Métád' seralgni, a kozol i kilas. «a kod-ke em tan*, davai timalasgn korsni, kitd'zi sintgmjas korimi. no naja oz surni ti ule.
ggggr-voasni da pirasni girjas. sije girjaste malalas, a pitstg oz
vidli. oz i surni. kozol é§vzas i suu§: «p§rié petidli pir ka£it'ts§.»
2. bara puksas Murka vilad i iz-ki medas berg§dlini. berg§dlas, berg§dlas da riz surttas, a Métád' űtk-iilk
sergktasni.
kozol bara kilas, kod-k§ em, izni dugdas, kutas maláéni g§g§r.
malásas da bara oz surni. sk§rmas kozol aslas vil§ i snue: «perisman da jgiman i pétid p§rjal§».
bara pukse izni. (vazen stav mortjas olisni as iz§men, sojisni
as izem ndn.) kozol izas, izas da riz sarttas. Métád' ütk-titk
sergktasni. kozol dugdas izni i suu§: «kod-k§ em.y> korsni mgdas,
gir-dorad kut'Misas i vokid sure kirimad kozolli. a Mojis b§rdni :
«en verzgd vokes§», a' kozol radl§, mii kiken. suu§.- «íi kiken,
mil'a en siás§? meamis pisjini oz poz, ne-kod oz vermi*.
bak azonban meghallja: «De itt van valaki.» Nosza elkezdett
tapogatódzva keresni, ahogyan a vakok keresnek. De ők nem
kerülnek a keze alá. Észreveszik és bemennek a mozsárba.
0 megtapogatja a mozsarat, de a belsejét nem vizsgálja meg. Nem
is találja meg őket (tkp. nem is kerülnek meg). A kecskebak kiköp
és mondja: «Az öreg fül mindig képzelődik (mindig hall vmit)».
2. Megint leül a tuskóra és kezdi a malomkövet forgatni.
Forgatja, forgatja és durrant egyet, a gyerekek meg halkan el
nevetik magukat. A kecskebak megint hallja, valaki van (ott),
abbahagyja az őrlést, elkezd köröskörül tapogatódzni. Tapoga
tódzik és megint nem kerülnek meg. Megharagszik a kecskebak
saját magára és mondja: ((Megvénülsz és elveszted az eszedet,
és a füled megcsal.»
Megint leül őrölni. (Eégen az emberek mind a maguk
-öröltjén éltek, maguk őrölte gabonát ettek.) A kecskebak
őröl, őröl és eldurrantja magát. A gyerekek halkan vihognak.
A kecskebak abbahagyja az őrlést és mondja: «Valaki van (itt).»
Elkezd keresni, belefogódzik a mozsár szélébe, és a fiútestvér
a kecskebak kezébe kerül. A leánytestvér pedig (elkezd) sirni:
«Ne bántsd a fivéremet», a kecskebak meg örül, hogy ketten
(vannak). Mondja: «Ti ketten, miért nem feleltetek? Éntőlem
nem lehet megszökni, senki se bír.»

228

FOKOS DÁVID.

3 . sintem koéol isétádgs nuiis paíé dorg. pafóis vo§ gor-ser
vije. opajsis vaimem, 'abu?» Uélád suueni: «gor-ser vi]inr>.
koéol nán-pezalan zir boste i suue: uvode zir vilas, me
tiianes paj.se éujai>. naja zir v%le sultasni i kirimjasnas Uelaas
pikseni. koéol ziren kesje suini, no oz vermi, koéol suue: «en
tad'z, a vodni kolei).
naja berged'Uasni misnas i kutíéisasni koéolli jursias. kozul
skei'mas, zir vilié tojiétas i ajéis vodas, suue: <(tatd'M kolei).
bidsen nuéedUas, kirimjas topedas, lantas, a Uoja-voka zj/r voroped bostasni i koéoles pafée sujasni. koéol suue: «en mene suje !»
a Uélád koéoles pajse sujisni, paU-vom tupkasni, pottsen pikasnir
dor gegerse éojen mavtasni.
koéol paféin dir mii-ke gorzas, a tsig Uélád' mii sure sojasni-juasni i onme useni. kor sadniasni, paj'sis va pete. naja va

3. A vak kecskebak a kemenczéhez vitte a gyerekeket.
A kemenczébe rakott fa félig elégett. «A kemencze átfűlt, vagy
sem?)) A gyerekek mondják: «Félig.»
A kecskebak fogja a kenyérsütő lapátot és szól: ((Feküd
jetek rá a lapátra, én beleduglak benneteket a kemenczébe.*)
Ők ráállnak a lapátra és kezükkel nekitámaszkodnak a kemencze
elejének. A kecskebak be akarja őket tuszkolni a lapáttal, de
nem bírja. A kecskebak mondja: «Ne így, hanem le kell feküd
nötök.))
Ok visszafelé (tkp. háttal) fordulnak és belekapaszkodnak
a kecskebak hajába. A kecskebak megharagszik, lelöki (őket)
a lapátról és maga fekszik rá, mondja: «így kell.» Egészen
kinyújtózkodik, kezét magához szorítja, megnyugszik (nyugodtan
fekszik), a testvérek azonban nyelénél fogják a lapátot és bele
tuszkolják a kecskebakot a kemenczébe. A kecskebak mondja:
«Ne tegyetek be engem!» A gyerekek azonban beletették a
kecskebakot a kemenczébe, a kemencze nyílását elzárják, egy
rúddal megtámasztják, (a kemencze ajtajának) szélét köröskörül
agyaggal kenik be.
A kecskebak a kemenczében sokáig kiabál valamit, az éhes
gyerekek meg esznek-isznak, a mit találnak, és álomba merülnek.
A mikor fölébrednek, a kemenczéböl víz jön ki. Ők a víz alá
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altad puktasni peísa, vaid pel'saad sukmis. kor peUsaid tiris, petkedisni kume, a aénis ovmed'Uisni kozol-íerkain.
4. mijets dir olisni, kod tede, a eükié vokid petis kume i
dir ez pir. Uojid suue: «mii-ne dir oz pir, petala, vidla.v petálas, vidlas, a vok pidti'i i(dzid sera me£ kumin. sije petema da
koéol-goste iéunistema i mei loema. ísoi suue: «mii-ne loiin? /»
me2 veiké kesje süni, a petis «ba.»
t'soi pondis berdni. berdis, berdis i etnas olmed'Uis, a meées
sobdi-jertede éujis, sen verde, a kerkain etnas ole. kor-ke, mem
régid vistalni, a ki(tsem-ke tom mórt voiis i etlain olmed'Uisni i
bura kutisni ölni gozja, meda medes jona radeitisni. lunnas etikis
vetle pes keralni, a medis gort-ole. kidz vére munas, sek lökte
sis-getir gort-olié diné. eükié i medis, a koimedié voasni kiken,
kutasni getirse da kertalasni i vae sujasni. a sis-getir aésis nilse
kol'as i aféis munas.
egy kádat tesznek, a víz a kádban megsűrűsödött A mikor a
kád megtelt, kivitték a magtárba, ök maguk meg elkezdtek élni
a kecskebak házában.
4. Mennyi ideig éltek, ki tudja, de egyszer a fiútestvér
kiment a magtárba és sokáig nem jött be. A leánytestvér
mondja: «Ugyan mit nem jön be sokáig, kimegyek, megnézem.»
Kimegy, megnézi, hát a fiútestvére helyett egy nagy tarka kos
van a magtárban. Az (a fiútestvér) kiment és megkóstolta az
ujjával a kecskebak zsírját és kossá lett. A leánytestvér mondja:
«Mivé lettél?!» A kos szeretne szólni, de csak «bé» jött ki
(a száján).
A leánytestvér elkezdett sírni. Sírt, sírt és egyedül kezdett
élni, a kost meg a búzahambárba tette, ott eteti, a házban
meg egyedül él. Valamikor, énnekem elbeszélnem gyorsan megy
tkp. nekem elmondani hamar), hát jött valami fiatal ember és
együtt kezdtek élni és jól kezdtek élni mint házaspár, egymást
nagyon szerették. Nappal az egyik fát vágni jár, a másik meg
otthon marad. A mint (a férj) az erdőbe megy, akkor egy
csavargó felesége jön az otthon ülőhöz. Egyszer és másodszor,
harmadszor azonban ketten jönnek, megfogják a feleséget és
megkötözik ós a folyóba (tkp. vízbe) teszik. A csavargó felesége
meg ott hagyja a saját leányát és maga elmegy.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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5. ritin veres voas gorte, jona mufáema. kor kutasni éoini,
suue getirisli: «mil'a ne tenad kilid iéuklah) — «me ta-lun pa
rféié peé jel panisti i kii soUéis.»
voi uzasni, asilin Uéűéasni, veres bar a vére mune. a éisgetir lökte nil dőre i suue nilli: «te bura ól, me tene bura indi.
a mü'a-ke jona meZid bakse? en-emei verd, juktalh) — «me
eéke verdi i juktali, oz éoi, oz ju, a bakse, tidale gaztem t'éoiéid.
pira da mene íukale.v — nte vot mii v§ié. veresid voas da tsekti
naiékini, su: rmem jona kole mei-jái, nomsdéa\ te i minan. a
eni bőét da petked d'idad. bert'i veresid voas da su: cmezid pe
sobdite jona tataié i me petkedi d'ide. med veéke oz omel'fósi, kole
naiékini.»
6. sis-getir ritja vilin gorte munis, a veres veris gorte voe.
kerka dőre matedíée i kile, jona mez bakse didin, sultas i senze:
«mii menam getirli ta-lun loema, meées d'ide éujema. ajéis véli
5. Este hazajön a férj, nagyon elfáradt. A mikor elkez
denek enni, (így) szól a feleségéhez : «Miért beszélsz érthetetlenül
ftkp. ugyan miért ferde a nyelved) ?» — «Én ma egy kanál
orró tejet ittam a kemenczéböl és megégettem a nyelvemet
(tkp. megégett a nyelvem).»
Éjjel meghálnak, reggel fölkelnek, a férj megint az erdőbe
megy. A csavargó felesége meg odajön a leányhoz és mondja
a leánynak: «Te élj jól, ón téged jól elhelyeztelek. De miért
béget a kosod (oly) erősen? Talán nem etetted, itattad?» —
«Én etettem meg itattam volna, (de) nem eszik, nem iszik,
lianem béget, úgy látszik bánkódik a nővére után. Bemegyek
és ő döfköd engem.» — «Nézd, te mit tégy. Megjön a férjed és
mondd meg neki, hogy vágja le, mondjad: 'Nekem nagyon kell
koshús, megkívántam (mint a terhes asszony).5 Te meg is
szabadulsz (tőle). Most azonban fogjad ós vidd ki a juhakolba.
Azután megjön a férjed és mondjad: CA kos nagyon össze
tapossa a búzát, és én kivittem a juhakolba. Nehogy lefogyjon,
le kell vágni'.»
6. A csavargó felesége estefelé hazament, a férj meg haza
jön az erdőből. A házhoz közeledik és hallja, a kos nagyon
béget a juhakolban. Megáll és csodálkozik: «Mi lett ma az én
feleségemmel (tkp.-nek), a kost a juhakolba zárta. 0 maga mon-
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suue: *mezis ménam vok\ mijis-ke jona skermema, tidale, abi i
verdema-juktalema, jona bakse.it kerkae pire, a getir et'ik tor
éibite, med tor kiéid uékede, jona skerale, suue: «úinem puni,
tsig olame, a me£es tsegede, nat'ékini oz list.»
veres yi^zede, mii telkis getirlen vosema, ninem oz su i
vodas űzni. kor-ke asilin téétíée, bostas purt, zudjale, mez nat's
kini. i getir Uétíse, suue veresli: «bobé! me£t§ natéki i em!
menam jona dul' pete meZ-jái vilas, me nomsása.»
7. gozja peteni mei naíékini, a mez mort-moz suue: «mene
ta-lun en-na naiéke, mene led'zle, vernéi évet vi^zedla, vei turun
jirista, mijéa vasé juista.it
vezen petas i munas kittéi-ke. naja gozja kok-tui kuza
vetíéasni i mezes ad'dzasni: va-dorié pelsa tukale. getiris suue:
«lok, berged'i'éam gorte, med l'ukalas, ritnas voas gorte.v a veresis
kotertas pel'sa doras, asikse t'seren setas, peVsaid tiéée, a pitskas

dogatta: CA kos az én fiútestvérem'. Valamiért nagyon megharagudott, úgy látszik, nem. is etette-itatta, nagyon béget.»
Bemegy a házba, az asszony meg az egyik holmit ledobja, a
másik holmit kiejti a kezéből, nagyon haragszik, mondja:
«Nincs mit főzni, éhesen élünk, de a kost hizlalja, nem meri
levágni.»
A férj látja, hogy feleségének elment (tkp. elveszett) az
esze, nem szól semmit se és lefekszik aludni. Valamikor reggel
fölkel, egy kést fog, köszörüli, hogy levágja (tkp. levágni) a kost.
A felesége is fölkel, mondja a férjének: «Drágám! Vágd le
a kost, és megvan! Nekem nagyon folyik a nyálam koshúsra,
én nagyon megkívántam.))
7. A házaspár kimegy a kost levágni, a kos azonban
ember módjára szól: «Még ma ne öljetek meg engem, eressze
tek el engem, megnézem a szabad világot, zöld füvet tépek,
szép vizéből iszom kicsit.»
Közbül kimegy és megy valahová. Ok ketten (tkp. ők,
a házaspár) nyomon követik és látják a kost: a folyó mellett
egy hordót döfköd. A felesége mondja: «Gyere, térjünk haza,
hadd döfködje, este hazajön.)* A férj azonban odaszalad a hordó
hoz, fejszével levágja az abroncsát, a hordó szétesik, a belsejében
16*
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aslas getiris vek-na lovja. veres povzas. kor getiris vistalas, vel'is
geger-voas, mii silis getires ve£ema sis-getir. sis-getirlis nilse
kutisni da kertalisni ütem isdn-be&e, iiánli kokas inme i jondzika
t'suéje, settsema isuzjas, bidsen lijasid torjalas.
8. aski asilin sis-getir sija tujed nil orde medas. tui vilii
sur§ étik kok-pel. «taj§ kei nua nileli kokol'uka vilas.» a kokis
suue: «taje ved menam iéo£ kok-juranei.i) sis-getir kilas settsem
kiljas, bokas selistas: auf isudíiise, kaéiiiise!»
bara votd'ée mune. et'ik üis síire. «taje kei nileli nua kuran
vilas.v a iiis suue: «taje ved menam isoé ii-podanei.» sis-getir
bara selistas: «ul isud'iiiée, kaéiitíse!'*
bara medas. ne-ile munas i jur-isasais sure. «taje kei nileli
nua sid-bekar vilas». a jur-isasa suue: ataje ved menam jurisasaanei.)) sis-getir kile se(tsem k%ljas i éeliste: «u I isudíiise,
kaéiiiise /»

meg az ő felesége még mindig él (tkp. eleven). A férj meg
ijed. A mikor a felesége elbeszéli, csak akkor érti meg, hogy
az ő feleségét kicserélte a csavargó felesége. A csavargó felesé
gének a leányát megfogták és odakötötték egy még be nem fogott
csikó farkához, odaütődik a csikó lábához és (ez) erősen (tkp.
erösebben) kirúg, úgy megrúgja, az összes csontjai szétválnak,
8. Másnap reggel a csavargó felesége azon az úton leá
nyához indul. Az úton talál egy féllábat. «Ezt akár elviszem a
leányomnak szénvonónak.» A láb azonban mondja: «Hiszen ez
az én fürge lábfejecském.» A csavargó felesége hallja ezeket a
(tkp. az ilyen) szavakat, félre köp: «Juj! Képzelődöm, rémeket
látok!»
Megint előre megy. Az egyik kezét találja. «Ezt elviszem
akár a leányomnak gereblyének.» De a kéz vígy) szól: «Hiszen
ez az én fürge kezecském.)) A csavargó felesége megint kiköp t
«Juj! Képzelődöm, rémeket látok!»
Megint elindul. Nem megy messzire és a koponyát találja.
«Ezt elviszem akár a leányomnak leveses csészének.)) De a
koponya mondja: «Hiszen ez az én koponyácskám.» A csavargó
felesége hallja ezeket (tkp. az ilyen) szavakat és kiköp: «Juj t
Képzelődöm, rémeket látok.»
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bara medis i voiis (erka dőre. kirimas vajé ti, kok da juríéaéa. terkae pire i pirig kosti kutasni da bara kertalasni
titem
tián-be&e i sija-Ée tui kuza
veskedasni.
si-berin sis getires oz nin killini, mii siked loe, i titem fsán
•oz berg§dt'si. a naja gozja i mez eni oleni-vileni,
Uak-Uinen
tsináseni i sir-bien bidseni. me esken eg addzil, da mukedis
vistaleni.

Megint elindult és odaért a házhoz. Kezében hozza a kezet,
l á b a t és koponyát. Bemegy a házba és mialatt bemegy, meg
fogják és szintén (tkp. megint) odakötik egy még be n e m fogott
csikó farkához és ugyanazon az u t ó n indítják el.
Azután m á r n e m hallják a csavargó feleségét, (hogy) m i
történik vele, és a még be n e m fogott csikó n e m tér vissza.
Ok meg, a házaspár és a kos, most élnek-vannak, gomba-füsttel
füstölnek és egér-tüzzel gyújtogatnak. É n n e m l á t t a m ugyan,
d e mások beszélik.
J e g y z e t e k : E z t a mesét egy K n ő p a falvából való e m b e r
jegyezte föl OŐBa^eBO falvában és így közölte C z e m b e r r e l .
(Knőpa a s z i s z o l a i nyelvjárásterülethez tartozik, míg O Ő B aieBO Knőpa-tól délre a L u z a folyó mellett fekszik). A mesé
b e n rendesen i-s alakokat^ látunk, a z o n b a n v-s alakkal is talál
kozunk (ovm§dfsisni
3). Éppígy n e m következetes az' e, i előtt
a i (1. a- 15. meséhez tartozó jegyzeteket) h a s z n á l a t a ípl. terkae
1, kerkain 4). A mesét Czember "^oa-BOKa cz. alatt közölte KOMÍ
M0íí,naH KHBIÜC cz. füzetében (11 — 1 4 . 1.).
1. ndnid, kinemid, mamid 2. szem. determinatio | téuí§ma
i bidm§ma c3apo,a;HJiacB H BLipocna' | geris fCTe6eJiB5 | pu-iz-kien
c
^epeBRHHbiMB aíepHOBOMB5 j riz surttas
co SBVKOMB rizl n e p 5
neTB | tiXk-iilk a visszafojtott halk vihogást utánozza | pir kaMtíé§ cBce Ka^eTca 5 .
2. Uurka < or. qypita | kirimad 2. szem. determinatio.
3 . pajsis
vo§ gor-s§r vij§ C BB neTCE ^poBa cropBJiH Ha
nojioBHHy, HCTonHJiacB Ha nojiOBimy (a kemenczébe rakott fa
félig elégett) 5 , viszont gor-tir c a kemenczébe egyszerre r a k o t t
összes fa 5 : §tik gor-tir lomtisni c pa3B ,npoBa nojioíKHJiH B B nojiayio neiKy 5 (vö. or. ne^B 'kemencze, . . . . ; egy égetés, egy
kemencze, egy sütet (mennyit egyszerre beteszek a kemenczébe) 5
MITRÁK, orosz—magyar szótár) | tí§la < or. qejio ( c nepe^,Haa
qacTB nera 5 ) j bergediéasni misnas 'nepeBepHyTca sa^oMB 5 [ petsa
c
Ka,2,Ka, yniaTB 5 .
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4 . mijeié dir cHa CKOJILKO ^OJiro, CKOJIBKO ^ o a r o ' ; vö. mijgté mintin 'mennyit fizettél5 ? ] sobdi-j§rtedg CKÍ> nmeHH^HOMy
3aKpoMy5 | sis ' ő t a L i t , 6po,a;ara = .
5 . panisti xjieÖHyjia; k a n a l a z t a m , h ö r p i n t e t t e m ' | bura indi
(indi, 1. FOKOS 132) eHa x o p o m e e M£CTO nOM^cTHjra, yica3ajia
TeŐli x o p . MÍJCTO5 | nomsdsa cocoóeHHO 3axOTÍJjioci>, asun, Őy^To
3aŐepeMeHfcia5 | d'id (V. gid) 'oB^apHa 5 (A g: d' viszonyához vö.
a k: £ viszonyát).
7 . v§tn§i évet < or. BOJH.HHÍÍ CB£TT> | ve£§n petas 'iioK^y
HHMH BHf.neTt' vö. vez§n loiisni
'kikerülték egymást, n e m
találkoztak 5 | ki(téi-k§ a V. nyelvjárásban is előfordul | veiégma
'oÖopoTHJia, 3aMÍHHJia5 1. FUCHS, K S Z . X I I . 2 5 7 — 8 | ütem Uán
c
Het3ateHHHfi, HCfesatajiBiH jKepeőeirt' (vö. magy. nem kezes) |
lijasid torjalas 'KOCTH pa3CHnjuoTca, oT^ljjinjiHCb5.
8 . tíud'i{(é§, kaéíitíég
qy^HTca, KaiKeTCH, MepeuqiTCfl5 f
jur-Uasa 'rojiOBHaa qania, qamica 5 j tsak-tsinen tsinds§ni i sir-bien
biás§ni

'rpnŐHHMT. ^ H M O M I .

.HHMHTCH

H

MHDIHHBIMT.

orHeM^

saacHraiOTi)'.
20.

vit

íéoja-voka.

1. vazen olis-vilis gozja. nalen véli notpi da eii niv. mamisbat'is kulini. mamse paüé-vodz ulas dzebinis. baiis kuli, iz-ki ulas
d'zebinis. ééééa ni ja meded'Uinis tűje. muninis,
ezié-kidz
loktis.
«me-pe tatíse, musa sorséi, musa vokjas, kaja», suiis itdzid vok.
sije seUée kajis. eziéte lefáis,
lefáis.
lédzéini kutis,
ser-vijas
voiis, ééééa éibdis. ééééa gorzinis, gorzinis. ééééa sijes kol'anis.
munasni
vo^ze.
zarni-kid'z
loktas. med vok kutas
süni:
«me-p§ tatíée kaila, zarnise le(dzista.n ijéet vokjas da soté suasni:

20. Az

öt

testvér.

1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik négy fiuk és egy
leányuk volt. A szülők meghaltak. Az anyjukat a kémencze
eleje alá temették. Az apjuk meghalt, egy malomkő alá temet
ték. Azután ők útnak indultak. Mentek, egy ezüst nyírfa jött.
«En ide, kedves húgom, kedves öcséim, fölmászok», mondta a
legidősbik (tkp. nagy) fiútestvér. Ő fölmászott oda. Az ezüstöt
lebocsátotta, leeresztette. Le kezdett ereszkedni, a közepéig jutott,
azután ott ragadt. Azután jajgattak, jajgattak. Azután ott hagyják.
Előre mennek. Egy arany nyírfa jön. A második fiútestvér
kezdi mondani: «En ide fölmászok, leeresztem az aranyát.*
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«en kai, éibdan.» bara nali ijdziddíik vok suas: «me-pe ved abu
itdzid vokid-kod', me-pe wr-kod topid, pité-kodr iéoz.» sije ééééa kajas,
zárni leflzas, lefízas. lédzéini kutas da bara éibdas. séséa bara
gorzanis, gorzanis da kol'anis.
munanis, munanis, Zemiéug-kidz loktas. kajas koimed vokid.
gemféug leldzass letd'zas. lédzéini kutas, ser-vijas léd'zéas, éibdas.
ééééa kol'anis sotiéa-voka kiken.
2. séséa munanis, munanis, voas vel-kok-tui. «m« táé, rnusa
sojéei, juua.i> — «en ju. vele peran, mene UuZjalan.* i^éet vok
kivzas, oz ju. ééééa bara munanis da munanis; mes-kok-tui loktas.
bara kutas vokis süni: «me táé, musa soféei, juua.» — «en ju.
mese peran da mene lukalaa.»
ééééa munanis da munanis da pors-kok-tui loktas. bara i/éet
vok suas: «me táé juua,» — uen ju. porée peran da mene itskan
(nirjalan).» ééééa bara munanis da munanis da meé-kok-tui voas.

Az öesesei és a leánytestvér mondják: «Ne mássz föl, ott ragadsz.*
Megint mondja nekik a bátyjuk (tkp. az idősebb fiútestvérük) :
«Hiszen én nem vagyok olyan, mint a bátyánk (tkp. az idősebb
fiútestvér), én (olyan) ügyes (tkp. kemény) vagyok, mint a mókus,
fürge vagyok mint a bolha.» Ő azután fölmászik, lebocsát, le
bocsát aranyat. Kezd leereszkedni és megint oda ragad. Azután
megint jajgatnak, jajgatnak és ott hagyják.
Mennek, mennek, egy gyöngynyírfa jön. Fölmászik a har
madik fiútestvér. Lebocsát, lebocsát gyöngyöt. Kezd leereszkedni,,
a közepéig ereszkedik le, ott ragad. Azután ketten maradnak (csak)
testvérek.
2. Azután mennek, mennek, egy ló lába-nyoma jön. «En,
kedves húgom, innen iszom.» — «Ne igyál. Lóvá változol,
engem megrugdalsz.)) A testvére szót fogad, nem iszik. Azután
megint mennek meg mennek; egy tehén lába-nyoma jön. Megint
kezdi a testvére mondani: «Én innen, kedves húgom, iszom.» —
«Ne igyál. Tehénné változol és engem megöklelsz.»
Azután mennek meg mennek, és egy disznó lába-nyoma
jön. Megint mondja a legkisebbik fiútestvér: «En innen iszom.» —•
«Ne igyál! Disznóvá változol és engem megvágsz (a fogaddal),
(összeturkálsz az orroddal).» Azután megint mennek meg mennek
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itUet vokli zev nin juni kutis kovni. oz nin sotslis juuav, da
juuas, da zarniia-sura meée peras.
3 . séssa vo(d'ée munanis da zev i(dzid, zev bur kerka voas.
ij'set soíé meíked pirasni pos-votd'zas, tsan ulé puksasni. séssa
ijset sois sivni kutas •
«d'zuli-veU, sar-piianjasei !
tije ved kar-dzotnad dzoU'ásannid
da sizim kar vivti mune.
sevk met'snad (maUnad) me(t'sdsannid
da sizim viísko vilti mune.
meiam ved nol' vok véli. et'i vok ez kol'.
eti vok menam ezis-kiddze sibdi.
med vok menam zarni-kidd'ée sibdis,
koimed vok menam iemtsug-kiddze sibdis,
nol'ed vok menam zarniia-sura meze peris.»
sar-piianjas dzolTdéan-inis, majsásan-inié dugdisni, mi(tsa
silan-kiv kutisni kivzini. oz tedni, kodi kiten ta^sem mij!saa sile.
és egy kos lába-nyoma jön. A legkisebbik fiútestvér már nagyon
szomjas volt (tkp. a testvérének már nagyon kezdett inni kelleni).
Már nem kérdezi meg a leánytestvérétől és iszik, és aranyszarvú
kossá változik át.
3. Azután előre mennek és egy nagyon nagy, nagyon szép
ház jön. A kis leánytestvér és a kos (tkp. a kossal) bemennek
a pitvarba, egy kád alá ülnek. Azután a kis leánytestvér éne
kelni kezdte:
«d'éul'i-vel'i, czárfiaim!
Ti kar-dzol'-lyal dobálództok
és (az) hét «város» fölött megy el.
Selyemlabdával labdáztok
és (az) hét templom fölött megy el.
Nekem négy fiútestvérem volt. Egy fiútestvérem se maradt.
Egyik bátyám az ezüst nyírfához ragadt,
másik bátyám az arany nyírfához ragadt,
harmadik bátyám a gyöngynyírfához ragadt,
negyedik testvérem aranyszarvú kossá változott.»
A czár fiai abbahagyták a d'zol'-dobálást, a labdázást, a szép
énekszót kezdték hallgatni. Nem tudják, ki hol dalol ilyen
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as kostanis suasni; uvaje mi taje silisse kórsamé, kodli sure,
sili getir loe.»
korsanis, korsanis, oz sur. med voi bara kutas niv sivni.
bara korsanis, korsanis, oz sur. koimed voinas i(t'set vokisli i
suras. séssa naje getrdsanis nivked i olmed'tsasni, a me£es sobdijerted dőre jertanis.

szépen. Maguk közt mondják: «Rajta, keressük ezt a dalolót.
A ki megtalálja, annak lesz a felesége.»
Keresik, keresik, nem kerül meg. Másik éjjel megint kezd
a leány énekelni. Megint keresik, keresik, nem találják meg.
Harmadik éjjel a legkisebbik testvér meg is találja. Azután
Összeházasodnak ö meg a leány (tkp. ők a leánynyal) és elkez
denek élni, a kost meg a búzahambárhoz hajtják.
J e g y z e t e k : A mese első és harmadik része nagyon
hasonlít a SzAWArrovtól (1. SZAVV. nyelvi 141 és UF. II. 41) és
LYTKiNtől (LYTK. II. 167, SüS. Aik. X. 31) közölt meséhez.
A mesét egy TpHBa falvából (1. a 18. mese jegyzeteit) való aszszony közölte C z e m b e r r e l .
1. topid CIIJIOTHHH, Kpímitiíí, JIOBKÍH.5
2. itskan cCKOCHinb ÖHBHHMH' j nirjalan cpa3poemb HOCOMT.,
saőo^aemL.'
3. d'éul'i-vel'i jelentését nem tudták megmondani | kar-d'zolnad dzoUáéannid (CzEMBERnél dzeVjaéannid; LYTK. d'z§J!jas§ni) ;
a játékhoz vö. UF. II. 43, LYTKIN-WICHMANN. SUS. Aik. X. 76.
5

LYTKIN szerint a d'éot,d'éut ^epeBanraa ^Jia Erpbi ,
paTB BT. ropo^KH, BT. .nepeBaniKii5; WIEDEMANN

d'éoljasni 'nrszerint is d'zol!
c
Klöppel, Hölzchen (zum Spiel)5, d'zölasny \ . . = karjasny. Az
én följegyzéseim szerint azonban d'éol' cinapi>, Kpyrjioe (golyó,
gömbölyű dolog)5, déoUásni — sarjásni cniapoMT. nrpaTb 5 ; d'zolíásannid "mapOMT. ŐpocaeTecb'. Az idézett mesében is így fordít
LYTKIN : 'nrpaiOTT. inapaMu'. A kar-dzol' kifejezés azonban mégis
a "városdit játszani (nrpaTb BT. ropo^KH)' jelentést látszik iga
zolni. | maié Szisz. meU, mais < or. Maqb j d'zoUdsan-inis, matfsdsan-inis vö. FOKOS 12—13.
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21. gué dsis jemel
jilié.
1. vaégn olisni-vilisni pgris starik gozja. nalgn vgli kujim
pi. naje olisni, olisni i jona pgrismini kutisni, a piian jonmini.
bai i kutis süni piianli: «me pgrismi i régid kula i tiianli stalis
kolg i menim tgdni kolg, kodi ku^sem u(d£gn kutas kingmsg verdni
i kodli ol§m poéas kölni.»
bai najggs nuiis vgrg. nollgdlis, nollgdlis vgred. i(dMd pi
giiklag sultis, zel kid'd'za ing i süni kutis: «vot — suuas — baig! étije
mestag jona nán kutas kaini, kor tajgs keralan da sotan i seiiég
kgid'éan.n bai sijgs jona oskis i suiis, mii «te louan nán-u(dzalis.»
séssa mgdgd'iéisni bara vobd'ég. munisni munisni vgrgd i voiisni zel miföa jag vilg, sor dorg, seiiég mgcl pi bara sultis i süni
kutis : «vot — suuas — bat'g, táti mestais vgralnid kujsgm Igéid,
ur-églatg kiini, i pgtka tan, me iédita, una em.» bai bara sijgs

21. T o l v a j E m i l r ő l .
1. Eégen élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk
volt. Ok éltek, éltek és nagyon kezdtek megöregedni, a fiaik meg
megerősödni. Az apa (így) kezdett szólni a fiaihoz : «Én meg
öregedtem és csakhamar meghalok, és minden rátok (tkp. nektek)
marad, és nekem tudnom kell, hogy ki milyen munkával fogja
magát fenntartani (tkp. hasát táplálni) és kire (tkp. kinek) lehet
a vagyont hagyni.»
Az apa az erdőbe vitte őket. Vezette őket, vezette az er
dőben. A legidösbik fiú az egyik helyen (tkp. -re) megállt, egy
nagyon nyírfás helyen (azaz: egy sűrű nyírfaerdőben) és (így)
kezdett szólni: «Nézd csak — mondja — apám! Ezen a helyen
(tkp. erre a helyre) nagyon kezd majd gabona nőni (tkp. föl
jönni), ha ezt kivágod és kiégeted és oda vetsz.» Az apa nagyon
megdicsérte őt és mondta, hogy «te földmíves (tkp. gabona
munkás) leszel.»
Azután megint előre indultak. Mentek, mentek az erdőn
és egy nagyon szép fenyvesbe értek, egy patak mellé. Ott megint
a második fiú állt meg és (így) kezdett szólni: «Nézd — mond
ja — apám, erre milyen jó a hely vadászni, mókust-császármadarat fogni, és (ehető) madár itt, gondolom, sok van.» Az
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oskis i suiis: «te louan bur vgralis i si-vilin kutan kingmte
verdni.»
2. najfí m§d§d'Uisni bara votdze. munisni, munisni naj§ nur§d
i kozja v§r§d i jaged. ifé§t pi vek nem oz addzi, ni siás, i
petisni naj§ é§rte i ijégt pi jemel'
nima mii-ke dzorjalni kutis
pujas-jilas.
bat' kazalis i juualni kutis: «mii — suuas — pi§, ses
addzin pu-jilis ?» — «a vot, — suuas —- ba{§, viídz§d esij§
puas, mii seni em f»
bai i vokjas vi^'zgdlisni i addéisni et'ik púin zel itdzid j§g.
juualni bat kutis piianfys : «mii-vile sijg bur?)) i^^id pi suiis:
«sij§ dor vil§ bur)>, a med pi suiis (li^zid bekar vil§ bur.)> ijset
pi jemel' dumditis, dumditis i suiis : «ne-kod ti en§ t§d§, a sije
bur lou§, vej!éan-k§, mort-naUkan nes vil§.» bai s§l%stis da suiis:
«vot — suuas — om§l'ik mortid mijén kesje kin§ms§ verdni!))
3. naj§ ses munisni i voiisni gort§. mijén voiisni, bai pigs
apa megint megdicsérte őt és mondta: «Te jó vadász leszel
és ezzel fogod magadat fenntartani.*)
2. Ok megint előre indultak. Mentek, mentek ők mocsáron
és fenyves erdőn ós (homokos) fenyvesen. A legkisebbik fiú
(még) mindig nem lát semmit se, se nem szól, és ők kijutottak
egy áradásos helyre és az Emil nevű legkisebbik fiú nézni kez
dett valamit a fák tetején.
Az apa észrevette (ezt) és kérdezni kezdte: a Fiam —
mondja — mit láttál meg ott a fa tetején (tkp. o n n a n . . .-ről)?»
«De íme — mondja — apám, nézz arra a fára, mi van ott?»
Az apa és a bátyjai odanéztek és az egyik fán egy nagyon
nagy kinövést láttak meg. Az apa kérdezni kezdte fiaitól: «Mire
jó az?» A legidősbik fiú mondta: «Az merítő edénynek jó»,
a második fiú m e g m o n d t a : «Nagy tálnak jó.» A legkisebbik
fiú, Emil, gondolkozott, gondolkozott és (így) szólt: «Egyiktek
se tudta (tkp. tudtátok), hanem az jó lesz, ha megcsinálja az
ember, emberölő sulyoknak.)) Az apa kiköpött és mondja: «Nózd
csak — mondja — (ez) a gonosz ember mivel akarja magát fenn
tartani !»
3. Ok elmentek onnan és hazajöttek. Mihelyt megérkez
tek, az apa rögtön elkergette fiát Emilt, hogy a maga kenyerén

240

FOKOS DÁVID.

jemel'gs
pir i vgtlis as ndn vilas: «mun — suuas —, kitís§
gaiid, i vetli bur ki-podnad.»
j eme Ili nem vetsni, bit' loii munni. munis sij§, munis i
dumditni kutis; «is§lli, pervoi dad' orde vetla, sij§ oz-e mek§d
munín munis sij§ dad' diné i d'dd'li süni kutis: nvai munam
nuk§d kin§m verdni, Uem tani toitni nem-tor abu vilad.)) dad'
juualni kutis : «kiUé§ ? i mii vgísni ?» •— «a vot — suuas —,
kutam mortjas§s üedlini da kié suras gusalni.v dad' seralni kutis
i süni: «ek — suuas —, te vemt§m jur, t§rit-na tíuiin, a ta-lun
gusdéni nin m§dan! me — suuas — kimin vo nin si-vilin ola i
to og list jgzas petni, surgmis pola.v
4. naj§ sid'é venéisni, venéisni, i mgdeclUisni tui vile. munisni, munisni i voiisni ne-i(d£id sor dor§ i nalen kingmis
sumalni kutis.
dad' i süni kutis jemel'li:
«no mii-ée kutam éoiníh) —
«a vot vifágdli, d'dd'e, pu-jilas, seni kutté§m-k§ poz em. te kaili
seiUe, a me ted bi pesta.*
éljen (tkp. a maga kenyerére): «Menj — mondja —, a hová
kedved (tartja), és járj jó mesterségeddel.))
Emil nem tehet semmit se (tkp. Emilnek nincs mit tenni),
el kellett mennie. Ment ő, ment és elkezdett gondolkozni: «Várj
csak, először a nagybátyámhoz megyek, nem megy-e ő velem.»
Elment a nagybátyjához és kezdte mondani a nagybátyjának:
«Nosza menjünk együtt (tkp. menjünk velem) magunkat fenn
tartani, semmint itt kínlódjunk semmiért (tkp. semmi nincsen-re).»
A nagybátya kérdezni kezdte: «Hová és mit csinálni?)) —
«De nézd csak — mondja — meg fogjuk az embereket csalni
és ahol (tkp. ahonnan) akad, lopni (fogunk).» A nagybátyja
elnevette magát és szólni (kezdett): «Ej — mondja — te
agyvelőtlen fej, még (csak) tegnap születtél, ma meg már lopni
indulsz! Én — mondja — már hány éve élek ebből és mégsem
merek világgá (tkp. a nép közé) menni, félek, hogy rajtakapnak.))
4 . Ők így vitatkoztak, vitatkoztak és útnak indultak. Men
tek, mentek ós egy nem-nagy patakhoz értek és ők megéheztek.
A nagybátya szólni kezdett Emilhez: «Nos, mit fogunk
enni?» — «De hát nézz csak nagybátyám a fa tetejére, ott valami
fészek van. Te mássz föl* oda, én meg tüzet rakok neked.»
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d'dd vifáedlis i kaini kutis, a j emel! dadlié, kajig kostis,
kgti pidess§ rezedis. dad' ez i tedli, kajis pu-jile, seni kvait kolk
em. sije bostalis i dzeptas sujalis i ses lédzsis. i ez t§dni naj§,
ku(ts§m kolk, a jemel!
süni kutis: nk§t — suuas — kujsem,
kinem éumaligen stalis éoisas.)>
5. najje éojisni i bara mgdgd't'sisni votdze. munisni, munisni
i voiisni vasgd dorg i d'ádlgn mii-ke kokis kgtásni kutis. «mii
tajgí kgti vgli d'éon, a kok kgtásg!* vidlis: keti-pidesis abu.
«kiiUg loii ? mii taje ?», suug. a jemel! zel jona seralni kutis :
uvot — suuas —, muriig kostiid kgti-pidgsid vosi, a me ad'dzi.»
i d'zeptis kiskis i petkgdlg i suug: ((taje, abu?))
dád divuit'isini kutis, kidé sij§ vermis úejsistni, i
jemel'
vistalis; ^«vot — suuas —, sijKzi i sitdzi, te en i tgdli, no med
tajg vuran da bara artmas.)) i naje mgdgdt'éisni vofizg.
6. munisni, munisni dir-l'i régid, i voiisni i$>zid tui vilg

A nagybátya odanézett és föl kezdett mászni, Emil azon
ban nagybátyjának, mialatt fölmászott, lehasította a czipője
talpát. A nagybátya nem is vette észre, fölmászott a fa csú
csára, ott hat tojás van. 0 összeszedte őket és zsebébe dugta
és leereszkedett onnan. És ők nem tudták, (hogy) milyen tojás.
Emil azonban szólni kezdett: ((Akármilyen — mondja —, a
mikor éhes az ember, mindent megeszik.))
5. Ők ettek és megint előre indultak. Mentek, mentek és
egy mocsaras helyhez értek és a nagybátyának a lába vala
hogyan át kezdett ázni. «Mi ez? A czipőm egész volt, a lábam
meg átázik!» Megnézte: nincsen czipőtalpa. «Hová lett? Mi ez?»,
mondja. Emil meg nagyon erősen kezdett nevetni: «Nézd csak —
mondja —, mialatt mentél, elvesztetted a czipőd talpát (tkp.
elveszett a czipőd talpa), én meg megtaláltam.* És kihúzta a
zsebéből és megmutatja és mondja: «Ez (az), (vagy) nem?»
A nagybátya csodálkozni kezdett, hogyan tudta letépni,
és Emil elmondta: «Hát — mondja — így meg így, te nem is
vetted észre, de varrd ezt majd oda és megint rendben lesz.»
Es ők előre indultak.
6. Mentek, mentek, sokáig-e (vagy) rövid ideig (tkp. hamar),
és az országútra értek. Ott elkezdtek gondolkozni, (hogy) merre
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seni dumáitni kutisni, kodarg munni. jemeí
süni kutis: uvai-Jg—
suuas •—, veskid-vil munam.»
najg mgdgdtíisni i^d&id tui kuza. úe-dir munistisni i nali
paniddsis kujsgm-kg ozir muzik, zel itdMd gs nuug. naj§ ez i
siudélini i munisni pir vojdzg. ne-una munistisni, jemel'
dddli
kutis süni: «me — suuas — talis gssg gusala, med taj§ oz i
t§dli.» dád suue: «verman-k§, gusal, mem abu £al-»
naje tui-bokas keiisni i dddgs tsgktis seni vidt'siélini. «te —
suuas — tani vidUiéli, a me §ss§ silis vaja.» sije vgredis zel §dj§
kotgrtis, ordjis es-nuuisgs, gdjgndzik sapeg-pglsg pgrtísis i sibitis
tui vilas, ajsis dzebéis. gs-nuis voiis sapgg ding i vidlis. «ak —
suuas — ku^sem bur tor suris da sgmin pglis. goz-ke eskg/»
7. sije sapgg-pgltg bgr-puktis i mgdedt'éis bara vo,dzg. a
ij!sgt pi sapeg-pgl kvqt'itis, aida bara vo(d'ée! i bara sijgs ordjis
-vgredis i med pglsg pgrtísis da sibitis. gs-nuis voiis i bara addzis

menjenek. Emil megszólalt: «Nos hát — mondja •—, menjünk
jobbra.»
Ok elindultak az országúton. Nem sokáig mentek, és
szembe jött valami gazdag ember, egy nagyon nagy ökröt vezet.
Ok nem is beszeltek (vele) és egyre csak előre mentek. Nem
sokáig mentek, Emil (így) kezdett szólni a nagybátyjához : «Én —
úgymond — ellopom ennek az ökrét, hogy ez ne is vegye észre.»
A nagybátya mondja: «Ha bírod, lopd el, ón nem sajnálom.))
Ok az útról letértek (tkp.-az út oldalára tértek) és (Emil)
mondta a nagybátyjának, hogy ott várjon. «Te —• mondja —
várj itten, én meg idehozom annak az ökrét.» Nagyon gyorsan
szaladt az erdőn, megelőzte az ökröt vezető embert (tkp. az
ökörvezetőt), hamar lehúzta fél csizmáját és az útra dobta, ő
maga elbújt. Az ökröt vezető ember odaért a csizmához és meg
nézte : «Ah — mondja — milyen jó holmit találtam, és csak
fél. Ha (csak) egy pár (lenne)!»
7. 0 visszatette a fél csizmát és megint előre indult.
Á legkisebbik fiú azonban kapta a fél csizmát, nosza megint
előre! És megint megelőzte őt az erdőn és a másik fél (csiz
máját) húzta le és odadobta (az útra). Az ökröt vezető ember
odaért és megint meglátta a fél csizmát és elkezdett gondol-
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sapgg-pgltg i dumáitni kutis. «ek — suuas —; hujégm dohra, da
m§d pglsg eg, bőst! a isglli, berggdisila !»
sijg ez dir dumáit, gskgs domalis pu berd§, sapgg-pgl puktis
i berggd't'sis kotgrgn med pgl ding. a ij'sgt pili j eme Ili sijg v§li i
kolg! sij§ regiddzik gskes razis, sapgg-pgl bostis, kgmalis, §dj§nd%ik gskgs v§r§d nuiis. nuiis sije vgred d'ád dingd'é, voiis i dad'li
tsgktis §dj§ndzik gorss§ vundini; a mij§n vundiéis, dadgs tsektis
kul'ni, a a(iéis jursg bostis i dad'li suiis: «Uglli — suuas — me
jestsg talis pds-kgmsg gusala.»
mgdgdüsis berldn. munis, munis i voiis 7ie-i(dzid ti dorg i
vi(dzgdlis : ne-kod ne-kgn abu. sijg regiddzik bostis majgg i güié
jursg pirtis ti-sgrg i satskis majgg jilg, bitig gs vartise. a ajsis
péti bereg dorg, turun piias dzebsis i baksini kutis.
8. ozir muzik korsis, korsis gssg i ne-kis ez sur, a baksgm-si
i kilis. ««/ — suuas — ti dorad üdale petgma, Uelli, süi vétld.h
voiis ti dorg i vifágdg: gs silgn va-sgras pirgma, sgmin juris

kőzni: «Ej! •— mondja — micsoda jó holmi ez, és én nem
vittem a másik felét! De megállj, visszafordulok!»
Nem sokáig gondolkozott, az ökröt odakötötte egy fához,
letette a fél csizmát és futva visszatért a másik félhez. De a
legkisebbik fiúnak, Emilnek, ez kellett (éppen)! Hamar leoldotta
az ökröt, fogta a fél csizmát, fölhúzta, gyorsan vitte az ökröt
az erdőn. Vitte az erdőn a nagybátyjához, odaért és megparan
csolta a nagybátyjának, hogy hamar vágja el a torkát; mihelyt
meg el volt vágva, megparancsolta a nagybátyjának, hogy nyúzza
le, maga meg fogta a fejét és (így) szólt a nagybátyjához : «Várj
csak — mondja — én ennek még a ruháját lopom el.»
Visszafelé indult. Ment, ment és egy nem-nagy tóhoz
érkezett és körülnézett: sehol nincsen senki. Hamar fogott egy
karót és bevitte az ökör fejét a tó közepére és föltűzte a karóra,
mintha az ökör úszna. Maga meg kiment a partra, elbújt a fű
ben és elkezdett bőgni.
8. A gazdag ember kereste, kereste az ökrét és sehol
nem találta meg, de a bőgést (tkp. bőgött-hangot) meghallotta.
«Ejnye! — mondja — úgylátszik, a tóhoz ment ki, megállj,
odamegyek (tkp. odamegyek neki)!» Odajött a tóhoz és látja: az
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tidale. sijg vid'Uini kutis es vilg: aen-na — suuas — vaign ju
i bar a gorstg pdékgdin i ii-sgrgid'zis pirgmid /» i jestsg aslis atUis
simg: «vi(dzgd — suuas — ku^sgm gosa! abu i £ar, a gosis
süni nin kutema ! Uglli me ted •— suuas — pirala/»
sij§ bereg dorg períUiéis i piris es din§, a sek kosti jemelf
dgrgm-gat'ssg kvaiitis, da aida kot§r§n/ muíik ez i tgdli. muz'ik
§s ding voiis, domgdis traknitis, — gslgn tol'kejuris tonjalg. d'ivuit'tsini kutis: kgni tusais ? süi dum vilad usi, mii sijg tisg vgli
valen nin suugni gaZtpmgn i sije drug zel jona polzis. usked'tsis
vais petni, da kokid silgn krukdéis gs-dom-gezjad i sije petnyi ez
kut vermini i matáidtsis. «tajg — suuas — gstg mensim sougmni
vasajasid, da i meri§ kiskini kutisni setUe-ze!* sije gdgptis jondíika, kid'z-kg kokid silgn mini gezsid. péti beregad i seni silgn
i pdé-kgmid abu, i sijg jestsg jondzika polzis. «tajg — suuas —
pds-kgmtg nin vasajasid nuugmni.» i sijg davai pdstggid koégrtni,
ő ökre bement a víz közepére, csak a feje látszik. Elkezdte
az ökröt szidni (tkp. szitkozódni kezdett az ökörre). «Még (csak)
nemrég — mondja — ittál és megint kitátottad a torkodat
és bementél a tó közepéig!)) És még maga szól magához:
«Nézd — mondja —, milyen kövér! Nincs is meleg, a zsírja
meg már olvadni kezdett! Várj (csak), én — mondja — be
megyek (tkp. bemegyek neked)!»
A part mellett (tkp. mellé) levetkőzött és bement az ökör
höz, azalatt meg Emil kapta a ruháját (tkp. ingét-gatyáját) és.
nosza futva (el)! Az ember nem is vette észre. Az ember odaért
az ökörhöz, megrántotta a kötő fékszáránál — az ökörnek csak
a feje lóbálódzik. Csodálkozni kezdett: hol van a teste? Neki
eszébe jutott, hogy azt a tavat már régen nem-bátorságosnak
mondták, és ő egyszerre igen erősen megijedt. Eohant a vízből ki
jutni, de a lába beleakadt az ökör kötőfék-kötelébe, és ő nem bírt
kimenni (tkp. kimenni nem kezdett bírni) és gyötrődött. «Ezt az
ökrömet — mondja — megették a vízi manók és engem is
elkezdtek húzni ugyanoda!)) 0 erősebben erőlködött, vala
hogyan kiszabadult a lába a kötélből. Kijutott a partra,
ott a ruhája sincsen meg, és ő még erősebben megijedt. «Ezt
a ruhádat — mondja — már elvitték a vízi manók!» És ő
elkezdett ruha nélkül szaladni, hogy már hamarább megmene-
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med nin regiddzik mine. kot§rtis da kotertis sijy pdstegid i kiííé§
a isis oz t§d i voiis grezd§. sen vistalis, kidz mii loii i bidsen veritisni. muk'ed jestse suiisni, mii aseni vasajasid vazen nin petaleni tisis, jestse aste abu vermemni kiskinis.))
9. d'ddr da jemel' eskes kutisni, kuféikse kostini esedisni.
séssa naje seiise Uom vgféisni i ölni seni kutisni.
olisni, olisni naje seni, jdi nalen bj/rni kutis i somi nem
oz kut lőni. jemel
i kutis dad% süni: a séssa ted radis, mii-úibud''
vai dumáit /»
naje ne-dir sen jestse olistisni % viflzedeni: tevar-dod'dajas
seti muneni. aak ! — suuas jemel' dad'li — tajejases-ke verman
kidz-ke iledni. vot — suuas — i mort!»
d'ád' ez dir kesji, munis da vodis kanavae. a mijén orütsaásni kutisni tevar-dod'dajas, sije zel jona kutis leltni. eíik mórt i
t'sétísis dőfisis i juualni kutis silis, mii sije seni kuile i mijis
lelte, setíée üsukerütsisni unaen i sije nali vistalni kutis: nvot —

küljön. Szaladt meg szaladt meztelenül és hová, maga se
tudja, ós a falujába ért. Ott elmondta, hogyan mi történt, és
mind elhitték. Némelyek még mondták, hogy «ott vízi manók
már régen kijárnak a tóból, még téged nem birtak lerántani
(azaz: még jó, hogy magad nem vesztél ott).»
9. A nagybátya és Emil lenyúzták az ökröt, a bőrét föl
akasztották szárítani. Azután egy kunyhót csináltak ott (tkp. oda)
és elkezdtek ott élni.
Éltek, éltek ők ottan, a húsuk elkezdett kifogyni és semmi
ennivalójuk se kezdett lenni. Emil (így) kezdett szólni a nagy
bátyjához : «Ezután rajtad van a sor, valamit gondolj ki!»
Ok nem-sokáig éltek még ottan és látják: fuvarosok (tkp.
áru-fuvarosok) mennek arra. «Ah — mondja Emil a nagybáty
jának — ha ezeket bírod valahogyan becsapni, lám — mondja —
ember (vagy)!»
A nagybátya nem készült sokáig, elindult és egy árokba fe
küdt. A mint pedig a fuvarosok a közelébe kezdtek jutni, ő na
gyon erősen elkezdett nyögni. Az egyik ember le is szállt a fuvaráról és. kérdezni kezdte tőle, mit fekszik ő ottan és miért nyög.
Odagyűltek sokan és ő kezdte nekik beszélni: «Nézzétek csak —
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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suuas — táti ne-vazen munisni rezboinikjas i meng grabitisni.
atsimes yeitisni i tattse sibitisni i vot ket kul tattse, nem ez kol'ni»
sijgs tgvar-dod'dfajas £al'itisni i bostisni égrsis. a sili sijg
vgli i kol§. t'el'ega-dodr vilg puksgdisni i sijg seni kutis leltni i
vojg(d'zis pir seni Igltis.
10. tevar-dod'dajas ritja doris voiisni sor dor§ i setís§ sultisni soUUjmi. biidsisni, pusisni i ne-una juuistisni i vodisni uén%.
d'ád' dodr vilié ez i léd'ésil, bitíe oz vermi, a mij§n t§var-dodd'ajas onmovsisni, sij§ ez dir dumáit: étik t'el'ega-pon§ kik vei
dodWalis, ne-kod ez i t§dli, regiddzik sij§ ses munis berldn. a
d£in-tujas mij§n voiis, sili pánid vo§m i vidUsisg nin seni silen
jemet. dad'jemel'li
t§var-dodr setis, aféis b§r berggd't'sis tgvardod'dajas diné i mijén voiis, zel §dj§n gorgdis: utééttég, Uétíée
gdjgndzik, rgzboinikjas vogni, stalnitg nat'skasnif»
najg on jivsid gdjgndzik Uétísisni i doddasisni, puksisni i
vgljasgs kuíékisni i davai, mii vermgni, pisjini i ez i g§ggr-yolini,
mii nalgn étik dod' abu.
mondja — nemrég rablók mentek erre és kiraboltak engem. Engem
magam összevertek és idedobtak és lám, akár meghalhatnék itt
(tkp. akár halj meg ide; 2. szem. ált. alany), semmit sem hagytak.»
A fuvarosok megsajnálták és magukkal vitték. Neki meg
ez kellett (éppen). Egy szekérre ültették és ő ott elkezdett
nyögni és egészen éjjelig egyre nyögött ottan.
10. A fuvarosok estefelé egy patakhoz értek és ott meg
állapodtak megpihenni. Tüzet gyújtottak, főztek és egy keveset
ittak és lefeküdtek aludni.
A nagybátya nem is szállt le a szekérről, mintha nem
birna. De mihelyt a fuvarosok elaludtak, nem sokáig gondol
kozott : az egyik szekér elé két lovat fogott be, senki se vette
észre, hamar elment onnan visszafelé. Mihelyt meg a fele útra
ért, szembe jött vele és már ott várakozik rá az ő Emilje. A nagy
bátya odaadta Emilnek a fuvart, maga visszafordult a fuvarosok
hoz és mihelyt odaért, nagyon hangosan kiáltotta: ((Keljetek föl,
keljetek föl hamar, jönnek a rablók, mind megölnek benneteket!»
Ők hamar fölugrottak álmukból és befogtak, fölültek és
ütötték a lovakat és nosza, a hogy (a mit) bírnak, menekülnek
és nem is vették észre, hogy egy szekerük hiányzik (tkp. nincsen.)
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1 1 . d'ádr edjendzik seé bergedlUis i voiis jemei
diné. t'eVegadodtt'g pukéisni kikgn i davai sidrz-z§ pisjini medarlán.
pisjisni, pisjisni naje i kor-kg voiisni kar§ i seiiég t§var i
vgljas vuzalisr\i, a aénis bar a mgdgd'íéisni kis mii sure koréni, i
voiisni naje et'ik vglgéte.
,_,

w

</ w

w

w

w

w

sije vglgétas kilse vgli, mii viiéko-kaznais zel ozir. naje setísg
sultisni i dumditni kutisni, k^d'zi sij§ petkednj,.
naj§ seni olgni ned'el' da i mgdes. bid lun viiékog kailgni i
zel jona jurbitgni. jgzis senzgni, kuttsgm tajg jez voiisni i tajsgma
kelmgni, a najg vek jondzika da jondzika viíékoe volivlini kutisni
i bidlati vidlalni: kiti poze pimi i petni.
12. kor-ke, ne-kor-ke, jemel
i ad'd'zis giiklati géinas nei^lzid roz, kit poég voinas piralni: dad'lj, sije nem ez vistal i
giik vojg guégnikgn piralis vH!sko-pitskgsgd'z isijg seé sémin ad'dzis
kik éizim-das ur. sije bgr petis, dad'li ez i vistal.
1 1 . A nagybátya hamar visszafordult onnan és Emilhez
jött. Ketten felültek a szekérfuvarra és nosza ugyanúgy vág
tattak (tkp. futni) a másik irányba.
i
Vágtattak, vágtattak ők és valamikor a városba értek és
ott (tkp. oda) eladták az árut és a lovakat, maguk meg megint
elindultak keresni, honnan mi akad, és ők egy járásba (azaz:
járási székhelyre) jutottak.
Abban a járásban hallatszott, hogy a templom kincstára
nagyon gazdag. Ok ott megállapodtak és elkezdtek gondolkozni,
hogyan (lehetne) azt elvinni (tkp. kihozni).
Ok ott élnek egy hétig és még egy (másik) hétig. Minden
nap fölmennek a templomba és nagyon erősen imádkoznak.
A nép csodálkozik, micsoda emberek jöttek és így imádkoznak,
ők azonban mind jobban és jobban (tkp. erősebben és erőseb
ben) kezdtek a templomba járni és mindenfelé körülnézni: merre
lehet bemenni és kimenni.,
12. Egyszer (tkp. valamikor, nem-valamikor) Emil talált
is az egyik oldalon az ablakban egy nem-nagy nyílást, amerre
éjjel be lehet menni. A nagybátyjának nem szólt semmit se és
egyik éjjel titkon bement a templom belsejéig és ő ott (tkp.
onnan) csak negyven kópékat talált. 0 visszament, a nagybátyjá
nak nem is mondta el.
17*
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najg bara ölni kutisni i j emel! bid voi kutis piralni viiskogi petkgdavni ifígtikagn mii surg.
kor-kg dir-miét sijg tglksg ad'dzis i stavnas vit'éko-kazna
jpetkgdis, úe-kod ez i tgdli.
med lunnas kilsini kutis, mii viUko-kazna vosgma. kutisni
gadáitni, kartialni, va vilg vi^'zgdni, no kazna ne-kis ez sur*
kid'é mii vgt'sni ? !
1 3 . isukgrtisni jgzgs i kutisni tglkuitni, kidz vgrgs kutnL
tglkuitisni, tglkuitisni i úe-kod nem ez vermi telk setni. stargsta
i kutis süni: «vajg-£g korig jemel'gs,
sijg mórt vetlgm-mungm i
una tgdg i mórt jona jen-duma. sijg mii-kg oz-g vermi tglk setni hy
korsisni j em elgs i sili vistalisni kazna-vosgm jilis i kutisni
juualni, oz-g vermi sijg kid'z-nibud tedni, kodi kazna gusalis.
jemel' i kutis nali süni: avajg menim kujim lun dumáitni
i me stalsg tiianli vistala, kitdzi korsnis. a sidz me og vermi tgdni,
kod ordin d'étíga.n bidsgn radgé loiini i razgdtíisni gortanis.
Ok megint élni kezdtek, és Emil minden éjjel kezdett a
templomba bejárni és lassanként kihozni, a mit talál.
Egyszer hosszú idő múlva megtalálta a nyitját és kihozta
a templom pénztárát mindenestül, senki se vette észre.
Másnap hallatszani kezdett, hogy a templom pénztára el
veszett. Elkezdtek találgatni, kártyát vetni, vízre nézni, de a
pénztár sehonnan nem került meg. Hogyan mit csináljanak
(tkp. csinálni)?!
1 3 . Összegyűjtötték az embereket és elkezdtek tanácskozni,
hogyan fogják meg a tolvajt. Tanakodtak, tanakodtak és senki
se tudott semmiféle okos tanácsot se adni. Az előljáró kezdte
mondani: «Hívjátok hát Emilt, ő (sokat) járt-kelt ember és sokat
tud és nagyon istenfélő ember. 0 nem tud-e valami tanácsot
adni?»
Fölkeresték Emilt és beszéltek neki a pénztár elvesztéről
és kezdték kérdezni, nem bírja-e ő valahogyan megtudni, (hogy)
ki lopta el a pénztárt.
Emil meg kezdte nekik mondani: «Adjatok nekem három
napot gondolkozásra (tkp. gondolkozni), és én mindent elmondok
nektek, hogyan kell megkeresni. így azonban nem tudhatom,
hogy kinél van a pénz.» Mind megörültek és hazaszéledtek.
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14. jemel'
kujim lun-Ugz dumditis, ki^d'zi mii vgísni. du
mditis sidz: umiitgm em deúga meiam — suuas —, kommas jukni
d'dd'kgd i mem ejsa voas. Uelli-Zg, me dad'es suja i dengais stalis
me~m kol'§.» sije sifízi i v§tUis. munis stargsta ordg i sijes tsgktis askgdis viUko ggggf ggggrtni i sili sij§ rozsé i indis. «vot — suuas —,
me va vilg vitdfz§dli i mem voésis, mii etij§ rozgdis vetl§ v§r, kodi
bid voi pirale, i ne-kod oz ad'dzil. vot taje roz vestas kolg puktini
4ir-b§Uka, i kor sij§ petni kutas i féétséistas, i veskale taj§
b§íska§.
naj§ • sijXzi i v§(t'éisni. roz dőre beUka puktisni voi keMe i
dumditni kutisni, aski kodi setíse sede.
1 5 . jemel! munis dadr din§ i sili kutis süni: nme —
suuas — ad'dzi t§lk i pozg bara viiskog piralni. munam ta voi
kikgn i petkgdam, mii suras, i pisjam.i)
rit sor voiis i najg munisni viUko ding. jemel
dad'gs
tsgktis vidísiélini, ajsis piris rozgd, séssa dad'li bgrsis tsgktis
14. Emil három napig gondolkozott, hogyan mit csináljon
(tkp. csinálni). így gondolkozott: «A mennyi pénzem van —
mondja —, meg kell osztanom nagybátyámmal és rám (tkp.
nekem) kevés jut. Várj csak, ón bemártom a nagybátyámat és
a pénz mind nekem marad.»
0 így is tett. Elment az elöljáróhoz és megparancsolta
neki, hogy ővele köröskörül megkerülje a templomot, és meg is
mutatta neki azt a nyílást. «Nézd csak — mondja —, én vízre
néztem és nekem megnyilvánult, hogy ezen a nyíláson át jár
a tolvaj, a ki minden éjjel bemegy, és senki se látja. Lám, ez
elé a nyílás elé egy gyantás hordót kell tenni, és a mikor az
ki akar jönni és leugrik, ebbe a hordóba esik bele.
Ők így is tettek. A nyílás mellé egy hordót tettek éjjelre
és gondolkozni kezdtek, ki akad bele (tkp. oda) holnap.
1 5 . Emil odament a nagybátyjához és kezdte neki mon
dani : «En — úgymond — megtaláltam a nyitját, és megint be
lehet menni a templomba. Menjünk ma éjjel ketten ós hozzuk
ki, a mit találunk, "és meneküljünk.))
Késő este lett (tkp. jött) és ők elmentek a templomhoz.
Emil megparancsolta a nagybátyjának, hogy várjon, maga be-
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pirni. naj§ pirisni i bostisni, mii suri. denga-tor dad' bostis.
séssa j eme l! mii-ke uskgdis. stalis gil-gol munis. dadr sad'is
birted'é polzis i usked'tsis regicldíik rozedid, Uéíísistis i éir-pel'sa§
buz! sir piád. jemel! Uéítsiétis muas i davai pisjini. pisjis sij§
kitís§ ne-kod ez tgdli i §ni ken-k§ vetlg. a dad§s sir-b§tskais
leptisni, §dva v§li lolis i régid kuli i v§l'is minini gusdsisis.
ment a nyíláson, azután megparancsolta a nagybátyjának, hogy
utána menjen be. Ok bementek és magukhoz vettek, a mit talál
tak. Egy kis pénzt a nagybátya vitt. Azután Emil leejtett vala
mit. Minden csörgött. A nagybátyja ájulásig (tkp. öntudata elvesztéig) megijedt és hamar rohant a nyíláson ki, leugrott és
loccs! a gyantás-hordóba, bele a gyantába. Emil leugrott a
földre és nosza (elkezdett) szaladni. Elfutott ő, hová, senki se
tudta, és most valahol jár. A nagybátyját azonban kihúzták
(tkp. kiemelték) a gyantás-hordóból, alig élt (tkp. volt lelke) és
csakhamar meghalt és csak akkor szabadultak meg a tolvajtól.
J e g y z e t e k : A mesét ugyanaz az iö-falvi ember közölte
C z e m b e r r e l , a kitől előbbi gyűjteményünk 16., 18. és 19. sz.
meséje való (1. FOKOS 107).
1. jemel! 'EMejTbírai.5 [ kinemse verdni 'őpioxo KOpMHTt' j
t'sditni < or. qaaTL.
2. kozja ver 'ejiBHHKi., e-iOBaa qaiu,a5 ] jag cŐopT>, COCHOBME
jrikcB Ha cyxoMi. MÉCTÍ 5 | sert 'olyan hely, a melyet tavasszal
elönt a víz, külömben száraz 3 ; Czember zűrjén magyarázata
szerint: 'va volán in, iféet va dirji kos' c(olyan) hely, a hová
víz jön, kis víz idején száraz' | jeg cHapocTi>' | dor — V. kes
'idzid sur-puan kes' cnagy sörfőző merítő edény (merítő edény,,
a melyet a sörfőzésnél használnak)' j nes KOjroTynma'.
3 . Uelli cno,a;osK,ii;:a' | isem or. < ^TEMÍ j toitni nem-tor abw
vilad 'nonycTOMy paÖOTaTB, Kor,a;a mraero H-ETT.' j jezas 'BT> jno^Ti.'
5. vased c6ojioTHCToe M-BCTO, MÍJCTO CT> BJianKHoií no^BOü' f
ne^sistni cOTopBaTt5 | artmas cnonpaBHTca5.
6. goz-ke eske cecjiH-ŐH napa'.
7. sibitis v. sibitis j dobra < or. ,a;o6po | bid'te, bk'te, bitíe
< or. őy^To, ÖbiTTo (1. EALIMA 45).
8. vid'fsini kutis eé vÁle 'pyraTLca CTajn. Ha ŐHKa5 | deremgaU 'őí-nte' [ trakUtis rTpaxHyjii>' [ tonjale c6oJiTaeTCfl, BHCHTt'
matdittsis 'nonajn, BT. őe3BLixoflHoe n oJioateme; H3MyiHJiCfl'
§deptis = ed'd'zedMis pBaByjica (öoJTtmoft CHJIOH)' VÖ. W I E D .
ödöbtyny, WICHM. edebtini cstárker, heftiger werden'FUP. I. 190.
•
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9 . rad < or. pa^i> | vai dumáit c ^aBafi BH^yMaft5 ( tevardod'dajas 'npoBsataiomie CT» TOBapoMi. BT> TeJiBraxi. 5 | leltni =
imzini BHTB Kaíti> öojibHoű.'
1 1 . velest < or. BOJIOCTL j kazna < or. Ka3Ha | ned'el < or.
He^^Jifl j kujsem taje jez 'itaide 9T0 JIIO^H 5 .
1 2 . éiéim-das ur c 20 kopéka 5 | va vüe vifáedni
vö. KSz.

XII. 251—2.
1 3 . ver < or. BOpi> ] staresta < or. CTapocTa.
1 4 . kommas = kovmas, Szisz, rendesen kolmas \ suja
noryÖJiio 5 | vossis COTKPLIJIOCL' | veskale 'nona^eTT.'.
1 5 . gil'-gol' munis cno,a,HHjica 3B0HT>-niyMT,' | sadis
c
,a;o noTepn co3HaHÍa5 ] buz! c6yxHyjiCíi'.

22.

kuzma

b ag atir

r

cyHy;
birtedz

jilis.

1. vazen olis-vilis gel'inik kréét'dúin kuzma.
olis sije pgrisladoredé. kinemis véli murtsa p§t, a semjais unais véli tsigjen oleni*
etíéid sije kajis pasúa (kujedtem muj gerni. geris, geris i mutdzis,
veles letdzis, aféis vodis soitíéini. lun véli zel zar. sije kuile i
sijes oz ledzni soitíéini geb, nom da ledz, sitdzi i kesjeni sijes
soini. sije skermis i davai najees naíékalni.
§íikis eltistas: so
geb use da kié ledz use; medié eltistas: so nom use da kié ledé
use; a vitis eltistas : kvait-so vias.
vot sije kuile i dumáite:

«esUem me jon mórt i joasna

22. K o z m a

dinin

hősről.

1. Bégen élt-volt egy szegény parasztember: Kozma. Élt
ő éltesebb koráig (öregkora felé). A hasa alig volt jóllakva, a
családja meg sokszor élt éhesen. Egyszer fölment ő a szántó
földjét (meg nem trágyázott földjét) fölszántani. Szántott, szántott
és elfáradt. Kifogta a lovát, ő maga lefeküdt pihenni. A nap
nagyon forró volt. 0 fekszik és őt nem hagyják pihenni a
legyecskék, szúnyogok meg bögölyök, úgy akarják őt megenni.
0 megharagudott és elkezdte őket öldösni. Egyszer legyint:
száz legyecske esik le és húsz bögöly esik l e ; másodszor legyint:
száz szúnyog hull le és húsz bögöly.hull l e ; és ötször legyint:
hatszázat öl meg.
Hát ő fekszik és gondolkozik: «Ilyen erős ember vagyok
én és már hány éve kínlódom a szántóföldnél, ós egyre nincs

252

FOKOS DÁVID.

kimin vo nin toita i vek éoini údn abu, a vi(d!zed: dikié eltistemnas kimin use, a sois-ke eltista, me stal voiskase zugeda. muna
vojuitni, nem tani gemi.»
2. Uétísas, vei bostas da gorte munas. ger setíse i kol'as.
a vei véli zel omelik, edva liis da kujéikis. voas gortas, babali
suuas: nnem miianli sogsini. me muna vojuitni. ta-lun vitis eltisti: kvait-éo usi-vit-so saldat da so bagatir. me muna, da bidsa
mu vojuita i sek a fáim sare puksa.»
baba zel rad loii. «vetli, vetU — suuas — kuzma,
me —
suuas — seki sarittsa loua, a piianid sar-piian loueni.»
3. vot kuzma- ez dir dumáit, bostis kosa-purt sabl'a pid'd'i.
jos majeg si pid'd'i, bokas dera-mesek esedis i aslas omel'ik v-el
vile puksis i meded't'éis vojuitni.
mune sije lun i mune medes i mune dirdzik; vistalni d'ert
régid, a sije vei' iled'z mune i voas ne-itdzid ju dőre i vudznis

ennivaló kenyerem, de nézd csak: egyszeri legyintésre (tkp egy
szer legyintéssel) hányan hullanak, de ha százszor legyintek,
én egész hadsereget semmisítek meg. Elmegyek hadakozni,
semmi se itten szántani (azaz : minek itt szántani ?).»
2. Fölkel, fogja a lovát és hazamegy. Az ekéjét ott is
hagyja. De a lova nagyon rossz volt, alig van csontja meg bőre.
Hazajön, a feleségének mondja: «Nem kell (tkp. semmi se)
nekünk bánkódnunk. Én elmegyek hadakozni. Ma ötször legyin
tettem: hatszázan estek el — 500 katona és 100 hős. Én el
megyek, és az egész földet meghódítom és azután magam czárrá
leszek (tkp. teszem magam, ülök).»
Az asszony nagyon megörült: «Menj, menj — mondja —
Kozma, én — mondja — akkor czárné leszek, a fiaid meg
czárfiak lesznek.))
3 . Hát Kozma nem gondolkozott sokáig, vett egy kaszakést (azaz: egy kasza végéből csinált kést) kard helyett, egy
hegyes karót lándzsa helyett, az oldalára egy vászonzsákot
akasztott és fölült a maga rossz lovára és elindult hadakozni.
Megy ő egy napig és megy még egy napot (tkp. másodikat)
és megy tovább; elmondani bizony gyorsan (lehet), de ő elég
messzire megy és eljut egy nem-nagy folyóhoz és átkelni rajta
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ríe-kitdíéi. kor-ke posjisas, seki i vu(d£as medar dorad, tai-ke ez
vei seÜ'ée. seni úe-una soiü'sUtas i meded'Uas bara vo(d'ée.
4. munaSf munas i voas kujim tui-veg i seni tui-vezas zel
itdgid éurja sulale i surjaas giiSema: aet'ik tui-vez§-ke piran,
Ueskid souan-juuan ad'd'zan, a rned tui-veze-ke piran, velid kule,
a koimed tui-ve£e-ke piran, jtirid uée.i)
kuéma
dumáitis, dumáitis i süni aslis aféis kutis : «kiti
jur use, seni i em mem tui. étik eltistem§n si-minda verma uskedni, da ne-kodli i§ og seMsi». i sije surjae somén gizas: v-taíise
piris mu vilin med jon bagatir kuéma,
kodi eíikis eltistemen uskede kié bagatir da so saldat.»
i munis sije vo^d'ée. kor-ke sije i voiis zel i,dzid Ing vüe i
seíüe velse lefléis, a aj'éis vodis űzni.
5. dir-l'i regid-U seni sije uéas bagatirskei onnas da műdé
berad, me og ted.

sehogy se lehet. Valamikor hidat csinál, akkor át is megy a
másik oldalra, majdnem belefúl ott (tkp. oda). Ott egy kevéssé
(tkp. nem sokat) megpihen és megint előre indul.
4. Megy, megy és jön egy hármas keresztút és ott a
keresztúton egy nagyon nagy oszlop áll és az oszlopra írva van :
«Ha az egyik útra (tkp. keresztútra) mész be, édes ételt-italt
találsz, ha meg a másik útra mész be, a lovad hal meg, de ha
a harmadik útra mész be, leesik a fejed.»
Kozma gondolkozott, gondolkozott és (így) kezdett magá
ban (tkp. maga magához) szólni: «Amerre a fejem esik le, ott
van az én utam (tkp. számomra az út). Egy legyintésre annyit
tudok megölni (tkp. elejteni) és senkinek sem adom meg magam.»
És ő az oszlopra szénnel ráírja: «Ide a legerősebb hős a föl
dön, Kozma, ment be, aki egy legyintésre húsz hőst és száz
katonát öl meg.»
És ő előre ment. Valamikor egy nagyon nagy rétre jutott
és ott szabadon eresztette (tkp. oda eresztette) a lovát, maga
meg lefeküdt aludni.
5. Sokáig-e, rövid ideig (tkp. hamar) alszik-e ő ott hősi
álommal és fáradtságában (tkp. fáradtsága után), nem- tudom.
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kor-ke ne-kor-ke kujim tui-veéti kutisni munni kujim bagatir
i ad'd'éisni, mii éurjae gi£ema, i polzisni i meda medisli süni
kutisni: nrijl'éed — suuasni —, kujsem bagatirjas emes, a mi
mii, eüisnas kikes oge verme naíékini.))
naje meded'Uisni seüse. «mii —suuasni — louan, lo, a taje
miianla-dorsáú munema, Hdale miian műié. siked kole kidrz-ke
ramdzika sornitni.»
meded'Uisni naje void'é§. munisni, munisni i voiisni naje sije-ze
lug vile. kuzma
seni vek-na uée. bagatirjas ez listni si diné
matissini, a sultisni ile i sornitni kutisni: umaiissini, abu, skermasr
oz ? viszed — suuas —, kutsem poltem, i velse abu domalema,
sid'é le(d'éema.» i naje ez listni munni.
6. kor-ke ne-kor-ke i sije musa sar killas, mii sije mu vile
loktemni bagatirjas i sije mededas voiska setíse, med setis vesásasni,
a to stalnise Zugedas, oz-ke munni.
bagatirjas sarli mededasni juv§r, mii naje seé oz munni,
Valamikor a hármas keresztúton három hős kezdett
menni ós meglátták, a mi az oszlopra írva van, és megijedtek
és kezdték egymásnak mondani: «Nézd — mondják —, milyen
hősök vannak, de mi micsodák (vagyunk), egyszerre kettőt nem
tudunk megölni.»
Ok elindultak oda. «Lesz — mondják —, a mi lesz
(tkp. a mi leszel, légy), de ez a mi vidékünkről indult el, úgy
látszik, a mi földünkről való. Ővele valahogyan szelidebben
kell beszélni.))
Előre indultak. Mentek, mentek és ugyanarra a rétre jutot
tak. Kozma még mindig alszik ottan. A hősök nem mertek
hozzá közeledni, hanem messzire megálltak és elkezdtek beszél
getni: ^Odamenjünk (tkp. odamenni) vagy se, megharagszik-e
vagy se? Nézd — mondják (tkp. mondja) —, milyen félelem
nélküli, a lovát sem kötötte oda, (csak) úgy szabadon eresztette.»
És ők nem mertek odamenni.
6. Valamikor annak az országnak a czárja is meghallja,,
hogy abba az országba hősök jöttek és ő katonaságot küld oda,
hogy pusztuljanak (tkp. tisztuljanak) onnan, mert külömben mind
nyájukat összezúzza, ha nem mennek.
A hősök üzenetet küldenek a czárnak, hogy ők nem men-

ZŰRJÉN SZÖVEGEK.

•

255

oz-ke huren sarsvose set; mii nalen seriem bagatir em, mii etikis
eltistemen so saldat da kié bagatir uékede, tol'ke sije eni uz§, a
sad'mas-ke, bur oz lo ne-kodli.
a kuzma
vazen nin oz uz i kilze i dumdite, mii tolke
bara loue, a kinemis vaZen nin vise poléemisla.
7. kor-k§ i kutis sarlen voiska matiésini, a kuzma
vek
oz Uétíéi. eük bagatir munis pánid, kuzma
diné vciis, kopirt'tsis
i juualis : «mii tsektan veiénih)
kuzma
goredis : «t§dan ed, mii kole vet'éni, sir, mun, da
stalse, med eiik oz kol. a eíikes meded juveren sarli, med kik
si-minda istas, a to med burásas.»
bagatir ez dir kesji, kuzmali
kopirtísis i munis, eiik zduken
stalse itskis. voiis, kuzmali
bara viétalis, mii voiska ez kol' i
eíikes mededis sar diné.
8. askinas siié una bara voiska sar mededis i med bagatir

nek el onnan, ha nem adja oda szép szerével (tkp. jóval) a
birodalmát; hogy nekik olyan hősük van, hogy egyszeri legyin
tésre száz katonát és húsz hőst öl meg, csakhogy az most
alszik, ha azonban fölébred, senkinek se lesz jó (dolga).
Kozma azonban már régen nem alszik és figyel és gon
dolja, (hogy) mi lesz csak megint, a hasa azonban már régóta
'fáj a félelemtől.
7. Valamikor kezdett a czár hadserege közeledni, Kozma
azonban (még) mindig nem kel föl. Az egyik hős feléje ment,
Kozmához ért, meghajolt és kérdezte: «Mit parancsolsz, hogy
tegyünk (tkp. tenni) ?»
Kozma rákiáltott: «Hisz tudod, (hogy) mit kell csinálni,
vágd le, rajta (tkp. menj), de mind, hogy egy se maradjon.
Azonban egyet küldj hírrel a czárhoz (tkp. a czárnak), hogy
kétszer annyit küldjön, vagy külömben béküljön ki.»
A hős nem habozott sokáig, meghajolt Kozma előtt és
elment, egy pillanat alatt lekaszálta mindnyájukat. Odajött,
megint jelentette Kozmának, hogy a sereg nem maradt meg,
és egyet elküldött a czárhoz.
8. Másnap annál (t. i. az előbbinél) nagyobb sereget kül
dött megint a czár (tkp. többet megint sereget küldött), és a
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sidz-Ze stalse itskis. koimed lunnas siis una voiska voiis i koimed bagatir stalse itskis.
kuzma
bok vivéis ez-na tíétísü, a süi bagatirjas koprdseni da vistaleni, mii «vot simda-simda voiska uékedim, a
j est se-ke istasni, jestse £ugedam.»
9. sarlen voiska biri. silen Uep jilin véli zel jon bagatir,
kodes ez' led'éli sije kujim vo nin. sijes istis naked kosásni, a to
ne-kidz ez vermi najees venni.
vot- vifáedeni miian bagatirjas, mii lökte nalen bagatir.
idklais loue kujimnan bagatir-idMa. juris sur puan pert-kod'.
bagatirjas polzisni, kuzmali
kutisni süni: averman-ke tajees nat'ékini, seki teis polni kutasni stal muis.» kuzma
suue : «o! tajees!
íaje menim kapusta-mats-kod' £§.»
10. sije aslas vei vile puksis, kosa-purt bostis i meded't'éis
bagatirli pánid, sinse kertalis, med aféis oz ad'd'zü, kitdrzi silen
juris use, i(í!sel!ika koUstis, med mártsa ad'd'ze-Ze.
második hős ugyanúgy levágta mindnyájukat. Harmadik nap
annál több katonaság jött és a harmadik hős mindnyájukat
levágta.
Kozma még nem kelt föl az oldaláról, hanem a hősök
hajlonganak előtte és jelentik, hogy «íme annyi (meg) annyi
katonaságot öltünk meg, de ha még küldenek, még levágjuk.»
9. A czárnak elfogyott a hadserege. Neki lánczon volt egy
nagyon erős hőse, akit már három éve nem eresztett szabadon.
Azt küldte, hogy velük harczoljon, mert külömben sehogy se
bírta őket legyőzni.
Hát meglátják a mi hőseink, hogy jön azoknak a hőse.
A magassága (akkora) lesz, mint mindháromnak a magassága
(azaz: akkora, mint mind a három együttvéve). A feje olyan,
mint egy sörfőző üst. A hősök megijedtek, Kozmához kezdtek
szólni: «Ha ezt le tudod vágni, akkor az egész föld félni fog
tőled.» Kozma mondja: «0, ezt! Ez nekem olyan, mint egy
káposztafej.»
1 0 . Fölült a maga lovára, fogta a kaszakését és elindult
a hős elébe. A szemét bekötötte, hogy maga ne lássa, hogyan
esik le a feje, egy kicsikét (azaz: egy kis rést) hagyott, hogy
valamicskét lásson.
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bagatir vi^.éede, mii ku.zm a len éinmis kertalema, i sije
tsets assis kertalis, dumáite, mii sifiéi kole kertalem sinmen koédsni.
1 1 . etlaáéni kutisni. kuzma
ad'd'ie, a sije oz adóiéi, mijén
voféaásisni, bagatir tuvkis kuémali,
a kuzma
ijset da vütiis
muni, kuzma
l'ok kosa-purtnad da vilas Uétféistis da golase
sark vundis. bagatir vei vivéid usi, a kuzma suue: o-vot— suuas—ted, kuzmaked
en kosáé.»
bagatirjaslen Uv£ éin-vais oz pet radisla, mii kuzma
vermis sejtsem bagatir vini i jestse jondzika kutisni polni
kuzmais.
12. sarli vistalisni, mii kuzma
se^sem jon bagatires siUs
vermis. sije jona polzis i istis jezes juualni, mii sili kole.
kuzma
vistalis nali, mii: «dzin sarsvoteg me og mirití'éi
i meiam vokjas — bagatirjas vilas indis — med kutasni me
dinin olni.»
sarli bit loii dzin, sarsvo setni. ééssa kuzmaes
sare puktisni i sije sétíse babase kőris, da eni ole-vile.
A hős látja, hogy Kozmának a szeme be van kötve, és ő
szintén bekötötte a magáét, gondolja, hogy így bekötött szem
mel kell harczolni.
1 1 . Egymásnak kezdtek menni. Kozma lát, de az nem lát.
Mihelyt összecsaptak, a hős Kozma felé döfött, Kozma azonban
kicsiny és fölötte ment el, Kozma meg rossz kaszakésével reája
ugrott és egyszerre elvágta a torkát. A hős leesett a lováról,
Kozma meg mondja: «Nesze neked — mondja —, Kozmával
ne harczolj.B
A hősöknek majd hogy a könnyük nem folyt örömükben,
hogy Kozma olyan hőst le tudott győzni és még jobban kezdtek
Kozmától félni.
12. A czárnak jelentették, hogy Kozma ilyen erős hősét
legyőzte. 0 nagyon megijedt és embereket küldött megkérdezni,
hogy mi kell neki.
Kozma megmondta nekik, hogy: «A fél birodalom nélkül
nem békülök meg, és az én testvéreim — a hősökre mutatott —
hadd éljenek majd nálam.»
A czárnak oda kellett adnia a fél birodalmát. Azután
Kozmát czárrá tették, és ő odahívta a feleségét és most él-van.
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J e g y z e t e k : E z a mese ug}^anattól a közlőtől való, m i n t
az előbbi. Vö. a 11. mese tartalmával.
1. perisla-doredíz (%o CTapocTH; ^ a 3pí>jrHXb jrbTb'. (Érde
kes a -la képzőnek ilyen alkalmazása.) | pasna < or. nanraa j
geb, V. d'eb. 'MOiüKa5 (vö. gid ~> d'id 19. mese 5. jegyz.; W I E D .
nedel', negel' c hét') | eltistas f pa3MaxHerb, pa3MaxHeTca' [ lugeda
c
pa3oőbio, yHHtiToaiy' | vojuitni < or. BoeBaTb.
2. bidsa mu vqjuita 'u.BJiyio 3eMjno saBOKUo.'
3 . kosa-purt CHOJKT. c^fenaHHbifi n a i KOCBI (a kasza letört
végéből csinált kés) 5 | dert 'KOHe^Ho' | vet ^OBOJIBHO, n o p a ^ o i n o ' .
A szó talán n e m egyéb, m i n t a devel' < or. ^OBOJTL (1. 15, mese 2.)
rövidítése, KALIMA magyarázata (1. KALIMA 163) talán kevésbbé
valószínű. [ posjisas "cfl&jraeTb MOCTÍ>, n e p e n p a B y \
4 . kujim tui-veí l o p ó r a Ha 3 cTopoHbi pacxo^HTca' | Ing
< o r . Jiyrb | bagatirskei < or. őoraTbipcKÜ [ mudz berad c nocir£
ycTaTKa, nocjrfe ycTajrocTH5.
5 . eüiénas "3a o k i r a t p a 3 t 5 (et'ikisnas eűkisen
ua.) j miianla-dorsdn cCb Hameíi CTopoHbf | miian műié 'H3T. HameÉ SCMJIH5.
6. sije musa sar cTaMomHÍH n,apt 5 | buren ^oőpoMb 5 [ polzemisla fOTb CTpaxa'. A -la rag ilyen használatára nézve vö. tíui
sin-vais oz pet radisla itt 11. a l a t t ; pinis sarka kile
ke(dzidisla
% foga vaczog a hidegtől' 2. mese 1.; oz vermini
torjed'tsinis
c
koslais (kosisla)
nem t u d n a k szétválni a veszekedéstől' EOKOS
123, 132 ; gaZtemisla da sogisla omeUtíema 'bánkódásában és bána
t á b a n (OTI> CKyKH H O T Í ropa) lefogyott'.
7 . sir, mun c py6n, n o ^ n ; píatb, CTynaíi' | zduk < or. ^ y x b
(1. KALIMA

172).

9 . t'sep < or. írbnb [ nalen bagatir 'HXHÍM Ő.' j idzda, V. iMa.
1 1 . etladéni 'CXO^HTBCH' | vojsadsisni
conurHCb' | tuvkis
^TKHyjrb' j sark! a nyisszentés kifejezésére.
1 2 . miri{fsini<or'.
MMpHTbca | bit loii eőbiTb, npaiujiocb. 5

23. ibsa
moid-kil
iz-ki
da petuk
jilis.
1. olisni-vilisni
starik-gozja.
nial§n vgli §t'i nil da §ii pi.
kodir starikjas kulisni, sojsa-vokali
kol'i tol'k§ kerka.
vokidlen kutis kingmis sumalni i sije istis soUs§ geb§tUas
23.

ib-i
m e s e a m a l o m k ő r ő l és a k a k a s r ó l .
1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik egy leányuk és egy
fiuk volt. A mikor az öregek meghaltak, a testvérekre csak a
ház maradt.
A fiútestvér megéhezett és ő a padlóaljba küldte a nővérét
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ndn korsni. sot's piras ggbefég, korsas i ad'd'éas buksalgm korka,
a musis ad'd'éas, mii set't'se petg m^i-kg jos-jila turun-kod'. sot's
nán-korkate petkgdas i nije sij§s zel t'seskida souasni.
I askinas vok bara istg soUs§ ggbgjsg ndn korsni. soi'é piras,
korsas, korsas i ad'd'éas bara bukéalgm korka, a bidmié jos-jilaid
bidmema nin ves kuza. mjéid korkatg petkgdas i sijgs bara zel
iégskida souasni.
koimed lunnas vokid bara ist§ sot'ssg gebgjég ndn korsni.
soís piras, kor sas, korsas i ad'd'éas bara ndn-korka, a bidmisid
bidmgma dzodze(d'éis nin.
2. séssa bidmisid dzodzse rozedas i zel edj§ kutas bidmini,
a sijg vglgma kapusta-mats bidm§. bidmas, bidmas i petelgksg
roégdas i zel dzu,d$id loug.
séssa vok kutas kaini jilas. kajas i maU-pitssis ad'd'éas iz-ki.
iz-kite bostas, led't'sgdas i puktas kutas, a sijg iz-kiid vglgma aföis
izis. nia kutasni izni i regid'ikgn ozirmasni.
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy a padlóaljba, keres és
megpenészesedett kenyérhéjat talál, a földön azonban látja, hogy
ott (tkp. oda) valami hegyesvégű fű-féle jön ki. A leánytestvér
kiviszi a kenyérhéjat és ők azt nagyon jóízűen (tkp. édesen)
megeszik.
Másnap a fiútestvér megint küldi a nővérét a padlóaljba
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres és megint
talál megpenészesedett kenyérhéjat, de a növő hegyesvégű (azaz:
a hegyesvégű növény) már egy arasznyira nőtt. A leánytestvér
kiviszi a kenyérhéjat és azt megint nagyon jóízűen megeszik.
Harmadik nap a fiútestvér megint a padlóaljba küldi a
nővérét kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres
és megint talál kenyérhéjat, de a növény már a padlóig nőtt.
2. A növény azután keresztűlfúrja a padlót és nagyon
gyorsan kezd nőni, az meg látszott (most): káposztafej nő. Nő,
nő és keresztül fúrja a mennyezetet és nagyon magas lesz.
Erre a fiútestvér föl kezd mászni a tetejére. Fölmászik és
a káposztafej belsejében egy malomkövet talál. Fogja a malom
követ, leviszi és a kemencze közelébe teszi. Az a malomkő meg
magától őrölt (tkp. maga volt őrlő). Ők elkezdenek őrölni és
hamarosan meggazdagodnak.
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3. gtikis nialgn iz-kiid vosg. vok munas koréni. munasr
munas i sj,li panidásas petuk. petukid i juualas : «kitís§ munan h>
vokid suuas: «iz-ki korsni.)) petukid sutig: «meng tsgts bőst.))
vokkl bostas i mgdgdűasni. niali panidásas ruts. petukid
suuas: arujégi, rufégi, me-pitskg pir!)) rut's piras. niali pani
dásas séssa kgjin. petuk suuas: «kgjingi, kgjinei, me-pitskg pir!'»
kgjin piras. munasni, munasni i panidásas niali os. petuk suuas :
«oskgi, osk§i, me-pitjke pir!)) os piras i munasni nij§ votdz§.
4. séssa nije voasni kerka din§. petuk suuas: «íe mun grezdas, kor da soi, da en guéás!» vok munas, a petuk pos ulas
piras i goredas: «kikiru'kkuf dade, iz-kit§ vai/r>
dad'§ suu§ u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg va§ éui da pontal.))
u^zalié petas, petukgs kutas, va§ sujas i poútalas izjasgn. petuk
iz kostiis jurse Uurggdas i stal vas§ juuas i afáis petas.
petas da pos ulas munas i gorgdas: tkikirwkku! dade, izkitg vaih dad'g suuas u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg rinisg éui da
3. Egyszer elvész az ő malomkövük. A fiútestvér megy
(azt) keresni. Megy, megy és szembejő vele egy kakas. A kakas
kérdezi: «Hová mész?»> A fiútestvér mondja: «A malomkövet
keresni » A kakas mondja: «Engem vigy magaddal (tkp. együtt).»
A fiútestvér viszi és elindulnak. Ok egy rókával találkoz
nak (tkp. nekik szembe jő egy róka). A kakas mondja: «Bókám,
rókám, menj be a belsőmbe!)) A róka bemegy. Azután egy
farkassal találkoznak. A kakas mondja: «Farkasom, farkasom,
menj be ónbélém!» A farkas bemegy. Mennek, mennek és
egy medvével találkoznak. A kakas mondja: «Medvém, medvém,
menj be énbelém!» A medve bemegy és ők előre mennek.
4. Azután egy házhoz érnek. A kakas mondja: «Te menj
be a faluba, koldulj és egyél, de ne lopj!» A fiútestvér elmegy,
a kakas meg a lépcső alá megy ós kiáltja: «Kukorikú! Bácsi,
add ide a malomkövet!))
Az ember mondja a munkásának: «Menj ki, dugd a malom
követ kérőt a vízbe és takard le.» A munkás kimegy, megfogja
a kakast, vízbe dugja és kövekkel letakarja. A kakas kidugja
a fejét a kövek közül és megissza az egész vizet és maga kimegy.
Kimegy és a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi,
add ide a malomkövet!» Az ember mondja a munkásának:
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gzti.)) ujlZalis petas, petukgs bostas i rinisg sujas, itd'£asgn veliías
i gztas.
petuk rinis-sgras sultas, kok-pgl jilas bergalni kutas i vagn
kiékalni bisg. bi sifái i kusas.
5. petuk rinisis petas, dadg-pos ul§ piras i gorgdas: «kikiru'kku! dad'g, iz-kitg vai!» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg gid§
sui izjas din§.« u(d£alis petas, petukgs sujas gide. petuk sultas
pel'§s§ i suuas: «me-pitskis, rufóg, pet /» ruU petas i stal izsg
dzaggdas. utdzalis petas vifágdlini, a setis ruU pet§ i rutUid
pisjas daljg.
petukid munas pos ulas i gorgdas: «kikirwkkuf
drádg, izkitg vai/» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg jgrt karta-vilg, mgsjas
din§.» ujlzalis petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas petesas i suuas :
«kgjing, me-pitskis pet!)) kgjin petas i stal messg dzaggdas. u^zalis
petas mgs vidlini i stal meskis kulgma. kejinid petas da pisjas daljg.

öMenj ki, tedd bele a malomkövet kérőt a gabonaszárító
csűrbe és gyújtsd meg.» A munkás kimegy, fogja a kakast és
beleteszi a gabonaszárító csűrbe, lefödi szalmával és meggyújtja..
A kakas a gabonaszárító csűr közepére áll, elkezd a fél
lábán forogni és a tüzet vízzel locsolni. A tűz így ki is alszik..
5. A kakas kijön a gabonaszárító csűrből, az embernek a
lépcsője alá megy és kiáltja : «Kukorikú ! Bácsi, add ide a malom
követ!)) Az ember mondja: «Menj ki, zárd a malomkövet kérőt
az akolba a juhok-közé (tkp. a juhokhoz).» A munkás kimegy,,
a kakast a juhakolba zárja: A kakas egy sarokba áll és mondja:
«Énbelőlem, rókám, gyere ki!» A róka kijön és a juhokat mind
megfojtja. A munkás kimegy megnézni, de onnan egy róka jörn
ki és a róka az erdőbe fut.
A kakas a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi,
add ide a malomkövet! Az ember mondja: «Menj ki, zárd a
malomkövet kérőt az istállóba, a tehenek közé (tkp. -hez).)?
A munkás kimegy, (oda) bezárja a kakast. A kakas azonban egy
sarokba áll és mondja: «Farkasom, gyere ki énbelőlemU
A farkas kijön és a teheneket mind megfojtja. A munkás ki
megy a teheneket (tkp. a tehenet) megnézni és a tehenek mind
meghaltak. A farkas kimegy és az erdőbe fut.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV,

•

18
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6. petuk munas d'ád'g-pos ulg i gorgdas : «kikiru'kku! d'ád'g,
iz-kitg vai!)) d'ád'g suug: apet, jgrt iz-ki-korissg gid'nag.)) udzalié
petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas pel'gsg i suuas: «oskg, mepitskis pet.» os petas i stal vglsg dzaggdas. u(dzalis petas vgl vidlini, a setis petg os. oskid pisjas daljg.
a petuk munas pos ulg i gorgdas : ukikiru'kku ! d'ád'g, iz-kitg
vai!)) d'ád'g suug: npet, vai taüt'sg iz-ki-korié.sg, me sijgs soua.v
uj)zaUs petas, petukgs vajas, a d'ád'g sijgs kurttéiltgg nilistas.
(d'ád'gid gors vglgma.)
7. olas dad'g i petas sitdsni. petuk jursg Uurggdas i gorg
das: ukikiru'kku! d'ád'g, iz-kitg vai!)) d'ád'g suuas u^zalisli:
«vetli,
vai páskid tíer i keris jursg petukislié.» udzalié vajas {ser i keristas, no petukidli oz inmi, a inmas d'ád'gli zadjas i dád'glgn zadjis
org. d'ád'gid suug: nmgdaréáúis keris/)) u^Zalié keristas i d'ád'gli
bara zadjas inmas i d'ád'gid^ kulg.

6. A kakas az ember lépcsője alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj
ki, zárd a malomkövet kérőt a lóistállóba.)) A munkás kimegy,
a kakast (oda) zárja. A kakas azonban egy sarokba áll és mondja:
«Medvém, gyere ki énbelőlem!» A medve kijön és megfojtja a
lovakat mind. A munkás, kimegy a lovakat megnézni, onnan
azonban egy' medve jön ki. A medve az erdőbe fut.
A kakas meg a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú!
Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj ki,
hozd ide a malomkövet kérőt, én megeszem őt.» A munkás ki
megy, hozza a kakast, az ember meg anélkül, hogy szétharapná,
lenyeli. (Az ember falánk volt.)
7. Él az ember és kimegy szarni. A kakas kidugja a fejét
és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember
mondja a munkásnak: «Menj, hozz egy széles fejszét és csapd
le a kakas fejét.» A munkás fejszét hoz és odacsap, de nem
találja a kakast, hanem az embernek az alfelét találja és az
embernek az alfele leválik. Az ember mondja: «A másik oldal
felé vágj!» A munkás odacsap és megint az alfelét találja el
az embernek és az ember meghal.
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petuk petas i suuas u(dzalisli: «mii te iz-kinas keran?
luttsg menim vai, a tenid stal olgmis kolg.v ujUalis iz-ki setas.
'petuk kerka-velt vilas kajas i gorgdas : «kikirwkkuJ iz-kiidla lok /»
. i vosg. vok loktas, iz-kit§ boétas, gortas nuuas i jestsg jona ozirmasni i gni olgni-vilgnL
A kakas kijön és mondja a munkásnak: «Mit csinálsz te
a malomkővel? Inkább add ide nekem, neked meg az egész
vagyon marad*)) A munkás odaadja a malomkövet. A kakas föl
megy a háztetőre és kiáltja: «Kukorikú! Gyere a malomkövedért!))
és eltűnik. A fiútestvér odajön, fogja a malomkövet, hazaviszi
és még jobban meggazdagodnak és most élnek-vannak.
Jegyzetek: Ezt a mesét, a melynek tárgya rokon a 18. sz.
mesével, mint a czíme is mutatja, CZEMBER egy j&-falvi embertől

hallotta.

1—2. buksalgm korka r3anjiecHeB4jiyio Kopicy' [ sije vglema
kapusta-m.au bidmg C9TO OKa3ajiocB (yKa3HBaeTca),tiT0 KO^aHi.
KanycTH poct' | kilt fa parasztháznak a kemencze, a roaŐeirL
köriili része v. a folyó folyásának irányában fekvő része5.
4. kikirwkku, kukurwkku a kakas kukorékolása | velíias,
CZEMBER füzetében velkjas (vö. WIED.).
5—6. dal CJ['BCOKI>, pom;a Ha cyxOMi. MBCTÍ ; MÍJCTHOCTB
cyxaa, poBHaa BI> jrEcy' | kiirt'üsilteg nilistas 'ct pa3y nporjioTEJIB, He yKycHJTb; He yitycHBB nporjroTHJU.'.
7. keris, V. kerist \ luttse < or. jiyiHie.
24. v eé-kuza
mórt da
nil.
1. olisni-vilisni starik-gozja. nialgn v§li kik nil. starik lubitis gtisg, staruka mgdsg. starukaid i suug starikidli:
«bos dssid
nilte, kated dalje.v starik katgdas, vgr-kerkae kolas i sili skgt
kolas: petuk, da kan da sir.

24. Az a r a s z - n a g y s á g ú e m b e r é s a l e á n y .
1. Élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két leá
nyuk volt. Az öreg az egyiket szerette, az öreg asszony a másikat.
Az öreg asszony mondja az embernek: «Fogd a magad leányát,
vidd az erdőbe.» Az öreg odaviszi, egy erdei kunyhóban hagyja és
állatokat hagy neki: egy kakast meg egy macskát meg egy egeret.
18*
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nütid ndn sondini pajég sujas i rok puni sujas i kutas baísg
vid't'sisni. batid dir oz lok i nilid baít§ kutas isuksalni: nbaig,.
lok nin/» kod-k§ sili suuas: «lokta, nilg, lokta ; me aj!éim veskuza, zirimei bed'-kuéa, nopjgi gid-iéda.s* piras i suuas: anopjgs
n§ kittig rektah) nilid suuas: «ggbgj!sg.» séssa puksasni éoini.
pgé ndn souasni i rok. roknad nilid verdas i kantg i petukte i
sirtg.
2. sougm b§ras vodasni űzni. ml vodas gebgíé vilad, a lokti
sid vodas pelai-dorad. voinas sir kot§rtas nil ding i suuas: «as
mestaad éelis, a ajsid vesji.n nil sgliétas i vesjas. voinad iééttéas
loktisid i kutas koréni niltg. korsas, korsas, kanli inmas kirimidr
kanis kurttsas. petukli inmas, petuk gorgdas : ukikiru'kku !» loktisid
polzas, gdjgndzik pisjas.
askinas nil iééttéas, ggbgtUe pj/ras, a ggbgié tiris d'énga. séssa
bat'is loktas, dengasg t'sglgi dod tejsasni i gortas nuuasni.

A leány kenyeret tesz a kemenczébe, hogy megmelegítse
és kását tesz bele, hogy megfőzze és kezdi az atyját várni. Az
apja sokáig nem jön és a leány kezdi az apját hívni: «Apám,
gyere már!» Valaki mondja neki: «Jövök, leányom, jövök; én
magam arasznyi vagyok, a taknyom bot-hosszúságú, háti tarisz
nyám istálló-nagyságú.» Bejön és mondja: «A háti tarisznyámat
hová rakom ki?» A leány mondja: «A padlóaljba.» Azután le
ülnek enni. Forró kenyeret esznek meg kását. A kásából a leány
a macskának meg a kakasnak meg az egérnek is ad enni (tkp.
táplálja őket).
2. Evés után lefekszenek aludni. A leány a padlóalj fölé
fekszik le, a jövevény meg az ágypolcz szélére fekszik le. Éjjel
az egér odafut a leányhoz és mondja: «Köpj egyet a magad
helyére, magad meg húzódjál félre (onnan).» A leány odaköp
és félrehúzódik. Éjjel fölkel a jövevény és kezdi a leányt keresni.
Keresi, keresi, a keze a macskához ér, a macska megharapja..
A kakashoz ér, a kakas kiáltja: «Kukorikú!» A jövevény meg
ijed, hamar elszalad.
Másnap a leány fölkel, bemegy a padlóaljba, a padlóalj
meg tele van pénzzel. Azután megjön az apja, a pénzt, egész,
szánravalót fölrakják és hazaviszik.
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3. askinas staruka tsgktg dssis nilsg katgdni seiüg-zg. starik
! katgdas, nilte kol'as. nilid vid'Uiéas, vid'tsiéas i etnas roktg souas ;
kantg, ni petuktg, ni sirte oz verd.
voinas loktas ves-kuza mórt i vodas űzni. nil vodas ggbgíé
vilg, a ves-kuza mórt pglat'e. voinas ves-kuza mórt íséiUas, niltg
bostas i silis nontg souas. askinas sad'masni i nilid kutas bgrdni,
a ves-kuza mortid suug: «me Uáiti nonte sobdi-ndngn i soji.»
ritnas bara vodasni. voinas ísétísas ves-kuza mortid i souas
nilte, lijassg gsin vj,las sultgdas.
askinas baiis loktas, nillis lisg meégkg te/sas i gortas nuuas.
stai'uka ad'd'zas lijassg i kutas bgrdni.
3. Másnap az öreg asszony azt mondja neki, hogy az ő
leányát vigye ugyanoda. Az öreg odaviszi, ott hagyja a leányt.
A leány vár, vár és egymaga eszi meg a kását; (se) a macská
nak, se a kakasnak, se az egérnek nem ad belőle.
Éjjel odajön az arasznyi nagysága (tkp. hosszúságú) ember
és lefekszik aludni. A leány a padlóalj fölé fekszik, az arasznyi
nagyságú ember meg az ágypolczra. Éjjel az arasznyi nagyságú
ember fölkel, fogja a leányt és megeszi a csecsét. Másnap föl
ébrednek és a leány elkezd sírni, az arasznyi nagyságú ember
meg mondja: «Én a csecsedet búzakenyérnek gondoltam és
megettem.))
Este megint lefekszenek. Éjjel fölkel az arasz-nagyságú
-ember és megeszi a leányt, a csontjait az ablakba (tkp. az ab
lakra) állítja.
Másnap megjön az apa, a leány csontjait (tkp. csontját)
zsákba rakja és hazaviszi. Az öreg asszony meglátja a csontokat
és sírni kezd.
J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint
&z előbbi.
1. bos \. 23. mese 7.: keris és itt 2.: sglis \ sondini, V.
iontini | nin, CZEMBEB füzetében nin. Vö. LYTK. nin.
2—3. d'éngase t'églgi dod tejsasni ^eHLrn ITÉJIHÍÍ BO3*
saRjra^yTt' [ esin, esin 1. 21. mese.
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25. tok, mon da Hé grtjas.
1. gükié olisni kik vok gii kerkain. kikna'nis vgli ggtirags i
gfákislgn vgli ijéii!ik pi.
güikié vokjas munasni turunla i babajasisli tsgktisni piléan
lomtini. babajas piléan lomtasni i kutasni vid^éj,énj, muiikjassg.
muéikjas dir oz lökni i gíi babais suuas: «dir zg nin oz lökni
t'égrtjasid!» i munas piléan vidli/ni.
2. ééééa kod-kg, kiig, loktas, sarajas éijgsjassg pirtas i kerkaas pirasni kik vok. a kerkaas vgli gíi babais, mgdis vgli piléanin. giik vokid i juualas: «kitgn pg mgd babais ?» babáid suuas :
«piléanin.)) kik vok petasni kerkaié i munasni pilsang. piléanis
babatg adMasni. babaidlyé kujíéiktg kullasni da volsalasni koétini
gor vilas, a jáisg souasni i bgr gortas munasni.
gortas korasni éoini. éojigas ijéiiük piid kutas bgrdni. mgd

25. A r o s s z á n g y és a z ö r d ö g ö k .
1. Egyszer két fiútestvér élt egy házban. Mindkettejük
nős volt és az egyiknek kicsinyke fia volt.
Egyszer a fiútestvérek szénáért mennek és a feleségüknek
(tkp. a feleségeknek) megparancsolják, hogy a fürdőkamrát fűt
sék be. Az asszonyok befűtik a fürdőkamrát és kezdik a férjü
ket (tkp. a férjeket) várni. A férjek sokáig nem jönnek és az
egyik asszony mondja: «De sokáig nem jönnek már (azok) az
ördögök!)) és megy a fürdőkamrát megnézni.
2. Azután hallatszik, valaki jön, a lovak szerszámait beviszi
a színbe és két testvér jön be a házba. A házban meg az egyik
asszony volt, a másik a fürdőkamrában volt. Az egyik fiútest
vér kérdezi i s : «Hol van a másik asszony?» Az asszony mondja:
«A fürdőkamrában.» A két fiútestvér kimegy a házból és a
fürdőkamrába megy. A fürdőkamrában (tkp. -ból) megtalálják
az asszonyt. Az asszonynak lenyúzzák a bőrét és kiterítik szá
rítani a fürdőkemenczére, a húsát meg megeszik és visszamen
nek haza.
Otthon enni kérnek. Mialatt esznek, a kis fiúcska (tkp. a
kicsinyke fiú) elkezd sírni. A másik asszony fogja a fiát és

ZŰRJÉN SZÖVEGEK.

267

babáid bostas pitg i petas med kerkaas. piid suuas: «taj§ abu
menam batjas. tajgjaslgn vomsis bi pet§.»
3. mamid §(d'éest§ pgdlalas, jignalas i puksas jen-ul-pelgsas.
kik vokid (nij§ vglemds kik U§rt) kutasni m§darad ts§ts pirnj,.
jigana §idz§st§ oz vermini vostini, kutasni §td'z§st§ jirni. jirasni
jur t§rig minda roz, séésa petuk gorgdas: akikiru'kku /» Hé§rtjas
vosgni.
askinas vokjas loktasni, kerka§ pirasni, kerkain ne-kod abu.
m§d kerkae petasni: §tdzesas jur tgrig roz, kid'z-k§ §idz§st§ voétasni i setis adWzasni §ii babat§ dreűnaidk§d sad'tggis, a m§d babaidlié pilsansis kujéiksg sgmin addzasni.

kimegy a másik szobába. A fiú mondja: «Ezek (tkp. ez) nem
az én apámék. Ezeknek a szájából tűz jön ki.»
3. Az anya beteszi, bezárja az ajtót és a szentkép alatti
szögletbe ül. A két fiútestvér (azok ördögök [tkp. két ördög]
voltak) a másik oldalra (azaz azon szoba felé, ahol az asszony
van) kezdenek szintén menni. Az elzárt ajtót nem bírják kinyitni,
elkezdik az ajtót rágni. Akkora lyukat rágnak ki, amelyen
keresztül fér egy fej, azután a kakas kiáltja: kukorikú! és az
ördögök eltűnnek.
Másnap megjönnek a fiútestvérek, bemennek a szobába,
a szobában senki sincsen. A másik szobába mennek: az ajtóban
akkora lyuk van, a melyen egy fej átfér. Valahogyan kinyit
ják az ajtót és ott találják az egyik asszonyt a fiával ájultan,
a másik asszonynak meg csak a bőrét találják meg a fürdő
kamrában.

J e g y z e t e k : Ez a mese is a két előbbi mese közlőjé
től való.
1. nin 1. az előbbi mese jegyzeteit.
3. pgdlalas 'saTBopHTT.5 | jignalas c3anpeTT>' | mgdarad ca ház
másik felébe, a másik szoba felé5. A parasztháznak az egyik
oldalán van a nyári, a másikon meg a téli szobája.
*
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26.

duda.

duda, duda, kitíé§ vetlin ?
—- kosa dorni vetli.
mii-n§ kosanas v§ctsan í
—• turun-tor itskistni.
5 mii-n§ turunnas vgföan ?
•—• m§s-tor verdistni.
m§s-tornas mii v§(ísan ?
— l'gl'-tor lististni.
l§l'-tornad mii v§Jsan ?
10 — zon-tor ver diétán.
zon-tornad mii vgfáan ?
— pes-to?- tatskgdistan.
pes-tomad mii v§(Uan ?
— jpais-tor lomtikan.
15 pat'é-tomad mii v§(t'san ?
— sid-tortg puistan.

26.
duda.
duda, duda, hol (tkp. hová) jártál?
-— Kaszát kovácsolni jártam.
Mit csinálsz a kaszával?
— Egy kis szénát kaszálni.
5 Mit csinálsz a szénával?
— A tehénkét etetni.
Mit csinálsz a tehénkével?
— Egy kis tejet fejni.
Mit csinálsz a kis tejjel?
io — A kis fiút táplálod (a kis fiúnak adsz enni).
A kis fiúval mit csinálsz?
— Egy kis fát hasítasz.
A kis fával mit csinálsz?
— A kemenczécskét befutod.
15 A kemenczécskével mit csinálsz?
— Egy kis levest főzöl.
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síd- tornád mii veísan ?
— soistan da poré-tor verdistan.
pors-tornad mii vgféan ?
20 — stob-gu perjistni.
stob-gu tornád mii vgjéan ?
— stob sult§dni.
stobnad mii v§(tsan ?
— dzad-tor puktista.
25 dzad-tornad mii v§ííéan ?
— bek ar-pari tor puktistni. — pon.

A kis levessel mit csinálsz?
— Eszel belőle és a malaczot eteted.
A malaczczal mit csinálsz?
20 — Oszlop(nak való) gödröt túrni.
Az oszlop(nak való) gödröcskével mit csinálsz ?
— Oszlopot fölállítani.
Az oszloppal mit csinálsz?
— Polczocskát teszek rá!
A polczocskával mit csinálsz?
— Kis csészét-kanalat rátenni. — Vége.
J e g y z e t e k . Ez a vers, a melyet CzEMBERnek egy kis fiú
mondott el a Sziszola mellett fek^ő BoT^a falvában (ib falvától
délre), változata a WicHMANNtól közölt dud§, dudei ez. versnek
(WICHM. St. 39). Vö. még a dudei, dudei! kezdetű verset
(EOGOV nyelvi 158, LYTKIN 160, SUS~ Aik. X. 22, UF. II. 72).

1. duda jelentését nem tudom megállapítani; KoGovnál
dud§i ryjiio-val van fordítva, LYTK.-nál 'ro-nyöV (STJS. Aik. X.
65 'Taube'); WICHM. St. 39. mintha névnek venné. | 8. l'§l' gyer
meknyelven = jev | 10. verdistan, WiCHM.-nál verdistni; így az
előbbi feleletekben is (itskistni, verdistni lististni), alább is (per
jistni stb.). A második személy a verdistan, tatsk§distan (12.), lomtistan (14.) stb. alakokban eszerint vagy a személyek összekeve
résén (2. szem. kérdésre 2. szem. felelet), vagy helytelen közlé
sen alapszik, vagy pedig a második személynek általános alanyul
való használatával magyarázandó, j 12. tatskeclistan = potkedlistan
noKOJienib [ 2 0 . stob: stolb helyett | dzad: dMdz helyett.
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27. bob§.
bob§, kiííég vetlin ?
— t'soz§-gu§ vetli, vija nán ioini
vija nán koVistin, en ?
— tsegjas-ponad puktili,
5 sed ponid sojgma.
k§n-n§ é§d ponid ?
— potts§s-kost§ dzagalgma.
k§n-n§ pojsgsid ?
— bien soUé§m.
10 k§n-n§ biid ?
— va§n kus§m.
ken-n§ vaid ?
— §s gungem.
k§n-n§ §sid ?
15 — ib§ kajem.
k§n-n§ ibid ?
— ájr piredgm.
27. K e d v e s e m .
Kedvesem, hol jártál?
[kenyeret enni.
— Nagybátyám pinczéjében jártam, vajasVajaskenyeret hagytál-e egy kicsit vagy nem?
— A padka végére tettem,
5 A fekete kutyád megette.
Hol van hát a fekete kutyád?
— A kerítés résében megfulladt.
Hol van hát a kerítés ?
— Tűzben megégett.
10 Hol van hát a tűz ?
— Vízben elaludt.
Hol van hát a víz?
— Az ökör megitta.
Hol van hát az ökör?
15 — Fölment a hegyre.
Hol van hát a hegy?
— Az egér széttúrta.
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k§n-n§ sirid ?
— nal!kj§ sedgm.
20 k§n-n§ naUkjid?
— Uergn kerássem.
k§n-n§ Uerid ?
— izje nal'é§m.
ken-n§ izis ?
25 — sari(d'é§ bigiltís§m.
Hol van hát az egér?
— Tőrbe esett.
20 Hol van hát a tőr?
— Fejszével széthasították.
Hol van hát a fejsze?
— Kőben (tkp. kőbe) eltompult.
Hol van hát a kő?
25 •— A tengerbe gurult.
J e g y z e t e k : Ezt a verset is, a mely különféle változatokban
nagyon el van terjedve a zűrjének között (vö. SZAVV. 146,
LYTKIN 157, 158, BOG. nyelvt. 158, UF. II. 73, WICHM. St.

40),

a Sziszola vidékén (egy TpiiBa-falvi legénytől) hallotta.
1. bob§ (v. bobusko§i, bob§§i, bob§an§i) kedveskedő megszó
lítás ('pillangóm') [ 4. tsegjas-ponad (:LYTK. Ueg§s-pom§, WICHM.
tseggs pon§) CBT» KOHeirL npacTynKa, jiaBKH3. | 1 3 . gungem, vö.
5
LYTK. dzungema; gungini CBHHHTL, TflHyTt .
CZEMBER

28. al'o'sa

pop-pi.

1. olis-vilis d'erevnain mwéik babaisked. nalen v§li kujimar§sa pi, kodi b%dm§ ne vo§n, a lun§n da voj§n. i sij§ kutis baüstyi komi, med sij§ lefáis med mu§. i bai suuis, mii ukifízik okota.»
pi Igsgdis pivéan-iZta nop i munis tuj§. sondi-pet§msdn sij§ sagdi28. P a p f i E l e k .
1. Élt-volt egy faluban egy ember a feleségével. Nekik
egy hároméves fiuk volt, a ki nem évenként, hanem éjjel-nappal
(tkp. nappal és éjjel) nő. És ő kezdte az apját kérni, hogy eressze
más földre. És az apja mondta, hogy «a mint tetszik (tkp. ked
ved))). A fiú előkészített egy fürdőkamra-nagyságú hátizsákot és
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tis sondi-let't'éitgdz ju dorgd'é, k§ni v§li kuilg kuz-uska mórt vudzgtíéié, kodgs vgli nimtgni usi'na
usi'ís.
sili i suis al'o'sa
pop-pi:
«bur mórt, vutdzgd meng.» sijg ussg nuígdis i loui pos
mgdar berggg<d'éis, kiti i vutd£is al'o'sa pop-pi.
medar berggin
kutis vgzjiéni u s i'n a us i'í é pomosnikg a lo'éa pop -pili. a l'o'é a
pop-pi
sggláéiííéis tolko seki, kodj/r usi'na
usi't's sggláéiííéis
óvni ifégddzik vok pid'd'i.
munisni ritgdz i voiisni ggra dorgd'é, kodi vgli kaféáiííég.
najg ad'd'éisni mesta, kgni vgli pukalg mórt: g gr i'n a ggri'íé
i
kafááitg stav ggrasg. najg bostisni sijggs koimgd vok pid'd'i.
ritin najg voasni ovtgm kerka dorg. seííég pirasni najg űzni,
keni vgli karta-tirj,s mgs, a -net'i mórt. mgsjas pitekis najg naískisni med bursg u£in vilg.
2. aski asiv najg munisni vgrauni i kol'isni g gr i'n a
geri'íégs górt-óvni. g gr i'n a ggri'íé u&in keiig pondis puni sid. i sijg
ggtgvitiggn piris Ugrs-iZda muéik i boétis ggr i'n a
ggri'Jégs
toskgdis i kutis bid'íéama nog trepl'itni i mujéitis sijggs setíégd'é,
m
ÍÍ g gr i'n a g gr i'íéli loii néni kulgm idg (kulgmgn). i mijgn

útnak indult. Napkeltétől lépett napnyugtáig egy folyó partjáig,
a hol egy hosszúbajszú révész hevert, a kit usi'na usi'íé-nak hittak.
Őhozzá így szólt Papfi Elek: «Jó ember, vigy át engem.» Az
kihúzta a bajuszát és híd lett a másik partig, a min át is ment
Papfi Elek. A másik parton usina usit'é ajánlkozni kezdett Papfi
Eleknek segédnek. Papfi Elek csak akkor egyezett bele, a mikor
usi'na usiíé beleegyezett, hogy öccseként fog élni.
Estig mentek és eljutottak egy hegyhez, a melyik himbá
lódzott, ők láttak egy helyet, a hol egy ember: ggri'na ggriíé
ült és az egész hegyet mozgatta. Ők harmadik öcsként fogadták őt.
Este egy lakatlan házhoz értek. Oda bementek ők meg
hálni, a hol volt egy teli istálló tehén, de egyetlen ember se.
A tehenek közül a legjobbikát levágták vacsorára.
2. Másnap reggel elmentek vadászni és ggri'na ggri't'é-ot
hagyták otthon ggri'na ggri'íé vacsorára levest kezdett főzni.
Mialatt készítette, belépett egy orsónagyságú ember és szakállánál
fogta ggri'na ggri'fé-ot és mindenféle módon kezdte őt rángatni
és annyira kínozta őt, hogy g. g.-nak halottként kellett elesnie.
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sijg éetüis kulgmg, piris-pir ég t'sgrs-kod' muZik petis tarka
pitskis.
busuiíísigas-koéáéigas s%d i jái kiétisni stavse i loii
ggri'na
ggri'iéli
naiskini vil es i puni drugjasli uZin. no ez-na vermi
puzini, mii voiisni vgralisjas zev tsiggs i skgrgs. i g § r i'n a g eri'is kutis pgrjásni, med di'ugjas oz kutni seravni, mii se(tsgm
ifóet mórt vermis ngitnj, se(tsgm jon mortgs.
askiin kolítías usi'na
usi'ís i sikgd si fái-ág loii.
koimgd lunin kolíisis alo'sa pop-pi,
kodi zev jona gbgd'itis íégrs-kodr muzikgs i ad'd'éis tui sijg mgd mug. iz tilsán zavod'itísg vgli roz mgd mugd'é, d'ez kuza kiítsgd'z poég vgli leiiéini.
alo'sa pop-pi
vgiisis ísgrs-kod muzik bgris.
3. med műin vgli zev gaéa. alo'sa pop-pi
vgilsis aslas
hk mórt bgris, kodgs kutni vgli kgsjg. ritin voiis iféilik ierka
dőre, kgni vgli pukale miféanik niv. íerkag tol'kg piris, a niv
juuásni kutis bid'tsama jilis (torjis), no alo'sa pop-pi
kölni
És mihelyt ő halottnak tetette magát, az orsónagyságú ember
rögtön kiment a házból.
Mialatt verekedtek meg viaskodtak, feldöntötték a levest
és a húst mind és g. g.-nsik még egy (tkp. új) ökröt kellett le
vágnia és társai részére vacsorát főznie. De még nem bírt (a
vacsora) megfőni, mire megjöttek a vadászok nagyon éhesen és
haragosan, g. g. meg elkezdett hazudozni, nehogy a társai ki
nevessék, hogy olyan kis ember el bírt páholni olyan erős
embert.
Másnap usi'na usiié marad vissza, és ővele ugyanúgy
történt.
Harmadnap Papfi Elek maradt (otthon), a ki nagyon erősen
elverte az orsónagyságú embert és látott egy utat a másik világba.
Egy kő alól kezdődött egy nyílás a másik világig, a hová (tkp.
a meddig) kötélen lehetett leereszkedni. Papfi Elek üldözőbe
vette az orsónagyságú embert.
3. A másik világban nagyon kellemes (tkp. vidám) volt.
Papfi Elek üldözte a maga gonosz emberét, a kit el akart fogni.
Este egy kicsike házhoz ért, a hol egy szép leány ült. A házba
csakhogy belépett, a leány (máriB) kérdezősködni kezdett minden
ről, azonban Papfi Elek azt mondta neki, hogy hagyjon mindent
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tsgktis stavsg aski asilgdz, a bur nivli tsgktis Igsgdni perina
5
da soini.
askiin sid'z-ég udditísis al'o'sa pop-pili
ad'd'éisni m§d
üsqjiskgd. i koimgd lunin adU'zisis sifái-ég koimed tíojiskgd. úol§d
lunin sij§ voiis Ugrs-kod' muéik ord§, kodlgn v§li zev itdzid kik
suttá terka i zev una sket.
4. al'o's a pop -pi kodir voiis, to seki Ugrs-kod' muiik
vgli u&g sintgm i al'o'sa pop-pili
okota loii pukéini skót vid'zni.
al'o'sa pop-pi
óig lun i uég tgdni kutis, mii sijg kgzaiinlié
sin perjis das-kik jura gundil' (gundir). pervgi lunjassán zavodítt'sis sij§ vid'zni mgsjas, kodjases le^d'zalis gundirjas-jerjasg.
pervgi lunin gundil! kujim-jura kesjis soini ul'en al'o'sa
pop-pies,
no kosáéig§n al'o'sa pop-pi
silis stav jursg keralis.
askia lunin travitni kutis kvait-jura gundil'gs, kodi si(d'éi-£§
kgsjis ulgn soini al'o'sa pop-pigs.
no kosáéiggn vermis alo'sa
pop-pi
i keralis stav jursg.

másnap reggelig és megparancsolta a jó leánynak, hogy ágyat és
enni (valót) készítsen elő.
Másnap ugyanúgy sikerült Papfi Eleknek a másik nővérrel
találkozni. És harmadnap ugyanúgy találkozott a harmadik
nővérrel. Negyednap az orsónagyságú emberhez jutott, a kinek
egy nagyon nagy kétemeletes háza és nagyon sok marhája volt.
4. A mikor Papfi Elek odajött, akkor az orsónagyságú
ember már vak volt, és Papfi Eleknek kedve támadt leülni a
marháját őrizni.
Papfi Elek ott él egy napig és már megtudta, hogy annak
a gazdának egy tizenkétfejű sárkány rabolta el a szemét. Az első
napoktól kezdte a teheneket legeltetni, a melyeket a sárkányok
elkerített legelőire engedett.
Az első napon egy háromfejű sárkány elevenen (tkp. nyersen)
akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi Elek levágta
a fejeit mind.
Másnap megsemmisítette a hatfejű sárkányt, a ki szintén
elevenen akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi
Elek győzött és levágta a fejeit mind.
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koim§d lunin alo'sa
pop-pi
skgt le^'zis das-kik jura
gundil-mujas vil§, kodi sitd!zi-zg kuli, kijd'zi vod'd'za gundiljas.
5. alo'sa pop-pi
naUkis stav gundil m§d műié i m§ded'ísis aslas mue. no ez vun§d bostni kujim mijsa niles, kit§n
vaZen voijas uzlis.
aslas mue pervgi le^zalis niljases i kodir kutis kaini aUis,
to seki ggri'na
ggri'ís
i usi'na usi'ís vundisni d'ezse.
alo'sa pop-pi
uéi i koli bara va& kgzaiin orde, kodlis eni
boétis nela'min §s % kutis kaini itclzid-borda zverk§d, kodli bid
bergeíUiggn set§ véli bidsa tusa. i kodir nem-tor nin ez v§v, to
a t o'sa pop-pi
vundis assis zadsis jdise. i kodir voiis taj§ mue,
to v§li vors§ni svad'ba sil§n vokjasis, kodjas ez i dumditni, mii lolja
(lovja) koli alo'sa pop-pi.
i kodir sije§s ad'dzisni, to usked'üéisni
kok vidas i alo'sa pop-pi
prgsíitis i askiin ustrojitis svad'ba,
kit§n vgli bid'Uama vina i souan-tor.
Harmadnap Papfi Elek a nyájat a tizenkétfej ü sárkány föld
jeire engedte, a ki ugyanúgy meghalt, mint az előbbi sárkányok.
5. Papfi Elek megölte a másik világbeli összes sárkányo
kat és a maga földjére készült. De nem felejtette el (magával)
vinni a három szép leányt, a hol előbb éjjel (tkp. éjjeleket) hált.
A maga földjére először a leányokat engedte és a mikor
ő maga kezdett fölszállni, akkor geri'na g§H'U és usi'na usi'ís
elvágták a kötelet.
Papfi Elek leesett és megint a régi gazdájánál maradt, a
kitől most negyven ökröt vitt és egy nagyszárnyú állaton (tkp.
állattal) kezdett fölszállni, a melynek valahányszor hátrafordult,
egy egész ökröt (tkp. testet) adott. És a mikor már semmije se
volt, akkor Papfi Elek a maga hátuljából vágott le húst. És a
mikor erre a földre ért, akkor ülték (éppen) a lakodalmukat az
ő testvérei, a kik nem is gondolták, hogy Papfi Elek életben
maradt. És a mikor meglátták őt, lába elé (tkp. lábára) borultak
és Papfi Elak megbocsátott (nekik) és másnap lakodalmat rende
zett, a hol mindenféle pálinka és ennivaló volt.
J e g y z e t e k : 1. med lefáis russicismus.
2. loii usni kid§m ide (v. kulgm§n) "c^luiajica Kant MepTBLift,
npHTBopMca MepTBT>rM'b, j busuiíísigas cKor,a;a őymeBajiii' [ gbedítis
'oŐH.H'EJrB 5 .
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3 . i/sil'ik v. i Jegük, i(t'éit'ik | perina < or. nepuHa | suttá v.
az utóbbi alak a vicsegdai nyelvjárásban ismeretlen.
4. gundir, gundil! (a -Lokcim mellett CZEMBER szerint gundurl'i) C 3 M M 5 (közlőm magyarázata szerint ^ o r a T H p t ' ) | ul'gn CCBIpiiMt 5 1 travitni (1. KALIMA 148) 'jímwrosiSLTb, HCTpeÖJiflTB, yŐHTB'.
5. svad'ba vorsni russicizmus ('cBa^LŐy CBurpaTB5) J usk§dísisni kok vilas 'őpocujracB B B Horn'; 'térdre borultak 5 : pild'é§s
vilas uéked'Uisni.
A mese közlője a Sziszola melletti HyMaHOBCKa falvából
való MHxamrB ÜBaHOBH^B MajiBijeBB.
sudna;

29.
pizan vilin samevar,
esin vilin
sobdi-nán,
dzadz dórin p§ stop vina,
labiíé ulin sur-lagun,
5. paM-vodzin p§ sid-girnits
pacsin jajésniféa
latka.
29.
Az asztalon szamovár,
az ablakban (tkp. az ablakon) búzakenyér,
a polczdeszka szélén egy stof pálinka,
a lócza alatt egy kád sör,
5. a kemencze szája előtt egy fazék leves,
a k'emenczében egy bögre tojásrántotta.
J e g y z e t e k : 4 . lagun < or. jiaryHB | 5 . pats-vojd'zin CHÜ
niecTKB5 | 6 . jajésniféa < or. jiH*niHD;a (1. KALIMA 56) | latka < or.
jiaTKa e iLiomKa\ Közölte velem a TpaBa falvából való Nikolaj
Nikolajevies S z u c h a n o v az udora-vidéki jertym-din
falvában.
30.
musukei p§ munema.
— kiíiée sij§ mungma ?
b o g o slove munema.
— miila sij§ munema ?
5. brukila da golosla.
•
m
S
— Ü PS V§ ted vajas ?
vajas dona Uisjan
(vajas zárni Uun-kits).

30.
A kedvesem elment.
— Hová ment ő ?
Bogoszlovba m e n t .
— Miért m e n t (oda) ?
5. Nadrágért meg sárczipőért.
— Neked mit hoz ő ?
Drága kendőt hoz
(v. aranygyűrűt hoz).
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J e g y z e t e k : 3 . A bogoslovi gyárba (permi kormányzóság)
közlőm szerint sok zűrjén megy el télen át dolgozni, j 5. bruki
< or. őproKH; gólos < or. rajroma.
Ezt a dalt is jertim-din falvában közölte velem a most
említett S z u c h a n o v , a ki a dalt rpnBa falvában hallotta.

III.

Udorai

nyelvjárás.

31. dik pop. .
va£en ole'ma-vile'ma pop-gozja. i pop dumá'itas, stg sija
kukán vajas, sija povzas i mgdas t'suéei stgrgna'e. mun§, mune i
sili tesg: mortgs h§jin éojg'ma i silgn kol'e'ma sapgg-gozjis. sija i
bostas sije. mune, mune i voas sija sikg. i jud'sas űzni §íi muSikord§. sij§ i lefá'is. sen u£ná'ite sija i pats-vi'lg vodas. si oj§
muiiki'slgn mgskis kukán vajas, a vremfa'is vglgma keféid, i sijakuka'iise patsvi'lg katas pop-din§. pop oisg i saidmas. vi^zg'das,
a pop-dinin kukán, pop povzas i dumá'itas, ste «me sije vaji».
pop povzas i pisje. aswvse keza'iin suvtas i kukanis-dine kaas.
vitd'ée'das, a sap§g-goz koigma. idumáitas, stg kukanis popsg sojgma*
bostas sapg'gsg i addzas, stg sémin kok-t'serjis poplgn kol'gma.

31. A b o l o n d p a p .
Kégen élt-volt egy pap meg a felesége. A pap meg azt
gondolja, hogy ő borjút fog szülni. 0 megijed és idegen földre
indul. Megy, megy és elébe akad: egy farkas megevett egy
embert és ennek megmaradt a két csizmája. 0 magával is viszi
azt. Megy, megy és egy faluba ér. Es egy emberhez kéredzkedik
meghálni. Az be is ereszti őt. Ott megvacsorázik és lefekszik a
kemenczére. Ugyanazon éjjel a parasztnak a tehene megborjadzik. Az idő meg hideg volt. És ő a borjút a kemenczére teszi
föl a pap mellé. Ejjel a pap fölébred. Körülnéz, a pap mellett
meg egy borjú van. A pap megijed és gondolja, hogy «én szül
tem azt». A pap megijed és elfut. Reggel a gazda fölkel és föl
mászik a borjúhoz. Körülnéz, hát egy pár csizma maradt (ott).
És gondolja, hogy a borjú megette a papot. Fogja a csizmát és
látja, hogy a papnak csak a lábaszára maradt meg.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.

19
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J e g y z e t e k : oisg, aswvs§ érdekes példái a m i k o r kér
désre felelő accusativusi időhatározónak.
Udorai szövegeim túlnyomó részének jertim-din falvi nyelv
mesterem: BeHiaMHH-b ApeemeBim'b HeBOJnmi. a közlője (1. KSz.
XIV. 209).
A hangsúly többnyire — de nem mindig — az utolsó
előtti szótagon van.
32. r u í' s d a k gj i n.
1. olgma'es-vilgma'eé muzik da baba. baba'is muzi'ksg Meri
kiini vgjéas, a baba'is peUki'ni pondas. mn&ik mung i Meri kijas
una. i b§r bergg'tísas gortas. i íui-vilis sija ad'd'zas : ruM kuile.
muíik rut'ésg i bostas i doid'd'as puktas. a muiik puksas doid'd'as
i vgvsg vgtli'ni pondas. a bgrg oz i berge'iisiv. rut's stav Merise
silis le(d'éas i ajsis MétUas doidsis.
2. muéik voas gortas, doidse oz i vidliv. i piras baba'isding. i suas: ababa'g, mun, petav i doittg vidliv, miittgm tserisg
kiji i kujsgm ggUinüa vaji».
baba petg, a doid'd'in nem-tor abu. i piras bgrg kerka'as i
pondas vidni muzi'ksg. suas : «vetlin, vetlin, a nem-tor abu éurg'ma».

32. A r ó k a ós a f a r k a s .
1. Élt-volt egy ember a feleségével (tkp. meg a felesége).
Az asszony halászni (tkp. halat fogni) küldi az urát, az asszony
meg fonni kezd. Az ember megy és halat fog sokat. És vissza
fordul hazafelé. Az úton meg látja: egy róka fekszik. Az ember
fogja a rókát és a szánjába teszi. Az ember meg fölül a szán
jára és kezdi a lovát hajtani. Hátra azonban nem is fordul.
A róka az ő halát mind lecsúsztatja (tkp. lebocsátja) és maga
leugrik a szánról.
2. Az ember hazajön, meg se nézi a szánját. És bemegy
a feleségéhez. És (igy) szól: «Asszony, eredj, menj ki és nézd
meg a szánodat, mennyi halat fogtam és micsoda ajándékot
hoztam!»
Az asszony kimegy, a szánban azonban semmi sincsen.
És visszamegy a házba ós szidni kezdi az urát. Mondja: «Jártál,
oda voltál, de semmid se akadt".
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muzi'kis tokg'tíéas baba'is-vilg i suas: «muja, vetlig kostie
éintgmsa'lin al'i mujah) a baba'is suas: «mun, a/éid vidlivv.
muzik pete, a doid'd'in nem-tor abu.
3 . a rujsis si-kosti t'serisg tui-vivsis gktas juke i -pondas
soini. sili vgü'tsa kgjin loktg. i pondas silis Hserise komi. a rut's
suas: v-mun, aféid kiih
kgjin sili suas: «me og kuZ Ueri
kiini-o. — «a me tene velgda. mim jukmgs-dorg i bgttg jukme'sas
led'é».
kgjin rufégs kivzas i mgdas. jukmg'sg bg£se le(d'éas i silgn
bgéis kinmg. kgjin kiski'las, kiski'las, a bg£ oz sed. i sija dumd'itas, stg zev ima bgzas kutíéi'sis i sija jonas nejtfi'stas i silgn
bgzis org. i sid'z vartas jagas, i sen gn-na-na bg&tgm olg.

Az ember megharagszik a feleségére és mondja: «Micsoda,
mialatt én odajártam, megvakultál vagy mi?» Az asszony meg
mondja: «Eredj, nézd meg magad». Az ember kimegy, a szánban meg semmi sincsen.
3. A róka meg ezalatt egy rakásba gyűjti a halat az útról
és kezdi őket enni. Szembe jön vele egy farkas. És kezdi a
halát kérni. A róka meg mondja: «Eredj, fogj te magad!»
A farkas mondja neki: «En nem tudok halat fogni.» — «De
én majd megtanítlak. Menj egy lékhez és bocsásd a farkadat
a lékbe.»
A farkas hallgat a rókára és elindul. A farkát egy lékbe
bocsátja és a farka belefagy. A farkas húzza, húzza, de a farka
nem jön ki (tkp. nem kerül meg). Ő meg azt gondolja, hogy
nagyon sok (hal) fogódzott bele a farkába és erősen megrántja,
és a farka leszakad. Es így fut az erdőbe, és ott még most is
fark nélkül él.
Jegyzetek:

A mese tárgyára nézve vÖ.

BOGOV

meséjét

<EOG. nyelvt. 148 = ÜF. II. 64).

2. ggéíinüa < or. rocTHHe'i,!..
3. gn-na vagy gn-na-na.

19*
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33. z§l§'tnei

kolk.

1. vaien olg'ma-vilfma tsar. i tsari'slgn vglema kujim pi :
pedgr tsare'vifé, vaéil
tsare'viU i iva'n
tsare'vifé.
peder
tsare'vits da vasil
tsare'vifé vghma'eé zev ozireé, a iv a' n tsa
re'viU v glgma jgidMk.
iva'n
tsare'vifé mgdas vilié stergna'g i man§ tui-vivti zev
dj/r.ivoas kujim tui-keJas. i tui-kezasje'sas geég'ma: gftggezg'ma:
«jééli eta't'fée kodi mune, sija, loug zev ozir». mgd tui-keZa'sg
geég'ma: ueta'ffég kodi mung, sija pelujéi'tas tsarstve)). a koimg'das gez'e'ma: akodi tatfég mune, sijg viia'sni, ili zglg'tnei kolk
more pitskgsin iz-gor-ulin kuilg».
2. iva'n
tsare'vifé i dumd'iftéas: «luttse me meda• si tuikeía'sg, k§n viia'sni, ili kgn zglg'tnei kolk vijimv. i zev dir seti
mung. i voas kerka. piras kerka'e, a kuilg pefé. pejsis i suas.
Háti ne-kutUgm zver iz pisjiv i kaga iz lebli; a te kié-ke. tat'fée
uéin? kiffég tadz mgdinh) a iva'n
tsare'vifé viéta'las, ste «tan

33. Az a r a n y t o j á s .
1. Eégen élt-volt egy czár. A czárnak meg három fia volt r
Fedor czárfi, Vaszilyij czárfi és Iván czárfi. Fedor czárfi és
fyaszilyij czárfi nagyon gazdagok voltak, Iván czárfi azonban
bolondos volt.
Iván czárfi idegen földre indul és megy az úton nagyon
sokáig. És jön egy hármas keresztút. A keresztutakra meg föl
van írva: az egyikre föl van írva: «Ha valaki erre (tkp. ide)
megy, az nagyon gazdag lesz». A másik keresztútra (ez) van
fölírva: «A ki erre megy, az királyságot kap». A harmadikra meg
(ez) van fölírva: «A ki erre megy, azt megölik, vagy egy arany
tojás fekszik a tengerben egy kő alatt».
2. Iván czárfi meg gondolkozik: ((Jobb, ha én azon a
keresztúton megyek (tkp. arra a keresztútra indulok), a hol meg
ölnek, vagy a hol az arany tojás van». És nagyon sokáig megy
arra. És jön egy ház. Bemegy a házba, (ott) meg egy anyóka
fekszik. Az anyóka mondja: «Erre semmiféle állat nem futott,
sem madár nem röpült. Te meg honnan kerültél ide? Hová
készültél így?» Iván czárfi meg elmondja, hogy «itt valahol
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ken-kg vijim more, a more pidg'sas iz-ulin vijim zelg'tnei kol'k, i
' me mgdi kolkji'slan. — «zev trudnei dela viberitg'mid te, i og
ted, verman-g-si korsi'ni. zev una bogati'rjes voli'sni korsi'ni da
iz vermi'nj,. no ladng, me tenid pgsebi'ta. — ta tui kuza vgtd'zin
rijim jaga-baba. i sili te nem-tor in vistav i in sorúit sikgt».
3 . iva'n
tsare'vits u£ná'itas i mgdas, a veitísa tese kejin.
i iva'n
tsare'vits sabl'a's§ j§ras i keyas keji'nlié jurse kera'vni.
a kejin süi suas: «in kerav jurgs, kor-k§ ged'i't't'sa. sémin kodért,
a me te-dinad i voav.
iva'n
tsare'vits medas vg^zg. veiiisa sili tese kets. i
iva'n
tsare'vits t§ze kgsjas kera'vni jurse, a kets suas: «in kerav jurgs.
kor-ke ged'i'ttéa. sémin kodért, a me te-dinad voat>.
i sija beran vefáe medas. veittsa os loktg. i oslis t§£§
kesjas kera'vni jurse. a os suas: ún kerav jures. kor-ke ge.d'i't'téa».
4. i ve$ze mgdas. mune, mung i voas kerka. piras kerka'g,

tenger van, a tenger fenekén meg egy kő alatt egy arany tojás
yan, és én a tojásért indultam el». — «Nagyon nehéz dolgot
választottál ki, és nem tudom, hogy meg tudod-e keresni.
Nagyon sok hős jött azt keresni és nem birták (megtalálni).
De jól van, én segítek neked. — Ennek az útnak az irányában
elül van a boszorkány. Ennek te ne mondj el semmit se és ne
beszélj vele».
3. Iván czárfi. megvacsorázik és elindul, azonban egy far
kassal találkozik. Iván czárfi. meg kirántja a kardját és le akarja
ütni a farkas fejét. A farkas azonban így szól hozzá: «Ne vágd
le a fejemet, (még) valamikor hasznodra leszek. Csak idézz (hívj)
és én hozzád jövök».
Iván czárfi tovább (tkp. előre) indul. Egy nyúl akad elébe.
Iván czáríi meg megint (tkp. szintén) le akarja vágni a fejét,
de a nyúl így szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasz
nodra leszek. Csak idézz, én meg hozzád jövök».
És ő megint előre indul. Egy medve jön vele szemben.
A medvének is le akarja vágni a fejét. A medve azonban így
szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasznodra leszek».
4. És tovább indul. Megy, megy és egy ház jön. Bemegy
a házba, a kemenczén meg kilenczszer összecsavarodva fekszik
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a paU-vilin gkmis kusi'nen kuilg peU. i suas: «kitUg mgdint
iva'n
tsare'viU?» a iva'n
tsare'viU nem-tor oz su. jaga-baba
pondas let'Ui'ni i iva'n
tsare'vitsli suas: «kié-ke te vajin assid
Igéid vir-jditg ?•> .
jaga-baba paU-vi'lié gkmis sutki letíéi'ég'. a iva'n
tsare'viíélié veks§ jud'se, no nem-tor oz vermi jua'vni. i sija pondas
uzing'dni i jad§n verdni. a iva'n
tsare'viU kinas tsgktas perve\
aslis soini. jaga-baba boétas t'sdsse i lebg'das pizanld'nis: i sgmin
bus lou§.
5. iva'n
tsare'viU m§das v§(cK£§. i kor-kg mii-kg more-dorg
voas. more-doris lebzas tsgz i si-ding lökte, i suas: ntrudnei d'ela
viberitg'mid i og tgd, verman-g-si karni, me-kg ni pgsgbita-a».
vi^zg'das more'g, a more-dorin sir. nlebgd mene vaasr
burtg og vungd i kor-kg ged'i'tíéav.
iva'n
tsare'viU kodg'rtas stavsg, kodi vgit'Ua tesli (tesli'ni)t
i si-ding voa'sni stavis. i ponda'sni more pitskg'sis koréi'ni. a

az öreg anyó. És így szól: «Hová készülté], Iván czárfi?» Iván
czáríi azonban semmit se szól. A boszorkány le kezd szállni és
így szól Iván czárfihoz : «Ugyan honnan hoztad a magad széptestét (vér-húsodat) ?»
A boszorkány kilencz teljes napig mászik le a kemenczéről.
Iván czárfit meg egyre kérdezi (tkp.-tól kérdezősködik), de sem
mit se bír megtudni. Es ő kezdi vacsorával kínálni (tkp. vacsoráztatni) és méreggel etetni. Iván czárfi azonban a kezével pa
rancsolja neki, hogy előbb (ő) egyék. A boszorkány fogja a
tálat és az asztalhoz csapja: és az csupa porrá válik.
5. Iván czárfi tovább indul. És egyszer csak a tengerhez
ér. A tengerpartról fölröpül egy kacsa és őhozzá jön. És
mondja: «Nehéz dolgot választottál ki, és nem tudom, vájjon
el birod-e végezni, ha én már segítlek is».
Belenéz a tengerbe, a tengerparton meg egy csuka van.
«Dobj bele engem a vízbe, nem felejtem el a jótéteményedet
és valamikor hasznodra leszek.»
Iván czárfi idézi mindazokat, a kikkel találkozott, és mind
hozzá jönnek. És elkezdenek a tenger fenekén keresni. A csuka
azonban tudja, (hogy) hol van a kő (tkp. a követ tudja, hol
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siris izse t§das, kit§n. i setísg sije'zd§ nue'das. iva'n
tsare'viU
i ad'd'zas : zev itdzid iz. butkiUtísile'ni, butkiMUity'ni i ne-kud'z oz
vermi'ni butki'ltni. a ts§£ pondas butki'Htni i butki'ltísas. i ad'd'éa'sni zev jugid kolk. ts§zis suas: «bos taje i ot§ tupllav. i nekodli in vistav i úe-kodk§t in sorúit i pervei kerka'as in pirav)).
iva'n
tsare'viU kolk bostas i mgdas. mun§ zev dir i pervei kerka
voas. setíse sija oz pir. i m§das v§(d'z§ m§d kerka-doredz. a p§i'is i suas: utaja eskg kol'kjis teiid i suri, no tensid gua'-sni.
me-k§ ni teiid vistala-a, górtad voan da karta-viv pel'e'sad puktiv.
i seé, soj§-ju§ dei medas.
6. mune, mune, a vgiítsa os lokt§. uiva'ng,
vok§, zev tai
dir vetlin. vai sev me-vüam i me vart§'da». sija dzin tuis§ var^
te'das i iva'n
tsare'vit's leíUas. i medas pod§n. i veittsa süi
lökte k§ji'nis. i suas : «zev tai dir vetlinrt. i suas : v-vai vili'sam
8§v, me varte'da)). iva'n
tsare'vit's s§las vüi'sas i vartg'das zev
ü§. i v§ifíéa sili tes§ ket's. «k§ji'ne, te zev mu^l'zin, vai me var-

}

van). És oda vezeti őket. Iván czárfi is meglátja: egy nagyon
nagy kő. Hengergetik, hengergetik (értsd: próbálgatják), de
sehogyan nem bírják elhengeríteni. De a kacsa kezdi elhenge
ríteni és (a kő) feldől. Es egy nagyon fényes tojást látnak meg.
A kacsa így szól: «Fogd ezt és csavard be a kendődbe és ne
mondd el senkinek és ne beszélj senkivel és ne menj be az első
házba.» Iván czárfi fogja a tojást és elindul. Megy nagyon
sokáig, és jön az első ház. Oda ő nem megy be. Es tovább
indul a második házig. De az öreg anyó mondja: «Ha meg
találtad is ezt a tojást, de el fogják tőled lopni. Én azt mon
danám neked : hazajössz és az istálló sarkába tedd.» Es onnan —
eszik-iszik és elindul.
6. Megy, megy és a medvével találkozik. «Iván öcsém
(tkp. Ivánom, öcsém), nagyon sokáig jártál. Nos, ülj föl a
hátamra (tkp. énreám) és én viszlek gyorsan.» Az a fél úton
elviszi és Iván czárfi leszáll. Es elindul gyalog. És szembe jön
vele a farkas. És így szól: «Nagyon sokáig jártál már». És
mondja: «Nos, ülj föl a hátamra, én elviszlek gyorsan». Iván
czárfi fölül a hátára és nagyon messzire viszi. És a nyúllal
találkozik: «Farkasom, te nagyon elfáradtál, nosza, majd én
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t§'da». kgjin-vili'sié let't'éas i sglas kgtévüi'sg, i sija vartg'das
gorte\d'éis.
iv a'n tsare'vit'é voas gortas i kol'ksg d'éebas karta-vilas.
a vokje'sis petg'ni vidli'vni i povza'sni: r.evng karta-vivnis sot't'éas
i pira'sni kerkaa'nis. i ponda'sni vgtli'ni iv a' n tsare'vij'ées.
7. iv a'n tsare'vit'é boétas kol'ksg i jn§das vilié tsarstvg'g i
sija miíng zev dir i kor-kg ne-kor-kg voas. a sij§ sett'ég oz led'éni
saldatje'sis. a iva'n
tsare'vit'é suas: «me tsarni'dli pgda'rek
vaja zev jugid zgle'tnei kolk». i sije lejí'éa'sni tsar-ding. piras a
tsar i suas: «kié-kg mii-kg i iva'n
tsare'vit'é uég'ma tat't'ég/n —
«a me teiid peda'rki vaji zgle'tnei, koík more pitskg'sié». i éetas
kotksg tsari'sli.
a tsar i suas: «me tenid d&in tsarstvg'gs éeta, a kula-si,
stavsg éeta». i iva'n
tsare'vité pondas óvni i tsar-nilis vile
getrd éas.
8. olg'ni tglié kujim. i iva'n
tsare'vit'é medas teva'rla.
mungi mune i sija voas karé. ?eé nebas tgvar, kgra'bg teféas i

viszem». Leszáll a farkas hátáról és fölül a nyúl hátára, és az
elviszi hazáig.
Iván czárfl hazajön és elrejti a tojását az istállóban.
A bátyjai azonban kimennek megnézni és megijednek: mintha
az istállójuk égne, és bemennek a házukba. És elkergetik Iván
czárfit.
7. Iván czáríi fogja a tojását és megy egy másik országba;
és ő nagyon sokáig megy és valamikor odaér. De őt nem eresz
tik be a katonák. Iván czáríi azonban mondja: «Én ajándékot
hozok a ti czárotoknak, egy nagyon fényes arany tojást». És
beeresztik őt a czárhoz. Bemegy, a czár meg mondja: «Vala
hogyan idekerült valahonnan Iván czáríi is!» — «Én aján
dékot hoztam neked: arany tojást a tenger fenekéről.)) És oda
adja a tojást a czárnak.
A czár meg így szól: «En a fél királyságomat adom oda .
neked, és a mikor meghalok, az egészet adom oda». És Iván
czáríi kezd (ott) élni és elveszi a czár leányát..
8. Három hónapig élnek. És Iván czárfi útnak indul
árúért. Megy, megy és eljut a városba. Ott (tkp. onnan) árut
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mgdas gortas. i voas ber§g-dor§, a sen kuile gkmis kusi'úa jagababa. i suas: cgtii meÜm te i éurin. vot — suas — me tenid tgdg'da
mii-ke. jééli t§dan-si, medgs t§d§'da, i mgdsg-kg tedan, koimg'dgs
tgdg'da. a on tgd-si, i at'te soja».
iva'n
tsare'viU segláéi'tísas. i jaga-baba suas: ugt'i sutkign
menim strgit kar)), iva'n
tsare'viís pondas sogni. a jur-vilas
ts§£ puksas. i suas : «taj§ eske vermam karni- kikna'nsg, da koimg'dis zev trudnei loug)).
i iva'n
tsare'viU med-aswlas suvtas, a kar sula'le. i jagababa mgdgs tgdg'das. ngíi sutkim kar menim t'sglei tsarstvg)).
iva'n
tsare'viís pondas sogni. a sili bgrdú tf§£ i puksas
. i suas: «tajg-na me kara, a koimg'dsg gtnam og vermi karni.
loue stavni'mli jukg seberiíUi'ni*.
iva'n
tsare'viU mgd-aswlas suvtas, a tsarstvg lovma.
9. i koimg'dsg tgdg'das. «kar — suas — menim, med, kud'é
s

Tesz, hajóra rakja és hazafelé indul. És a parthoz ér, ott meg
a kilenczszer összecsavarodott boszorkány fekszik. És (ez) így
szól: «Most a kezem közé kerültél (tkp. megkerültél nekem).
Nos — mondja — én valami feladatot adok neked. Ha megfejted, másikat adok. Hogyha a másodikat is megfejted, harmadikat adok. De ha nem tudod (nem oldod meg), magadat is
megeszlek».
Iván czárfi beleegyezik. A boszorkány meg mondja: «Egy
nap-egy éj alatt építs (nekem) várost». Iván czárfi elkezd szomorkodni. A fejére meg rászáll a kacsa és így szól: «Ezt még
meg tudnók csinálni mind a kettőt (értsd: az első két munkát),
de a harmadik nagyon nehéz lesz».
Iván czárfi meg másnap fölkel, a város meg (készen) áll.
És a boszorkány a második feladatot adja: «Egy nap-egy éj
alatt csinálj nekem egy egész országot».
Iván czárfi elkezd szomorkodni. De megint csak rászáll a
kacsa és így szól: «Ezt még megcsinálom, de a. harmadikat
magam nem bírom megcsinálni. Egybe kell majd mindnyájunk
nak gyülekeznünk)).
Iván czárfi másnap fölkel, a királyság meg meglett.
9. És a harmadik feladatot adja. << Csináld meg nekem —
mondja —, hogy, a mint hazulról elindultál és a milyen kereszt-
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gortsid m§din i ku(ts§m tui-keza'sjes voli'sni, t'éist§ med• taiU§ lou§»*
i srek setis kvait sutki keze.
iva'n
tsare'vit's vodas i unmo'vsas. i uze kujim sutki. sidin§ voa'sni stav zveris, kodi tesi veitíéa. no oz vermi'nj, saidme'drii. i voás tseé i sija saidm§'das. «no — suas — kujim sutki
uéin, a med kujim-na kolH». i ponda'sni sen telkuiíisi'ni, kud'd'za
kami. i tsez leba'lg bidla'g kujim sutkien i stavs§ karas. i jagababa'li petke'dlas. jaga-baba i suas : «da iva'n
tsare'vi(t's§} ne-ke
ts§£id, va&gn ni me ten§ soji». i jaga-baba pondas more-vilas
telá'éni i iva'n
tsare'vit's oz vermi karabje'snas m§dni i doid'da'las oskes da k§ji'n§s. kiskila'sni, kiskila'sni karab kos-vivti,
no oz vermi'ni kiski'ni. a jaga-baba'is puka'l§ more-dorin, a~ •
ts§z i suas: ukor v§rzas, seki i kol§ §ipraviiUi'nii>. jaga-baba
verzas i iva'n
tsare'viüs §tpravi'iUas. jaga-baba sili i suas:
«menim t§d§d ku^sgm-kg tor i jésHi me tgda-si, tene soja».
i vot ts§£ iva'n
tsare'vitsli suas: «te téekti lia'is gez

utak jöttek, mind itt (tkp. ide) legyen.» És határidőt adott neki
hat napra.
Iván czárfi lefekszik és elalszik. És három napig alszik.
Odajönnek hozzá mind azok az állatok, a melyekkel találkozott.
De nem bírják fölébreszteni. És odajön a kacsa, és az fölébreszti.
«Nos — mondja — három napig aludtál, de még maradt másik
három (nap).» És elkezdenek ott tanakodni, hogyan csinálják
meg. És a kacsa három nap alatt mindenfelé röpül és meg
csinálja az egészet. És megmutatja a boszorkánynak. A boszor
kány meg mondja: «De Iván czárfi, ha nincs (itt) a kacsád, én
már régen megettelek (volna)». A boszorkány elkezd a tengerre
szelet bocsátani, Iván czárfi meg nem bír a hajókkal elindulni.
és elébük befogja a medvét és a farkast. Húzzák, húzzák a
hajót a szárazföldön, de nem bírják húzni. A boszorkány meg
(ott) ül a tenger partján. A kacsa meg így szól: «A mikor
megmozdul, akkor kell elindulni)). A boszorkány megmozdul,
és Iván czárfi elindul. A boszorkány így szól hozzá: «Nekem
adj valami föladatot, és hogyha én megfejtem, én megeszlek».
És lám, a kacsa mondja Iván czárfinak: «Te parancsold
neki, hogy homokból ezer versztnyi kötelet fonjon, cés azzal
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gerdni tisd(t'éa vers kuza i sij§n mene domlav i soi».
iva'n
isare'vits
medas, a jaga-baba pondas lia'is gez gerdni.
iva'n
tsare'vifs gortas voas, a jaga-baba §n-na-na lia'is gez gerít'se.

kötözz meg engem és egyél meg' >>. I v á n czáríi elindul, a boszor
kány meg elkezd homokból kötelet fonni. Iván czáríi hazaér,
a boszorkány meg még most is kötelet fon homokból.

J e g y z e t e k : z§l§'tnei: az orosz -OH végződésnek az udorai
nyelvjárásban (nem-első szótagban) -ei ( ~ V . -§Í) a szabályszerű,
megfelelője.
1. peder < or. $ e ^ o p t I p§lutUvtni < or. nojiymiTL.
2. luttsg < or. jryqme | iz-gor-ulin
uoRb KaMHeMb ] évér <
or. 3BBpb | trudnei, d'ela < or. Tpy^Hbiíí, ^BJIO [ viberi'tni < or.
BHŐnpaTb, BLiőpaTL; viberit§4mid -m képzős participium prseteriti
birtokos személyraggal igei állítmány helyett 1. W I E D . 2 166, FOKOS,
A vog.-osztj. tárgyas igeragozásról 15. 1. jegyz. | verman-§-si
'MoateniL-JiH3; vö. t§dan-si, t§dan-§-si c 3Haemb-jni';
t§dan-k§-si,
seki vistav 'ecjin 3HaeniB, pa3CKa?KH5; v. ö. még sin-sajas
mnisi
i oz süni! c 3a rjia3aMH ^ITO H He roBopaTí> !5 | pesgbi'tni < or.
IIOCOŐHTB.
3 . g§di't'tsa 'npiiroJKycb' | kodért ^ O M S H H ' ; említs (hívj,
idézz) 5 .
4 . kusi'ú§n cCBepHyjiacb5 j kié-ke cOTKy,n;a-To5 [ jad < or. ap,%,
5 . me-k§ ni pes§bita-a cecjiH a yjKB ÜOCOŐJIIO, a yasi. őy^H
TeŐB nocoÖJiio5 | pervei kerka'as t. i. a boszorkány házába |
pejsis t. i. az első öreg asszony.
6 . r§vne < or. poBHO; revne sotíéas 'KaKi. őy^TO noacapi.
őbijrb5.
7. tsar-nilis vile getrd'sas 'Ha H,apeBHi> TRemuica.
8 . me tenid t§d§'da mii-ke c a TeÓB 3ara^,aio HTO-HHŐy^b,
a TeŐB 3a^,aqy ^aivrL5 j jésli t§dan-si cecjiH y3Haenib, HCiiOJiHHiiib5 |
s§beritíéi'ni 'coőnpaTbca'.
9 . t'éist§ ( < or. ^HCTO) med tatíée loue VroÖbi Bee 3,3,'BCb
ŐHJIO5 | sr§k < or. cpoKB | pondas t§ld'sni 'BBTepB cnycTHJia5 j
kor v§réas c a mikor megmozdul 5 (értsd: a míg n y u g o d t a n ül,
addig szél fúj; h a megmozdul, eláll a szél) | gez gerdni cBepeBKy
CBHTb'.
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34. sud'ba.
1. va£§n ol§'ma-vil§'ma peU i sija ve'lema zev koii§r. i-gtpir sija medas tui-vivti jag§ pesla. mun§, mune i v§itíéa tes§
p§rié p§l''i sija sili suas : «kiHts§, babuska, medin h) — na mui —
suas — mensim jud'éan, p§ris koner p§t'slié ? vot — suas —
ríe-ku(ts§m stsasje abu i ola zev kone'ras i nem-tor soini abu».
a starik sili setas mesék i suas: vkit'űed'é górtad on vo, set'tsedz
in raz i in vidliv». a starik piras jagas.
pets mgdas gortas i oz vermi íe.rpi'tni i mes§'ks§ raías.
a stavis je(dMd tsak. i sija pondas pel!§s vidni. i stav tsaks§
kiétas i suas: «muja menim tátié? mian asla'nim jagas una
vijim)). i gortas mune.
2. si tui-victi lokt§ m§d perii p§l, t§z§ zev kon§r. i sija
ad'dzas tsakje'sse i suas: ukujsem-kg mórt lebedle'ma jenlis
tsakje'ssgn. sija §ktas i gortas nuas. i pondas pusi'ni. i setíée

34. A s o r s.
1. Régen élt-volt egy öreg asszony, és ez nagyon szegény
volt. Egyszer útnak indul (tkp. elindul az úton) az erdőbe
fáért. Megy, megy és egy öreg emberrel találkozik. És ez így
szól hozzá: «Hová készültél, anyókám ?» — «De mit — mondja —
kérdezgetsz tőlem, öreg szegény asszonytól? Lám —mondja —
nincsen semmiféle szerencsém és nagyon szegényen élek, és
semmi ennivalóm sincs». Az öreg ember meg egy zsákot ad
neki és így szól: «A míg haza nem érsz, addig ne nyisd ki és
ne nézd meg». Az öreg meg bemegy az erdőbe.
Az öreg asszony hazafelé indul és nem bírja ki és föl
bontja a zsákot: (ott) meg csupa fehér gomba (van). És elkezdi
az öreget szidni és kiszórja a gombát mind és mondja: «Mire
való ez nekem (tkp. mi [van] nekem ebből) ? Nekünk magunk
nak is sok van az erdőben». És hazamegy.
2. Azon az úton jön egy másik öreg ember, szintén na
gyon szegény. És ez meglátja a gombákat és mondja: ((Valami
féle ember elhányta Istennek a gombáját». 0 összeszedi és
hazaviszi. És elkezdi főzni. És oda bejön az öreg ember és
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piras pgris pet i pondas jua'vni: amuja te karanh) — «a vot —•
jsuas — kodl§n-k§ Uakje'zde tui-vilas lebedle'ma i me ekti i pusa.
vöt — suas — t'?et? táaka-$a éojam.»
starik pusi'le, pusi'i§, a tsak oz pondi pusi'ni. sija i suas
stari'kli: apusi'li, pusi'li tsakse, a iz pondi pusi'ni».—
«noli—•
suas — vidliv, muja lovma setís§.»
3. starik vidli'las, a stavis z§l§'tnei tsak. i stari'kli suas:
avot— suas — tsud§is kujsem lovma! pert§ pukti tsak, a lovma
zelgt§, i teng ig vermi verdni tsaka-vagni). — a a vot — suas —
vijim kus reié i sije vai éojam.)) — «no —• suas — mui eske
sija kus%d, da tsaka-vais koli, a iz z§l§t§'is. menim p§ris mortli
luttse tsaka-vais isem z§l§te'is. i zelet§'nas nem-tor menim karnis,
starik i suas: «mun-in§, oz-si tsaka-vate vaili». starik mun§ i
vajas, a stavis setts§m bur tsak lovma, ste nemnas abu soile'ma.
éoja'sni tsaka-va i starik pet§ i vesas.

kezdi kérdezni: «Mit csinálsz te?» — «Hát nézd csak, —
feleli — valaki szétdobálta az útra a gombáit, én meg össze
szedtem és megfőzöm. — Nézd, — mondja — együtt eszünk
gombalevest.»
Az öreg főzi, főzi, de a gomba csak nem fő meg. Szól
is az öregnek: «Főztem, főztem (értsd: próbáltam főzni) a gom
bát, de nem főtt meg». — «Nos — mondja — nézd meg, mi
lett ott (tkp. oda).»
3. Az öreg nézegeti, hát csupa arany gomba. És szól az
öregnek: «Nézd csak, — mondja — micsoda csoda történt.
Az üstbe gombát tettem és arany lett (belőle), és neked nem
tudtam gombalevest adni (tkp. nem bírtalak gombalevessel
etetni)». — «De nézd, — mondja — itt van egy darab kenyér,
és azt együk meg.» — «Nos — mondja —• mi volna az a
darab kenyered, de gombaleves kellett volna és nem arany.
Nekem öreg embernek jobb a gombaleves, mint az arany. Az
aranynyal nem tudok mit csinálni.» Az öreg meg mondja:
«Menj csak, ha nem hozol-e gombalevest)). Az öreg odamegy
és hozza. Hát mind olyan jó gomba lett, hogy egész életében
nem evett (olyat). Megeszik a gombalevest, az öreg meg kimegy

és eltűnik.
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J e g y z e t e k : sudba < or. cy^böa.

1. stsaéj§ < or. ciacTie | t'erpi'tni < or. TepirfiTb.
2. kodlen-kg tsakje'zdg tui-vilas leb§dle'ma az udorai nyelv
járásban nagyon gyakori szerkezetkeveredés (valakinek a gombái
szét vannak hányva X valaki a gombáit széthányta > Valakinek
a gombáit széthányta') | Uaka-va 'rpnŐHOÉ cyni>'.
3. kus < or. Kycb 'harapás, darab; darab kenyér, kenyér';
jdi-kus fKycoKi> Mflca'; ndn-kus cKycoKT> xjr&őa' | r§ts eKycoKT>' |
oz-si tsaka-vat§ vaili cHe TO npHHecn rpnÖHHH cynj>'; vö. jésü
te on mun, oz-si v§tla cecJiH TBI He nofi^ems, He TO BtiroHio';
— abu-e-si sil§n vit pi KaateTca y Hero 5 .niTeii'. L. még a követ
kező mese 2. jegyzetét.
35.
1. va£§n ol§'ma-vile'ma pop. sili kovmas rgbe't'ríik. i silié §t'i
deii'na kivlas i medas pop-orde medd'sni. a pop tese sili vgit't'éa
i suas: «bat'usk§, oz-g tenid rebe'ínik kovh) a pop suas: ukole
esk§ da)). — «vot me medá'sa.» —• «& una-§ korán hí — «a muja
<me kora, aitgm-mamt§m mórt? mui pukti'stan.» — «wo ladn§».
sije'zda i mgda'sni. k§ne'sn§ skerg skazka vistd'ssas, a dir
tirmas popli da rebgt'nikli gortas munni. kor-k§ mii-k§ i pop
gortas voas.
2. a m§d-aswlas itski'sni petg'ni. i rgbg'tnik zev jonas
itski'sg. popli i l'ubi'ít'sas. i medjez itski'sni petalg'ni. i te£§ rebe'iúik zev jonas itski'é§.
35.
1. Bégen élt-volt egy pap. Neki szüksége van egy munkásra. Erről hall egy legény és elindul a paphoz elszerződni.
A pappal meg találkozik és mondja: «Atyuskám, nem kell-e
neked munkás ?» A pap meg mondja: «Kellene bizony». —
«Lám, én elszerződöm.*) — «De sokat kérsz-e ?» — «Hát mit
kérek én, atyátlan-anyátlan ember ? A mit megállapítasz.» —
«No, jól van.»
Ok elindulnak. Természetesen hamar elmondódik a mese,
de sokáig tart a papnak és a munkásnak hazamenni. Vala
mikor hazaér a pap.
2. Másnap meg kimennek kaszálni. A legény nagyon erő
sen kaszál. A papnak tetszik ez. Es másodszor mennek ki
kaszálni. Es a munkás szintén nagyon erősen kaszál.
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kor-k§ mii-k§ %tskié§'nis dei rit voas. i voda'sni űzni. a
ypoplen zev mijéa niv velgma. i rgbe'tnik da niv §t'ik kerka'e
voda'sni. r§b§'(nik i suas: «§tnam k§tdzid űzni. vai juk§ vodam».
niv sggláéi'Usas. i voda'sni juke. r§b§'tnik pondas nakse vidli'vni.
a niv suas: (emuja karán ?» — «a kudz in§? jukin uzam, a og
ted§, mui jorta jortni'mlgn vijim. etaja mui tenad ? menam tai
abu.» — «noli» — suas. niv vidli'las, a nem-tor abu. «a etaja —
suas — mui ti) •— «etaja — suas — menam sinan.n a rebe't'nik
kuíiéi'sas nivli genas i suas: «vot menam etaje i sina'las zev
burás». — «noli oz-si sinali'sti.r>
r§b§'tnik vili'sas kaas i pondas svna'vni. nivli zev ruka
lou§. niv beran pondas tsekti'ni sina'vni. i r§be'tnik beran sina'las.
3. kor-kg mii-k§ niv i n§be'íUas. rgbe'ünik povéas i m§das.
a niv sije v§tas i pondas sina'nsg komi. a r§be'tnik oz pondi
setni. suas: «taje oz podz setni. — a vai — suas — med b§rja's§ burás sina'la». i rgbe'inik sina'las. m§das, a niv vekse v§tas
Valamikor kaszálnak, és eljön az est. Es lefekszenek
(aludni). A papnak meg egy nagyon szép leánya volt. A mun
kás meg a leány egy szobába fekszenek le. A munkás így szól:
<(Magamnak hideg hálni (fázom, ha egyedül hálok). Nos, feküd
jünk együvéo. A leány beleegyezik. És együvé fekszenek. A mun
kás a csecsét kezdi vizsgálgatni. A leány meg mondja: «Mit
csinálsz?» — «De hogyan h á t ! Együtt hálunk és nem tud
juk egyik a másikáról, hogy mije van (tkp. mink van egy
másnak). Ez micsodád? Nekem bizony nincs.» — «Mutasd
esak» — mondja. A leány megnézi, hát semmije sincs. «Hát
ez — mondja — micsoda?» — «Ez — mondja — az én fésűm.»
A munkás meg megfogja a leány szőrét és mondja: «Lám, az
•én (fésűm) ezt is megfésüli nagyon jól». — «Nos hát, fésüld meg.»
A legény reá mászik és kezdi fésülni. A leánynak ez
nagyon tetszik. A leány azt mondja neki, hogy újra fésülje
meg. A munkás meg megint megfésüli.
3. Valamikor teherbe esik a leány. A legény megijed és
elindul. A leány azonban utána fut és kezdi a fésűjét kérni.
A legény meg nem adja oda. Azt mondja: «Ezt nem lehet oda
adni. De nosza, — mondja — legutoljára jól megfésüllek)). Es
a legény megfésüli. Elindul, de a leány folyton utána megy és
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i koras. i kor-kg mii-kg ju voas. i rgbgtnik suas : nme — suas —tajg sina'nsg juas lebg'da, med tenid ni menimn. i rebg'ünik tripla,
bostas i lebg'das vaas.
rgbg'inik sid'é i mung, a niv pondas kela'vni i sinan koréi'ni. i rit voas, a niv veksg kela'lg. pop voas niv-ding i jua'las :
«muja kéla'lan?)) •— «a vot — suas — rgbginikni'mlen zev bur
sinan vgli da lebg'dis. i pop kul'éas i pondas kela'vni. niv í?í'v
dzg'das, a sina'nis tida'le i gorg'tíéas : ubaiuskg, ati sina'nis tida'le
te-dinad /» i loktg ajis-ding i tsapd'éas kuíwkas i suas: «etatigmi vgli sina'nis! tajgn i sina'lisv. pop povéas i suas: adura, durar
leitíéan etajgn sina'vni! mgdim gdjg\déik górtad)).
i kor-kg mii-kg niv iatei vajas.
kéri (a fésűjét). És valamikor egy folyóhoz érnek (tkp. egy folyó
jön). A legény így szól: «En — úgymond — beledobom ezt a
fésűt a folyóba, (ne legyen) se neked, se nekem». És a legény
fog egy kavicsot és beledobja a folyóba.
A legény így el is megy. A leány azonban elkezd a víz
ben gázolni és a fésűt keresni. És eljön az est, a leány meg
egyre gázol. A pap odajön a leányhoz és kérdezi: «Mit
gázolsz ?» — «Hát nézd csak,— mondja — a mi munkásunk
nak nagyon jó fésűje volt és beledobta.)) Es a pap levetkőzik
és elkezd gázolni. A leány nézi, a fésű meg látszik és elkiáltja
magát: «Apuskám, nézd csak, a fésű tenálad látszik!» Es oda
megy az apjához és megfogja a penisét és mondja: ((Ugyan
ilyen volt az ő fésűje! Ezzel fésült meg». A pap megijed és
így szól: «Bolond, bolond, engeded magad ezzel megfésülni l
Menjünk hamar haza».
Es valamikor a leány gyereket szül.
J e g y z e t e k : A mese tárgya azonos gyűjteményünk 7. sz„
(vicsegdai) szövegének tárgyával.
1. kolg eskg da fHa,n,o Őbi ,a;a' j mui pukti'stan
'CKOJILKOnojioatHmt, CKOJII>KO .namt 5 | skazka < or. CKa3Ka.
2 . dei < or. JS,SL H | noli oz-si sinaH'sti CHVKO no^enra. He
TO íio^enra, ^aBafi no T ienra; vö. 34. mese 3. jegyz.; vö. in bgrdy
oz-si lat'ska 'He njia*ib, He TO BbiCTeraio".
3 . ati CBOTT> !' | tjapa'vni,
Uapá'éni cXBaTHTb5 | dura < or..

aypa.
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mel'nik.

1. vaé§n ole'ma-vilg'ma mel'nik i si-din§ voas korié i pon
das miiestina komi. no melnik sili oz éet i suas: «bid§'ngs-ke
tiandi'ne verdni, aféid r§z§ri'tíéan i nem-tor aslid éoini oz kol'». seUég
voas muéik izgt'íéi'ni. i sija kori'ése űuksa'las:
úok, me éetav.
i korié loktg si-din§. a muéik kiéti'stas ettsa'údzi tuése i korié
ngsta' koras. muéik b§ra kiéti'stas i aslis e(tia kol'§. a mel'nik
muéiki'sli suas : «vot — suas -—jejid stav tués§ éetis h a korié
sid'z i mun§.
2. kor-k§ mii-k§ muéi'kli gjéered voas izni i kiétas k§sel!§
i pondas izni. i oi-bid izé§, a sil§n tus veksg et-mida. i mel'nik
pondas d'ivitféi'ni, muja tája loi: iz pondi birni tué. a muéik pié
vekse kurtas i melnik vekse-na iz§ i tué (ili : éu) veksg §t-miitta.
a muéik veks§ kurtas. i ne-kitíée pié vosti'ni. i vekse-na kurtíée.

36. A m o l n á r .
1. Eégen élt-volt egy molnár, és jön hozzá egy koldus
és kezd alamizsnát kérni. De a molnár nem ad neki és mondja:
«Ha benneteket mind kellene az embernek táplálnia, az ember
maga (ált. 2. szem.) tönkremenne, és neki magának semmi enni
valója nem maradna». Odajön egy ember őrletni. És ez oda
hívja a koldust: «Gyere, én adok». És a koldus odamegy
őhozzá, az ember meg egy kevés gabonát (tkp. szemet) önt
(neki), a koldus meg még kér. Az ember megint önt, és neki
magának kevés marad. A molnár meg így szól az emberhez:
«Lám — mondja — ez a bolond odaadta az egész gaboná
ját!)) — A koldus azonban így el is megy.
2. Valamikor az emberre került rá a sor az őrlésben, és
beleönti a kosárba és elkezd őrölni. És egész éjjel őröl, de az
ő gabonája egyre csak egyforma mennyiségű. A molnár meg
elkezd csodálkozni, (hogy) mi történt itt (tkp. mi lett ez): a
gabona nem kezdett fogyni. Az ember meg egyre kaparja a lisz
tet, a molnár meg egyre csak őröl, ós a gabona egyre csak egy
forma. Az ember meg folyton szed, nincs hová tennie a lisztet
és még (most is) egyre csak szedi (a lisztet).
Nyelvtudományi Közlemények., XLIV.
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J e g y z e t e k : metnik < or. MejibHHKí..
1. miiestina < or. MHJioeTLiHfl | rgzgri'tni < or. po3opnTb.
2. gjéered < or. oiepe^b [ kgsel' < or. Koniejib | kurtas
c
BHrpeőaeTi> BT> MÍJIIIOK'L, coőnpaeTb MyKy BT. MlmioKb'.
37.
1. vaégn olg'ma-vilg'ma zev bednei deíi'na mami'skgt. i $eíinaislgn vglgma gü pgltí'nnik denga (ili: veti'min ur). i sijg sija
veila'las ezis pjaíaje'sg (vit-urje'sg) i mamsg istas tgrgg'vei-ordg
tsetveri'kla. mam inung i vajas, i pi bid kola'sg éuila'las dengase.
i mamkgt berg vgtUas kupet's-ordg. mam nuas i kupéié bostas.
kor mung mamis, kupet's vidli'las Ueiveri'ksg i ad'd'zas deúgaje'zde.
i dumd'itas: «ozir-£g mórt, i dengasg tseiveri'kgn
merá'itasv.
i pondas kupeű nivsg vgzji'ni si-sajg. bednei d'eti'na i ggtrd'sas i
pondas óvni Ustis-ordin.
kor-kg mii-kg kupe\tsis olasi'sla istas zat'se i pára vgv doidd'a'las. zai mgdas ola'sla. i vajg'das. a velema sémin eíi itdzid
tok jastsik. i sija vajg'das sijg. íéé petg jastsikla, vidli'las: a
stavis Uok rot. t'és serd'i'iMas i zaisg da nivsg vgtlas. i pridannei

37.
l. # Bégen élt-volt egy nagyon szegény legény az anyjával.
A legénynek meg (csak) egy fél rubelje volt. És ezt ő felváltja
ezüst öt-kopékásokra és elküldi az anyját a kereskedőhöz egy
csetverik-mértékért. Az anyja odamegy és hoz (egyet). És a fia
minden résbe beledugja a pénzét. És az anyjával visszaküldi a
kereskedőhöz. Az anyja elviszi, és a kereskedő átveszi. A mikor
az anya elmegy, a kereskedő megnézi a csetverikjét ós meglátja
a pénzdarabokat. És gondolja: «Gazdag ember, a pénzét is
csetverikkel méri». És a kereskedő kezdi a leányát neki föl
kínálni. A szegény legény elveszi feleségül és az apósánál
kezd élni.
Valamikor a holmijáért küldi a kereskedő a vejét és két
lovat fog be. A vő elindul a holmijáért. És hozza. De az csak
egy nagy rossz láda volt. És ő hozza ezt. Az após kimegy a
ládáért, megnézi: hát csupa rossz rongy. Az após megharagszik
és elkergeti a vejét és a leányát. Hozományul egy tehenet ad
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nivli mgs éetas. i sije'zda gozjgn mune'ni gorta'nis. i sije'sli nemtor éoini abu.
2. kor-kg mii-kg baba'is tedg'ma kupeU-dine tgva'rla mun§.
i udzgn bostas das sait don. i koras kupe\Ues tsaijuni kgkja'mis
Uasgn. i mgd kupeU-ding mgdas i tgzg bostas utdzgn sait das
don i tg%g koras gkmis Uasgn. i sija petg ses i koimgd lavkag
mung i ses bostas tgzg sait das don; i koras das Uasgn. sija
gortas loktg vgQd'íg i muziki'sli viéta'las. suas: «te eni mun gortéid i lok kgkja'mis Uasgn, kodg leitíéj, dai pondi gorzi'ni da
matti'sni. a me — suas — teiid pglgvintsik-vilg séta i pet.
•vgfág pir ekmis Uasgn i tg£g pondi maiti'sni. i me teng ista i
te pet. a vgtdzg pir das Uasgn i me muna, a te kol't'Ui. i kupeUJe'zdg in vosji, i med aina'nis pisjg'ni». «
3. kor-kg mii-kg i kgkja'mis tsas voas i gíik kupeU piras,
a samgvar abu-na puze'ma. pondas kivni: muii'kis mat'tiée'mgn
loktg. a kupeU i suas : avai kiíUi-kg dzeb meng lavii's-gor-ulas,
a leányának. És ők ketten hazamennek. Nekik meg semmi enni
valójuk nincsen.
2. Valamikor az asszony egy ismerős kereskedőhöz megy
áruért. És hitelbe vesz tíz rubel árát. És meghívja a kereskedőt
teára nyolcz órára (tkp. teát inni nyolcz órakor). És elmegy
egy másik kereskedőhöz és szintén tíz rubel árát vesz hitelbe
és szintén meghívja kilencz órára (tkp. -kor). És onnan kimegy
és egy harmadik boltba megy és ott (tkp. onnan) szintén tíz
rubel árát vesz és meghívja tíz órára (tkp. -kor). Azután haza
jön és elmondja az urának. Mondja: «Te most menj el hazul
ról és gyere nyolcz órakor, tettesd magad részegnek és kezdj el
kiabálni és káromkodni. Én meg — mondja — majd (pénzt)
adok neked egy fél üvegre (t. i. pálinkára), és te menj ki. Az
után gyere be kilencz órakor és szintén kezdj el káromkodni.
Én meg elküldelek téged, és te menj ki. Azután gyere be tíz
órakor, és én elmegyek, te meg maradj. A kereskedőket ne
bántsd, hadd fussanak el maguk».
3. Valamikor nyolcz óra lesz (tkp. jön) és bejön az egyik
kereskedő, a szamovár azonban még nem forr. Kezd hallat
szani: a férj jön káromkodva. A kereskedő meg így szól;
«Nosza, rejts el engem valahová a pad alá, hogy meg ne
20*
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moz addzü. i kupets piras. muéik piras i pondas matti'éni i
matti'ée zev dir. i baba'is pglgvintéik-vilg éetas. muzik boétas i
pet§. a mgd kupets i voas. a tsai puzg'ma. pondas pukég'dni
kupe'Jégs tsai juni. a muzik bgran lokég. kupets povzas i suas:
«vai kittéi-kg dzeb mengf)) a baba suas: apaté-vilas ka, si sek
oz addzi». kupets kaas, a muzik i piras. matti'se matti'ée i baba
istas muii'kgs. midik i petg. mujgn petg muZik, i voas koimgd
kupeté i tg£g pukéas tsai juni. mujen pukéas, kgza'in bgran i
piras, a sija dzebsas krevat-gor-ule, a baba pisjg kerka'ié.
muíik pondas matti'éni i suas: «meam baba pisji kupetéje'sket, a me — suas — kerka'es eztán, kupé'tejes povza'sni
kerka'in, a petni oz liéti'ni. sija kerka'se geger lep kiska'las i
ezti'las i bére kuse'das. suas : «oz sottéi tája. luttse — suas —
kerka'am meskes pirta, liéti'ni ponda i jevse juni».
4. kor-kg mii-ke kupét'é-getir pervei kupéfói'slen voas si-dine-

lásson)). A kereskedő meg bemegy (a pad alá). Az ember
bejön és elkezd káromkodni és nagyon sokáig káromkodik. Az
asszony meg egy fél üvegre (valót) ad neki. Az ember fogja
(a pénzt) és kimegy. De a második kereskedő is megjön. A tea
már föl van forralva. Kezdi a kereskedőt leültetni teát inni,.
De megint jön a férj. A kereskedő megijed és mondja: «Eejts
el valahová!)) Az asszony meg így szól: «Mászszál föl a kemenczére, akkor majd nem lát meg». A kereskedő fölmászik, az
ember meg bejön. Káromkodik, káromkodik, és az asszony el
küldi az urát. Az ember ki is megy. Alighogy kimegy az ember,
(már)is jön a harmadik kereskedő és szintén leül teát inni.
Alighogy leül, megint bejön a gazda, az meg az ágy alá bújik,,
az asszony pedig kiszalad a szobából.
Az ember elkezd káromkodni és mondja: «Az én felesé
gem megszökött a kereskedőkkel, én meg — úgymond — föl
gyújtom a házat. A kereskedők megijednek a szobában, de ki
menni nem mernek. Az a háza köré forgácsot hord és meg
gyújtja és megint eloltja. Mondja: «Ez nem ég. Jobb (lesz) —
úgymond — (ha) beviszem a tehenet a szobámba, megfejem és
megiszom a tejét».
4. Valamikor odajön hozzá az első kereskedőnek a fele-
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i jua'las : «iz-e vevli muM'ke?)) a muMk suas: na menam baba'e
'ken-ke gula'ite te muziki'dket». kupeíé-getir suas: «vai, vuzav
meste. muja korán?)) — «« mui — suas — tenéid komi? so
íselke'vei d'énga da et-pir kara.)) kupeíé-getir oz segláéi'ííéi i suas:
so íé§lke'vei séta, a síje og». — «wo on-si, i me og vuzav.)) ku
peíé-getir dumd'iííée i suas : «muja me so t'éelke'vei ig ial'eit, a
•§t-pir sij§ karni (et-pir éetli'ni) zaíe'itah) i segldéi'ííéas. vodas,
a muMk i karas. i suas: «tensid baba'te da te diréa'id i tivka)).
a kupéié laviíé-gor-ulié vitdée'das. kupeíé-getir suas: «med-a'suv
meste vajed.h) i muzik segldéi'ííéas.
kupeíé-getir pete i med kupeíé-getir voas i jua'las:
«iz-e
vevli menam mu&i'ke?)) — «a mui — suas — menam baba'e te
muz'iki'dket guíd'ite.» kupeíé-getir jua'las: «on-e meste vuzav ?» —
«a muja og vuzav? so íéelke'vei vai da et-pir vodlam.)) kupeíégetir éo íéelkg'vei éetas, a vodli'ni oz segláéi'ííéi. a muzik i suas :
naJAid tedan. éo-vile og vuzav». i baba segldéi'ííéas i vodas. a
eége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az uram?» Az ember meg
igy szól: «De az én feleségem valahol kószál a te uraddal».
A kereskedő felesége mondja: «Nos, add el a tehenedet. Mit
kérsz?» — «Hát mit — mondja — kérjek tőled? Száz rubel
pénzt és egyszer (coitust) csinálok (veled)». A kereskedő felesége
nem egyezik bele és így szól: «Száz rubelt adok, de azt nem
én». — «Nos ha te nem (teszed meg), én se adom el.» A keres
kedő felesége gondolkozik és mondja: «Mit, száz rubelt nem saj
náltam, de egyszer azt csinálni (egyszer odaadni magamat) sajná
lom?)) És beleegyezik. Lefekszik, az ember meg (coitust) csinál.
Es mondja: «A te feleségedet bizony a te jelenlétedben...)).
A kereskedő meg a pad alól nézi. A kereskedő felesége mondja :
«Holnap hozd el a tehenedet!)) Az ember meg beleegyezik.
A kereskedő felesége kimegy és jön a második kereskedő
felesége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az én férjem?» — «De
m i t , — mondja — az én feleségem a te uraddal kószál». A ke
reskedő felesége kérdezi: «Nem adod-e el a tehenedet?)) —
«De miért (tkp. mit) ne adnám? Adj száz rubelt és egyszer
feküdjünk le.» A kereskedő felesége száz rubelt ad, de (melléje)
feküdni nem akar. Az ember meg így szól: «Magad tudod
{hogy mit csinálsz). Százért nem adom el». És az asszony bele-
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muíik vili'sas kaas i suas: «tensid baba't§ da te dirja'id i kara»„
a suvta'sni i kupeis-getir suas: «meste med-a'suv vajedf»
sidz-ze i koimed kupet's-geti'res muii'kis dirsa karas. i bera
kupeis-getir mes tsektas vaje'dni med-asu'las. a baba mune.
5. muja tája? kud'dza kupeiéje'zde vizivi'tni?
«med-£§ —
suas -— kerka'am ifáas pirta'la i ezta.» §{i iíá"£as-binm§d pirtas
i medla pete. a kupe'Ujes povza'sni i pisje'ni eíi derem ke£e.
muáik bet ifáasje'zde petkeda'las i vidli'las patto-zepje'zde. i sure
bid palto'is zele'tnei Uasen i kujim tisáisa deúga'en.
med-asu'las medas mes nue'dni kupet's-orde. i iliéed'z-na
pondas gorzi'ni: uvai deúga'te, mui sizin. i tene-z§ me kari».
kupeis-getir kilas i kazaféikai'sket
d'énga istas i suas: nmed
nue'das gortas messe*.
muzik' i med kupeié-dine mede'das messe i bera ilisedz gorze.
kupeis-getir kilas i d'énga istas i suas: «med gortas nue'dasi).
egyezik és lefekszik. Az ember meg reá mászik és így szól:
«A te feleségeddel bizony a te jelenlétedben csinálom». Fölkelnek, és a kereskedő felesége mondja: «Holnap hozd el a
tehenedet!»•
így tesz a harmadik kereskedő feleségével is az ura jelen
létében. És megint parancsolja a kereskedő felesége, hogy hozza
el másnap a tehenet. Az asszony meg elmegy.
5. Mi ez? Hogy rázzam le a kereskedőket? — «Hadd
vigyek be — úgymond — a szobámba szalmát és meggyúj
tom.*) Bevisz egy köteg szalmát és kimegy a másodikért. De a
kereskedők megijednek és egy szál ingben megszöknek. Az em
ber visszaviszi a szalmakötegeket és megnézi a felöltőzsebeket.
És mindegyik felöltőben egy-egy arany órát és 3000—3000 pénzt,
(rubelt) talál.
Másnap elindul a tehenet a kereskedőhöz hajtani. És már
messziről kezdi kiáltani: :<Add ide a pénzedet, a mit ígérték
Veled is bizony csináltam (coitust).» A kereskedő felesége meg
hallja és a cselédjével pénzt küld ki neki és mondja: «Hadd
vigye haza a tehenét*.
Az ember meg a második kereskedőhöz hajtja a tehenét
és megint messziről kiált. A kereskedő felesége meghallja és,
pénzt küld és mondja: «Hadd hajtsa haza».
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a muzik koimed kupeds-dine mede'das messe, i beran sidz-íe
gorze. kupeüs-getir kilas i d'énga %stas.
a muZik m§s vaje'das gorte. vil dem streitas i en-na-na
tergu'ite.
Az ember meg a h a r m a d i k kereskedőhöz hajtja a tehenét.
É s megint ugyanúgy kiált. A kereskedő felesége meghallja és
p é n z t küld (neki).
Az ember pedig hazahajtja a tehenét. Új házat épít és
még m o s t is kereskedik.
J e g y z e t e k : 1. peUi'núik <c or. HOJTTUHEHKTJ | pjat'a < or.
naTb (zürj. -a képzővel) | v§zjrni 'iiacHJiaTb' | olas cHMynj,eeTBo\
2. t§d§'ma ^HaKOMBiH5 ; t§de'ma mórt v. tgdsa mórt c3HaKOMMH qejiOBBK'b5 I iáit das don c py6jreií Ha ^ e c a T t TOBapy' [
in vosji cHe Tporan 5 .
3 . kitísi-k§
v. kitís§-k§ \ loks§ ' i w n . ; cjiHnmo H^eTi.';
rot'ssdn (rotUis)
lokse CH3T. POCCÍH, OTT> pyccKHXL H^eTi.3 | si sek
oz ad'd'zi CTO Tor^a OHI> He yBH^HTi.'; 1. m é g 38. mese 2. jegyz. |
krgvat < or. KpoBaTL | led cm,enKH5.
4 . me ten§ kara c ego coitum t e c u m facio 5 | da i te dirsa'id
'H n p n TeÖ-fe'.
5 . vizivi'tni < or. BBISKHTB | binmgd cCBa3Ka5 | eii d§rem
keze v. §íi d§r§m keéié ' B Í o,n,HOÉ pyőainKB 5 j pal'to < or. najiBTO [
síéin co6:fciH,ajia5 | kazajsika
(or.) 'cjiyjKaHKa, paőoTmma 5 .

38.
1. va£§n ole'ma-vil§'ma
p§U da p§l'. i p§l! pondas
éoríni
k§dzni. §t-pir ked'élas i silgn oz yetav. sija i mgdis
kgfízas.
i silgn beran oz petav. i koirne'djez ke(dzas. i snas:
«a, ié§rt
snim! peta'le, dak peta'le, a oz-si, aj!sis t§das». tsertli i ruka
38.
1. E é g e n élt-volt egy öreg asszony és egy öreg ember.
Es az öreg ember kezd r é p á t vetni. Egyszer vet, de a répája
n e m t e r e m meg (tkp. de neki n e m kel ki). 0 másodszor is
vet. E s megint n e m t e r e m meg. Es h a r m a d s z o r vet. E s így
szól: «Ej, vigye az ö r d ö g ! (Ha) megterem, h á t megterem, de
h a n e m , ő maga tudja (értsd: az ő dolga, t. i. az ördög dolga)».
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oug. i sija pondas bid lun kiska'vni, a sortni zev gdjg pondas tűni.
gt-pir pgl i prgid'itas sorini-mu-dorti, a sortni zev itdéid
tug'ma. i sija mgd-asu'las loktg sortni bosni i tsertis tgzg lökte.
i oz pondi setni pgl'li. i piná'sni ponda'sni. tsukl'a i suas:
«sorini'is sili loug, kodnim mgd-a'suv tsudnei zveren voam».
2. mgd-asu'las muzik babai'sli tsgktas kul'éi'ni, a aj'sis vili'sas voz-vo£ sglas i tsgktas babai'sli bgrgn-sita'ngn munni. a ísukl'a
loktg verbtu'dgn. i suas muéi'kli: akujsgm évergn-ja me loktih) —
«he ! — suas — verbl'wdid i tan mian vijim! a vot mene tgd,
kutsem zvergn lokti !»
{éukla vidli'élg, vidli'élg, i oz vermi tgdni. «no — suas —
vistav, kuttsgm zver-jai). a muzik suas: «kujim-so Uelkg'vei vai, si i
vista'la» Uukla pisja'lg denga'la i vajas, a muzik suas : «nimis
talgn nimtgm
évem.
ísukta'li t'sudng log'i pondas
jua'vni:
amujgn-ja taje te verdan?» — «ul' jajgn.)) — «noU — suas —
Az ördögnek ez tetszik. Es ő mindennap kezdi öntözni, a répa
meg nagyon gyorsan kezd nőni.
Egyszer az öreg ember elmegy a répaföld mellett, hát
nagyon nagy répa nőtt. Es ő másnap jön répát vinni, és az
ördög szintén jön. És nem akar adni (tkp. nem kezd adni) az
öregnek. És elkezdenek veszekedni. Az ördög meg így szól:
«A répa azé lesz, a melyikünk holnap csodálatos állaton jön».
2. Másnap az ember megparancsolja az asszonynak, hogy
vetkőzzék le, maga meg lovagolva a hátára ül és megparan
csolja az asszonynak, hogy háttal-farral menjen (előre). Az ördög
meg tevén jön. Es mondja az embernek: «Vájjon micsoda
állaton jöttem én?» — «Hah! — mondja — teve itt minálunk
iá van. De nézd, én rólam (tkp. engem) találd ki, (hogy) micsoda
állaton jöttem!»
Az ördög nézi, nézi és nem tudja kitalálni. «Nos, —
mondja — mondd meg, vájjon micsoda állat.» Az ember meg
mondja: «Adj 300 rubelt, akkor megmondom)). Az ördög elfut
pénzért és hoz, az ember meg így szól: «Ennek a neve n é v 
t e l e n á l l a t » . Az ördög csodálkozik (tkp. az ördögnek cso
dálatos lesz). És megkérdezi: «Vájjon mivel táplálod ezt?» —
«Eleven hússal.» — «Nosza —- úgymond — mutasd meg.» —-
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petk§'dli.)) — «a una-§ setanhr — nkik-so séta.)) sija kik-éo setas
$ suas: <tvot vit<%é§d, ul' jaise séta da kiiUed'z big oz m§d, setísed'é
oz p§t» tsukl'a pondas mikrd'sni i vifáe'dni;
i pondig
nimt§m
éverlen big petni. tsukl'a sid'z i pisji.
«De sokat adsz-e ?» — «Kétszázat adok.» Ő kétszázat ad és
{az ember) mondja: «Ime, nézd csak, eleven húst adok és
a meddig hab nem jön, addig nem lakott jól». Az ördög elkezd
lehajolni és nézni. És a n é v t e l e n á l l a t n á l hab kezdett
jönni. Az ördög így el is futott.
J e g y z e t e k : 1. U§rt énim = or. qepTi> c t HHMI. | dak <C
or. ,n;aKT> (cTaieb5).
2. voé-voz 'szétterpesztett lábbal, a hogy lovagolni szok
tak5 | verblud < or. Bepéjno^T. | si i vista'la cúgy (akkor) megmon
dom5 ; a hangsúlytalan -si c ha' jelentésű (éo Uelkg'vei seta-si,
ndnt§ setan-§? cha száz rubelt adok, ideadod-e a gabonádat?'
vö. 33. mese 2. jegyz.); 1. még az előbbi mese 3. jegyzetét.
39.
nebival'stsina.
1. vaien oli-vili gozja. sije'slgn véli kujim pi. i sija stavse
g§tra'lis tsets. nili kovmis medni ugeddae vera'vnis.
nije'slen
tom baba'jes oz koUtsi'ni gorta'nis. kujim kev dumdit'íéi'sni, akud'é
taj§ miian k§éaiinje'zde kose'dni». nija bosti'snis nilié (nije'slié)
épiískani'se i muéi'kjes loii'ni bit§m. asuv suvti'sni
muzi'kjes
v§dz i medi'sni jag§. a olas iz vidli'vni mgdjez. nilen véli tejtée'ma
v§drd'éa lunas stav zapa'sse. muÉi'kjes muni'ni jage babaje'slen.
39. L e h e t e t l e n s é g .
1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik három fiuk volt.
És ők (tkp. ő) mindnyájukat egyszerre házasították meg. Nekik
ki kellett menniök az erdei kunyhójukba vadászni. Az ő fiatal
feleségeik nem (akarnak) otthon maradni (értsd : egyedül). A há
rom sógornő tanakodott, «hogyan (lehetne) ezt a mi férjeinket
visszatéríteni?)) Ok elvették az ő gyújtójukat és az emberek most
tűz nélkül voltak (tkp. lettek). Keggel korán fölkeltek az embe
rek és elindultak az erdőbe. De a holmijukat nem néztek meg
másodszor. Nekik már előtte való nap minden szükségletük össze
volt rakva. Az asszonyok férjei elmentek az erdőbe. Odaértek a
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voii'snis kerka-dore. pemdi i űzni lettéi'sni. itdzid vok kesjas
pusi'ni, a kik póni vok pondi'sni pes karni. i(dzid vok pondis
koréi'ni épitéka, a silen abu, i vese'ma. sija suiis : «épitéka —
inas — menam abu. vail§ ti/» a ser-kos vok i suiis sili : nte-na —
suiis — in i boéli gortéid épitska'ten. i sija vidli'lis i silen abu.
no i pondis matti'éni sija: «kitté§ tája miian loii épitéka h>
i sije éorni'se kilis póni voknis i suiis nil{: (dokte'mnid premisiennikjes i épitékani'de abu boét§'mnid/ mujen ine kesja'nnid
óvni tatén h) itdzid vokis i suiis: avai épitéka't§, vijim-si». póni
vok muni taska-dor§. p§rttéis táska, koréi'éli, koréi'éli, i iz éur
épitéka .i nija loii'ni settée kujvmnan vokis bit§m.
2. i^Uid vok i suiis: «mui tattée dumd'itni? vai-ze me,—
éuas — kala pu§, oz-e ken-k§ mui-ke tydav oli'éjes». sija kaiis
pue, vitdze'das, tida'le bi. no sija lettéis setié puéis i medis bi-dore. i
voiis bi-dore. sen bi-doras puka'le póni pel, ajléis gird'dza-kuza, a

kunyhójukhoz. Besötétedett és lementek meghálni. A legidősbik
testvér főzni akar, a két kisebbik testvér meg fát kezdett vágni.
A legidősbik testvér gyújtót kezdett keresni, azonban neki nin
csen, elveszett. 0 így szólt: «Nincs — úgymond •— gyújtóm.
Adjatok ti». A középső testvér meg így szólt hozzá: «Te —
úgymond — nem is vittél hazulról gyújtót». És ő utána nézett,
és neki sincsen. Nos, el is kezdett ő káromkodni: «Hová lett
ez a mi gyújtónk ?» És ezt a beszédet meghallotta a legkisebbik
testvér (a kis öcscsük) és így szólt hozzájuk: «Eljöttetek, ti
vadászok, és nem hoztátok el (tkp. nem vittétek) a gyújtótokat.
Mivel akartok hát itt élni?» A legidősbik testvér így szólt: «Add
ide a gyújtódat, ha van.» A legkisebbik testvér odament a
tarisznyájához. Szétbontotta a tarisznyáját, keresett, keresett, és
gyújtó nem került elő. És ők hárman testvérek tűz nélkül ma
radtak ott.
2. A legidősbik testvér így szólt: «Mit gondoljunk itt ki?
Nos, — mondja — én fölmászom egy fára, nem látszanak-e
valahol valami lakók ?» 0 fölmászott egy fára, körülnéz, tűz
látszik. Leszállt onnan a fáról és elindult a tűz felé. És oda
jött a tűzhöz. Ott a tűz mellett egy kicsiny öreg ember ü l ;
maga könyöknyi, a szakálla meg ölnyi. Mondja: «Adjon Isten,
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tosis siv-kuza. suas: «zdere'v§, pele. ionti'sni ledé)), pel suiis:
% usontiév. — «wo vot, pele, — suas — sid'z i sid'z, mi loiim
taíU§ biteg. on-e set bité?)) a pel suiis sili: «nebivalstsina-ke
kuían vista'v?ii, tak séta bi. a on-ke kuz vista'vni úebival'stéina,
dak mj,skusid tasma jera». sija dumá'itt'si, dumá'itísi, da i viéta'lis sili, mui sija karis babai'sket pervei oinas. i p§l suiis sili :
tutaja tenad abu úebival'stéina. taje — suas — mui aj'sid kar in,
sije i viéta'linn. pel! silié kulis misku'éis tasma.
i itdzid vok ber medis biteg i voiis vokjes-din§. ijuali'sni silié
póni vokje'sis : «éuri-e biidh) a sija suiis nili: «ainid vetlev.
3. no i é§r-kos vok kaiis pue. i ad'd'éis bise, kodorin, i
letíéis pusis i sija medis bi-dore bila. i muni i voiis bi-dore.
puka'l§ pel'. Hzdere've, t'selem, pete!)) •— dok, pie!» — «p§l'§,
bité on-§ set miian ? sid'z i sid'é, loiim tatíée biteg.» pel' suiis sili :
«úebivalstsina-ke kuéan vista'vni, séta bi. a on-ke ku£ vista'vni
úebivalétéina, seki misku'éid tasma jer a i biteg letdza)).
apó. Engedj melegednem». Az öreg szólt: «Melegedjél.)) — «Nos
nézd csak, apó, — úgymond — így meg így (tkp. úgy meg
úgy), mi itt tűz nélkül maradtunk (tkp. lettünk). Nem adsz-e
tüzet?» Az öreg meg így szólt hozzá: «Ha (valami) lehetetlen
séget tudsz mesélni, úgy adok tüzet. De ha nem tudsz lehetet
lenséget mesélni, úgy a hátadból szíjat hasítok». Az gondolko
zott, gondolkozott és elmondta neki, a mit ő első éjjel a fele
ségével csinált. És az öreg így szólt hozzá: «Ez a te (meséd)
nem lehetetlenség. Azt — mondja —•, a mit magad csináltál,
azt mondtad el». Az öreg a hátából szíjat vágott ki.
A legidősbik testvér visszament tűz nélkül és megjött a
testvéreihez. És kérdezték tőle az öcscsei: «Akadt-e tüzed ?»
És ő így szólt hozzájuk: «Magatok menjetek)).
3. Hát a középső testvér fölmászott a fára. És látta a
tüzet, (hogy) hol (van), és leszállt a fáról és elindult a tűz felé
tüzért. Es ment és odaért a tűz mellé. Egy öreg ül (ott). «Ad
jon Isten, üdvözlégy, öreg!» — «Gyere (ide), fiam!» — «Apó,
nem adsz-e nekünk tüzet? így meg így, tűz nélkül maradtunk
itt». Az öreg így szólt hozzá: «Ha lehetetlenséget tudsz mesélni,
adok tüzet. De ha nem tudsz lehetetlenséget mesélni, akkor a
te hátadból szíjat hasítok és tűz nélkül bocsátlak el».
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ser-kos vok dumá'ifösis vista'vni nebival'stsina. sija vista'vni
nem-tor iz kuz. sija viéta'lis sije-Ze, mui karis pervei oinas
babai'sket. i fel suiis sili: «taja — suas — tenad abn nebivalstsina». sija pel! si,lis miskwéis bera tasma kul'is.
no sija ser-kos vok bére muni bitgg i voiis vokjes-ding.
i juali'sni silis : «súri-g biidh) a sija suiis: «kole-si, ainid vetle
bii'sla!)) i póni vok pondis ni-vilg vidni: «ti •— suas — on ere
bi vaini. med-zg •— suas — me vetlalo
4. no i póni vok kaiis pu§. i vifáe'das, kodorin biis.
i ad'd'zis bisg. leííéis pusis i medis bi-dore i muni i voiis bi-dorg.
«t'selem, pgl'e, olan-vilan, sonti'élan bi-dorad. pelg, menim bité on-e
set? mi tatíég loiim biteg kujim vok i o'g ere oi uznh. «no —
pgí suiis sili — nebivaUtsina-ke kuzan vista'vni, tak séta. a on-ke
kuz, miéku'sid tasma jera». póni vok suiis sili: «me •— suas —
vista'la tenid nebivalstsina, tg'l'ki — suas — in su, ste He ile'dlárí. i jééli-ke sijg te suan, ste Hle'dlan, seki me tesid bité bosta
A középső testvér gondolkozott, hogy lehetetlenséget mond
jon el. 0 semmit se tudott elmondani. 0 ugyanazt mesélte,
(hogy) mit csinált első éjjel a feleségével. És az öreg mondta
neki: «Ez a te (elbeszélésed) — úgymond — nem lehetetlen
ség)). Az az öreg megint szíjat vágott ki a hátából.
Nos, az a középső testvér tűz nélkül ment vissza és- oda-,
jött a testvéreihez. És kérdezték tőle: «Akadt-e tüzed?» Az meg
így szólt: «Ha kell, magatok menjetek tüzért!» És a legkisebbik
testvér elkezdte őket szidni: «Ti — úgymond •— nem bírtok
tüzet hozni. Hadd menjek — mondja — én!»
4. Hát a legkisebbik testvér fölmászott a fára. És körül
néz, (hogy) hol van a tűz. És meglátta a tüzet. Leszállt a fáról
és elindult a tűz felé és ment és odaért a tűzhöz. «Üdvöz légy,
apó, adjon Isten, melegszel a tüzed mellett. Apó, nem adsz-e
nekem tüzet? Mi hárman testvérek itt tűz nélkül maradtunk
és nem bírunk meghálni». — «Nos — szólt hozzá az öreg —
ha lehetetlenséget tudsz mesélni, úgy adok. De ha nem tudsz
a hátadból szíjat hasítok». A legkisebbik testvér így szólt hozzá:
«En — mondja — mesélek neked lehetetlenséget, csak — úgy
mond — ne mondd, hogy 'te hazudsz 5. És hogyha te azt mondod,
hogy 'hazudsz', akkor én elviszem a tüzedet egészen és a hátad-
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kus i misku'sid kujim tasma kul'a veim)), pel suiis sili: avistav
nebival'stsina, i og su, ste Hé ile'dlarív.
5. póni vok i pondis sili vista'vni nebivatstsina. «mi —
suas — va£§n olim gortin i kivlim, more med pelin veilala'sni
gutket mgsje'zde. me — suas — gortis §kti zev una gut i^zid
kud-dzinja sepis-tir. me muni more m§d p§le i pondi veila'vni
gutket m§sje'zd§. a kodi mijsa kime'sjem gut, si-vile éeta'sni
m§sk§n kukd'nen. meni/m setís§ zev una m§s loii. i kol§ gorte
nue'dni. ne-ku&z og eri nug'dni more-k§tts§b. me dumd'iti more
posji'ni ristgn i pondi me mgsje'zde liéti'ni, jev tiezni. me jev
tsggi una zev i ristié pos kari more kgttsgb i me vujdze'di vosa
mesje\s§s. a §íi kutse-k§ siteé bgza kukán kol'i i pondi sije me
vu^lzg'dni, a sija zev jonas turlja'lg. i sija kukd'úis vosa risposkes pazg'dlis i kikna'nnim usim more'as. me sili kutísi'éi be&as
i garo'vti b§£s§, mog me p§d. sija kukán men§ moresg vu(dz§'dis
ból három szíjat hasítok egymás iitán». Az öreg mondta neki:
«Mondj el lehetetlenséget, és én nem mondom, hogy cte hazudsz »\
5. A legkisebbik testvér meg kezdett neki lehetetlenséget
mesélni. «Mi — úgymond — régen otthon éltünk és hallottuk,
(hogy) a tengeren túl (tkp. a tenger másik felén) legyeket tehenekért (tkp. légygyei teheneket) cserélnek be. Én — úgymond —
hazulról nagyon sok legyet szedtem össze egy teli, nagy fólkosárnyi zsákkal. Én átmentem a tenger másik felére és kezdtem a legyekért teheneket becserélni. A melyik meg szóphomlokú légy, azért tehenet adnak borjastul. Nekem ott nagyon
sok tehenem lett. És haza kell őket vinni. Sehogyse bírom
(őket) a tengeren átvinni. És kigondoltam, hogy a tengeren át
hidat csinálok túróból (tkp. a tengert túróval áthidalni) és el
kezdtem a teheneket megfejni, tejet fölhalmozni. És nagyon sok
tejet halmoztam föl és túróból hidat csináltam a tengeren át
és átvittem a teheneket mind. Azonban egy valamilyen ganéjos
farkú borjú maradt (még) és én kezdtem azt átvinni, de az
nagyon erősen rugdalódzik, és az a borjú az egész túróshidat
elpusztította, és mindketten beleestünk a tengerbe. Én bele
kapaszkodtam a farkába és (a kezem köré) csavartam a farkát,
nehogy belefúljak. Az a borjú átvitt engem a tengeren és a
szárazföldre értünk, és én nem bírtam elereszteni a farkát (tkp.
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i voiim kos-vilg i ig ud'it me minti'éni bgzéis. sija meng vartg'dis
l'ok úur-vilg i me bgzsis minti'éi da inmi úur-éinmg i veji tup!
telki tida'lg kie da jurg. vi^dzg'da, loktg kgt'é nur-vivti. téul'kié
üévl'kg téetíéas i me dumd'iti, ajsim süi bgZas kut't'éi'éni. no sija
kgt'é vartis me-dinti'ig. me sili kuíUi'éi bg&as. bgz sügn dzenid.
menam kirim minis. vgtdrzg vi^'ég'da, a loktg ur. med-ég —
suas — me süi kutíéi'éa bgZas. ur vartis me-dinti, me süi
kuUéi'éi bg&as i garo'vti kigs. ur meng d'erni'tis nur-sinmié, kigs
ig ud'it minti'nü ur meng katis voía potg'mg. no me seííse %
sibdi. muja taüse dumd'itni? kud'd'éa me tatis seda? me let't'éi'li
puéis i vetli gortg t'serla. i lokti da pusg pgrg'di. i vügn sedi
me puéis».
6. «no — pgl' suiis süi — te tajg üe'dlin». a póni vok
éuiis süi: ate tai in kgsji hmi, stg cile'dlan\ tak — suas •—
vai-£e bitg, dei miskwéid kujim tasma kutan.

kiszabadítani magam a farkából). Az egy rossz mocsárra hurczolt, és én kiszabadítottam a kezemet (tkp. magamat) a farkából és belejutottam a mocsár szemébe és loccs! elmerültem,
csak a kezem és a fejem látszik ki. Körülnézek, egy nyúl jön
a mocsáron. Zsombékról-zsombékra ugrik és én elhatároztam,
hogy magam belekapaszkodom a farkába. Nos, az a nyúl én
mellettem fut el. Én belekapaszkodtam a farkába. A farka rövid.
Az én kezem lecsúszott. Tovább nézek, hát egy mókus jön. Hadd
kapaszkodjam — mondja — annak a farkába. A mókus mellettem futott el, én belekapaszkodtam a farkába és a kezem
köré csavartam. A mókus kirántott engem a mocsárszemből, a
kezemet nem bírtam kiszabadítani. A mókus fölvitt engem egy
kétfelé ágazó fenyőre. Én meg beleakadtam. Mit csináljak (tkp.
gondoljak ki) itt ? Hogyan szabadulok ki innen ? Én leszálltam
a fáról és hazamentem fejszéért. És odajöttem és kidöntöttem
a fát. És csak akkor szabadultam ki a fából.»
6. «No — szólt hozzá az öreg — ezt te hazudtad.»
A legkisebbik testvér meg így szólt hozzá: «Hiszen te nem
akartad mondani, hogy 'hazudsz 5 . így — mondja — add csak
ide a tüzedet, és a hátadból három szíjat hasítok».
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kujim tasma kul'is, bi bostis dai muni vokjes-dine. vokjesdin§ voiis, vokjes zirgg'ni biteg. no i suii'sni póni vokU: «voiin,
biid suri-§?» póni vok suiis nüi: «suri bi)). vejl'ze. sija nili
vista'lis, kud'é pel'§s ilg'dlis i kudz miékwsis tasmaje'zdg kul'is.
nija kujim vok ois§ uzi'sni da mgd-aswlas mgdvsni b§r gorta'nis.
Három szíjat hasított, fogta a tüzet és elment a bátyjaihoz.
Odajött a bátyjaihoz, a bátyjai nyögnek tűz nélkül. És így szól
tak az öcscsükhöz: «Megjöttél; akadt-e tüzed?)) A legkisebbik
testvér így szólt hozzájuk: «Akadt tüzem». És azután elmondta
nekik, hogyan csapta be az öreget és hogyan hasította le a
hátából a szíjakat. Ok hárman testvérek megháltak (ott) éjjel
és másnap visszaindultak haza.
J e g y z e t e k : Ennek és a következő mesének a jertimdin falvától l*/ a versztnyire levő k§rt-tuvja (#. KopTTVBCKaa)
falvából való K a c s i n (BacHJiiii CaBBaTÍeBH*iB Kamrai) a közlője.
A mese tartalmilag előbbi gyűjteményünk 16. sz. meséjére
emlékeztet (FOKOS 98—109).
nebivalstsina < or. He6biBajn>ni;HHa.
1. ug§'d'd'a < or. yro^Ba 'jiBCHaa H36ynma, r^B xpaHATca
OXOTH. npunacEi' [ épiUka < or. cnimKa | olas '6a.ra.iKb, HMymecTBo' | nil§n vgli tej'ée'ma . . . zapa'sse szerkezetkeveredés:
'nekik össze volt rakva a készletük5 X fők összerakták a kész
letüket 5 > cnekik össze volt rakva a készletüket 5 ; vö. 34. mese
2. jegyz. | prgmisl'enúik < or. npoMBinnieHHHKB j loktg'mnid, boste'mnid vö. 33. mese 2. jegyz. | táska < or. Tannta ^KOTOMica'.
2. zdgrg've < or. s^opoBO [ dak 1. 38. mese 1. jegyz. j
jgrni 'BBiHHMaTt, BH^epriiBaTb".
3. Uglem < or. qejiOMB (1. KALIMA 153).

4. telki < or. TOJIBKO | bit§ bosta kus ca Becb oroHB B03BMy' j
veign

C

O^HHB 3a ^pyniMB'.

5. itdzid kud-dzinja sepis-tir ÖOJIBIIIOÉ MBUIOKB, Ky^a XO^HJIO
HOJIB öojiBmoro Kopoőa' | vosa CBCB5 j ku(tse-ke, rendesen kuttsgmk§ (FROLOV uszt'- sziszol'szki származású nyelvmesterem szerint,
ki néhány éven át a Luzamenti BeKmopB falvában tanítósko
dott, a luzai nyelvjárásban is használatos a ku(ts§ alak) | turkja'le
'őpBiKajica HoraMH, maTae/rca' | garo'vti c3aMOTaJiB Ha pyKv' |
mog < med og \ nur-éin COKOIÜKO, OTBepcTie BB ŐOJIOTB' | tup !
f
'TIOITB! ŐVJI£>KB!5 (hangutánzó) | űul'k KoqKa' | vil'en TOJIBKO Tor^a,
JIHHIB Tor^a, nOTOMB'.

6. zirgg'ni 'cTOHyTB, njia^yTB'.
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40. svad'ba
jilié.
1. oli'ni-vili'ni gozja. silen muM'klen baba'ü kuli. sija getrd'sis med-p§v. süi suri baba tom. muéik medis are'se. no sija
muni uged'daas. baba'U tsektis lun med mis táska kati'nü i baba
süi táska katis. i pondi'sni nija pusi'-ni, soini. baba'is jua'lis
muziki'slis : nkiíiéi-ja te moti'tíéan ? ken-ja jenmid ?» — «esten
kerka-sajas pi-pu vijim; pi-pu-tsattas motiiisi'lav. baba péti
motiUsi'ni i. pondis motittsi'ni:
ujenme, med-ke menam taítie
muzi'ke loe sintem i p ettem, moz ad'd'zi, ni moz kiv». muzik s%lié
motiiUe'mse kilis. vefáe pukéi'sni u£nd'itni. muii'klen pondis sin
viéni uind'iti (uznd'itig) kostiis, i petis pondis viéni. i oi uzi'sni.
asuv suvti'sni. baba pondis medni bére gortas. baba i suiis
műéi'kii: «kudz-k§ verman moged letíéi'ni górtad». muzik suiis
süi: avat mun, lettéi, kudz-ke me leiiéa vazja prime'ta kuzav.
no baba leíűis gortas. a muzik köti jagas, sen sija dir-Xi skere

40. L a k o d a l o m r ó l .
1. Élt-volt egy házaspár. Annak az embernek a felesége
meghalt. 0 másodszor megnősült. Neki fiatal felesége akadt.
Az ember elindult őszi vadászatra. Nos, elment az erdei vadász
kunyhójába. Az asszonynak megparancsolta, hogy két nap múlva
vigye el (az erdőbe) a tarisznyáját. És a felesége fölvitte neki
a tarisznyáját. És elkezdtek ők főzni, enni. Az asszony meg
kérdezte az urától: «Hová (fordulva) imádkozol? Hol van a
szentkóped (tkp. az istened) ?» — «Ott, a ház mögött egy nyárfa
van, a nyárfa ágához imádkozom. Az asszony kiment imádkozni
és elkezdett imádkozni. ((Istenem, hadd legyen az én férjem itt
(tkp. ide) vak és süket, hogy se ne lásson, se ne halljon!» Az em
ber meghallotta az ő imádkozását. Aztán leültek vacsorázni? Az
embernek elkezdett a szeme fájni vacsora közben, és a füle
kezdett fájni. És megháltak. Reggel fölkeltek. Az asszony ké
szült visszamenni haza. Az asszony így szólt az urához: «Yalahogyan talán haza bírsz menni». Az ember mondta neki: «Menj
csak, menj (haza), valahogyan (haza)megyek a régi jelek után
(igazodva)». Az asszony hazament, az ember meg az er-dőben
maradt. Ott ő sokáig vagy rövid ideig élt és hazaindult és
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oli i gortas medis i voiis gortas. éinte'men i peUe'men vosjis
• baba'is-din§. baba sije pirtis sod-pomis ki-pele'dis. mu%ik loema
sintem i pétiem, baba'li sija ruka loema zev.
2. med-asu'las baba'len nim-lun. sija puiis-pez'a'lis tsesjezde, Min kistis. baba'len saika'li. muzik pats-viv-dórin kuile.
sintem i pettem. mui kei! kar, oz kiv, ni oz ad'd'éi. muzik baba'lié
kőris vintevkase. «vaili — suas — menim pistsa'les, me siket
lubit'üsi'stao. baba sili vajis pistsa'tse i setis sili paüs-viv-doras.
baba muni veleéte drugse komi ebedd'itni. süen muzik
vgeddae vetlig kosti lad'ite'ma drug. muéik drugse korig kosti
pat's-viv-doras vintevkase zarad'i'tis. baba, sija oz i viÜ'éis, ste
muéik menam adtt'éas i kilas. i voii'snis baba da drug. pondi'snis ebedd'itni, a mu&ik kuile paU-viv-dorin. baba suas drugli:
«w pov, ni in vitísis, menam muéik sintem i pettem. mui kole>
sije i karam».

hazaért. Vakon és süketen jött a feleségéhez. Az asszony a
lépcső aljától (tkp. végétől) fél kezénél bevezette (a szobába).
Az ember vakká és süketté lett. Az asszonynak ez nagyon kel
lemes volt.
2. Másnap az asszonynak nevenapja van. Főzött, sütött
ételeket, lepényt készített (tkp. öntött). Az asszonynak elkészült
a főztje. Az ember a kemencze tetején (tkp. a kemencze tete
jének a szélén) fekszik. Vak és süket. Akármit csinálsz, nem
hall, se lát. Az ember a puskáját kérte a feleségétől. «Hozd
ide — úgymond — a puskámat, én kedvemet lelem benne».
Az asszony odavitte neki a puskáját és odaadta neki a kemencze
tetejére.
Az asszony elment a faluba, a szeretőjét (tkp. barátját)
ebédre meghívni. Mialatt az ura odajárt az erdei kunyhóban,
szerezte a szeretőjét. Az ember, mialatt (az asszony) a szerető
jót hívta, a kemencze tetején megtöltötte a puskáját. Az asszony,
az nem is várja, hogy caz én uram lát és hall'. És megjöttek,
az asszony meg a szeretője. Elkezdtek ebédelni, az ember meg
a kemencze tetején fekszik. Az asszony mondja a szeretőjének:
«Ne félj, és ne is óvakodjál, az én uram vak meg süket. Ami
tetszik, azt tegyük is».
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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3. pondi'sni éoini. tseé kata'Us pizan-vile i baba'U dumvilas uéi: umian-na — suas — tatén pina a,bu. me — suas —
vétla vina'la, a te tan pukav)). baba muni vina'la, a drug koli
pizan-saje. muzik paié-viv-dore'sié (dórié) suvtis i boétis vintevkase
kiás, druglipezge'dis i liis. drug gats-moz péti. muzik leííéis paU-vivdore'sié, druges boétis pizan-sajié i pukée'dis dzodí-vilas, laviíédorla'nis jurse gats-moz karis. i vemas drugi'sli §labis-tirjis tojis.
a aj'éis skere\dzik bére paié-viv-doras kaiis, moz baba'is ad'd'éiv
süié elabis-toje'mse. baba voiis vinala'ié. muzik kuile pat'é-vivdorin vaz-ée moz. a drug uée'ma dzodz-vile, vemas tirjis elabis.
«mui tatíée loema tenid?! me — suas — tenid vüe iéistees
peSa'vli, a te me-vetíéim guéen éoje'mid i dzagavte'fáid*.
mu£ik sili kivli'éis: He — suas -— muja karán? tenad me
vetlig kostie mui dumdite'mid ?» muiik paié-viv-dórié let't'éis,
kert-sompurse boétis i pondis baba'se latéki'ni. i pette\d'éis lat'ékis

3. Elkezdtek enni. Ételeket hordott föl az asztalra és
eszébe jutott az asszonynak: «Nekünk — mondja — még nincs
itt pálinkánk. Én — úgymond — megyek pálinkáért, te meg
ülj itt». Az asszony elment pálinkáért, a szeretője meg az asz
talnál maradt. Az ember fölkelt a kemenczéről és kezébe vette
a puskáját, a szeretőre (czélozva) elcsattantotta a kakast és
lőtt. A szerető hanyatt vágódott. Az ember leszállt a kemen
czéről, fogta a szeretőt az asztal mellől és leültette a padlóra,
a pad szélére hanyatt fektette a fejét. A szeretőnek a száját
meg teletömte lepénynyel. Maga meg hamarosan visszamászott
a kemencze tetejére, hogy az asszony ne lássa, hogy ő lepényt
tömött (a szerető szájába; tkp. hogy ne lássa az ő lepény
tömését). Az asszony megjött a pálinkáért való útjából (tkp, a
pálinkáért-ból). Az ember a kemencze tetején fekszik úgy mint
előbb, a szeretője azonban a padlóra esett, a szája tele van
lepónynyel. «Mi történt itt veled (tkp. neked)? Én •— úgy
mond — csupán tereád (azaz teéretted) sütöttem, te meg én
előlem titokban ettél egészen a megfulladásig».
Az ember felelt neki: «Te — úgymond — mit csinálsz?
Mit gondoltál ki, mialatt én odajártam?)) Az ember leszállt a
kemencze tetejéről, fogta a vas töltővesszőt és elkezdte a fele-
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i suiis babai'sli: o-kitíse kei vosti drugte, sin menüm moz ad'd'zi/r>
miiM'kis tsektis drugse petke'dni. i seki sikas véli svad'ba. «no —
suas — drugte bos i nu svad'bais-sod-vüe i suvted kriUse-doras.
a/sid i su : 'prekeée'ili-sur-kes petke'de /' a atUid sod-gor-ulas pir».
4. baba druges nuiis, kril't'se-dore suvte'dis. baba'is i suiis:
•«prekeze'ili sur-kes petke'de !» perveijez oz kivni, medjez suas, da
•oz kivni, i koime'djez suas: «prekeze'ili sur-kes petke'de /» a
act'éis sod-gor-ulas piras. vü' melé'iit'sa sur-kesjen pete i suas sili :
•aprekeáei, ju!» prekezei oz kivlié, sija i medjez suas: «ju/» prekezei
bera oz kivlis. vü' melé'Ufsa sur-kes-nud-pomnas tikni'tas, prekezei
i use sod-pome\d'éis. i uée'msis kule. nije'zda oz i javitli'ni nekodli.
a si svad'ba'e vole'ma pop i süen veée'ma velis. a si pgra'e
velis voe'ma. sije prekege'jes popis-vev vüe puksedi'sni i domlali'sni, moz us. pop korsi'ée vevse. ad'd'éis: mu£ik nue^das v§vse.
ségét ütni. És jóllakásig ütötte és így szólt a feleségéhez: ((Akárhová tedd a szeretödet, hogy ne lássa az én szemem I» Az
ember megparancsolta, hogy vigye ki a szeretőjét. Akkor meg
lakodalom volt a faluban. «Nos — mondja — fogd a szeretődet
és vidd a lakodalmas ház lépcsőjére és állítsd a lépcsőbejárat
mellé. Magad meg mondjad r cAz utasnak hozzatok ki egy edény
sört! 5 Magad azonban a lépcsőföljárat alá menj».
4. Az asszony vitte a szeretőjét, a lépcsőbejárat mellé
állította. Az asszony meg mondotta: «Az utasnak hozzatok ki
^gy edény sört!» Először nem hallották, másodszor mondja, de
nem hallják, és harmadszor mondja: «Az utasnak hozzatok ki egy
edény sört!» Maga azonban a lépcsőföljárat alá megy. A fiatal
menyecske kijön a sörös edénynyel és mondja neki: «Utas,
igyál!» Az utas nem felel, ő másodszor is mondja: «Igyál!»
Az utas megint nem felel. A fiatal menyecske a sörös edény
nyelének a végével meglöki, az utas meg leesik a lépcső aljáig
(tkp. végéig). És az esésbe belehal (tkp. az esésből meghal).
Ők nem is jelentik ezt senkinek.
Arra a lakodalomra jött egy pap, és annak elveszett a
lova. Arra az időre azonban megjött a lova. Azt az utast föl
ültették a pap lovára és odakötözték, hogy le ne essék. A pap
ieresi a lovát. Látta: egy ember viszi a lovát. A pap elkezdte
21*
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pop pondis vidni. muzik oz kivlié. pop muni si-dine, zor bostis
kiás, mortli éut'éki'stis. muzik uéi vev-vilié i bera kidi. sija véli
ti-dorin. sen véli kulemáéi'élen piz. pöp muzi'kes bostis i pukée'dis-.
piée. i kiri'mas éetis pelis. i jotskis Has. muzik bovja li, bovja'li,
dei kulem-dore tsukis. kulemá'éié lökte i vi^ze'das:
kod-ke kule'mse kiiée. sija piza'is vele'ma bereg-doras. a kulemá'éié %$%%$
zor boétas i mune piáwis-dine Uevtíéen. i kulemá'éié sili zornas.
suiékas. muzik piíié titrbi'UUas tias i ped§.
szidni (az embert); az ember nem felel. A pap odament őhozzá,
kezébe vett egy dorongot, az emberre sújtott (vele). Az ember
leesett a ló hátáról és megint meghalt. Az a tó partján volt.
Ott volt egy hálóvetőnek a csónakja. A pap fogta az embert
és beleültette a csónakba. És az evezőt a kezébe adta és el
lökte a tóba. Az ember himbálódzott, himbálódzott és a hálóba
ütődött. Jön a hálóvető és nézi: valaki kifogja a hálóját. Az a
csónakos a part mellett volt. A halász meg egy nagy rudat
fog és megy lopva a csónakoshoz. És a halász rácsap a rúddal.
Az ember kifordul a csónakból a tóba és elmerül.

J e g y z e t e k : 1. ar§s 'oceHHaa oxoTa' moMUi'ni < or.
MOJiHTbCH | moged 'MoateTb, MoateTh öbiTb' [ prime'ta < or. npnMtTa.

2. tseéje'zde cpa3Hbia KymaHta, acTBa' | saika'li fKOMHJiacbCTpaima5 j kei < or. XOTI> (haugalakját hangsúlytalanságának
magyarázza meg; ennek következtébe i (. i. nem-első szótagban
palatalizált mássalhangzó előtt állván, o^fánhangzója nem -e-,
hanem -e- \ vintS'vka < or. BHHTOBKa m sik§t l'ubit'Ui'sta
c
a nojiioőyiocB CL HHMT.5 j veleéts CBT> cejio, BT> jiepeBHio' ( < or.
BOJiocTb) | ladrite'ma c3aBejia, Haii'jia, Haji a ^ H Í ,' j zarad'itvi <
or. sapa^HTb.
3. peége-dis ccnycTnjn> KypoKb3 J §labis rojra^ba, ajia^ba' j
skere'tdzik cno CKopBe' | tenií vil§ t'éistees BCC ^Jia Te6a j^omiCTa' [
vet'űim < v§dz-éim c előlem5 j tenad mui dumáite-mid í IITO TM
Bbi^yMajia, y Teöa KaKaa ,a,yMa?' | sompur < or. moMnojrb (1.
KALIMA 140) J pette\d'éis ^ocbrra (jóllakásig, eléggé)' j prekgzei
< or. npoxoariíí j sod-gor-uv 'MÍCTO no^,T> Kpbuibu,OM,b\
4. mele it'Ma < or. MOJio^Hija | tikni'tas rTKHyjia, TKHeTV |
bovja'li 'Kaiiajrca' | Hié§ 'kifogja az ő halát 5 | turbi'KUas cCKaTBaca, onpoKHHyjica'.
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41.
tergeveijes.
vaien ole'ma-vile'ma eti ozir mórt. i sija meda'las muzikje'zde tevar nue'dni. mune'ni, mune'ni, da i sike voa'snl. judsa'sni
űzni mu£ik-orde. muzik i letd'éas űzni. oise muzik pete i doidjesni'sse bergedas mede're. voas asuv i muzikje'sis doid'd'ala'sni
vevjesni'sse. m§da'sni i voa'sni bére górta'rás. i gtpraviiUa'sni
sije'zda bera. voa'sni si sike i mune'ni sije sikse pir i sije'zda
suvta'sni ju-dore. ve'lema juis kinme'ma. sije'zda jukmes ka.ra'sni. % ponda'sni rok puni juas. eűk piz-mesek
kista'sni
jue i sije'sle?i rok oz sukmi. boéta'sni i medes, kista'sni i berak
sijes'len oz sukmi. sitd'z§n sije'zda kista'sni siéim mesgk i sije'slgn vekse oz sukmi. sije'zda i ista'sni eti mortes vidli'vni.
sij§ viitsa'sni, i mórt oz pondi voni. amuja — sua'sni — tája
stav rokse sojas.f» i ista'sni med mortgs. med mórt piras i sija
oz pondi voni. ve,dze i koimgd éuvéas jukme'se. i sija oz pondi

41. A k e r e s k e d ő k .
Bégen élt-volt egy gazdag ember. És ez fölfogad embe
reket árút szállítani. Mennek, mennek és egy faluba érnek. Egy
emberhez kéredzkednek meghálni (tkp. kérdezősködnek egy em
berhez meghálni). Az ember engedi őket meghálni. Éjjel az
ember kimegy és megfordítja a szánjaikat a másik irányba
<(azaz: visszafelé). Jön a reggel és az emberek befogják a lovai
kat. Elindulnak és visszaérnek haza. És ők megint elindulnak.
Abba a faluba érnek és azon a falun keresztülmennek és meg
állapodnak a folyó partján. A folyó be volt fagyva. Ok léket
vágnak (tkp. csinálnak) és elkezdenek kását főzni a folyóban.
Egy zsák lisztet öntenek a folyóba, és az ő kásájuk nem sűrű
södik meg. Vesznek még egy (zsákot) (tkp. vesznek egy másikat
is) és beleöntik, és az ő (kásájuk) megint nem lesz sűrűbb. így
hét zsákot öntenek bele, és az Ő (kásájuk) egyre csak nem
lesz sűrűbb. Ők hát az egyik embert küldik meg nézni. Vár
ják őt, de az ember nem jön (tkp. nem kezd jönni). «Mi
csoda, — mondják — ez megeszi az egész kását». Egy má•sik embert küldenek. A második ember bemégy és ő se jön
meg. Azután a harmadik is alámerül a lékbe. 0 se kezd jönni.
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voni. v§íd'é§ i med berja'is éuvéas. i sija ad'd'zas, stg titen i(d£id
pozgm sula'lg. i pgzem-gor-ulin bi sottéas. i sen sulalg'ni i rok
pug'ni. pozemié uée kot i sije'zda dumáita'sni, stg jenmis nárt
kresi'tas. vgfizg vgtti zere'ma sen i ses pusis zeris pgrta'nis
tojéa'lg. sije'zda dumáita'sni, stg jenmis va setas roka'nis. vgflze
sije'slgn rok puéas. éoja'sni i meda'sni jukm§s koréi'ni, petni
vilg. koréiég'ni, koréiég'ni, a sije.sli jukmes oz éur. i sen gn-na
ole'ni da vüg'ni.
Azután a legutolsó is belemerül. És ő látja, hogy ottan egy nagy
fenyő áll, és a fenyőfa alatt tűz ég, és ott állnak és kását főz
nek. A fenyőről egy toboz esik le, és ők azt hiszik, hogy Isten
kenyeret morzsol (azaz: aprít a kásájukba). Azután előbb esett
ott az eső, és onnan a fáról az eső az üstjükbe csöpög. Ok azt
gondolják, hogy Isten vizet ad a kásájukba. Azután megfő a
kásájuk. Esznek és elindulnak a léket megkeresni, kijutni fölfelé.
Keresgélik, keresgélik, de nem találják meg a léket (tkp. nekik
nem kerül meg a lék). És még most is ott élnek meg vannak.
J e g y z e t e k : étik piz-mesgk 'egy zsák liszt'; vö. sur-kgs
'egy edény sör' 41. mese 3. 4. | bgra, bgran onaTt' | krgsi'tni
<

Or. KpOIHHTL.

42. rúté
da
keié.
1. vazgn oli'ni-vili'ni ruís da kgts. sije'zda dumáiti'sni kerkay
streitni. rúté pondis jiis, a kgté popsié, sije'slgn kor-kg kerka'jes
esti'sni. i pondi'sni óvni. oli'ni, oli'ni i goígm voiis. i rutélgn
kerka sili. sija mgdis kgté-ordg juá'éni óvni. nkgj'éé'jg, téojg, meng
űzni ledrz». keté iz ledz pervei. sija i mgdjez pondis juá'éni:
42. A r ó k a é s a n y ú l .
1. Régen élt-volt egy róka és egy nyúl. Ok kigondolták,,
hogy házat építenek. A róka jégből kezdett (építeni), a nyúl
meg póznákból. Valamikor elkészült az ő házuk (tkp. az ő
házaik) és kezdtek élni. Éltek, éltek és jött a nyár. És a róká
nak a háza elolvadt. Ő elindult a nyúlhoz kéredzkedni, hogy
ott lakjék (tkp. élni). «Nyulam, húgom, engedj engem meg
hálni*). A nyúl először nem engedte. Másodszor is elkezd.
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akgjéé'jg, Uojg, ibgs-pgrgg gor-ulad kei led'z/fi i keié sije letd'zis.
ibgs-pgrgg gor-ulié sija i paié-vüg kais. pat'é-vilié i pglaie kais.
kgtisgs kerka'éis vgtlis i stav kgié-pisg éojis. kgis muni i soiíégm
pu-dorg pukéis i bgrdni pondis.
os lokt§ i kgiélié jua'las : «keféé'je, t'éojg, muja berdan ?»
kgié suiis: «vot me-ordam jud'éis rúté uzni. ajéi'mgs vgtlis dei
stav pia'ngs éojis». os kgjégs i mgdg'dis ru(isgs vgtli'ni kerka'ié.
kerka-ding voiis'ni. os i gorg'ii'éis: «bu-a-u-a, bu-a-u-a! kgn
rujsis?)) ruié pglai-dórié iéeiíéas i gorg'iiéas:
nkarlan-vezjgs
vezja'la, toin-pisgs pisa'la, éint§ viiékgb ZÚP>. os povzas i pisje.
2. k§t'é bgran vaz mesig'as pukéas i bgra bgrdni pondas.
si-ding kgjin loktg i jua'las: ukeféé'je, iéoje, muja bgrdanh) —
«a vot — suas — me-ordam rúté juáéis uzni, stav pia'ngs éojis
i ajéi'mgs vgtlis.» — umgdim ing, me vgtla sijg.» kgié i suiis:
na kié — suas — tenid vgtli'ni? os vgtli'éi, vgtli'éi i iz eri
kéredzkedni: «Nyulam, húgom, engedj legalább az ajtóküszöb
alá !» És a nyúl beeresztette Őt. Az ajtóküszöb alól a kemenczére mászott. A kemenczéről az ágypolczra mászott. A nyalat
kikergette a házából és az összes nyúlfiakat megette. A nyúl
ment és egy megégett fa mellé ült és elkezdett sírni.
Egy medve jön és kérdezi a nyúltól: «Nyulam, húgom,
miért sírsz ?» A nyúl mondta: «Nézd, énhozzám kéredzkedett a
róka meghálni. Magamat kikergetett és a fiaimat mind megette.
A medve (magával) menesztette a nyulat, hogy kiűzzék a rókát
a házból. Odaértek a házhoz. A medve elkiáltotta magát:
ubu-a-u-a, bu-a-u-a! Hol a róka?» A róka fölpattan az ágypolcz széléről és kiáltja: «A malomkőforgató rudat fölajzom
húrral (tkp. a malomkőforgató rúd húrját fölajzom), a mozsártörő
mélyedését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A medve
megijed és elszalad.
2. A nyúl megint a régi helyére ül és megint elkezd
sírni. Odajön őhozzá a farkas és kérdezi: «Nyulam, húgom,
miért sírsz?» — «Hát nézd csak, — mondja —• énhozzám
kéredzkedett a róka meghálni, a fiaimat mind megette és ma
gamat kiűzött)). — ((Menjünk hát, én kikergetem őt». A nyúl
mondta: «De hogyan (tkp. honnan) — mondja — lehetne
neked őt kikergetned ? A medve kergette, kergette és nem bírta
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vetli'ni)). — «a medim — suas — me vetla.v> sije'zda muni'ni i
riiís i gore'tísis: nkarlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sintg
viískeb lia». kejin povéas i pisje.
3. a k§U va£ mest§'as puksas i berdni bera pondas. si-dine
petuk lökte i suas: itkejéé'je, t'éojg, muja b§rdan h> — o-avot —
suas — r ú t é jud'sis űzni i stav pia'nes sojis dei aj'éi mes v§tlis.9 — «m§dim — suas— me vetla.v — «a kis ténid vetli'ni?
os vetli'éi dei iz eri vetlini. k§jin vetli'éi dei teze iz eri vetli'ni.
a kis tenid vetli'ni í» — «a m§dim — suas — vetlam, moged i
vetla,» sije'zda mune'ni i kerka'§ pira'sni. rut'é i gore'űsas :
«karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, éinte v%Ukeb Ua». petuk
oz povéi i veitísa gorg'Usas: «kukure'llu petusok, ken menam
kosa, ken menam sablah) rúté i povéas i gori'sfs gerd'd'éd'séas i
suas: «karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sinte viUkeblia*.
petuk beran si-dine téetíéas i gore'ttéas : akukurellu petusuk, ken

kikergetni)). — «De menjünk — mondja — én kikergetem».
Ők odamentek és a róka kiáltotta: «A malomkőforgató rudat
fölajzorn húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a sze
medet egészen kilövöm». A farkas megijed és elfut.
3. A nyúl meg a régi helyére ül és megint elkezd sírni.
Odajön őhozzá a kakas és szól: «Nyulam, húgom, mit sírsz?» —
«De nézd csak, — mondja — a róka meghálni kéredzkedett
és a fiaimat mind megette és engem magamat kiűzött». —
-«Menjünk, — mondja — én kikergetem*). — «De hogyan tud
nád kikergetni? A medve kergette és nem bírta kikergetni;
a farkas kergette és szintén nem bírta kikergetni. Hát
hogyan tudnád te kikergetni (tkp. honnan neked kikergetni)?)) —
«De eredjünk, — mondja — menjünk, talán kikergetem)). Ők
odamennek és bemennek a házba. A róka elkiáltja magát:
«A malomkő forgató rudat fölajzom húrral, a mozsártörő mélye
dését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A kakas nem
ijed meg és viszont kiáltja: «Kukorikú, kis kakas, hol van az én
kaszám, hol van az én kardom ?» A róka is megijed, és össze
szorul a torka, és mondja: «A malomkőforgató rudat fölajzom
^húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a szemedet tel
jesen kilövöm». A kakas megint őhozzá ugrik és kiáltja: «Kuko\
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menam kosa, ken menam sablah) ruís povzas i ibes-pereg-dore
Uetísas. a petuk si-dine t'setísas bera. ruU povéas i epremet
pisje. a keié da petuk ponda'sni kiken óvni.

likú, kis kakas, hol az én kaszám, hol az én kardom?* A róka
megijed és az ajtóküszöb mellé ugrik. A kakas azonban megint
őhozzá ugrik. A róka megijed és hanyatthomlok menekül. A nyúl
és a kakas pedig kezdenek ketten élni.

J e g y z e t e k . 1. str eitni < or. CTpoiiTB j póté: a kerítés
vízszintes póznái, a melyek összekötik egymással a földbe szúrt
karókat, a melyeknek maj§g a nevük | ibe$-p§reg gor-ulad: az
ajtónyílás alsó gerendája alá, a küszöb alá bent a szobában j
mede'dis 'noanajTb, OTíipaBHJiT., *ITOŐM BMÍ>CT'I> nouiJin' | karlan
'najiKa Ha atepHOBt, q*MT> BepTart acepHOBB? j vezja'vni VrpyHy
c
HOJIOÍKHTL' I karlan-vezjes . . . : a malom kotorgató rudat meg
hajlítom, íjat csinálok belőle, húrt teszek rá, a nagy mozsár
törőt meg láillesztem, mint a nyilat a bevágásánál, és mint
valami nyíllal kilövöm vele a szemedet' | viUk§b 'COBCBM'L'.
2. medim 'noM^eMt, nonijin' (russicismus) | vetli'éi 'űzte,
űzte', tehát ' p r ó b á l t a kiűzni'.
3. petusok < or. n^TymoKi. í g. gerd'd'éd'ésas 'ropjio ÓH^,bTO
•CnaBHJio' [ epremet < or. onpoMeTbio.

43. Ion, itd'£as
i
gaid.
Ion, i(dréas i gaid meda'sni tűje. i sije'zda mune'ni zev dir.
i voas sije'sli jol'. i zev soge use'ni: akud'dza taje mi jol'se vudzam h) i dumáiííévni zev dir. Ion i suiis : «vai — suas — gaid'd§,

43. A s z é n , a s z a l m a ( s z á l ) é s a h ó l y a g .
A szén, a szalma(szál) és a hólyag útnak indulnak. És ők
mennek nagyon sokáig. És egy patakhoz érnek (tkp. és nekik
egy patak jön). És nagy bánatba jutnak (tkp. nagyon bánatba
esnek). «Hogyan kelünk mi át ezen a folyón ?» És nagyon sokáig
gondolkoztak. A szén mondotta: «Nosza — mondja — hólya-
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te-vilad ifáa'skgt s§lam i vu(dzam.» a gaid sije'sli suiis:. «teT
i^l'éas, vai, vod, a mi lonkgt te vivti'id i vutdzam.i) itdzas sgglasi'íUis i vodis. a Ion pondis vudíni. sgre\d'zis voiis, ifízas tsegi
dei Ion vaas usi. a gaid sera'li, éera'li da setíée i poti.
gom, a szalmaszállal együtt fölülünk te rád és átmegyünk.*
A hólyag azonban így szólt hozzájuk : «Te, szalma, nosza,,
feküdj le, mi meg a szénnel együtt te rajtad át is kelünk.» A
szalmaszál beleegyezett és lefeküdt. A szén meg át kezdett kelnL
A közepéig jutott, a szalmaszál eltörött és a szén a vízbe esett.
A hólyag meg nevetett, nevetett és ott (tkp. oda) meg is pukkadt.

44. strei

da

babéi.

1. vaZen olg'ma-vile'ma strgi da babéi. strgi pondas si
tsupni, a babéi gla'bis kisti'ni. babéi pete i jua'las : «strgjg, strgjg,
siid tsupéis-ght — úz-na. babé'je, bab'g, glabisid kiéti'ééis-ghi —
«iz-na.» strei pondas si tsupni, a babéi gla'bis ki'étini. babéi
beran pete i jua'las: «strej§, strgjg, siid tsupsis- § ?» — «iz-na.
babé'jg, babg, glabisid kiéti'séis-gh) — «iz-na.» i sije'zda bgra
ponda'sni rg'bitni. i babéi bgra petg i jua'las: v. strgjg, strgjg,.

44. A g ö m b ö l y í t ő é s a g u z s a l y t a l p . \
1. Eégen élt-volt egy gömbölyítő és egy guzsalytalp. A
gömbölyítő kezd istállót faragni, a guzsalytalp meg lepényt
önteni. A guzsalytalp kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombolyítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) — «Még nem.
Guzsalytalpam, guzsalytalpam, elkészült-e (megöntötted) (már)
a lepényed?» — «Még nem.)) A gömbölyítő kezdi az istállót
faragni, a guzsalytalp meg a lepényt önteni. A guzsalytalpam
megint kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombolyítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?*) — «Még nem. Guzsalytalpam,
guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepényedet?)) — «Még
nem.» És ők megint hozzáfognak a munkához (tkp. kezdenek
dolgozni). Es a guzsalytalp megint kimegy és kérdezi: «Gom-
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siid tsupéis-§?» .— «tsupéis. babé'jg, babé, glabisid kiéti'ééis-e?» —•
«kiéti'ééis.»
strei piras ela'bis éoini, a babéi pete si vidli'vni. babéi
§(i pelg'sgd isko'vtas : vilid, vilid, med pele'sed isko'vtas : vilid,
vilid, koimed pele'sgd isko'vtas: vilid, vilid, úoled pele'sgd isko'vtas: sita'nas pekil piras. i pondas strejgs komi:
«streje,
streje, lok taílée. sita'nam pekil piris.» strei pet§ i pondas jerni.
sili oz sed. babéi surttas i strgili kim§'sas sid'ée. strei i kule.
2. babéi bgrde, b§rde i m§das berdiéje'zde koréi'ni: gir vgv,
serdin dóid, tóin oris. pukéas, kols! sutskas i vartas. vgitíéa os
tese. i jua'las : uosé'je, téoje, kuza'n-g b§rdni?» — «kuza.» —anoli •—' suas.ii •— abu-a-u-a, bu~a-u-a.» — «kuéan, kuzan. vai,
púkéi.)) i bgran-ze sije'zda v§td'é§ meda'sni. i sije'sli vgitUa k§jin
tese. i babéi jua'las : nkgjine, Uoje, kuéa'n-g bgrdnih) — «ku£a.» —
anolw — éuas — «lul-lulu» — «kuzan, ku%an. vai púkéi.)) vartá'sni,
bolyítóm, gomb oly ítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) —
«Meg, Guzsalytalpam, guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepényedet?)) — «Meg.»
A gömbölyítő bemegy lepényt enni, a guzsalytalp meg
kimegy az istállót megnézni. A guzsalytalp az egyik sarkon
csuszkái lefelé: sima, sima (az). A másik sarkon csuszkái végig:
sima, sima (az). A harmadik sarkon csuszkái végig: sima, sima
(az). A negyedik sarkon csuszkái lefelé: a farába egy tönk megy
bele. És kezdi most a gombolyítót kérni: «Gombolyítóm, göm
bölyítem, gyere ide. A faromba egy tönk hatolt bele.» A göm
bölyítő kimegy és kezdi kihúzni. Neki nem sikerül. A guzsaly
talp durrant egyet, és a gombolyítót (a tönk) homlokon találja.
A gömbölyítő meg is hal.
2. A guzsalytalp sír, sír és elindul siratókat keresni:
mozsár a lova, teknő a kocsija, mozsártörő az ostora. Fölül,
rácsap (a lóra) és hajtat. Találkozik a medvével és kérdezi:
«Medvém, néném, tudsz-e siratni?)) — «Tudok.» — «Mutasd
csak,» —mondja. —• «bu-a-u-a, bu-a-u-a.» — «Tudsz, tudsz. Nosza,
ülj föl.» És megint tovább indulnak. És egy farkassal találkoz
nak. És a guzsalytalp kérdezi: «Farkasom, néném, tudsz-e
siratni?* — «Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — ntul-twlu.» —
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl.» Hajtatnak, hajtatnak, egy nyúllal
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várta'sni, sije'sli, k§U tesg. ijua'las : «kgjéé'jg, Uoje, kuía'n-gbgrdni h) — ku£a.» — noli» — inas —ftt'&p,(ap, t'ap.» — «kuzan, kuían.
vai, paksi doid'dg.» i vgfág bgr berggtíéa'sni. varta'sni, várta'sni,
sije'slgn i zavertka'nis ore. babéi i istas oskgs zavertka'la. sija vajas
pekil'. sija i kg'jines istas. k§jin vajas kos bed. sija i kgj:'sgs istas. k§t'é
vajas baid-Uat. sije'slgn oz ged'i'tísi zavertka'e. i babéi aféis mgdas.
mung, a vetlig kosta'is os i vgvsg sojas, a kgjin da kg(s pisjgni.
a babéi i gn-na sen bgrdg. — pom.

találkoznak. És kérdezi: «Nyulam, néném, tudsz-e siratni?* —
«Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — «t'ap, íap, íap.t> —
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl a kocsira.» És azután visszafordulnak. Hajtatnak, hajtatnak, és elszakad a (szánrudakat odaerősítő)
kötelék. A guzsalytalp a medvét küldi kötelékért. Az egy tuskót
hoz. 0 a farkast is küldi. A farkas egy száraz vesszőt hoz. 0 a
nyulat is küldi. A nyúl egy füzfaágat hoz. Az ő (dolgaik) nem
alkalmasak köteléknek. És a guzsalytalp maga megy. Megy, és
mialatt odajár, a medve megeszi a lovát, a farkas meg a nyúl
pedig elfut. A guzsalytalp meg még most is ott sír. — Vége.

J e g y z e t e k : strgi cMOTajro'; babéi 'iio.H.CTaBKa CL BTVJIKOÍÍ,
ua KOTopyio B^ifeBaeTca KaTyniKa ci> HHTKaMH upn HaMaTbiBamu
Ha MOTajio'.
1. si XJT£BT> ^jia CKOTOBB TeHjiBiH5 ('téli istálló') j isko'vtas
'cnycTHJiacb, cKaTHJIacb, | pekil' 'lypóaHt'.
2. kol's! CXJIOHT> !' j zavertka < or. 3aBepTKa (VBMT> orjioÖJiH
npHKpinjiaiOTi. KB caHaMt3) | ggdíi't'si'ni < or. ro^HTBca.
FOKOS DÁVID.

Ismertetések és bírálatok.
J)v. K i s - E r ő s F e r e n c z : A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva a nyelv
filozófia,-a finnugor összehasonlító, a magyar történeti nyelvtan és a magyar
nyelvjárástan alapjairól. — Nagy 8-rét, XVI4-603 1. — Szerző tulajdona.
Kapható a polg. tanítónőképzőintézetben Kalocsán. 1915. Ára 10 kor.
Nyelvtudományi irodalmunkat, mint az újkori tudományosságot
általában, jellemzi a részlet-munka. Az egykor oszthatatlanul egysé
geseknek vélt szakok ezernyi ezer ágra szakadtak, aprólékosan fürkésző
kutatás foly mindenfelé, hogy bevilágítson a legrejtettebb zugok sötét
jébe is. Igazi tudomány valójában csakis részletmunkán alapulhat.
De időről-időre szükség van az összefoglalásra is. Nemcsak azért, hogy
megállapítsa az elért eredmények mérlegét, hogy feltüntesse a vizsgá
lódás arányait: hol és meddig haladtunk eléggé, hol vannak még
pótlandó hézagok és hiányok; hanem a következő nemzedék nevelése
miatt is elkerülhetetlenül szükséges az egészet felölelő összefoglalás,
mely nélkül lehetetlen a rendszeres áttekintés, és az, a ki a tudo
mánynyal megismerkedni kíván, tájékozás nélkül elvész a kérdések út
vesztőjében. Az ilyen összefoglaló művek megalkotása nagyon nehéz
feladat. Szükséges erre a föltétlenül biztos jártasság a tudományszak
minden részében; szükséges az ítélet az elért eredmények mérlege
lésében ; de ezenfölül a bölcs mérséklet is az anyag kiválasztá
sában, hogy a lényeges megmaradjon, a lényegtelen pedig kiküszöböltessék.
Ezt a nagy és nehéz feladatot vállalta a czímbeli könyv szerzője,
a ki saját szavai szerint: «magasabbfokú magyar nyelvtudományi
oktatásunk összes főbb irányait és távlatait legalább főbb vonalakban
rendszeres keretek közé» akarta foglalni. E mellett még szorosabban
határolt czéit is tűzött ki magának, hogy t. i. kézikönyvet írjon a
polgáriskolai tanítóképzők hallgatói számára. Én azt hiszem, hogy
ez a második, gyakorlatibb czél volt igazi rugója a munkájának.
A polgáriskolai tanító- és tanítónőképző intézetek nyelvi szak
csoportjának első évfolyama heti öt órában (ebből egy óra szeminá-
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rium) foglalkozik általános nyelvtudománynyal és részletes . magyar
nyelvészettel; fölötte áll tehát az elemi képzők magyar nyelvi tanul
mányának, de természetesen nem érheti el sem terjedelemben, sem
tudományos részletességben az egyetemi fokot. Korlátozza az arány
talanul kevesebb óra és az a követelés, hogy a kiszabott időn belül a
tárgyat teljesen be kell fejezni. Ennélfogva az általános részből, hogy
úgy mondjam, csak a dolgok gerinczóvel lehet foglalkozni: a nyelv
tudomány elveinek ós módszereinek velős bemutatásával, legfőbb meg
állapodásainak rövid közlésével, minden kitérés, legfőképen vitás
kérdések hosszas tárgyalása nélkül. Ez az első félév munkája, míg a
második félévre a magyar nyelvtan részletes fejtegetése, az elemi
képzőben nyert alap kibővítése jut. Az anyagnak kiválogatása és
összeállítása igen nagy munkájába kerül a tanárnak, mert a követel
ményeknek megfelelő kézikönyv eddig nem volt. Ezen a hiányon akart
segíteni KIS-EBŐS FEEENCZ a czímben jelzett könyvvel, felölelvén benne
mindazt, a mi a polgári képzőben szükséges, ós megtoldván még
többel is, hogy kedvet és ösztönzést adjon a jelölteknek önmunkásságra és továbbképzésre.
Sajnos, ez a jó szándék nem járt a remélt eredménynyel. A hallga
tónak, ki biztosan és világosan magyarázó kalauzt vár a könyvben,
el kell rettennie az anyag szertelen tömegétől, az adatok, czímek és
utalások sokaságától, melyben eligazodnia szinte lehetetlenség; az
előadó tanárt is nem kevesebb rémület fogja el, hogy heti négy órá
ban, egy rövid esztendő lefolyása alatt el kell végeznie ezt a tömér
dek tárgyat, mely még akkor is, ha az előszóban jelzett kisbetűs
szöveget kihagyja is, legyőzhetetlen munkát ró tanárra és hallgatóra
egyaránt. A szakember pedig bosszankodó csodálkozással kérdi, hogyan
lehetett ennyi jóakarattal és szorgalmas elszántsággal ilyen — ABANYnyal szólva — bruttó keveréket egy könyvbe sajtolni. A felelet erre
csak az lehet, hogy az alkalmasint pályája kezdetén álló szerző még
nem volt megérve erre a feladatra sem mint tanár, sem mint tudós.
A tanárnak hosszú gyakorlatra ós végtelen finom tapintatra van
szüksége, hogy abból, a mit ő maga az egyetemi szigorlatokon tudott,
a mit később hozzátanult, mit és mennyit válogasson ki hallgatói szá
mára. Igaz, a tanárnak legalább is tízszer annyit kell tudnia, mint a
mennyire a tanításban közvetlen szüksége van; de jaj annak a tanítás
nak, mely csak arra való, hogy a tanár egész tudományának kiraka
tául szolgáljon. A tudósnak pedig tisztában kell lennie avval a czéllal, melylyel könyvét írja: a kutatás eredményeit adja-e elo világosan
és szabatosan összefoglalva; vagy a tárgyába tartozó kérdések fejlő
désének történetét-e; egyes homályos és vitás pontok újra való föl-
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vetését, új adatokkal és szempontokkal való megvilágítását; vagy
merőben új utak és czélok föltárását és kitűzését ?
A szerző könyvében m i n d e n t akart s épen ezért teljesen elvé
tette föladatát; művére egészében illik a paradox igazság: kevesebb
több lett volna. A mit HALÁSZ PÉTEE e könyvről írt (MNyv. XI. 400),
nem lehet sorrul-sorra, szórul-szóra nem helyeselnem; ezért nem
ismételem meg mindenben helyt álló kifogásait, a psedagogiai hibák,
módszerbeli vétségek és tárgyi tévedések felsorolását, csak egynéhány
megjegyzéssel bővítem ki bíráló fejtegetését.
Mindenekelőtt feltűnő egy tanuló kezébe való könyvben az
irodalomnak olyan módon való felsorolása, mint a szerző teszi.
Előszavában megmondja, hogy nem törekszik teljes könyvészetre, csak
a legfőbb irodalmi jelenségeket tünteti föl. H a pedig a fejezetek előtt
álló czímeket nézzük, hiába keresünk bennük elv- és tervszerű válo
gatást: teljesen elavult, csak történeti értékű művek mellett az újabb
és legújabb tudományos kutatás nagyon különböző nemű és értékű
czímekkel van képviselve; majd egy nagy, rendszeres szakkönyv,
majd egy elrejtett értekezés, itt egy bevégezetlen vita iratai, ott egy
futólagos megjegyzés; azután az a sok exotikus czímű könyv; kül
földi tudósoknak hosszú névsora; hazai tudósok műveinek avult ki
adásai, melyek újabb átdolgozások által fölöslegesekké lettek. Másutt
meg igen fontos munkák teljesen hiányzanak, különösen a mi tudó
saink könyvei és czikkei. — Hogy csak egy-két példát mondjak:
a rokonértelmű szavak fejezetének élén (221. 1.) ott van FINÁLY 1870-i
értekezése,

BÉLTEKY Nyelvőr-beli czikkei, de PÓBA FEEENCZ szótáráról

(1907), mely eddig egyetlen minálunk, még nem történik említés; talán
azért, mert SIMONYI Magyar Nyelv-ének (1905) irodalmába még nem
vehette föl (vö. MNyv. IV. 114). — A nyelvújítás tárgyalásában eljut
BuGÁTig (260. sk. 1.); a múlt század második felének mozgalmaiból
azonban TOLDY, BALLAGI stb. kimaradtak, pedig nélkülök SZABVAS GÁBOE

nem érthető; teljesebb képet rajzolhatott volna róluk, ha ismeri
például KOMÁEOMY LAJOS összefoglaló értekezését: Orthologia és neologia. (Tanítók Könyvtára 2. sz. 1881.) — A szótárak irodalmát részle
tesen közli

addig,

a meddig

MELICH

értekezése vezeti, PÁPAI PÁEIZ

FEEENCzig (270 sk. 1.); azután —• miért, miért nem — FINÁLY HENEIK

latin szótárát említi, majd CzF.-t. a NySz.-t, az OklSz.-t, a NyÚSz.-t,
& MTsz.-t és a készülő EtSz.-t, kimaradt azonban BAEÓTI, SÁNDOE
ISTVÁN, SIMÁI, KEESZNEEICS, KASSAI, a Tzs., BALLAGI, FOGAEASI, SIMONYIBALASSA, KELEMEN stb., pedig ezek vannak olyan fontosak, mint FINÁLY.

.. A sok könyvczím azt a látszatot kelti, mintha a szerző vele
könyvének tudományos tekintélyét akarná emelni; holott a szöveg
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maga szinte nem egyéb, mint közkézen forgó művek kivonata vagy
alig módosított kiadása. Mint régi ösmeró'söket üdvözöljük főleg"
SZINNYEI és SIMONYI alapvető munkáinak szövegeit, melyeket itt-ott
meg nem értett vagy félreértett mondatok tarkítanak. És kérdem,
mit tanulnak a polgári képző növendékei, kiknek semminemű ilyesféle
előképzettségük nincsen, az ilyen rájuk nézve rejtelmes mathematikai
képletekből, hogy a gyakorító «-g [fgr.*-^ oo *-7jg]» ; meg hogy a felté
teles mód jele <í-ná, -né [fgr. *-« + *-k o o * y] — mozzanatos képző -4-/, -j ( o : i) [fgr. -^-fecvj^-yjs ; hogy a fokváltakozás elmélete milyen
«áthidalhatatlan rést üt a finnugor és török nyelvszerkezet közt» ?
Mire való a mondat meghatározásáról való nagy és ellenmondáeokkal
teli vita, ha utána SZINNYEI (a középiskolák III. osztálya számára írt)
Bendszeres M. Nyelvtanának idevágó fejezetét olvassuk, közbeiktatva
SIMONYI Helyes Magyarságának egyes bekezdéseit ?
Külön fejezetet lehetne szentelni a könyv aránytalanságainak
és helytelen beosztásának. Azokon kívül, miket már HALÁSZ PÉTER
említett, rámutathatnék «A régi magyar nyelv, illetőleg a magyar
történeti nyelvtant) fejezetére (89—129), mely harminczkilencz lapon
kétségbeejtő részletességgel beszél a régi nyelvről; PÁZMÁNY PÉTERnek
pedig s a tőle máig terjedő fejlődésnek csupán egy lapot «szentel». —
A hangtan 43 lapot foglal el, a jelentésváltozások magyarázata hármat
(38. és 241—242). — Az elszigetelődés, szóvegyítés (o : vegyülós), kikövetkeztetés, népetymologia egyszer aránylag bőven (34—37), egyszer
meg nagyon mostohán (238—240) van tárgyalva, s úgy tetszik, mintha
erről a fölösleges ismétlésről a szerzőnek nem is volna tudomása.
Mutatványul még egy-két tárgyi tévedést. Az r képzésének
magyarázatából kimaradt a nyelv hegyének rezdítése (165); itt azt is
meg lehetett volna említeni, hogy van zöngétlen r, l, m, n is. Hogy
az uvularis r-t (p) miut rendes hangot egy nyelv sem használt
(180), az nem szabatos, mert az északi franczia és a nyugati ném
nyelvterületeken egészen rendes. Ma már nem lehet a képzőkről
kereken kijelenteni, hogy «eredetileg mind önálló szók voltak, a szó
képzés pedig eredetileg összetétel* (233), különben is a szerző ellent
mond magamagának a következő lápokon, hol a)—g) pontok alatt
másféle keletkezést is említ, de minden magyarázat nélkül. A mai
minta szó nem egyszerűen sajtóhiba útján lett a latin moneta-ból,.
mint nfőveg < söveg, nemtő < nemző (268); története megtalálható a
Nyr. XLI. kötetében (34. 1.). A jelző keletkezéséről és mivoltáról való
hosszú, elvont bölcselkedés, de kivált a jelzőnek az állítmányi igére
való vonatkoztatása egyáltalában nem ide való és kiválóan alkalmas
a tanuló megzavarására; annál is inkább, mert az utána következő-
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fejtegetésekben ilyen kétségek és kérdések felmerülhetésére semmi
nemű alkalom nincsen.
Nem lehet czólom a mű minden hibáját és tévedését tűhegyre
szednem. HALÁSZ PETEK bírálatából s a tőlem felhozott kifogásokból
eléggé kitűnik a könyv értéke. A nagy szorgalom és igyekezet nem
tagadható meg a szerzőtől, csak az sajnálható, hogy többet vállalt,
mint a mennyit elbírt, s ezért törekvésének eredménye nem lett más,
mint egy hatszáz lapnyi kötet, mely tudományos műnek nem tudo
mányos, tanuló használatára való kézikönyvnek pedig alapjában el van
hibázva.
TOLNAI VILMOS.
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Kisebb közlemények.
Néhány -ei végű szláv személynév a magyarban.
Endre. 1138/1329, 1236, 1257, 1264, 1272, 1277-i magyar ok
levelekhői egy End-r ei co Endrey olv. Endrei személynevet idézhetünk
(Mon. Strig. I. 91 ; KOVÁCS 226). Ez az ei kettőshangzóra végződő
szláv Ondrej vagy Andrej (lat. Andreas) keresztnévre megy vissza.*)
Minthogy már legrégibb adatainkban az első szótagbeli mély hang
helyett e-t találunk, nem állapíthatjuk meg, hogy a magyar név
alaknak a cseh-tót Ondrej co Ondfej vagy a szerb-horvát Andrej volt-e
az eredetije.
A szóvégi kettőshangzót a XIII. század eleje körül é váltotta
fel. Az így átalakult név írása az 1206 ban feltűnő Endre (KOVÁCS
225) és az 1086 (?), 1234,

1272,

1295,

1310,

1330:

Endree

(CSÁNKI

III. 229 Endréd'alatt, KOVÁCS 225—6 ; CZIHÁR 139 ; Zala Oki. I. 134 ;
Anjou Okm. II. 484). Az 1211-i tihanyi összeírásban felbukkanó
Endrék végső ft-ja szintén az előtte álló magánhangzó hosszúságát
jelöli; hasonló alak lehet ugyanabban a Jureh személynév : a horvátcseh Juraj (lat. Georgius) Juré elváltozása. Az Endre szóvégi nyílt
szótagjában álló hosszú magánhangzó az epé(-t): epe-féle eredeti
szavaink analógiájára megrövidült. Az Endree helyesírást mutató
adatok tanúsága szerint a hosszú hangzó megérte a XIV. század
közepét; addig az Endre formának is jórészt bizonyára Endre az
olvasása. MBLICH az Endre eredetijéül előbb szláv-német Andre, ké
sőbb szláv Andrej alakot vesz fel (Szláv jövevényszavaink Iá. 155 és
MNyv. VI. 157).**) Az Andre névalak származásáról, a mely pl. egy
1219/1276. adatban Andreas-szal együtt fordul elő (Mon. Strig. I.
223), ez idő szerint nem mernék határozott véleményt mondani.
*) Az idegen névalakokkal való összevetésnél a MELICH Szláv jöve
vényszavaink ez. művében található összeállítást tartom szem előtt.
**) TMNy. 287. 1. szerint André-ból (tótul ma is Ondrej) *Endré, s
ebből Endre és Endrei lett.
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Hogy az Endre:
Endre névalakot a lat. Andreas-szal nem
mindig vették egynek, azt mutatja egy 1225-i pannonhalmi oklevél
a Endre cum fratre suo Andrea» adata (Pannonh. Sz. Benedek r.
tört. I. 671); 1270: Endre, Andreas fia; 1275: Farcasius fii. Andree
és Endree fii. Endre pozsonyi várjobbágyok (Árpád Okm. VIII. 325 ;
IX. 113). Az Endre névalak máig közhasználatú maradt a lat.
Andreas-bó\ fejlődött András változataként.
Az Endre: Endre a XIII—XIV. században Enderé:
Endere
írva Endere változatban is előkerül (XIII. századi adatok: KOVÁCS
225; 1330, 1341, 1357 : Zala Oki. I. 247, 5 8 1 ; Anjou Okm. IV. 151);
1211-i tihanyi összeírás: Endereh v. ö. Endreh; van még 1225:
Endure olv. Endiire,- 1288: Enduru olv. Endürü; 1245/1278 : Endarej
(KOVÁCS 225, 226; Árpád Okm. VII. 197). Ezek úgy keletkeztek, hogy
ebben az időben a magyar szótagolás három mássalhangzó össze
kerülése esetén egyet az első szótag végén hagyott, az átvitt kettő
torlódását pedig egy magánhangzó közbeiktatásával gátolta meg. Az
1327: (/.Endre et Andree fii. Endere» adat (Oklsz.) példája annak,
hogy a családi összetartozás és személyi megkülömböztetés jelölésére
ugyanazon név változatait használták.
Találkozunk 1240, 1248, 1270: Endry, Endri olv.
Endrid
1277: Endury olv. Endüri alakokkal is (KOVÁCS 226). Ezekben a
szóvégi ei diphthongus i-vé vált, mint az -i melléknévképző fejlő
désénél is látjuk (de nb. szláv Andrij). Az 1268: Endeer (CZINÁR
139); 1260/1391 : Enderoo Endre (Zala Oki. I. 38) olv. Endér, Ender
alighanem az -i mellóknévképzőnek felfogott szóvégi i elvonásával
állott elő (vagy talán Endrei:
Endrő beczézőből a demin. -ö el
vonásával ; v. ö. Oldró',> Oldor, MELICH MNyv. X. 251).
Az Endre: Endre demin. -d képzős származéka Endréd írva
1138/1329: Endredi (Mon. Strig. I. 93); Endreed, Endréd (Oklsz. és
KOVÁCS)

1082

(?),

1263: Endered

változattal (CSÁNKI II. 6 0 3 ; I I I

229; KOVÁCS 225). Hogy a -d valamihez tartozót kifejező functióval
járult személynevekhez, arra például szolgálhat a veszprémmegyei
Endréd helység nevének kialakulása : 1086: «Villa Andree episcopi»
és «Villa Endree Pyspuky» ; 1230-tól: Eidred (CSÁNKI I I I . 229). Az
ei-ből fejlődött é helyébe a -d előtt a magyar -ő deminutivum lépett
az Endröd alakban : 1461, 1495: Endreud, Endrewd; 1470: Endréd
helység Békésben (CSÁNKI I. 650). Felmerül Endrid változat is : 1. 1314:
Endrid;
1295, 1 4 2 8 : Endréd; 1464: Endre; ma Endró'd Vasban;
2. 1338: Endrid; ma Endréd Somogyban (CSÁNKI II. 746, 603).
Beczéző formák m é g : 1. demin. -s képzővel
EndrésooEndrŐs
(Endrém)
írva 1247, 1252: Endres;
1239, 1297: Endreus (Mon.
22*
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3 7 1 ; KOVÁGS 2 2 6 ;

CZINÁR

140;

Pallas N. Lex. VI. 158:

téves olv.: Endres); 2. -cs deminutivummal Endrejcs: Endrécs írva
1269, 1275, 1299: Endreych, Endrech (Zala Oki. I. 7 7 ; KOVÁCS 226;
CZINÁR 139); Endreicz: Endrécz olvasással lehet szláv alak i s ; 3. a
név megcsonkításának -üs deminutivummal való megtoldása Endüs :
Endös írva 1211-től Endus (Oklsz., KOVÁCS) V. Ö. MELICH MNyv. X.
196; egy 1275-i oklevélben «terre Dominici fii. Endrech* ós «orientem
Enduserezteyni voc» (Zala Oki. I. 77); a szóvégi - s > - c s fejlődéssel
Endüs:
Endes-böl változik el Endecs írva 1263: Endech szn. (KO
VÁCS 225).

Máté. XIII. századi magyar oklevélkiállítók magyar népelemek
köréből való embereket Matej vagy Mátej hangalakban ejthető néven
jegyeznek fel; pl. 1211-i tihanyi összeírás : Matey Zalából és Somogyból; 1237: Mathey libertinus (Mon. Strig. I. 322); 1240 körül:
Mathey Asvantv és Salya birtokokon, a salyai után Matheus (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. I. 782); 1270, 1289: Mathey fii. Mutud
(Árpád Okm. YIII. 317, 3 2 5 ; IX. 496). Ez az ei kettó'shangzóra
végződő névalak a lat. Matthaeus keresztnév megfelelői közül a több
szláv nyelvben meglevő Matej formával egyeztethető ; a szláv nyel
vek egy részében a lat. Mathias szintén Matej. Az 1211-i tihanyi
összeírásban többször előforduló és a másolatban Matey-jal is válta
kozó Mathoy, Matoy olv. Matoi forma olyan esetet mutat, melyben
a Matei végső kettőshangzójának e-jét az illeszkedés a rákövetkező i
palatalizáló hatása ellenére is mély hanggá változtatta. Valószínűleg
ilyen alak az 1259 : Motoy olv. Motoi helynév is (Árpád Okm. XI.
464). Figyelembe kell azonban vennünk ezeknek a származtatásánál
a hazai szlovénben Mátaj formát (1266: Mathay nob. Blinens. KOVÁCS
428). A magyar kicsinyítő gyanánt felfogott ei oo oi kettőshangzót
a Matei co Matoi co Motoi alakok végéről az -ou kicsinyítő szorította
ki az 1 2 1 1 : Matou, Motou és -us kicsinyítő az ugyancsak 1 2 1 1 :
Motus adatok szerint; van azonban 1211. egy csonkított Mot forma,
s az -ou, -us deminutivumok járulhattak ehhez is. Valószínűleg
deminutiv -a-val alakult az 1237: Mathey-t tartalmazó oklevélben
előforduló Matha olv. Mata v. Máta szn. (Mon. Strig. I. 322).
A többi elváltozással szemben megmaradt általánosnak az -ei-ve vég
ződő Matei forma, és ebből lett ei ~> é hangfejlődéssel a most is élő
Máté (1299: Mathe Oklsz.).
A Máté mellett alakult a lat. Matthaeus-hól Mátyus (keletkezé
sére nézve 1. 1275: Maí/wwsharaztha Zala -Oki. I. 77) és Mátéso^
Mátis: 1. 1415, 1461 : Maíftesfalwa ; 1486—7, 1487: Mathys-,
Matis-;
UU: Mathyus-; 1459, 1460, 1464, 1480: Mathe-Somogyban
(CSÁNKI
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II. 628); 2. 1458, 1474: Mathesíeláe ; 1536: Mathys-; 1475: Mathefewlde szintén Somogyban (uo.)'; 3. 1385: Mantha al. nom. Matheshaza; 1395: Matheus- Zalában (uo. III. 81).
Balozsaj. XII—XIV. századi okleveleinkben mint személynevek
kerülnek eló':
1. 1138/1329, 1211, 1219. 1255, 1266, 1270, 1271, 1273/XVIII.
-sz., 1295: Bolosoy (Mon. Strig. I. 92; Pannonh. Sz. Benedek r .tört.
X. 504, 512—3; Cod. Dipl. Vili. 202; Árpád Okm. VII. 407 ; Cod.
Dipl. IVs. 346; Zala Oki. I. 80—82; Árpád Okm. VIII. 339; IX.
33; V. 138);
2. 1211, 1239, 1256, 1258, 1266/73, 1270-90, 1272, 1275, 1276,
1286, 1294; XIII. sz. vége: Bolosey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört.
X. 506; Árpád Okm. VII. 78; Cod. Dipl. IVa. 404; IV2. 459; Mon.
Strig. I. 535; Árpád Okm. VIII. 331 ; III. 275 ; XII. 161; XII. 186;
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. X. 144,
432, 452) ;
3. 1237, 1255, 1256, 1286, 1291 körül, 1298/1333, 1340;
Balasey (Árpád Okm. XI. 300; Mon. Strig. I. 421 ; Zala Oki; I. 29 :
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. V. 59 ;
2ala Oki. I. 115, 374).
Az egyh. lat. Blásius keresztnévnek a csehben Blazej, a len
gyelben Blazej a megfelelője. Ilyen alak magyarországi személyek és
helyek nevében is feltűnik : 1231 : villa et domus Blasey, ua. ok
levélben Blasio; 1255: vallis nomine Blasey szláv nevekkel együtt
(Árpád Okm. XI. 229, 421). Az átvétel lehetősége mellett szól az,
hogy a magyarság a csehekkel már a XI—XII. században érintke
zésben állott, és lengyel népelemek nyomai elszórtan még hazánk
nyugati részén is felbukkannak. Midőn a Bolosoy stb. alakok erede
tijót keressük, a lengyel változatot azért sem lehet figyelmen kívül
hagynunk, mert az 1138/1329. oki. a Tamach faluban élő Bolosoy-t
Lengén ( > lengyel) társaságában említi.
A cseh-lengyel névalak magyar ajakra átkerülve először nyilván
Bldsei-nek hangzott. A szláv z megfelelőjéül azért veszek fel magyar
.s-t, mivel azt hiszem, hogy hangrendszerünkben ekkor még aligha
volt meg a zs. Bldsei-bő\ a szóelei hangtorlódás megszüntetésével és
a nyilt d zárt a-ra válásával Bdlásei lett; a szóvégi kettó'shangzó illesz
kedésével pedig a Bdlásái forma keletkezett, mely a XII—XIII. szá
zadban a zártabb o-val hangzó Bolosoi alakkal váltakozott, sőt az
1240 körül felmerülő Bulusoy adat (Oklsz. Buna) tanúsága szerint
Bulusoi-nstk is ejtették. A XIII. században előforduló Bolosey olv.
Botoséi lehetett a Bdlásei elváltozása, a minek utóbb megint helyet
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adott: egy 1286. oklevélben ugyanaz a személy: Bolosey, Balaseyr
Balassey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII.. 301 —2); de fejlőd
hetett Bolosoi-hól is úgy, hogy a végső diphthongusban az i-nek erőseb
ben érvényesülő palatalizáló hatása az o-t e-re változtatta; megjegyez
hetjük itt, hogy az 1211-i tihanyi összeírás fogalmazványában elő
forduló Bolosey helyett a másolat Bolosoy-t ír (Pannonh. Sz. Bene
dek r. tört. X. 512.)*)
A Bolosei és Balasei formákból a szóvégi ej kettőshangzó egy
szerűsítésével Botosé és Balasé alakok keletkeztek: 1. 1292 körül:
comes Bolose fii. Borla (Árpád Okm. X. 107); 2. 1256: . caput
rivuli Balase (?) voc. Bazin határleirásában ; 1329, 1366: Balase fii.
Panth ( P a n c h ) c ^ l 3 4 0 : Balasey fii. P a n t h ; 1339: Nicol. fii. Balase;
1360: Joh. fii. Balase (Árpád Okm. II. 270; Zala Oki. I. 237; 7 5 .
jegyz., 374, 353, 619).
Az oklevélbeli előfordulások száma alapján a szláv eredetiből
fejlődött névváltozatok meglehetősen sűrű használatára következtet
hetünk. A régibb feljegyzésekben majdnem oly gyakran találkozunk
velük, mint az egyh. lat. Blasius formával, míg a valószínűleg az.
utóbbiból alakult Bálás ( > Balázs) csak a XIII. század második
felétől kezdve jelentkezik szórványosan.
A latin és szláv formákat nem mindig vették egy névnek:
1. egy 1270. oklevélben a testvérek egyike a Bolosoy, a másika az.
apjától átvett Blasius nevet viseli (Zala Oki. I. 80—2); 2. 1299. kör.
adat szerint pedig comes Blasius és Bolose Borla fiai, a kikkel együtt
más Blasius is szerepel (Mon. Strig. II. 474—5); 3. 1298/1333::
Johannem et Blasium fii. Balasey (Zala Oki. I. 115); 4. 1270-90:
Bolosey fii. Bolosey és Steph. fii. Blasij (Árpád Okm. VIII. 331)..
Megjegyezhetjük itt, hogy az egyh. lat. Blasius sem maradt nyel
vünkben változatlanul: 1. egy 1255. oklevélben ugyanaz a személy
Blasius (kétszer) és aBlaseus et duo filii eiusdem Blaseus et Abraam»
(Zala Oki. I. 28); 1330: Blasio fii. Blasei n o k de Nogwagh Bara
nyában (Anjou Okm. II. 470); 2. 1234. oki. másolata: Vi%i Balasij
fii. Apa (Árpád Okm. VI. 553); 3. 1247 : Balaseus cum Buc filio^
s u o c o l 2 5 5 : Buc filius Balasey (Mon. Strig. 1.364, 420); egy 1304.
oklevélben találjuk «terras Balasei prope villám Wamus» (Zala Oki..
I. 123), a mi nyilván az 1295 : Bolosey fii. Laurentii fii. Pous de
Wamus birtoka (Árpád Okm. V. 138), tehát Balasei lehet a szlár
*) ERDÉLYI László szerint az 1211-i tihanyi összeírásból idézett
formák olvasása Balaső, Balacsd, Bolocsej, Bolocső, Bölcsé (Pannonh. S'fc
Benedek r. tört. X.263, 377, 421).
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eredetű névalak, lehet azonban mint birtokos jelző a Balaseus forma
.genitivusa is az ua. oklevélben eló'forduló «terras Mathei»
kifejezés
példája szerint.
A szláv névalak változatai mutatkoznak a következő helynevek
ben : 1. az 1317-ben említett Balasey tulajdona 1338: Balasefeláe ;
1348: Simon fii. Balase de Balasef&lua,; 1426, 1449, 1450: Balase,
„Balasewfalwsb Baranyában (CSÁNKI II. 470); 2. 1403, 1404; Balasse,
Balasee Somogyban (uo. .II. 588); 3. páp. tiz. 1. : Balase,
Balafe,
Blase, Balaso; 1481: Balase; 1482: Balasse Valkóban (uo. II. 292);
4. 1348: Balasey; 1349: Balase; 1429, 1472, m a : Balazsér Bereg
i e n (uo. I. 413). Egy vasmegyei helynévben a szóvégi kettó'sbangzót
illeszkedve most is megtaláljuk : 1255 körül: Bolosey; 1323 : Bolasey ;
1331, 1350: Balasey;
1275 (?), 1295/1402, 1342: Balase;
1498:
Balasay (CSÁNKI II. 7 3 5 ; Zala Oki. I. 259); Lipszkynéi: Balosaj;
m a : Balozsaj. MELICH arra gondol, hogy talán ebben a helynévben
és az 1255: «Buc fii. Balasey* adatbeli személynévben a szóvégi
kettőshangzó a birtokképző -é eredetibb hangalakját mutatja (MNyv.
X 156).
A hosszú -e-vé fejlődött szóvég további átalakulását tünteti fel
egy hunyadmegyei család neve: az 1404-ben szereplő tompafalvai
Balázs (CSÁNKI Y. 239) fia 1421, 1430, 1443, 1449: Nicolaus fii.
Balaseoo BalazeOD Blasii ; ennek fia 1475, 1480: Albertus Balase;
1480: Albertus Balasy; 1483: Albertus de Balassa;; 1508: Blasius
Blasko dictus ugyancsak ebből a családból való (CSÁNKI V. 153).
A Balassi családnév végső i-je is valószínűleg a Balasei-höl fejlődött
Balase alak szóvégi e-jének elváltozása, a milyen esetet az imént idézett
1480 : Balasy (Balási:
Balázsi) adatban is látunk. A Balassi formát
kicsinyítő váltotta fel, a mi a
; a költő családnevében a szláv Balassa
hunyadmegyei család neveként szintén feltűnik a Blaskó kicsinyítő
mellett.
Pentele. Egy 1238. oklevélben «abbas ecclesie S. Pantaleonis
de insula Danubii», egy 1277-ikiben «monasterium S. Pantaleonis*
fordul elő; ezekben az adatokban a mai fej érmegyei
Duna,-Péntekről
van szó (CSÁNKI III. 342). Az itt szereplő, szent neve az egyh. l a t . b a n
Pantaleon; nálunk a Münch.-k és Batth.-misek, naptárai mint Pantaleo co Panteleo-t említik, a hol a lat. eon helyett álló eo MELICH
szerint olaszos (Szláv jöv. la. 201); 1335 7 1449:
Panthaleomolnahely
(Oklsz. Malom).
A Duna-Pentelé-re vonatkozó feljegyzések a helynévnek követ
kező alakjait ismerik: 1329: Poss. Pentekymonostora,
és Penteley
<oiv. Pénteki; 1330, 1350, 1448, 1469: Penthelemonostm
és Penthele

332

KISEBB KÖZLEMÉNYEK,
i

olv. Pentelé vagy Péntek; 1424: Penthelew olv. PentelŐ; 1414, 1415 r
PmíAe^monostra-val együtt Penthelethonysíja, nevű halászóhelyet emlí
tenek (Oklsz. Tanya és CZINÁE 344); a szintén fejérmegyei SárPentele nevét 1479: Penthele formában írják (a FEJÉR-féle 1377 r
Pentulae nyilván hibás másolat). Ezeket a lat. Pantaleon és az idé
zett olasz-magyar Pantaleo oo Panteleo formákból egyaránt bajos
hangtani tekintetben kielégítő módon megmagyarázni. U. i. nemcsak
az 1329. adatbán jelentkező szóvégi ei diphthongus okoz nehézséget,
hanem a túlnyomóan mély hangokat tartalmazó szó magas hangúra
válása a magyarban legalább is szokatlan volna.
A helynév eredetére nézve útbaigazít bennünket az, hogy az
1329. adatban «Poss. Penteley monoBtox&n mellett ezt olvassuk: «ubi
begine sive moniales grecales [!] condam commorabantur». A görög
apáczáktól az ott lakók a szent nevét bizonyára annak a nyelvnek
az alakjában hallották, a melyen azok beszéltek. A görög
üavreX e/] fjtcov pedig a görögkeleti szlávban Pantelejmon, Pantalej alakok
ban volt használatos; adatom nincs ugyan rá, de a nyugati bolgár
Pantelé is a mellett tanúskodik, hogy ezeken kívül volt még Pantelej
is, ámbár lehetséges, hogy az utóbbi nálunk rövidült a Pantelejmonból. Ebből válhatott a magyarban az első szótag illeszkedésével Pentelej
azután Pentelé (Pentelö) közvetítésével Pentelé.
*
A tárgyalt nevek közül Endre, Mát-e' és Balozsaj XI—XII.
századi átvételek, a melyek annál inkább elterjedhettek és meghono
sodhattak a magyarban, mert végződésük összeesett a még ekkor
élő eredeti magyar -ai {-oi)oo ei kicsinyító'vel. Sőt gondolhatunk arra
is, hogy a kettőshangzóval végződő névalakok magában a magyar
ban keletkeztek oly módon, hogy az egyh. lat. formák csonkítását az
-ai {-oi) co ei kicsinyító'vel toldották meg. A Pentelé később került
magyar ajakra és csak helyi használathoz jutott.
A fentebbi összeállítás adalékul szolgálhat a szóvégi ei diphthon
gus fejlődésének ismeretéhez.
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A szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős.

A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek:
A s b ó t h O s z k á r d r . A hangsúly a szláv nyelvekben
.„. _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1.60
— Szláv jövevényszavaink I....
... ....
.... „ .:.. 2,— A ]" > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv
járásokban „ „„ ..... „„ ..... .. .... „.. „ ... ..„ .. .... ... ... ...
.... .... 1.20
B á l i n t G á b o r . Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet „.. _ „_ 2.—
B a l l a g i M ó r . A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr „. __ .... __ —.40
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai .„. .... __ ....
—.20
— Nyelvünk újabb fejlődése
_
_ .... _. „ .... .... __ .... -.„. .... __ —.40
' B r a s s a i - S á m u e l . A magyar bővített mondat
„. „ __
J ..„ .... ..„ „ —.60
— A mondat dualismusa
_ .... ._.
„
_. __ __ __
1.20
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra __ „. —.80
— Szórend és accentus...
__ _
•.
.„. __ .... .... .... .„. „. __ .„ .... —.80
B u d e n / . J ó z s e f . A németországi philologok és tan férfiak 1874-ben Innsbruckban tartott
gyűléséről .... _
__
„ „
_. „.. __ __ _. __ _ __ __ —.30
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet .„. „ „ „.. ._ ._. _
4.80
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn
ugor nyelvészet* czimü II. értekezésére _ __ __ .... -~. .... .... .... __
„ .... —.40
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg
Eeguly cseremisz szógyűjteményéből ós az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.—
— Moksa-és erza-mordvin nyelvtan..;. .... ....
„ ._ _
_________
1.—
C a l e p i n u s latin-magyar szótára. Kiadta Melich János __ ~. ._
_ „_ „_ 10.—
C o e l i u s (Bánffy) G e r g e l y . Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása (1537) Kiadta
Dézsi Lajos .„
__ ... _. . _ ~. .. __
i ~~ ~. .... .. „
... 2.—
F i n á l y H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból.
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat
— készített hozzá —
_
.... ._. ___
.... _~ ~~ .... __ __ .... .„. __ 4.—
F ö l d i J á n o s magyar grammatikája. Közzéteszi Gulyás Károly.... _ „.. „.. ..„ „ 6.—
G e d e o n Alajos d r . Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana __ „_
'__ 1.50
Goldzilier I g n á c z d r . A buddhismus hatása az iszlámra .„ ..„ ._. .... __.__._. —.80
— A muhammedán jogtudomány eredetéről __ „ __ __ __ .„ __ .... .._ __ __ —.20
— A nemzetiségi kérdés az araboknál
_..
_.. __ „. ... _ _ _ „ . _ .
__ __ —.60
— A pogány arabok költészetének hagyománya __ „.. __ .„. .... __ __ ._. „ .....
1.20
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében .... .„ __
1.—
— Jelentós a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről™ __ —.40
— Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben „
______ —.80
H a l á s z I g n á c z . Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — ._. .... 6.—
— Svéd-lapp nyelv V I : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Eövid karesuandói lapp szó
jegyzékkel
_
_
.... .... 3.20
H u n l a l v y P á l . A kondai vogul nyelv. A Popov G. fordításának alapján.... „. „
6.—
— A számlálás módja és az év hónapjai _. . .. .. ... .„. _ ._. .„. „. __
—.40
I m r e S á n d o r . Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve
.... .... .... 1.20
J o n n n o v i c s György. Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) —.QQ
— Szórendi tanulmányok I. rész —.60, II. rész..„ __ __ __
_ .„ .„. __ .... .... —.80
K o m j á t h y B . Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Krakó 1533
.... 6.—
K ö r ö s i C s o r n a S á n d o r e m l é k e z e t é r e . Előadások. 1. szám. Gróf Kuun Géza:
Ismereteink Tibetről .... .__ .-„ „.. -_. „.. .... ....
_. . „ . _ „ . . _ .„ __
1.50
2. szám. Goldziher Ignácz: A buddhismus hatása az iszlámra_ .„. „. .... __ —.80
3. szám. Thűry József. A középázsiai török nyelv ismertetése _~ „.. .„ _J —.80
K u n o s I g n á c z di*. Három karagöz-játék .... „..
„ .... „.. .„. „.. ..„ .„ .„
2.—
— Kis-Azsia török dialektusairól „.. .... .... .... __ _
„ ~~ „„ .... __ ~_ .... „. —.90
- Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyie
tekkel ellátta — .... .... .... .... .... „„ .... ... .... .„. __. .... .„. __ .... „.. — „_
3.—
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Két kötet .... .... __ .... .... __ .... __ __ 10.—
— é s M u n k á c s i B e r n á t d r . A beMszonyragok használata a magyarban __ __ 1.—
Gi'ól K u u n G é z a . A kunok nyelvéről és nemzetiségéről _ _____________
—.80
— A sémi magánhangzókról „.
__ .„. ._. .... _. __ .„. _ .._ .... ™ — _ __ —.75
— Adatok Krim történetéhez .„. .... .... .„.
.... _ .... „. .... ._. ._. __ .... —40
— Codex Cumanicus. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum primum ex
integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit „
__ 10—
M a g y a r o r s z á g i N é m e t N y e l v j á r á s o k . Szerk. Petz Gedeon. 1. Gedeon A. Az alsómeczenzéfi német nyelvjárás hangtana ..„ _ .„. .„ .„.
„_ __ _„
1.50
2. Lindenschmidt Mihály: A verbászi német nyelvjárás _ „ „ . „ . _ _ .... _.
—.90
3. Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása
„ ._. ..„ .... .„. __ „.. 1.80
4. Hajnal Márton: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana™ _ .... .„. __ .„ 1.20

M a g y a r o r s z á g i N é m e t N y e l v j á r á s o k . Szerk. Petz Gedeon. 5. Kráuter Ferencz :
A niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana, ... .... .„. ._. .... .... _ .... .... „. 1.
6. Scháfer Illés: A kalaznói nyelvjárás hangtana ...
_ .... „_ __ .... __ 1.20
7. Mráz Gusztáv: A dobsinai nyelvjárás .
.... __ .... _
.... 2.40
Mayr A u r é l d r . A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben
.... „ _ „
—.20
— Az úgynevezett lágy aspiraták phonetieus értékéről az ó-indben
_ .... ._ .._ 1.20
Melich J á n o s . A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata fel
használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta— __ ._. ....
5.—
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? (A középfrank
nyelvjárás térképével)...
.... .„
__ __ .„ .„. .„. .... __ 1-20
— A brassói latin-magyar szótár-töredék .._
_
.._ .... „ .... _
—-60
— Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből ...
3.—
— Eévai Miklós nyelvtudománya
...
„_ .... .... ...
1.—
M o l n á r A l b e r t . (Szenczi) naplója,-levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi
Lajos. Hasonmással
„
„ _. „
„
9.—
M u n k á c s i B 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: Begók ós énekek a világ teremtéséről. Első
füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai
Kiegészítő füzet .„. ._ _ ._
_ .... .„ „_
—
_ .... _ ™ 6.—
II. kö.tet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for
dításaik. Sajáiugyűjtése és Begnly Antal hagyományai alapján
8.—
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése
és Reguly Antal hagyományai alapján.,.. „ __
_ .... _ „ .„
„ „.. 10.—
IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek,
mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul
szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Beguly Antal hagyományai alapján 8.—
— Votják népköltészeti hagyományok .... „ „_ .„. .„. ._. „ __ .... _ __. .„ _
4.—
— Votják szótár. 4 füzét.... _, .... „. _.
™
„. .... ._. „
.... _. 16 —
N y e l v e m l é k e k . Bégi magyar — Kiadta a M. T. Társaság IV. kötet. Első osztály:
Guary-codex „_ „„ .... .... .._ .„. _ _ . ' _ _ ' „ ' — ....
_ .„ „
_ 2.—
Második osztály ^Egyházi vegyes könyv. (Winkler-codex) .... .... .„. .... .„. ....
3.—
V. kötet: A Jordánszky-codex bibliafordítása. Sajtó alá rendezte és kinyomatta Toldy
Eerencz. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Csemez-töredók szövegével
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György.... .„. ....
.„. .... „. .... „ ._ 12.—
N y e l v e m l é k t á r . Bégi magyar codexek ós nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József,
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma:
IV. ós V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet .„. „ .... .... „.. _ „ . _ _ _ . __
4.—
VI. kötet: Tihanyi-codex.—Kazinczy-eodex.—Horvát-codex _ .„. .„ .... __ 4.—
IX. és X. kötet: Ersekújvári-codex. Egy-egy kötet .... „. „ .... _ __ ._. „
4.—
XI. kötet: Debreczeni-codex. — Gömöri-codex .._ _ „.. .„. _..
_.. .„ „. 4.—
XII. kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex
._ __. ._. ....
4.—
XIII. kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Miskolczitöredék „. ._ .„. .... _ ._. __ __
„ ._ .... _ 1. „.. . _ . _ _ _ _ _ _ 4.—
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codex.— Czech-codex __. „ __
4.—
XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. —
Lázár Zelma-codex. — Birk-codex. — Piry-hártya.
„ 6.—
P e s t i G á b o r . Wy Testamentum magyar nyelven _
__ ....
6.—
R é v a i J o a n Nicolaus.-Elaboratior^grammaticahungarica. Vol. III. Ed. Sigismundus
Simonyi.,..
..... .
.... — ....
.... „ 6.—
S i m o n y i Z s i g m o n d . A jelzők mondattana
..... . ... .... .... .... „. .„ ..„
5.—
S z e g e d i G e r g e l y Énekeskönyve 1569-ből.... .... .... „..
... ....
„ .„. ... .... 5.—
M a g y a r o r s z á g T ö r t é n e l m i F ö l d r a j z a a H u n y a d i a k k o r á b a n . Irta: Dr. Csánki
Dezső. I. k. 1890. XII és 790 lap. Ara
... „
.... ....
.... 14.—
II. k. 1894. VIII és 862 lap. Ara
.„
__
14.—
Hl. k. 1897. VI és 698 lap.~ « .;
_ .„ ...
...
14.—
V. k. 1913. VIII és 973 lap. «
....
...
20.—

Megrendelhetők a M. Tud. Akadémia
könyvkiadóhivatalában
,
Budapest,
V.9 Akadémia-utc&a
2. sz.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

XLIV. kötet.

4. ftzet.

NYELVTUDOMÁNYI

KÖZLEMÉNYEK
A

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK

MEGBÍZÁSÁBÓL

SZERKESZTI

S Z I N N Y E I J Ó Z S E F

Ára 1 K 50 f.

BUDAPEST.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA
1917.

TARTALOM.
Lap

MELICH JÁNOS : E g y fejezet a történeti m a g y a r hangtanból.
333
LOSONCZI ZOLTÁN: A Z ó'-zés története. (I.) ....
_ _ . „ . „ _ .._ .._ _ 373
GOMBOCZ ZOLTÁN : Adalékok a török nyelvtanhoz. (Megjegyzések Németh
Gyula nyelvtanára). „ _ „ „ , _ _
„
„ 407
FOKOS DÁVID : Zűrjén szövegek. (IV.)

.

„ „

428

Ismertetések és bírálatok.
Posch Jenő: Lelki jelenségeink és természetük. — I s m . CSŰRI BÁLINT 459
Kisebb közlemények.
SZINNYEI
i (y)
A
SCHMLDT

JÓZSEF : Még egyszer az Árpádok 'korabeli szóvégi u (v) és
betűk hangértókéről, _„ _.
„. ....
.... „ .
„ „ 466
birtokos személyragozáshoz
„ .„ „ „.
„ „_ 477
JÓZSEF : A perzsa saman etymonja
„'_
.... __ 470

B E K É ÖDÖN : A cseremisz sorszámkópzőről _ _ ....

„ „

.„ ....

474

Értesítő.
Hazai irodalom .... .... _ .... .... _ . „ _ _ _
Külföldi irodalom
L ... .

.„ .„ .... _ .... .„. .„
. „

„„ .„ 427
478

Folyóiratunk évenként háromszor
vagy
négyszer
jelenik meg. Egy-egy kötet legalább harmincz ívből áll,
s az ára 6 korona. Az előfizetés a Magyar Tudományos
Akadémia könyvkiadóhivatalához
czímezendő.
A szerkesztő

lakása:

II., Bimbó-utcza

28.

Egy fejezet a történeti magyar hangtanból.
A eh betű latinbetűs emlékeinkben gyakran fordul elő.
A nyomtatványok koráig e betű a következő mai magyar han
goknak felel meg:
a) eh = k vö. H B . : turehucat olv. turkukat, arehangelt olv.
árkángyeit stb.;
b) eh = cs vö. KT.: chudaltus olv. csudáitus, GyulGl. :
chudalatus olv. csuddlatus stb.;
c) eh = ez vö. BesztSzj. : chimer olv. czimé'r, kemenche olv.
keméncze, polch olv. polcz, reche olv. récze; SchlSzj".: harmick
értsd harmincz, kilench, nyolch olv. kilencz, nyolcz stb.
d) eh = th Hortul.: gorchyabel olv. gyortyabél stb.
e) eh = kh, vö. H B . : uromehuz olv. uromkhuz 'urunkhoz',
így olvasom a HB. zamtuchel, szumtuchel olv. sziimtükhel adatát
is. Más felfogás szerint itt a hosszú, illetőleg geminált kk jele
volna a eh.
Könnyen bebizonyítható, hogy a eh = cs, eh = ez, eh = th,
eh = kh pusztán jelölési sajátság. A eh = th-nál azt is lehet
mondani, hogy itt tulajdonképen azt kell feltennünk, hogy vol
tak olyanok, kiknek írásában a eh ~ th nem volt megkülömböztetve (mint pl. ma sok ember írásában az n és az u). A ch = k
esetében már nem ilyen egyszerű a dolog. Itt többféle magya
rázat lehetséges. Az egyik ez : a román-langobárd emlékekben
az e és * előtt hangzó k-t és g-t, hogy meg lehessen külömböztetni a lat. ce, ci, ge, gi-töl, a melyek az egyházi latinban
cze, czi,je, /i-nek hangzottak, ch-nak és gh-nak írták, pl. Ruadcher,
Sichihario, Gheltfrid, Ghisalberto stb. (1. BEAÜNB, Alth. Gram. 4
149. § 8). Ha tehát ki lehetne mutatni, hogy a magyar szö
vegekben a k értékű eh jegy először csak e és i előtt fordul
elő, akkor alkalmazása tisztán helyesírási természetű. A XVI.
Nyelvtudoniányi Közlemények. XLIV.
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században SYLVESTER JÁNOS a g hangot e és i előtt állandóan
gh-v&l írja. Itt tehát a h tisztán helyesírási sajátság. A XI—
XIV. sz. magyar szavainak írásában azonban ilyen következe
tességet kimutatni nem tudunk. Legrégibb emlékeink ke-t, ki-t ~
qui-k, ge-t, gue-t, gi-t írnak (vö. H B . : keseruv, ki, kic, neki, kegilmet
segéd, scegin; KT.: kezdetuitul; GyulGl.: kerezt, kepeben; KT. :
qui, quit; GyulGl.: quina; OklSz.: leguen 'legény' stb.). A eh
jegy a mai k hang helyén mély hangok előtt és szó végén gya
kori (vö. feljebb és GyulGl. : nepnech, fianach, halalanoch stb.).
Egy másik magyarázat a következő: ismeretes dolog, hogy a
latin nyelv olyan görög jövevényszavaiban, a melyekben gör.
y >• lat. eh van, az egyházi latinban a ch-k k-nak mondták vö.
lat. patriarcha, archangelus, monachus : magy. pátriárka, arkan
gyal, ném. mönch (ch-ja, fe-ból 1. KLUGE, EtWb.8) stb. Ha tehát
egy magy. k-t c/i-val írtak, akkor ezt a latin ejtést-írást utánoz
ták. Bár ez a magyarázat kielégítő, lehetséges egy harmadik
magyarázat is. E harmadik magyarázat szerint a eh talán ky
vagy kh (— li). Erről a lehetőségről 1. ez értekezés végén.
A felsorolt eseteken kívül a eh jegy olyan helyzetben is elő
fordul, a hol ma h-i vagy puszta magánhangzót mondunk. Ezzel
a jelöléssel akarok az alábbiakban bővebben foglalkozni. Nem
első ízben foglalkozom vele. Egy alkalommal «Adatok a magyar
nyelv és helyesírás történetéhez)) (1. NyK. XXXIV. 132—147.),
más alkalommal pedig «Adalékok a magyar % >h hangok törté
netéhez)) (1. NyK. XXXIX. 342—346) volt értekezésem czíme.
Mind a két értekezésben azt kutattam, hogy volt-e a magyarban
y hang s mit jelent a régi magyar írásban a eh jegy. A kérdést
újból elő kellett vennem, részint mert több újabb adatom van,
részint pedig azért, mert azt hiszem, hogy a kérdést ma lényegé
ben jobban tudom megvilágítani. Először csoportosítva nyújtom
az adatokat.

A) Szó eleje.
1. E r e d e t i

szavak.

hadnagy. 1221-ből: Váradi reg.*) 102. §.: «Qui se ab
omnib[us] ioubagioniblus] suis videlicet Andrea, Chod, Nogione,
*) A következőkben VR.-rel
BoEOVSZKY-féle kiadást idézem.

rövidítem.

Idézni

a

KARÁCSONYI-
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Subret, Paulo, ét omnibus alijs missum esse perhibuit . . . » Erről
az Andreas-xól a 183. § is megemlékezik, még pedig így: «Endre,
Hodnogio, Petrus . . .». Egyrészt ezért, másrészt meg azért, hogy a
Chod, Nogione szavaknak külön-külön amúgy sincs értelmük,
teljesen helyes KARÁCSONYI azon megállapítása, hogy itt az editio
princeps sajtóhibájából keletkezett a két szó az eredeti kézirat
Chodnogione alakja helyett, ez pedig a. m. 'hadnagy'. A szó a
VR.-ban más alakban többször előfordul (vö. hodnogy 378. §,
hodnogij 378. §, hodnog 79., 157. §, ebből latinosítva hodnogio
158., 183. §, hodnogionis 128., 208. §; más magyar alak: *hodunogy, ? *hudunogy, vö. VB. 24., 304. § : hodunogio, uo. 211. §:
hodanogionis, uo. 304. § : hudunogionis; más emlékek adataira
1. OklSz.). A had szó tehát ez összetételben egyszer chod- alak
ban is előfordul. A szó eredetére vö. f. -kunta (collectiv össze
tételek utótagja), lp. -kont uo., vog. /önt, könt, osztj. %(£nt,
1. SZINNYEI, NyH. 5 40.
halni e származékban holta-: XIII. sz. első negyedéből
H B . : Hadlaua choltat terumteve isten tvl (vö. uo. halalnec
Jialalaal holz, halalut kétszer, halalnec és más példákat 1. OklSz.).
A halni eredetére nézve vö. f. kuolee, md. kuloms, cser. kolem,
zürj. kulni, votj. kulini, vog. /öli, osztj. yal-, %ah, keak-,'l.
5
SZINNYEI, NyH. 24.
hamu: a XIII. sz. első negyedéből HB.: pur es chomuv
uogmuc. Az OklSz.-ban 1211-ből közölt Chomud szn. nem lehet
a hamu származéka. A hamu szó eredetére vö. f. kulmu 'szénav. szalma-töredék, szemét', md. kulon, kulov, zürj. kun 'lúg',
vog. yülim, osztj. yöidm, !• SZINNYEI, NyH. 5 137.
három : a XIII. sz. első negyedéből H B . : keassattuc uromchuz charmul; a XV. sz. első harmadából: EhrC. 6 : hogy meltolyon nekenk mutattnya mysalnak charmad nytassan neky
kelewutat. Máskor mindég /i-val, 1. OklSz. — A három erede
tére vö. f. kolme, lpK. kolm, IpS. kol°mo, md. kolma, kolmo, cser.
kam, zürj. kujim, vog. kürum, ](ürum, osztj. /öföm, kötöm, 1.
5
SZINNYEI, NyH. 24.
~ -hat ~ -het képző, eredetileg önálló szó : a XIII. sz. első
negyedéből H B . : isa es num igg ember mulchotia ez vermut;
a XV. sz. első harmadából: EhrC. 73. egyebeknél nem mechettuala. Máskor mind a hat ige, mind pedig a belőle keletkezett
-hat ~ -het képző /i-val van írva (vö. KT. sciulhessen, maradhassun, tudhotiuc, illethet, lelhetneync, uo. leyessen ; NySz. hot-,
OklSz. íZoíolmos). A szó eredetére vö. osztj. yat- 'előre megy',
1. SZINNYEI, NyH. 5 146.
hét. A XIV—XV. sz. határáról, SchSzj.: chetfe értsd 'hét
fő'. A hét szó eredetére vö. vog. sat, sdt, osztj. AÜBdtf. A mai h
a régibb eh, vagy a hat, régibb hot < *chot < *chotu hatásából
23*
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XXXIII. 477.), vagy pedig etymologikus hang
IX. 394.).
holló. 1359-ből OklSz.: «Paulus dictus Chollo*. Más ada
tok /i-val, 1. OklSz. Bár a Csallóköz előtagját a régi emlékek
Chollo alakban is írják (1. KOVÁCS, Ind. és EtSz.), és a csal ige
régi csol alakjából is lehetséges egy Csoló «>•> Csolló írva Chollo,
mégis azt hiszem, hogy a fent közölt szn. a. m. 'holló5, s a
köznévnek tn.-i alkalmazása ez adat. A holló szó eredetére vö.
osztj. z°lfy> Zülfy> v o o - XÚlaZi 1- SZINNYEI, NyH. 5 139.
-hoz ~ -höz: A XIII. sz. első harmadából, H B . : ozchuz
értsd : 'ahhoz', más adatok /i-val: H B . : uromchuz értsd : a r u n k 
hoz5; KTSz.: huziad 'hozzád', uo. aniahuz, asunahuz, leanhuz,
iegusehuz; EhrC. 10.: ew labayhuz, uo. 155.: varashuz. A -hoz
eredetére vö. osztj. yóza c-hoz5, 1. SZINNYEI, NyH. 5 131.
„2.

Jövevényszavak.

haraszt. 1231-ből OklSz. : «Prima méta incipit sub Narduncharasta». Más adatok fo-val, 1. OklSz. — Szláv eredetű szó,
vö. szerb hrast (alakv. rdst) 'quercus, eiche' VUK 3 ; kaj-horv.
hi'ást (alakv.: hrast JAMBR., BE:LLOSZT. quercus a) ua.; szlov. hrást
ua. PLET. ; bolg. hrast 'busch, strauch' WEIGAND-DOB. ; cseh
chvarst, chrast 'gebüsch, gestráuch' GEBAUER, Slov.; tót chrastf
ua., 1. BERN. EtWb. 408.

Heidreh. A XIII. sz. elejéről VR.: 182. §: «de villa Cheydreh)). KARÁCSONYI-BOROVSZKY, Regestrum Varadiense 196. lap
ján megjegyzi, hogy «serius Hedruh, penes municipium Szatmári).
Minthogy a magy. Hedri, Hedrehely, Héderfája, Hédeivár helyek
neveit, a melyekben Hedruh személynév van, egyetlen-egyszer
sem írják az emlékek az első szótagban ei-vel (1. alább Hedre
szónál), KARÁCSONYI-BOROVSZKY megjegyzése aligha helyes. —
A Cheydreh hn. szn.-bői, 1. Heidereh KOVÁCS, Ind. és alább
Heidreh a. A szn. német eredetű s szerintem a Heinrich >
Heindrich mása. Máskép FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 2 720,
1255. Minderről 1. Hedre, Heidreh a.
Herczeg személynévben: 1215-ből VR. 180. §: «Bilotis
Cherceg et Petro». A szn. előkerül a VR.-ban még kétszer Her
ceg alakban, vö. 142, 340. §. Más emlékekben is többször van
meg e név, vö. 1201-ből MNyv. X. 81. és OklSz. herceg és
hörcsök a.: Herchec, Herceg, Hercheg. Az OklSz. azt tartja, hogy
ez adatok herceg-nek is, meg hörcsög-nek is magyarázhatók. Én
azon az alapon, hogy a fej érmegyei Hörcsök puszta nevének
régi írott alakjai Herchuk, Hwrchuk, Hewrchek (1. CSÁNKI, III.
331. olv. Hercsük, Hürcsük, Hörcsek), másrészt a hörcsök(g)
köznévnek legrégibb alakjai csak w-vel *hurchuk (olv. hürcsük)-nek
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lehetnek írva (vö. < szerb hrcak, rcak c hamster, cricetus fruinentarius' VÜK 8 , szlov. hfcsk ua. PLET., tót chrcek ua. BERNOL.,
BERN. EtWb. 412.), azt tartom, hogy a fenti szn. csakis a magy.
herceg köznévvel lehet azonos. A herceg német jövevény, vö.
ófn. herizogo, kfn. herzogo "herzog', eredetileg a. m. h e e r f ü h r e r , 1. MNy. XII. 311. és KLUGE, EtWb. 8 — Hasonló
szn.-re vö. VE. 44. § «quidam potens nomine Voiauoda, iio.
304. § : Cum Voiouoda comes de Doboka» s ez < szláv vojevoda
c
heerführer\
horvát. A VR. 108. §-ban ezt olvassuk: «de villa Chroath».
Minthogy e falu a mai Oláh-Horváti (Szilágy m. KARÁCSONYIBOROVSZKY, VR. és CSÁNKI I. 556), a VR. helye vagy «villa
Chroatha(o)rum», vagy pedig «villa Churuath» (vö. VR. 260. § :
«de villa Huruat* = m a Kraszna-Horvát, 1. KARÁCSONYI-BOROVSZKY,
VR. és CSÁNKI I. 583) helyett való iráshiba. Az előbbi esetben a
eh jegy a. m. k hang, az utóbbiban pedig a mai h hang előzője.
A magy. horvát szó szláv eredetű, vö. szerb-horv. hrváti (többes
nom.), hrvat, hrvatin (egyes nom.) 'horvát 5 , 1. MIKL. EtWb.
91. és VÜK 3 , IVBR.

3. I s m e r e t l e n

eredetű

t u l a j d o n n e v e k és s z a v a k .

havas. 1231/1397-ből: «Incipit a monte qui Guthonchowosa dicitur» OklSz. (Szatmár m.-ben; kétségtelen, hogy a
mai szatmár—mármaros-m.-i Gutin hegy, 1. LIPSZKY, Rep.).
A hó cnix5: havas 'nivosus5 > cnivus5 szó eredete ismeretlen; meg
fejtési kísérlet: BUDENZ, MUSZ.; MUNKÁCSI, ÁKE.
hazug. 1095/XIII. sz.-ból személynévben, OklSz.: Chozug
(idézi KOVÁCS, Ind. is). Más adatok /i-val, vö. Hozug OklSz.,
/i-val és továbbképezve: Hozuga vö. VR. 324. § és OlkSz.
hacuka a.; Hazugd helynévben CSÁNKI III. 59. — A szó erede
téről megfejtési kísérletet 1. MUNKÁCSI, ÁKE.
hegy. 1086/XIII. sz.-ból: «Inde ad culmen uadit quod
uocatur chigistu (1. OklSz., a hol 1095 évszámmal van az adat
jelölve, de vö. Pannonh. szent Benedek r. tört. VIII. 267.). Mai
nyelven a helynek Hegyesd volna a neve, s ilyen helységünk
ma kettő is van: Zala m., Somogy m. ,1. LIPSZKY. Rep., CSÁNKI
III.. 10. A helynév régen Hegesd-nek írva is előfordul, 1. OklSz.
is. A hegy szó eredete ismeretlen, hibásan BUDENZ, MUSz.
Hetmény, falu Nyitra megyében; első adat 1113-ból: In
Chetmich (1. PEJÉRPATAKY, Kálmán király oklevelei 57., 67.),
később Hetmeh uo. A helynév eredete ismeretlen. TAGÁNYI
(Nyitramegyei Közlöny VII. 5f. szám) azt hiszi, hogy a hét
szóval függ össze, de ezt se alaktanilag, se hangtanilag nem
bizonyítja.

338

MELICH JÁNOS.

híd. XIV—XV. sz. határáról, Beszt. Szj. 227.: «pons —
chyd» (FiNÁLTnál thyd «-o chyd?, de vö. SÁGI ISTVÁN, NyK. XXVII.
113.). A többi adat h-val írva, 1. OklSz. A szó eredete nincs
tisztázva, 1. MUNKÁCSI, AKE., BUDENZ, M U S Z .
Himód. 1001/XII. sz.-ból Szent István király pannonhalmi
alapító levele záradékában: Chimudi, helynév. Későbbi ada
tok : Himudi, Hi(y)mud. Ez a hely Győr megyében van s azo
nos a mai Nyalka faluval, 1. a Pannonhalmi szent Benedek-rend
tört. I. köt. index és CSÁNKI III. 549., 553. A régi győrmegyei
Himud < Himudi < Chimudi és a mai sopronmegyei Himód,
régebbi Himod (1. CSÁNKI III. 610.) azonos eredetű szó. Igen
valószínű, hogy e hn. előbbi szn.-bői való, s a szn. kicsinyítő
-d- képzős származéka a régi magy. mélyhangú Hem ~ Him
(vö.

VB.

141.

§, CSÁNKI

I. 208.,

II.

756.,

III.

61.,

233.)

szn.-

nek. A személynév eredete nincs tisztázva.
hinni. 1220-ból VR. 108. §: «per pristaldum nomine Numchiz» értsd: 'Nemhisz5, mai nyelven a. m. 'Nem-hiszel'. Máskor
a név h-val, vö. VB. 13. § : «per pristaldum Numhizv. A szn. alak
jára vö. a régi m. Numwog ~ Numuogi ~ Numuögv (NyK, XXXIV.
410., OklSz., GOMBOCZ, MNy. XI. 148.) szn.-et. A VB. 367. § :
Chiz szn.-ét olv. Csiz s vö. a mai Csiz hn.-vel, 1. CSÁNKI I. 132.
A hinni ige eredete ismeretlen, megfejtési kísérlet BUDENZ, MUSZ.,
WICHMANN, FÜF.

XI.

207.,

SETÁLÁ, FUF.

XIV.

168.

Hisze. 1219-ből VB. 42. § : «Joubagiones de Bekves Bus,
Chysce, Paul». Máskor a tulajdonnév h-val, vö. VR. 107.,
275. § : Hisce, uo. 361. § : Hysce (ragozva a latinban acc.-a
Hyscem 1. VB. 87., 254. §). Nem tartom lehetetlennek, hogy e
szn. a. m. Hisz azaz 'hiszel5.
horh. 1095/XIIL sz.-ból OklSz.: «ad caput uoraginis quod
dicitur churchu feu»; 1234-ből OklSz.: «Ad caput voraginis quod
dicitur Churhufeu*. A horh (1. MTSz., OklSz.) szó eredete isme
retlen.
hü: hív. A XIV—XV. sz. határáról KSzój. : «fidelis—Chyiv».
Más adatok mind h-val, vö. 1219-ből VB. 45. §: Numhium
(lat. accus.), 1240 k. OklSz.: Numhyv és NySz. — A szó két
ségtelenül a hisz: hinni ige származéka, vö. KRÁUTER, MNy.
IX.

74;

BUDENZ, M U S Z .

hüvely. A XIV—XV. sz. határáról KSzój.: «Vagina —
Chyweh. — Más adatok mind h-val, 1. OklSz., NySz.
A szókezdő eh-: mai h-ra, egyelőre több példát nem tudok.
Az OklSz.-ban hála a. közölt Chala szn. szerintem Csalónak
olvasandó. Hogy a homoki 1055-ből «fekete kumuc», 1. NyK.
XXV, 136, OklSz.; kankalék «•>> hankalék MTSz., kumni *-•» hunyni
MTsz. egymáshoz hogyan viszonylanak, egyelőre nem tudjuk.
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B) Szó belseje.
a) Magánhangzóközi
1. E r e d e t i

helyzet.

szavak.

éh ragozott alakban. A XVI. sz. elejéről JordC. 31 : Ty
echotokat ffel ewegzeetók. Azt hiszem, hogy az itt közölt echótokát vagy a kiadás sajtóhibája, vagy pedig az eredeti lapsus
calamija. A JordC.-ben ugyanis az éh ~ jonh ccor, lumbi 5 szó
eeh-iaék van írva, vö. JordC. 391 az cethhalnak eehaban, uo.
712 az hw eehanak, uo. 810 ennen attyanak eehaban, 1. NySz.
Az éh ~ jonh eeh alakban írva fordul elő az ErdyC.-ben is
(1. NyE. XXXI. 95.), a mely. a JordC.-szel szorosan összefügg.
Jóllehet a jönh ~ éh olyan szó, a melyben szerintem egykor
•eh- volt a -h- helyén (eredetéről 1. SZINNYEI, NyH. 5 54.), mind
azonáltal a JordC.-beli echotokat nem ennek az emléke, hanem
minden valószínűség szerint toll- vagy sajtóhiba.
lapú. Bégibb alakja lopuh (vö. OklSz. Lopuhtu 'Lapujtő'),
s ez még régebben Hopuch. Ismeretes dolog, hogy a tővégi
rövid magánhangzók korában minden rag és képző a rövid
tővégi hangzós alakhoz járult. A míg van *binü c bun\ *részi >
*részé crész5, addig pl. a tárgyeset binüt (1. KT. bynut), részét >
részét (1. HB. rezet és más emlékben is). Ilyen tővégi magánhangzós alakokból valók a következő tárgyesetek: VE. 241. § :
« . . . castrenses Bichorienses . . . impecierunt . . . Bulsuhut . . .
Tadeusut . . . » A Bulsuhut, Tadeusut egykori magy. nominativusa *Bulsuhu, *Tadeusu, később Bulsuh (1. részletesen MNyv.
IX. 326.), Tadeus (1. MNyv. X. 152.). Az erő szó egykor *erüh<
*erühü volt, ebből hn.-ben van Erühüd származék, 1. MNyv.
X. 178. A lapú < lopuh < Hopuch szónak is egykor Hopuchu
volt a teljes töve, s ebből az -s-képzős származék: lopuchus,
a mely egy 1285-i oklevélben elő is fordul, vö. OklSz., NyK.
XXV. 159.: «Cadit L o j m c / w s t a u a r a » (vö. KOVÁCS, Ind. Lopttcftostauara, 1257-ből). Később a név Lopuhus ~ Lapuhus, 1.
OklSz., NyK. XXV, 159, KOVÁCS Ind. így magyarázom Kigyós régi
Kigouis alakját is (1. OklSz.). A lapú szót a tudósok egy része
szláv jövevényszónak tartja (vö. ASBÓTH, Szláv szók a magy.-ban
49—51., NyK. XXIV. 7 1 ; SZAMOTA, NyK. XXV. 159. ; < szláv
lopuchh BERN. EtWb. 733.), míg egy másik része eredeti szónak
(vö. MUNKÁCSI, NyK. XVII. 80., XXIII. 432., XXV. 271.).
Nézetünk szerint a lapú a magy.-ból kifogástalanul megmagya
rázható, szerintünk -ó «v -ú < -uch képzős deminutivum s egybe
függ a lapác, lapály, lapít, láp stb. szavakkal.
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mehet vala. A XV. sz. első harmadából, EhrC. 7 3 : nem
mechettuala, 1. a -hat ~ -het képzőnél.
szabadít. A XIII. sz. első harmadából, H B . : Es zoboducha
wt urdung ildetuitvl; 1. az -ít képzőnél.
Zuhogó. 1302-ből: «peruenit ad fmuium Zuehugo nominatum» ; 1. MNyv. X. 429. A NySz. szerint e folyót Ung megyében
kell keresni. Más adatok -A-val, 1. NySz. Az ige és a belőle
alakult igenév nyilván hangutánzó szó.

2. Jövevényszavak.
Ábrahám. A XV. sz. közepéről BécsiC. 102.: Abrachamnac,
uo. 129. Abrachamot; MünchC. 15., 149., 150.: abracham fia...
Abracham (négyszer) . . . abracham; uo. 18., 55., 97., 109., 110.:
a(A)brachamnak;
uo. 18., 149.: Abrachamot; uo. 15.: Abrachamtol; uo. 27.: Abrachammal; uo. 114: Abrachame; Serm.
Dom. II. 12.: ty áthatok Abracham; uo. 13.: Abracham lenne.
Máskor a név: Ábrahám >Ábrahám (írva Ábrahám, vö. 1079-—•
1080-ból NyK. XXXIV. 136.; más időkből: VB. 45. §, KOVÁCS,
Ind., CSÁNKI I. 509., LIPSZKY, Bep.) | Abraám > Abraam (írva
Abraam vö. HB., VE. 291. §, NyK. XXXIV. 136., CSÁNKI I. 509.,
III. 26., KOVÁCS, Ind.) | Abraán> Abraán (írva Abraan CSÁNKI
III. 26.) | Ábrám > Ábrám (írva Abram, vö. NyK. XXXIV. 135.,
VB. 47., 242., 375. §, CSÁNKI I. 165., 508., III. 26. stb.) | Ábrán <

Ábrán (írva Abran CSÁNKI I. 509., III. 26.) \ Abrány > Ábrány
vö. LIPSZKY, Bep., NyK. XXXIV. 133. A hazai lat.-ban Abraam,
Ábrahám a név, de előfordul a Serm. Dom. II. 12., 13. Abracham is
(vö. Abracham páter vester . . . antequam Abracham fieret). A név
zsidónév, a magyarba azonban az egyházi latinból jött át.
Betlehem. A XV. század közepéről MünchC. 16.: Judeanac
bethlechemeben (kétszer), bethlechem, betlechembe, uo. 110.: betlechemnec, uo. 111.: betlechemiglen, uo. 185.: bethlechemnec. Más
bibliafordításban és egyéb emlékben Betlehem (vö. JordC. 358.),
Betleem (vö. DöbrC. 279.; 1. EtSz.). Hely- és ebből keletkezett
szn.-einkben ezek az alakok vannak: Betlehem (vö. LIPSZKY,
Bep.), Bethleem, Betleem (vö. KOVÁCS, Ind., CSÁNKI I. 343.),
Bethlem, Betlem (vö. VB. 356. §, CSÁNKI I. 256, KOVÁCS, Ind.),
Bethlen, Betlen (vö. CSÁNKI I. 256., 343., LIPSZKY, Bep.). A magy.
név az egyh. lat. Betlehem-hői.
Bihar. A XI—XIII. sz. első negyedéig: Bichor, Bychor,
Bichar, latinosított melléknév: bicharensis, bichorensis, bichariensis, 1. az adatokat EtSz. Az első /i-val írott adatok a XII—
XIII. sz. határáról, 1. EtSz., KOVÁCS, Ind., CSÁNKI I. 597. A név
először szn., ebből hn. (vö. KOVÁCS, Ind., EtSz.). Az EtSz. sze
rint talán szláv eredetű szn., vö. cseh Bychofi, ó-szerb Bichorb.
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Csehi. A Csehi nevű helységek (1. LIPSZKY, Eep.) vagy Cseh
szn.-ből vették nevezetüket (vö. KOVÁCS, I n d . Chech és Cheh a.,
OklSz. 1 3 5 9 : Petro dicto Cheh, u o . 1 3 6 8 : J o h a n n e m dictum Cheh,
1398: Emerico dicto Cheh stb.) vagy pedig o n n a n , hogy a hely
alapítói csehnyelvű lakosok voltak (vö. hazai cseh telepekre az
Á r p á d - k o r b a n : V E . 3 6 7 . § : «dixerunt se esse liberos et filios
hospitis Boemorum» ; LASZOWSZKI, Codex T u r o p . I, 5 : 1228-ból:
«terra W l c c u m Boyemorum terra . . .»; u o . I, 1 3 : 1257-ből:
«térre populorum, qui d i c u n t u r Chechy»). A m a i Csehi helysé
gek régen Cseh néven is szerepelnek, m í g a m a i Cseh nevűek
(vö. ebben Szilágycseh)
régen Csehi néven is (1. CSÁNKI I. 549.)
előfordulnak. É p ezért itt mind a Csehi, m i n d pedig a Cseh tulaj
donnév szóvégi -c/i-val írt változatait összegyűjtöttem s itt a d o m :
a) Csechi a XI—XIV. sz.-ból, vö. 1093-ból, 1310-ből:
Chechy

h n . KOVÁCS, I n d . , CSÁNKI I. 5 9 . ; 1 2 5 5 - b ő l :

KOVÁCS, I n d . — Alakváltozatok:
OklSz.,

578.,
Csei

KOVÁCS,

Ind,

Csehi

(írva

Cheehy

Chehy,

szn.

Chehi vö.

CSÁNKI I. 59., 549., 605., I I . 477.,

577.,

597., 7 4 1 . , I I I . 4 2 . ) ; Csehü (írva Chehw CSÁNKI I I I . 4 2 . ) ;
(vö. Chey CSÁNKI I I . 5 7 8 . , I I I . 2 2 5 . , 4 9 7 . ; Fehewchey

CSÁNKI I I I . 4 9 7 . ,

Kalman

Kirsűychey

CSÁNKI I I . 5 7 8 . ; ez í r o t t

alak azonban olvasható csei-nek is, s ezért 1. alább is) ;
b) Cseh a XIII—XIV." sz.-ból, vö. 1 2 i 7 - , 1347-ből:

Chech

h n . KOVÁCS, I n d . , CSÁNKI I I . 7 4 1 ; 1 4 7 4 - b ő l : Ksümanchech
CSÁNKI
I I . 5 7 8 . ; 1295-, 1 3 6 3 - b ó l : Chech szn. KOVÁCS, I n d . A CSÁNKI

II. 597., I I I . 4 2 . lapon közölt Cheeh t a l á n az eredetiek írás
hibája Chech helyett. — Alakváltozatok: Cseh (írva Cheh h n . ,
szn.

OklSz.,

CSÁNKI I.

549.,

I n d . ) ; Cse <^> Csé vö. Csettelke
B i h a r m. LIPSZKY,

Eep,

LIPSZKY, E e p . (írva Chekut

II. 577.,

578.,

I I I . 42.,

KOVÁCS,

Kolozs m. LIPSZKY, E e p . , Csételek

CSÁNKI I. 606.,

Csékút

Veszprém

m.

is, CSÁNKI I I I . 225.), Cse' (írva Chee

CSÁNKI I I I . 2 2 5 . m a Csehi), Csefalu
CSÁNKI I I I . 4 1 . , Csetelke
Kolozs m .

CSÁNKI I I . 477.,
CSÁNKI V. 3 4 3 . ;

Csefelde
Cséü>

Csév ~-»Cső v ö . Csehi Veszprém m . régen Chew is, 1. CSÁNKI
III. 2 2 5 , Csékút Veszprém m. régen Chehkut,
Cheukut ~ Chewkuth is CSÁNKI I I I . 2 2 5 . , Csételek B i h a r m . régen
Csehtelek
LIPSZKY, E e p . , Chewthelek

~-> Cheythelwk

CSÁNKI I. 606.,

Csővár

Nógrád m . régen Chew is CSÁNKI I. 8 9 . , 96.- A Cseh t n . ez
alakváltozatára vö. ErdyC. 3 9 5 — 3 9 9 : yeweenek ky Chew orzagbol . . . Azonközbe yteenek be az Chewk . . . chew orzagot . . .
Chew urakkal . . . Chew orzag» ; Csei vö. Csételek B i h a r m .
régen Chey thelwk is CSÁNKI I. 606., KARÁCSONYI, A m. nemz. tört.
joga 1 5 4 ; m á s idevaló példákat 1. Csehi a. feljebb. H a egy szó
végi ch>h
összetétel vagy képzés folytán t <-*•* cZ-vel egybekerült,
-jt keletkezhetett belőle (1. a Csejtelek, mezejtelen,
Lapujtő pél
dákat). A Cseh kicsinyítése Cseht «v Csehd, a melyből Csejt <^»
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Csejd válhat, vö. Cheyd hn., szn. KOVÁCS, Ind., Chehth CSÁNKI
I. 649. A magy. cseh 'bohemus' és Cseh, Csehi szn., hn. a cseh
nyelvi cech 'bohemus', Cech 'nom. proprium' (1. GEBAUER, Slov.
hist. staroc.) átvétele.
Mihály. 1135-ből: Homo cond. Michal, 1152-ből: Michal,
1198-ból: Predium Michal (L NyK. XXXIV. 137.); XIII. sz.
eleje VE. 29. § : Michal, uo. 77. § : Michal . . . Supradictus
Michal; a XV. sz. első harmadából EhrC. 40.: zent mychal
arhangyalnak; a XV. sz. közepéről BécsiC. 159: ime Michal eg
az élő fédélméc kőzzöl. Később Myhal, Mihal, 1. KOVÁCS, Ind.,
NyK. XXXIV. 137. és Szent-Mihály hn.-eket. A m. Mihályt két ok
miatt nem származtatom a latinból; a lat. Michael-nek az egyh.
lat.-ból nem ismerjük egy lat. Michal alakv.-át; a VR. 350. §-ában
előforduló ilyen alak nyilván sajtóhiba («in festő sancti Michalisi)
e h. Michaelis). Az egyh. lat. ch-t nálunk a XI—XIII. sz.-ban
általában k-nak ejtették (vö. arkangyal EtSz., Zakariás stb.).
Nyilván ez volt az ejtés a Michael szóban is. Ez okok alapján
azt tartom, hogy a m. Michal > Mihál > Mihály talán szláv:
cseh-tót eredetű, vö. ó-cseh Michal GEBAUER, Slov. staroc.
Tihany. 1055-ből: in loco tichon, Vita S. Ger.: Tychonicum 1. NyK. XXXIV. 137. és vö. Tychon, Tychoniensis, KOVÁCS,
Ind. A c/i-val írott alakra mutatnak az emlékek Tikon- átírásai is,
1. KOVÁCS, Ind., CSÁNKI III. 17. A hn. előbbi szn.-bői (vö. Tichon
szn. 1211-ből, KOVÁCS, Ind.) E szn. szerintem szláv Tichon átvé
tele, a melyről 1. MNyv. X. 104., MELICH, Szláv jöv. Is, index.
Szuha több felsőmagyarországi patak és falu neve, 1.
LIPSZKY, Rep. -— 1299-ből: Zucha, 1. KOVÁCS, Ind., Árpádkori új okmtár X. 341.: «in fíuuium Zwcha . . . . Zwha».
Később a név Zuha, Zoha alakban sokszor előfordul, 1. CSÁNKI
I. 72., 147., KOVÁCS, Ind. A tn. < tót Suchá és ez tót suchy, -á
'száraz, aszú'. Víz- és helynevekben a t. Suchá azonos a ném.
Dürrbach (vö. Szuha = Dürnbach, város, Pozsony m. LIPSZKY,
Rep.), magy. Aszó, Aszód, Szárazpatak tn.-ekkel.
3. I s m e r e t l e n

eredetűek.

Bács. 1135-ből: «Paulo palatino et comite bachasiensi*
(1. NyK. XXXIV. 134.), olv. Bachás-. Később Baás (vö. 1177
tájáról; «comes baasiensis», 1. NyK. i. h.), Baács (vö. Baach
hn. és szn., KOVÁCS, Ind.; comes de Baach VR. 129. §; comitis
de Baach VR. 126. §; comitis baaciensis, comite baachiensi,
1. NyK. i. h.); Bácsu (vö. comite de Bachu VR. 326. §); a mai
Bács alak a XII. sz. vége—XIII. sz. eleje óta (vö. KOVÁCS, Ind.,
CSÁNKI

II.

136.,

NyK.

i. h.,

VR.

125.,

127.,

131.,

338., 346., 347., 351., 356. §.). A lat. emlékekből egy

133.,

337.,

*Bahás~
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*Bahács alaknak megfelelő írott alakot nem tudok kimutatni,
de ilyennek kell lenni. A -eh- értékére fontos, hogy Bachás >
*Bachács > Bács neve a XII. sz.-ban görög betűvel KiNNAMOsnál
na-ráxCiov alakban van írva, vö. NyK. XXXIV. 134., EtSz.
Csaholcz. A XV. sz.-ból: Csachócz (írva Chachoch, 1. CSÁNKI
I. 472.). Más adatokban h-val, vö. Chahowcz, Chaholcz, 1. CSÁNKI
i. h., MNyv. XI. 455. E szatmármegyei helynévről 1. EtSz.
mohus. c mohó'. A XIV—XV. sz. határáról, KSzój.: «gulosus—Mochusf. Más adatok fe-val, 1. NySz. Eredete ismeretlen;
nem

helyesen: BUDENZ, M U S Z . ; MUNKÁCSI,

ÁKE.

nehéz. A XV. sz. első harmadából EhrC. 39.: Ez felewl
mondót vrnak varat nagy nechezseguel lewlek meg. Más emlé
kekben a szó mindenkor /i-val van írva. Van néz összevont
alakja is, vö. pl. ÉrdyC. 111. nezkos 'nehézkes 5 . A szó eredete
ismeretlen, megfejtési kísérlet BUDENZ, M U S Z .
Tétény. A HFK. 873. lapja szerint van Tuchtum és Tuhtwm írott alak is. A ch-val jelzettet az idézett helyeken nem
találom. Egyébiránt a szó eredetileg háromtagú, vö. Tuhutum
(értsd Tühütüm) és 1. NyK. XXXIV. 133., 134., 136.
^ uhug. Ez a szó is először ch-va\, később /t-val van írva, vö.
1079—80-ból: Abracham uchuga, 1131—41: Homines libertos
quos wlgo vhvg uocant, 1135—1262—1565.: . . . homines . . . quos
Hungari Uhng [tollhiba Uhug h.] vocant, 1141—1161.: ü n u m
uhugi Tomas, 1282 kör.: üli captiui uheg nominantur, 1. ez ada
tokat NyK. XLII. 247. A szó hangzása is, eredete is ismeretlen.
A hangzóközi eh > /i-nál meg kell jegyeznem, hogy több
esetben a régi adatokban a eh ^ h helyén c-t, k-t találunk írva
(pl. Tiehon > Tihany:
többször Tykon-. 1. CSÁNKI III. 17.;
Bichor > Bihor : ANONYM. 19. § : De duce bycoriensy, VR. 23. §.:
comite Bicoriensi). Bégebben ezeket kétségtelen íráshibáknak
tartottam (1. NyK. XXXIV. 137., 138.). A hangzóközi eh > h
helyén írt k ~ c-re olyan kevés példát ismerek, hogy ma is
azt hiszem, hogy íráshibák. Más helyzetben levő ch>h:
k^c-re
azonban 1. megfelelő helyeket.
b) Mássalhangzóval

kapcsolatban.

a) -eh >-h-\- t :
1. E r e d e t i

szavak

és

képző.

iktat. A XIII. sz. első harmadából H B . : hug birsagnop
ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia
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ilezie wt. A kiemelt szót olv. jochtotnia (így ZOLNAI, Nyelveml.
63.. máskép: SIMONYI, Nyr. .IX. 149. jochtotnia, Magyar Nyelv 2
118. joktatnid, Ung. Spr. 109. joktatnid, SZINNYEI, NyK. XXVII.
385. joktatnid, Magyar Nyelv 9 72. joktatnid; MÉSZÖLY, MNyv.
VI. 442. jó/tot-; NySz. index: johtot-). A jochtot-ból részint
ihtat (vö. l£77-ből MNyv. X. 3 7 1 : yhtatasa, DöbrC. 108., 392.
ihtat-), részint iktat fejlődött (így már BUDENZ, MUSz., NySz.).
Hogy azonban a jochtot- > i&íaí-ban a -cht- ~ -kt-t hogyan kell
felfognunk, azt nehéz eldönteni. Én, a ki a magyar fokválta
kozást nem csak hogy bebizonyitottnak, de még bizonyítottnak
sem látom, természetesen nem csatlakozhatom ahhoz a magya
rázathoz, a melyet az iktat < ; ' >chtot-ról MÉSZÖLY MNyv. VI.
442. nyújtott. Lehet az iktat, melynek továbbfejlődött alakja
iptat (1. MNyv. XIII. 20.), egy jochtot-ből visszafejlődött alak is
(vö. az abaujm.-i Zsujta nevét, melynek alakjai Suchta, Suhtha
mellett Suktha is,. 1. CSÁNKI I. 221. és mind erről 1. alább is).
A jut- és a jochtot-nok is azonosnak kell lennie (így már
BUDENZ, MUSz. is\ A ch>h
zárt szótagban nyomtalanul eltűn
het nem csak szó végén (vö. ja, cse = juh, cseh, stb.), hanem
szóbelsei helyzetben is. így lehet egy jochtot > *johtot-bó\ *jotot
s szótaghatáreltolódással *jottot> juttat (vö. ihtat > yttat; gyoht>
gyot>gyut 'gyújt'; gyüht ~ gyöht > gyüt ~ gyöt gyűjt'; fűt ~ fujt
NySz,, MTSz.: fül; nyit, süt: nyílik, sül; sajtó vö. NySz., SchlSzj.
sahto, BesztSzj. zahtho és sató, sotó OklSz., NySz. MTSz.; sat ~
sott < ném. schacht OklSz.; sittvágó < ném. schicht OklSz.; Söjtör
Zala m., Süttör ~ Söjtör Sopron m., Síter Bihar és Szabolcs m.,
régen Sewther, Sühtür, Sehter, Sehther 1. CSÁNKI I. 525., 621.,
Ili. 101., 629.; Röjtök Sopron m. régen Rehtekh, Retthek, Rettekewr
CSÁNKI III. 627. stb. Talán ilyen a kettő, két is vö. f. kaksi, md.
kafta stb.; hasonló szellemben magyarázza -ht-: -tt- alakulást
MÉSZÖLY, MNyv. VI. 442. is, máskép HOEGEK, MNyv. VIII. 451.).
A jut- a,jocht(ot) > ikt(at)-tó\ korán elkülönült, mert már a HB.ben is jut (vö. HB. ivtua). A jut (s vele a iochtot- > ihtat) eredeti
magyar szó, vö. vog. ióyti fjut, megérkezik', osztj. ióySt- cjön,
érkezik', SZINNYEI, NyH. 3 146., BUDENZ, MUSz.
-ít képző. A mai -it igeképzővel ellátott igék valaha -oht ^
éht, még régebben -ucht ~ -ü(i)cht alakúak voltak (1. NyK. XL.
368., SZINNYEI, NyH.5 71., 79.). A képző tulajdonképen a -cht-,
míg a -eh előtti magánhangzó tővóg. A -cht-re ezek az adataink:
tanított. A XIV—XV. sz. határáról KSzój.: «doctus — Tanachtat)) ; /i-val írt adatok: tonohtuananac GyulGL, taneht-, tanohanak NySz. Az ige eredetére vö. cser. tundktem 'tanít, szoktat', md.
tonaftSms ua. SZINNYEI, NyH. 5 149. | szoboducha. A XIII. sz.
első harmadából HB.: Es zoboducha wt urdung ildetuitvl. A ehval írt felszólító kétségtelen bizonyíték, hogy az ige szoboducht-.
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A szoboducha, *szoboduch felszólító később 8zabadoha, szabadok.
A -G'A-val írt felszólító alakra utolsó adatok a XV. sz. közepéről,
vö. BécsiC. 79.: zabadochmeg, uo. 80.: zabadoehmég . . . zabadéchmég, uo. 150. : zabadoch meg, MünchC. 23. : de zabadoch
műnket gonoztol. A mint a cft-val hangzó felszólító alak a
szabadoch meg "szabadíts meg'-ben maradt meg legtovább, azon
képpen a későbbi /i-val hangzó felszólító is a szabadoh-h&n élt
legtovább. Ennek oka, hogy a Miatyánkban fordul elő, s az
imádságok nyelve régi alakokat sokáig megőriz, a mikor már a
köznyelvben és a népnyelvben az illető alakok régen nem élnek.
A szabadok a XVI. század közepén tűnik el végleg a magyar
nyelvből, vö. NyK. XL. 368. és NagyszC. 344., PeerC. 280.,
DebrC. 472., 482., SYLVESTER-HEGENDORF, Evdimenta 1527-ből
63. A -cht > -ht > -jt>-(í)t
képző eredeti magyar képző, a
melynek eh hangjáról 1. alább.
mezítelen. 1270/1311-böl OklSz.: ad vnum montem Mezechtelenhig; 1278/1570-ből: ad unum montem . . . Mezechtelenhig.
Később: mezehthelen, mezihtelen OklSz., NySz. A mezechtelen szót
így magyarázom: Ha egy c/i>/i-ra végződő szóhoz -t kezdetű
képző járult vagy í-kezdetű szóval ily eh > /i-végű szó össze
tételt alkotott, s ez új származék idővel elkülönült, a -cht>-ht
kapcsolatból -jt fejlődött.*) Ilyen esetek: Csejtelek ebből Csech(h)telek (1. feljebb Csehi a.); Lopuch > Lapuh + tű c tő' szóból
lett *Lopuchtű > Lo(a)puhtíí (1. CSÁNKI I. 102., ' OklSz.) > ma
Lapujtö falu Nógrád megyében (vö. Lapúpatak falu Kolozs m.-ben
CSÁNKI V. 373., LIPSZKY, Eep.); a só szónak régen *sach > sah
(vö. 1270 k.: via Sahuth MNyv. X. 428.) is volt az alakja,
ebből a -tolón > -talán képzővel lett *sach(h)tolon, B ebből a ma
is ismeretes sajtalan (NySz., OklSz.,MTsz.), sojtalan (MTsz.) 'só
talan'. A só-ból való sótalan újabb alakulás. így magyarázom
a régi mezechtelen-i is. Volt a magyarban valaha egy *mez- ige,
a melynek a vogulban mdsi '[ruhát] ölt, öltözik' felel meg
(1. BÜDENZ, MUSz. 622., SZINNYEI, NyH. 5 82). Ennek az igének
származéka mezech, mai mező 'féld, wiese, flur'. A mező föld
eredetileg az a föld, a mely cbe van fedve (fűvel v. egyéb
növénynyel)', a mezechtelen pedig az, a mely ckopár', a mely
'nincs befedve'. Mezechtelen hig = kopár hegy. Hogy az -o ~ -ó
képzőhöz a fosztó képző járulhat, arra vö. a mai Tetétlen régi
Tetevetlen nevét (1. OklSz.; a tető ellentéte). A mezítláb, meztelen,
meztélláb (NySz., MTsz.) szerintem újabb alakulás a régi mezech
telen > mezihtelen (1. NySz.) stb. különféle alakváltozataiból.
*) A régi oklevelek Chechto szava (1. CSÁNKI I. 680., Csecs-tó OklSz.)
egyelőre nincs megfejtve. Ma e hely Csesztó Csongrád in.-ben, ül. BácsBodrog m.-ben, 1. CSÁNKI i. h. .
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A mezechtelen-beli
82.;

mezech-ről részben hasonlóan SZINNYEI, NyH. 5

m á s k é p BUDENZ,

MUSZ.

Nyújtód:
falvak Háromszék m.-ben, LIPSZKY, Rep. —
1335-ből: Nachtoud, 1. KARÁCSONYI J M T u r u l IX. 95. íft~vel írott
alakot n e m tudok idézni (vö. 1508-ból: Andreas de
Nyoythodh
Nyelvemléktár XV. bev. X I . ; nvythody
Ivdith, nvythody
fráter
a n d r a s , SzékelyudvC. 102.); e tn. a Nyújtó (1. OklSz.) szn. deminutivuma, s a Nyújtó szn. azonos a nyújtó köznévvel, vö. nyhthow
c
nyujtó 5 BesztSzj., nuto u a . SchlSzj. A szó eredetére vö. votj.
nuitini
'kihúz, nyújt' SZINNYEI, NyH. 5 148. (részben BUDENZ,
MUSz. 4 2 5 . is). A szóban levő -jű- > -hí- > -ckt- eredetibb -U-,
1. NyK. X L . 369. és a bojtorján a.
2.

Jövevényszavak,

nevek.

Ajtony.
Ma kolozsmegyei helynév, régen volt azonban
hasonló nevű hely Arad és Krassó m.-ben is (1. MNyv. X. 425.).
A h n . eredetibb szn.-ből; e szn. legrégibb írott alakja Achtum
vö. Vita S. Ge.rardi 10. § (hétszer, 1. E t S z . ) ; később
Ohtum>
Ohtun>Ajtón
az alak, 1. az a d a t o k a t EtSz., MNyv. I X . 352.,
430., X. 4 2 5 . A név török eredetű szn., vö. a törökségben ilyen
szn.-eket: Altin, Altén MNyv. IX. 355 (recte: AltSn MNyv. X.
32.), Altan, Altun, Altun-Boga,
Altun-Tas,
Altun-Opa
MNyv. X.
342., Altunysa MNyv. X. 42., Altun (1285-ben egy magyarországi
k ú n e m b e r neve) MNyv. XI. 34. A magyar szó egy
*Altum>
Altun (1. ASBÓTH, Nytiid. IV., 288., V. 78.', GOMBOCZ, MNyv. X.
32., 341.), esetleg *Alt§m>*Alt§n
(1. GOMBOCZ, MNyv. X. 32.)
átvétele. A török t n . az c arany'-at jelentő őstör. *altun m á s a .
bojtorján.
A XV. sz.-ból való Casanate-gl. :
bachtoryan
(?bochtoryan MNyv. X I I . 260.), m á s k o r Bukturuyan,
buyturian
1. EtSz., boitorean MNyv. XI. 1 3 1 . stb. Török eredetű szó, vö.
tör. *baltyryan,
s 1. EtSz., GOMBOCZ, MNyv. X. 342. Az Ajtony
és bojtorján szóban levő -It- > -cht- > -ht- > -^í-ről ezúttal mel
lékes, vájjon független hangváltozás-e (vö. MELICH, MNyv. IX.
355 és bolt > bojt EtSz., foglaytatec
meg TelC. 139., sejdít ~
sajdít.~ régi nyelvben saldít NySz. stb.) vagy pedig analogikus
ú t o n keletkezett-e (1. SIMONYI, TMNy. I. 427., 434., HORGEE,
MNyv. VIII. 451). A bojtorján sem választható el e jelenségtől,
hibásan SIMONYI, Nyr. X L I I L 183.
Mahtelt. HARTVIK : Vita s. S t e p h a n i 24. § edidit ENDLICHER :
«comitissa uero q u e d a m nobilitatis eximie m a t r ó n a , comitis
Albi Udalrici socia, regis Wladizlai sororis filia, n o m i n e Machtildis . . . iam morti proxima fuit». Később a név
Mahtelt,
Mehthyld (1. MNyv. XL 423.), Mahtelte Nyr. XLV. 367. A XIV.
századon túl a d a t u n k nincs reá. A név a n é m . Mathilde,
osztr
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baj. Matildé (1. WERTNER M., Nyr. i. h. is) névvel azonos. Ennek
ófn. Mahtkűt ~ Mehtilda, kfn. Mechtilt, Mechthilt az alakja, s
összetétel az ófn. maht c macht' + hiltja, hilta 'kamp' szóból.
A ném. névből latinosítás Mathildis, 1. WEIGAND-HIRT, DWb. 5 ,
2
EÖRSTEMANN, Altd. Namenb. I. 1083.
Majtény. Pozsony- és szatmármegvei helységek neve, 1.
LIPSZKY, Rep. 1332—7-ből: Mochtin CSÁNKI I. 468., Turul IX.
95. Később Mahtyn 1. CSÁNKI i. h. Hazánkba bajor, tehát fel
német területről bevándorolt Mahtin nevű ember v. emberek
nevéből, 1. MNyv. II. 58. A név felnémet eredetű szn., vö.
ófeln. Mahtin (1064-ből szn., 1. FÖRSTEMANN, Altd. Namenb. I.2)
olv. Machtín; a szn. az ófném. mahti, maht 'macht' szóból való
szn. -ín kicsinyítő képzővel alkotott származéka. Az -ín kicsi
nyítő képző a XIII. sz.-ban osztr.-baj. területen már -ein, 1.
WEINHOLD, Bair-Gram. 242. §. Az egészre 1. MELICH, MNyv.
II. 58., IX. 354., XII. 231., 291.; teljesen hibásan SKULTÉTY J.,
Slovenské Pohlady 1916., 2. füz. Tétény ez.-ben.
Olbriht. A XIII. sz.-ból: Olbricht, régibb alak Albrecht,
KOVÁCS, Ind. (latinosítva Albrichtus uo.). Később Albreht ~
Olbreht KOVÁCS, Ind. Ma ennek a hangalaknak nincs magyar
nyelvi folytatója. Eredetére vö. ófn. Adalb(p)eraht {=adal cadel,
geschlecht' + beraht, peraht 'glánzend'), ebből rövidülés : Albrecht
~ Alprecht, 1. WEIGAND-HIRT, DWb. 5 adel a., KLUGE, EtWb. 8
•adel a. A magyar szó talán a latinból.
3. I s m e r e t l e n

eredetű

szavak.

Csejté, nyitramegyei helység. TAGÁNYI K. MNyv. IX. 431
idéz Chechte olv. Csechte alakot is; későbbi írott alak Chehte,
1. NyK. XXXIV. 132,., KOVÁCS, Ind. A névben levő
-cht->-ht->
-jt-re vö. mai tót Cachtice nevét (LIPSZKY, Rep.) s eredetéről

1. EtSz.
Dejte, nyitra- és pozsonym.-i község. TAGÁNYI K. MNyv.
IX. 431 idéz Dechte alakot is; minthogy a helynév németül
Dechtitz, tótul Dechtice (1. LIPSZKY, Eep.), bizonyos, hogy van
nak Dehte ~ Dehthe magyar alakok is. A név eredetét nem
tudom, de nem tartom valószínűnek, hogy a Dejtár névvel
(hn., Nógrád m., alakv., ? Dejtar LIPSZKY, Rep.) egy tőből való
származék lenne. A Dejtár ugyanis, melynek régebbi alakjai
Dehtar, Dehthar, ? Dahtar, ? Dehter, 1. NyK. XXXIV. 132., CSÁNKI
I. 92., KOVÁCS, Ind., talán cseh-tót dehtár ^ dehtár c therbrenner'
köznévből alakult *Dehtári helynév mása. Hazánkban is, Cseh
országban is vannak ilyen nevek. LIPSZKY Rep.-a szerint a liptómegyei Bertalanföldét, továbbá Vidaföldét tótul Déchtary (olv.
Oyechtári v. ? Gyechtari)-n&k hívják; GEBAUER, Slov. staroc. hist.
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és SZEDLÁCEK, Mist. slov. szerint Csehországban voltak Dehtari,
Dehtary, Dechtáre helyek. A helynév a cseh-tót dehet (másodlagos
alak dechet, 1. GEBAUER, i. m.) cther, kién' származéka (vö. or
degoVh ua. 1. BERN. EtWb. 182.). Ezzel a dehet ~ dechet szóval a
Dejte aligha függhet össze.
hejt ~ hit c stultus, töricht, albern' NySz. I. 1391. A XIV—
XV. sz. határáról, KSzój.: «stultus — hychtus» olv. hichtus. Más
adatok: hyht-, heit- stb. NySz., OklSz. Eredete ismeretlen. Alaktanilag is magyarázatra szorul; heit ~ hit melléknév, miért
akkor hichtus ? (vö. moh: mochus feljebb.)
horh. 1095/XIII. sz.-ból OklSz.: «ad caput uoraginis quod
dicitur churchufeii)), 1. a horh szót feljebb.
Palojta, három falu Hont megyében: 1265-ből Palochta,
1. Turul IX. 95., NyK. XXXIV. 133. Minthogy e falvak tót
neve Plachtince (1. LIPSZKY, Eep.), kétségtelen, hogy a Palojta <
*Palohta < Palochta. A név eredete ismeretlen, s nem valószínű,
hogy a tájnyelvi palajta (alakv. paléta Tsz. MTsz.) 'ponyva' szó
val függne össze. A tájnyelvi palajta ( > paléta) szláv jövevény
szó [vö. szerb-horv. plahta (alakv. pldhta BELLOSZT., JAMBR. szó
jegyzék és linteamen, linteum a.) 'tischtuch; bettuch' VUK, 3
c
IVBR. ; szlov. pldhta
die plache, eine grobe decke aus zwilch
oder tuch oder grober leinwand: pferde-, boden-, bettdecke,
bettuch, tischtuch' PLET. ; tót plachta 'bettuch; segél, vitorla;
ponyva' BERNOL. ; cseh plachta c leintuch, bettuch, segél' BANK ;
lengy. plachta c leintuch; segél, decke' LINDE; or. plachta csack
aus grober leinwand, busskleid, hárenes hemd; kopftuch ; weiberunterrock; wollentuch bei den weibern' PAWL., 1. MIKL. EtWb.].
Hogy mely szláv nyelvből való a magy. palajta, a mely csak
Dunántúl (Zala és Vas m., Göcsej, Balaton m.) járatos, nehéz
eldönteni. A jelentés Cponyva') tót átvétel mellett szól, azonban
a földrajzi elterjedés e feltevést nem támogatja. A hn. és a
névszó tehát nem lehet azonos eredetű.
rejtő. A XIV-—XV. sz. határáról, KSzój.: «Bracile—Rychtew».
Más adat BesztSzj. : «brachale-m/í/ígw;». Eredeti magyar szó lesz.
Mindeddig azonban nincs kellően tisztázva se eredete, se alakja.
Rojt, falu Bihar m.-ben. A XIV. sz.-ból Ruchd, Rahd
1. CSÁNKI I.

621.

Zsujta, falu Abauj m.-ben: 1404-ből: Suchta CSÁNKI I.
221 (cht-Ye mutat a kt-, cí-vel irott alak is, vö. Swktha CSÁNKI
i. h., Sucta VE. 5. §). Később Suhtha CSÁNKI i. h. (ma Zsujta).
Két dolgot kell még a -jt-, régibb -ht- < -cht-Ye meg
jegyeznem :
Ha magyar szövegben ilyeneket találunk: «három rőf
schlecht atlaczot» (a XVII. sz.-ból, NySz. slejt alatt); «az Schacht-
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ban . . . Schachtnak . . . stb.» (1643-ból OklSz. sakt a.), akkor
ezek az illető szövegben idegen helyesírással írt, az író által az
átadó nyelvből jól ismert idegen szavak (fremdwort). Olyanok,
mintha valaki magyar szövegben génié, parfümé stb.-t ír.
A schlecht, schacht szavak tehát tárgyalásunkba nem vonha
tók bele.
A mai magy. -jí-nek, a mennyiben a XVI. század-előttről a
vele hangzó szó kimutatható, úgy látszik, minden esetben -Mi
féléi meg (vö. pl. Dejtár 1. feljebb, rajtunk: KT. rohtonc, Böjtök
Sopron m.: Buhtuk CSÁNKI IIL 627., Sajtár : sahthar BesztSzj.,
sajtó : zahtho BesztSzj., Söjtör Zala m., Síter Bihar és Szabolcs m . :
Suhtur, Sehter stb. CSÁNKI I. 525., 621., III. 629. stb.). A -ht-t
megelőző -cht-t sok esetben nem tudjuk kimutatni emlékeinkből,
e helyett néha -ct- ~ -kt-t találunk. Ilyen példák:
Bojt, falu Bihar m.-ben. A XIII. sz. elejéről VR. 287. § :
de villa Boctu, uo. 172. § de villa Boct; 1452-ből Bohih
CSÁNKI I. 604. A VB. 316. § «de villa BozU adata helyesen talán
«de villa Bohtn (a z recte ^-ra vö. KARÁCSONYI-BOROVSZKY, Reg.
Varad. 155. 1.; hasonló esetre a mai borsodmegyei Balajt,
1446-ban Balahth, 1382-ben Balazth o: Balahth CSÁNKI I.
168.). A hn. szn.-ből (vö. Boht, KOVÁCS, Ind.), a melynek régibb
alakja talán w-val hangzott (vö. Buctu VR. 291. §).
Várajt. A régi Zaráhd, ma Békés megyében Gyula határában
puszta (1. KARÁCSONYI, Turul IX. 95.). E puszta nevét 1326-ban
Waruhth, 1230-ban Varoct alakban írják, 1. CSÁNKI I. 747.
Zsujta, falu Abauj-Torna m.-ben. E falu nevét a VR. 5. §
Sucta, egy 1463. oki. Swktha alakban írja. Máskor a név Suchta,
Suhiha CSÁNKI I. 221. és 1. feljebb.
Az ilyen cí-vel (cht helyén) írott alakokról régebben azt
hittem, hogy írás- vagy sajtóhibák. Ma ezekben inkább hang
zást keresek (így már KARÁCSONYI, Turul IX. 95.), melyről rész
ben 1. az iktat-nál, továbbá alább is (asszony, -c/m-nél és szó
vége tárgyalásánál).
P) -eh > -h + mássalhangzó (t-n kivül):
1.

Jövevényszó.

asszony. A XIII. sz. első harmadából, HB.: achscin. Későbbi
alakok: ohszin-, ahszin, aszún stb., 1. EtSz. Iráni eredetű, vö.
oszét a/sin, á/sin 'gebieterin, hausfrau', 1. EtSz. A szó fejlődése
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.

24
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szerintem nagy vonásokban ez : magy. achszin > ochszin > a{p)chszun >• ohszin «>J ohszun> ahszin ~ ahszun, ebből, minthogy a /&
szótagzáró helyzetben van aszin «vi aszún, ebből magyarnyelvi
nyúlással asszun > asszon(y). Az ss.z es alakból analogikus úton
ajszon ~ aszjon. A -chsz- kapcsolatban levő c/i hangértékére
fontos, hogy egy oklevelünk a lat. #-szel irja a szót vö. 1268,'
1347 oxunteluke OklSz., a mi átírva máskép ochsun-, ochzun-,
oczun-nak felel meg. A eh értékére ez x-szel való írás fontos
(vö. ném. wechsel ejtést és SzD. 2 243. vekszel; vekszli).
T) -ny ~\- ch~> h:
1. E r e d e t i

szavak.

A nem képzés, ragozás folytán keletkezett szóközépi -nyh~ ~nh- ~ -mh-vol hangzó szavak, a mennyiben a XVI. századelőttről is kimutathatók, eredetibb -hny- ~ -hn- ~ -/im-ből kelet
keztek (vö. enyhít > ehnyit NyK. XXXIV. 133., NySz. és talán
a jonh: éh, 1. NyK. XXXV. 478., ez utóbbi helyen más példák
is). Ezekben a h nyilván régibb -ch-hól való, ilyen ch-YSÜ írt
adatunk azonban egyelőre nincsen.
2.

Jövevényszavak.

dunyha. 1599-ből: duchna NySz. Alakváltozatok: duhna
OklSz., NySz., MA.3 m., PP. m.; ? duhina vö. NySz. duhyna (egy adat,
lehetséges, hogy íráshiba duhnya h.); dunha MA.3 m., PP. m.,
PP. culcitra a.; donha BEENOL. duchna a.; dunna OklSz., JANCSOVICS duchna a.; dunnya vö. BERNOL. duchna, duchenka a.
dunnyátska; donyha NySz., MTsz. Szláv eredetű szó, eredetére
fontosak a következők: A magyarban első adat 1458-ból való,
1. OklSz. A külömböző alakváltozatok fejlődése ez: legrégibb
alak duchna, ebből duhna, ez utóbbiból részint duhnya ( > dunyha
> donyha «•»» dunnya), részint dunha (> donha ~ dunna). Az ny
tehát w-ból -na > -nya szóvégben magyar fejlődés. Az átvétel
vagy a csehből, vagy a tótból történt, vö. tót duchna c dunyha,
federbett, deckbett, oberbett' BERNOL , cseh duchna 7ederbett,
deckbett, oberbett' JUNGM., BANK, lengy. duchna cmit federdaunen gefüllte schlafmütze, kissen' BERN. EtWb. 235. A szláv szó
eredetéről BERN. EtWb. 235., hibásan MIKL. EtWb. 52. dunja a.
Magyar eredetű : szerb nyelvj. duhnja > dunja 'culcitra plumea,
oberbett, deckbett' VÜK3. BERN. EtWb. 235., szlov. ? dunja ua.
MIKL. EtWb. i. h., tót ? duchna ua.BEENOL. duchnisko a. Ez alakok
ny-nk alapján magyar eredetűek.
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konyha. A XVI. sz.-ból: kochnia NySz. Más adatok : kohina
(vö. BesztSzj. chohyna), kohnya (vö. SchlSzj., NySz., OklSz.),
kuhnya vö. OklSz., kuhna vö. OklSz., ? konha vö. NySz. Szláv
eredetű szó, vö. szlov. kúhinja, tót kuchyna, cseh kuchyné, lengy,
kuchnia, 1. részletesen MELICH, MNyv. VI. 342., NyK. XXXIV.
133., BERN. EtWb. 638.

3. I s m e r e t l e n

eredetű

nevek.

Bonyha, helység neve Küküllő m.-ben. 1465-ből: Plebanus
de . . . Bochnya, 1. CSÁNKI V. 862 (A község német neve Bachnen, oláh Báknd, 1. LIPSZKY, Eep.). Más alakváltozatok: Bahna,
Bahnia, Bohna, Bohnya CSÁNKI V. 858., 862. A hn. szn.-ből,
vö. a XIII. sz.-ból Buchna NyK. XXXIV. 133. (ANONYMUS 24.,
27. § Buena). A szn. eredete nincs tisztázva, 1. EtSz.
Bonyhád, helység Tolna m.-ben. 1401-ből Bachnya, Bachnyan, 1. CSÁNKI III. 419. Más adatok: Bohmány, Bonyhán, 1.
CSÁNKI i. h. Eredete nincs tisztázva, 1. EtSz. Bonyha a.
Menyhe, falu Nyitra m.-ben. 1113-ból: «de villa Mechinav
FEJÉRPATAKY, Kálmán király oklevelei 61. Később a név Mehtia
(1. NyK. XXXIV. 133), Mehnye (1. Nyitramegyei Közlöny VIII.
1888 : 17. szám). Eredete ismeretlen, az eredetre a falu tót
Mehenice (1. LIPSZKY, Bep.) neve nem nyújt felvilágosítást. Meg
fejtési kisérlet: Nyitramegyei Közlöny i. h.
A chn > hn helyett néha cn írott alakot találunk (1. fel
jebb Bonyha a.). Bégebben ezt kétségtelen tollhibanak tartottam
(1. NyK. XXXIV. 132., 138.), ma azonban ebben inkább ejtési
sajátságot látok (1. alább).
S) Mássalhangzó ny kivételével +
1. E r e d e t i

ch>h.

szavak.

A mint a -hat ~ -het képző (vö. mulchotia, 1. feljebb) és a
-hoz ~ -hoz rag (vö. ozchnz, 1. feljebb) /i-ja régebben cft-val írva
fordul elő, azonképpen az ilyenek /i-ja m i n t : derhenő, porhanyó,
sephetik ~ sephedik, vénhedik stb. (1. BUDENZ, UA. 140., SZINNYEI,
NyH. 5 77.), legrégebben szintén c^-val volt írva (vö. a vog. -£
képzőt). Egyelőre példát e jelölésre nem tudok idézni.
2.

Jövevényszavak.

Bolhás, helységek Somogy és Veszprém m. (1. LIPSZKY,
Bep.). 1230-ból : villa Bolchas (kétszer, talán a mai veszprém24*
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megyei Szilas-Balhás), 1. KOVÁCS, Ind., OklSz.; később az írott
alak: Bolhás, Balhas, Bulhas, 1. OklSz., CSÁNKI II. 594., III.
224., KOVÁCS, Ind. A helynév -s- képzős származék a bolha
szóból. A magy. bolha, melynek legrégibb alakja *bulcha<.
*bolcha, szláv eredetű szó, vö. ó-egyh. szláv blcha > blha,
1. BtSz.
marha. A. XV. sz. első harmadából EhrC. 70.: Mi bodog
attyanknak ferencznek ew zent tarsy: byzon marchaual zegenek
de ystennel kazdagok. Más adatokban: marha, morha 1. OklSz.,
NySz. Hogy e szó hogyan függ össze az ófn. marha (alakv.:
mariha, marhe, meriha, merha, KLUGE, EtWb. 8 máhre a., BRAUNÉ,
Alth. Gram. 3 226.), kfn. merhe cstute5 szóval, a mely -w-tövű
femininum az ófn. marah, marh 'equus' szóhoz, se jelentésileg,
se hangtanilag sem a NyK. XXVII. 475., sem a DLehnw.-ben
nincs tisztázva, 1. MELICH, MNyv., XII., 291., BERN. EtWb.
marha a. Teljesen hibásan magyarázva: SIMONYI, Nyr. XLV. 340.
3. I s m e r e t l e n

eredetűek.

horhu: horh. 1095/XIII. sz.-ból OklSz.: «ad caput uoraginis quod dicitur churchufeu». L. feljebb horh a.
Nümchisz vö. hinni a.
Sarchas vö". Sz. László III. törv. 2 caput: «a descriptione
iudicis Sarchas nomine». Talán összefügg a pogánykori magy.
xapya? (1. Const. Porph. bonni kiadás: TÖV foXav xal TÖV Kapyav)
névvel, vö. milleniumi Corpus jur. 1000—1526 : 77. 1.
Az e csoportba tartozó szavaknál is a ch>h helyén k-s
alakot is tudunk mutatni. A churchu > hurhu > hurh > horh
szónak az OklSz. egy 1255-i oklevélből hwrk alakját is közli;
a hely ez : «Quandam magnam vallem que hwrk dicitur» (ugyan
itt 1339-ből Sulmnshorka is, de ez kérdéses is lehet). Hogy ez
a hurk (írva hwrk) valaha ft-val ejtett alak volt, bizonyítja az
is, hogy ma is van horog (=horh MTsz.), horgos ~ horgas (=horhos MTsz.), Horgaspataka, Horogvölgy (1. LIPSZKY, Rep.). A horog
alak pedig éppúgy keletkezhetett régibb *horok < *hork < hurk
alakból, a hogy az üszög (vö. ma is üszkös) üszök-ből (1. MTsz.),
a vályog (GVADÁNYI Pelesk. nót.-ban válykot és MTsz.) vályok-ből
(1. MTsz., mind erre 1. MNyv. XII. 214.). Minthogy pedig a
churchu > hurhu ~ hurk ~ horog ~ horh szó eredete ismeretlen,
a eh ^ k viszonváról közelebbit nem tudhatunk.
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C) S z ó v é g e .
1. E r e d e t i

szavak, képző.

A képzetlen szavak közül példáim ezek:
éh. JordC. 31 : Ty echotokat; talán csak íráshiba eehotokat
h., 1. erről feljebb.
~ít képzős igék alanyi ragozása felszólító egyes %. személye:
szabadoch <~> szabadé'ch, 1. feljebb.
jó. 1078 k./XV. sz. ThurócziC. Sz. László törv. III. 13.:
«du8e partes fugitivorum hominum, ioch scilicet» 1. milleniumi
Corpus jur. 1000—1526 : 82. 1. Nézetem szerint a ioch a. m.
jó (vö. jou, jov OklSz., NySz.) és 1. részletesen NyK. XXXIV.
144. és itt a szedő a. A jó eredetére vö. osztj. idm, vog, idms
5
SZINNYEI, NyH. 151., BUDENZ, MÜSz.
juh. A BesztSzj.-ben állítólag kétszer ych vö. «1025.:
ovile — ych ol, 1041 : opilio — ych paztor», 1. NyK. XXXVII.
115. Minthogy ez az ych kétes, mert a hasonmáson yoh-nok
is olvasható (1. NyK. XXXVII. 115.), s minthogy a BesztSzj.ben 1003 alatt a hasonmáson határozottan yoh van (1. NyK.
XXXVII. 115. is), a BesztSzj. 1025 és 1041 alatti szava is
yoh lesz ; ebből ih 1. SchlSzj., OklSz., MTsz., NySz. A juh szó
ban a ju alak már MURM. 39. is. — SETALA szerint eredeti szó
volna; vö. f. uuhi 'juh' (1. utoljára Ethnographia XXVII. 195.).
A felhozott finn szóval azonban alig egyeztethető.
-o ~ -ő > -ú ~ -ű deverbális és denominális képző és más
ily végű szó. Sok példánk van arra, hogy a mai -ó «--> -ö>-ú<^
w-be végződő szavak egykor -ou ~ éu (-öü-), még régebben -au «•*•*
•eii <-•» -uu ~ -üü-végűek voltak. Sok ilyen szónál bebizonyíthat
juk, hogy az utolsónak említett fokot megelőző fejlődési fok
•ah ^ -eh ~ -uh ~ -uh volt (vö. azah 'aszó5 EtSz., Bulsuh 'Bul
csú' EtSz., MNyv. IX. 325., Elleh 'Ellő' OklSz., erő vö. Erühüd
MNyv. X. 178., Fedeh 'Fedő' MNyv. X. 152., Feleh 'Félő' OklSz.,
Quereh 'Kérő5, OklSz., meneh 'menő 1 OklSz., Monó- helynevek
ben : Olsoumimtt/mduor, Mowo/iodwar CSÁNKI III. 683, Monahhaza CSÁNKI III. 619. vö. ófn. munih 'mönch', való vö. Numuolou 'Nemvaló' OklSz. és Numuolohod VB. 45. § 'Nemvalód'.
A görögbetűs írásban az ó, ö helyén -cq-ot, -oc^-ot találunk,
vö. oapiTotY, oájiraY 'Szántó', Tsva^ 'Jenő c , 1. MELICH, NyK.
XXIV. 141. s köv. 1., MNyv. IX. 325., X. 154,. 155., XI. 36.,
GOMBOCZ, BTürkL. 170.). Vannak mármost példáink, hogy az
-ah <•*-» -eh ~ -uh ~ -uh szóvégben a h helyén régebben -ch-t írtak.
Idevaló példák:
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Gyönyörű. A XIII. sz. elejéről VE. 257. § : Mahtel impecijt dominam Genuruch de venefitio». A MNyv. VI. 241. lap
ján igyekeztem bebizonyítani, hogy Genuruch olv. Gyenürüch
a. m. 'gyönyörű5. A szó eredete nincs tisztázva, 1. BUDENZ, M U S Z . ,
a szó végére vö. H B . : keseruv 'keserű'.
lapu. Vö. lopuch ebben Lopwc/iwstauara, 1. feljebb.
mező. Vö. mezech ebben: mezechtelen, 1. feljebb.
szedő. Sz. László 3. törvénykönyvében olvassuk : «Berum fugitivarum collector, quein vulgariter joccedeth, jocterdeh d i c u n t . . . .
duse partes fugitivorum hominum, ioch scilicet donentur regis
pristaldo.) 1. NyK. XXXIV. 144. A NyK. i. h. és a Nyr. XXXIII,
320. lapja szerint jofcedech — jó-szedő cjavak-szedője\ A szedő leg
régibb alakja scedech ( = szedech), később szedeh (vö. jocterdeh),
szedéü, szedő. A szó eredete ismeretlen.
ütő. 1329-ből: insulam Menytuch zigeth OklSz. (Ez adatra
SZINNYEI JÓZSEF volt szives figyelmeztetni). A szó eredetére meg
fejtési kísérletet 1. BUDENZ, M U S Z .
2. J ö v e v é n y s z a v a k ,

nevek.

Cseh^ cseh. Vö. Csehi a., cse, cseü, csó'~ Cse, Csé, Csej, Cső.
Detre. A XII—XIV. sz.-ban : Detrich KOVÁCS, Ind., Detrichkuta uo. és OklSz., Detörch (recte : Detröch 'Detrekővár') KOVÁCS,
Ind., Thidrich OklSz., Tetruch CSÁNKI V. 699. Más alakválto
zatok : -rik (vö. Detrik LIPSZKY, Kep., CSÁNKI I. 346.); -rük
(vö. De(t)ruk

CSÁNKI V. 699.); -reg (vö. Dethregh CSÁNKI V.

699.); -rih (vö. Dythryhuagasa OklSz., CSÁNKI I. 346., Tethrih
CSÁNKI V. 699.); -rüh (vö. Detruh KOVÁCS, Ind., Tetruh CSÁNKI
V. 699.); -reh (vö. Det(h)reh VB. 210., 236., 316. §., KOVÁCS,
Ind., CSÁNKI I. 346., 582., V. 699., OklSz., THUEÓCZI krónikája
1. BLEYER, Magy. húnm. germ. elemei 51., Tetreh, Tethreh,
Thetreh, Thethreh, Tedreh CSÁNKI V. 699.). A mai -re-he vég
ződő alak már a XIII. sz. elejéről (vö. Detre KOVÁCS, Ind.,
Detrekő LIPSZKY, Bep., Detreháza CSÁNKI I. 582., Dettre VB.
7. §, Deethre, Dethre CSÁNKI V. 699.). Származók: Detrehem
(-n > -m képzős deminutivum, 1. MNyv. XIII. 18, VB. 236. §,
CSÁNKI I. 582., V. 699.) ma falvak Szilágy m., Torda m.
A hazai latinban Ditricus, Detricus a szn., 1. KOVÁCS, Ind.,
BLEYER i. m. 51—53. A szn. eredetére vö. úfn. Dietrich, kín.
Dietrich ~ Dietrich, ófn. Diotrih, 1. FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 2 1254., 1446., WEIG-AND-HIRT, DWb. 5 A német név ófn.
diót, kfn. diet Volk' + -rih, -rich c herrscher' összetétele, 1.
alább a -re szótagnál.
Duh. 1134-ből: «quendam boemicum uenerabilis uite uirum
nomine Duch)) (ez volt az első zágrábi, püspök, Sz. László király
idejében élt), 1. MELICH, Szláv jöv. L . 79.; 1434-ből: Georgius
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Dwch OklSz. dúc a. Más adat: VB. 300, § : Duh (személynév).
Talán ide való Doh, falu Szilágy m. CSÁNKI I. 582. Szláv, nyil
ván cseh eredetű személynév a cseh duch 'spiritus, athem' szó
hói, 1. MELICH, i. m.

111.

Enech a. m. c ünŐ\ Hunor és Magor édesanyja a krónikák
szerint Eneth, Eme HFK. 478., 490. A NyK. XXXIV. 143. és
Nyr. XXXIII. 321. lapján azt igyekeztem bebizonyítani, hogy ez
írott alak Eneth helyesen Enech, s hogy a tn. azonos a mai
magy. ünö (alakv. inéi/, iné, önő 1. GOMBOCZ, BTürkL. 136.)
'bucula, iuvenca, junge kuli' köznévvel. Az ünö török jövevény
szó, vö. kún, inak, ujgur, oszm. csag. inak, jakut yna/ stb.,
1. GOMBOCZ i. m.

Feldrech. 1284 k.: Feldrech szn. KOVÁCS, Ind. Hazai latin
emlékeinkben sokszor: Feldricus, Feldyricus KOVÁCS, Ind. A szn.
eredetére vö. úfn. Friedrich, kfn. Friderich ófn. Fridurth, lati
nosítva Fridericus, 1. WEIGAND-HIRT, DWb. 5 Összetétel: ném.
vride + -Heh.
Hedre. A XIV—XV. sz.-ban : Hedrich, Hedrych, Hedrychfalwa, Hedrech CSÁNKI I. 296, II. 315. Más alakváltozatok:
-rih (vö. Hedryhfa, Hedrihfaya CSÁNKI V. 880.); -ri (vö. Hedri,
falu Sáros m. LIPSZKY, Eep., Hedryvar 'Hédervár' CSÁNKI III.
542., vö. ez alakulásra 1489-ből Zenth Orly pispek: Ulrich,
I. OklSz. Ulrik a.); -rüh (vö. Hedruhfaya, Hedruhivar, Hedruh
CSÁNKI II. 315., 577., III. 542., V. 880., KOVÁCS, Ind.); -réh
(vö. Hedreh, Hedrehuara, Hedrehfaya CSÁNKI I. 296., II. 315.,
577., III. 538., 542, 549., V. 880.); -ra vö. Hedrahely Somogy
m. LIPSZKY Eep.; -é(e)r, vö. Hederfája > HéderfájahiPszKY, Eep.,
CSÁNKI V. 880., Hederfalva CSÁNKI II. 315., Hederhely CSÁNKI
II. 577., 611., Hedervár > Hédervár

LIPSZKY, Eep., CSÁNKI III.

538., 542., 549. A Hedre alakra adatok már a XV. sz.-ból, 1.
CSÁNKI II. 577. A Hedrich szn. emlékeinkben latinosítva Heclricus (1. KOVÁCS, Ind.). A szn. német eredetű s nyilván hangtanilag is a Heinrich alakváltozata. Erre bizonyítékul felhozom:
a sárosmegyei Hedri községet (régen Hedrychfalwa stb. CSÁNKI
I. 296.) tótul Henrikovcenak hívják (1. LIPSZKY, Eep.) s egy
1320-ból való oklevél «Villa Henrid »-nek nevezi (1. CSÁNKI 1.
296.). A ném. Heinrich, kfn. Heinrich, ófn. Heimrih stb. a
ném. heim f haus' + rih 'herrscher' összetétele, latinosítva a név
Henricus (1. alább). Egy Heinrich-hől, Henricus-ból szabályosan
fejlődhetik Heindrich, Hendricus, s ez alakokból Heidrich, Hed
rich keletkezhetik. Lásd Herrich a. is.
Heidreh. A XIII. sz.-ból: Heidrich, Heydrich szn. KOVÁCS,
Ind. Más alakváltozatok: -reh (vö. Cheydreh VE. 182. §, Heydeh VE. 70. § recte: Heydreh, Heidereh KOVÁCS, Ind.); -rüg
(vö. Heydrugh KOVÁCS, Ind.); -ür (vö. Heydür KOVÁCS, Ind.).Ere-
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detéről 1. Hedre a., m4skép FŐRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 2
726., 1255.
Herrich. 1227-ből: Herrich szn., 1240-ből: Herruch szn.
KOVÁCS, Ind. LatÍDosítva: Herricus szn. uo. (igen gyakori szn.).
A név a ném. Heinrich ~ Henrich változata.
Imre. A XIV—XV. sz.-ból: Zent emrich, Sthrigzenth emrich
CSÁNKI V. 137., Senth Emrich CSÁNKI I. 311.; Zenth emerech
CSÁNKI V. 137. Más alakváltozatok: -rék (vö. népnyelvi Imrék
Nyr. XXXIL 81.); -reg (vö. Imreg zemplénmegyei község CSÁNKI
I. 350., PAIS, MNyv. IX. 360., Öklöz, kérdőjellel); -rüh (vö.
Hemyruch KOVÁCS, Ind., Scenthemruh CSÁNKI I. 70., Zenthemruh
CSÁNKI V. 137., Szentemrwch CSÁNKI III. 558.); -rih (vö. horv.
Jembrih, Imbrihovec magyarból, 1. MELICH, Szláv. jöv. Is. 144.);
-réh (vö. KNAUZ, Kortan 181.; jmreh MargL. 46., 47., zent ymbreh
Apóst. mélt. írott k. 55., Zenth Imreh, zenthymreh CSÁNKI V. 137.,
Zentimreh

CSÁNKI I. 311., Zenth

emreh CSÁNKI I. 70., 311., II.

644., V. 137., 683., OklSz. Zenth Empreh CSÁNKI I. 311. stb.);
-röh (vö. WinklerC. naptári rész: zent Emroh hercegh, ÉrdyC.
611.: zent ymroh-nek); -ró'(vö. népnyelvi Imrö Nyv. XVIII. 190.,
lehet magyar deminutiv képzés is); -ür (vö. Imbur olv. Imbür KOVÁCS,
Ind.). A -re-yel való alakv.-ra (vö. Emre, Empre, Embre, Imbre
1. feljebb és OklSz.) már igen korán vannak adatok (1. KOVÁCS,
Ind. Imre a. 1251-ből). Magyarból latinosítva: Emricus, Emericus, Emiricus (1. MNyv. II. 51., VE. 292. §, KOVÁCS, Ind.) s
ebből Hemricus, Hemericus, Hemiricus (vö. VE. 138. §, KOVÁCS,
Ind.). A Hem(e, ijricus alakot korán azonosították a Henricusszal (1. VE. 122. § : sanctus Henricus = a biharmegyei Szent
imre hely; Imre király pénzein Henricus 1. MNyv. III. 474. és
1. még MNyv. II. 51., III. 432., VIL 287.). Az Imre név német
eredetű, a német személynév összetett szó, utótagja -rich <^>
-nch. Az előtagról régebben azt tartottam, hogy Amb-, umlaut
tal Ámb ~ Emb-nek hangzik a németben (vö. MELICH, Szláv
jöv. I3. 145., Keresztneveink 20., 29., MNyv. II. 51, III. 432.),
az átvett német tulajdonnév tehát Ámbrich ~ Embrich 1. FÖR
2
STEMANN, Altd. Namenb. I. , 98. A ném. Á(E)mbrich :
Á(E)mbrich > magy. Emre > Imre átvétel valószínűtlen a következő
okokból: a) Egy magyar szempontból magashangú német szó
(a magyarba kerülve) első szótagbeli á-je a magyarban nyilt e
marad (vö. erkély > kfn. árker, erker, erszény > osztr. baj. áserín
1. MELICH-LUMTZER, D. Ortsn. u. L.); az Emre-bő\ pedig csak
azért válhatott Imre, mert első szótagbeli eje zárt volt; b) A
magy. alakváltozatok közül az -mpr-, -mbr-Yel hangzók magyar
fejlemények régebbi -mr-rel hangzó alakokból. Megfordítva a
fejlődés a magyarra érthetetlen. E két ellenvetés azonnal meg
szűnik, mihelyt Emrich > *Emrech > Emerech > Emreh stb.
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nevet egy ném. Emrich-bö\ származtatjuk. Ilyen Emrich ~
Emmerich
alak van a németben (1. TETZNER, Namenbuch,
ARNOLD, E. FR., Die deutschen Vornamen 2 5A Ez az Emrich
TETZNER i. mű szerint Ermanrich rövidülése; ismerve azonban
a keresztnevek terén a beczégetés sokféle módját, nem lehetet
len, hogy a ném. Emrich valamikép mégis etimológiailag azonos
a Heinrich, ófn. Heimrích alakjával. Hogy a két nevet a XI—XII.
században nálunk egynek vették, feljebb láttuk.
Kazsu, falu Zemplén m.-ben, 1. LIPSJÍKY, Eep. A XIV. sz.ból: Kozsuch (írva Cosuch, Kosuch CSÁNKI I. 351.), később
Kozsuh (írva Koswh, Kosuh CSÁNKI i. h.), Kozsoh (írva Kosoh
CSÁNKI i. h.), Kazsuh (írva Kaswh CSÁNKI i. h.). Szláv KoZuch
szn.-bői, 1. MOROSKIN, Slavj. imenosl. A szn. előfordul vezeték
névül is használva a tótok közt is, meg az oroszok közt is, ez
utóbbira adatokat 1. TÜPIKOV, Slovarj. A szn.. vezetéknév azonos
a szláv ko&uch pelz' köznévvel, 1. erről BERN. EtWb. 597.,
MIKLOSICH, Denkschr. XXIII. 186.
lélah. A XIV—XV. sz. határáról: «lintenomen — lellach»
SchlSzj. (A hasonmáson talán inkább leüah a szó). Más adatok:
lelah BesztSzj., lellah NySz. Ma elavult szó, utolsó adat reá ErdyC
182. Eredetére német jövevény, vö. kfn. lílach, linlaeh, lílachen
'leintuch, betttuch 5 , úfn. leilach (első adat a XV. sz. elejéről SCHMELLER I. 2 1417.), leilachen ua. DIEF. NG1. linteamen a.,

KLUGE,

EtWb. 8 , WEIGAND-HIRT, DWb.5, LEXER, KárnWb. A német szó
lein -\- lach(en) összetétele, 1 alább a supérldt ez.
oláh. 1293: Olachos (lat. több. acc.) Árpádkori új Okmtár
V. 82. (ugyanitt lat. Olacos, Olaci, Olacorum); 1294-ből: ab
omnibus . . . Olachys uo. X. 153.; 1363/1371-ből: Ad vnum
locum Teglauar uocatum wlgariter, secundum uero Olachos
Charamida nominatum OklSz.; 1350-ből: cOlachorum . . . villás
nostras olachales* MIHÁLYI JÁNOS, Mármarosi dipl. 29. Ez adatok
ban az Olachos, Olachys, olachales a magy. oláh régibb *olách alak
jából van latinosítva. Egy régibb magy. *olách, azaz c/i-val
hangzó alak mellett szól: a) A hazai lat. blachus-nak van blacus
és blackus változata is (1. NyK. XXXIV. 133., 138., MNyv. V.
436.). A ch-s alak magy. *olách-bó\ való. A hazai lat. olachus,
a mely magy. *olách latinosítása, előfordul fc-val, c-val írva
(1. MNyv. X. 278.: Olacos, Olako, Olaci) s ez az írott alak
ic-val való ejtés mellett szól; b) A hazai lat.-ban van vaiachus
~ vallachus is ; ez, valamint a ném. walach, wallach egy régibb
magy. *valách-bó\ (1. MNyv. V. 436., VI. 349., IX. 396.). Á magy.
oláh szláv eredetű, különféle magyarnyelvi alakváltozatainak ez
a fejlődése: szláv vlachrb>magy. *vlach>*vlách (vö. Képes krón.
HFK. 497, 4 9 8 : Vlachis), ebből *vlah ~ *vUh (vö. KÉZAI ed.
ELOR. 16. §. Vlahis), majd *vohích(h) ^ *valách(h) [vö. Geor-
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gius Volah OklSz., valdh, valá: valáhúl MTsz.J, *volách(h)-ból
*olách ~ oláh > oldj, oláh MTsz., holáh (vö. Holah OklSz.), olá
(1. OklSz., MNyv. X. 278., LIPSZKY, Eep.; talán idevaló a
zalam.-i Oláh ~ Olá hn. is. 1. LIPSZKY, Eep., CSÁNKI III. 87.,
KOVÁCS, Ind.). Vö. MELIOH, MNyv.IX. 396.
Pásztó, e néven több falu, 1. Heves, r Nyitra, Zólyom m.
LIPSZKY, Eep. 1264-ből: (villa) Paztuch Árpádk. Új Okmtár
XII. 692. Latinosítva Pasztuchius vö a XIII. sz. elejéről VE.
36. § de Theothonicis pazthuchij (= Pasztuch németjei a. m.
a mai hevesm.-i Pásztó, 1. KABÁCSONYI-BOROVSZKY, Eeg. Var.).
A szóvégi ch-vo, mutat a következő adat i s : 1290-ből: in foro
Páztuk Arpádk. Új Okmtár XII. 666. (állítólag van Pastek is,
MNyv. VI. 242.). Más adatokban később: Pásztuh (vö. írva
Pastuh, Pazthuh KovÁos, Ind., Paztuh ANON. 33. §, VE. 51.,
80., 88., 133. §, ?Patztuh VE. 80. §); ? Pásztu (vö. VE. 4. §
Pazthu, nyilván íráshiba Paztuh h., ugyanő VE. 51. §-ban
Paztuh) : Pdsztoh (vö. írva Pazthoh CSÁNKI I. 55.). A hn. szn.ből, vö. VE. 4., 51. §§ Pazthu, Paztuh szn. A szn. nyilván szláv
eredetű s egy szláv Pastuch mása. Cseh-morva oklevelekben
van Pastucha férfinév a XI—XIII. sz.-ban, 1. Codex dipl. r.
Boh. L, MOHOSÉIN, Imenoslov, MNyv. VI. 242., X. 156., XI. 36.
(állítólag Pásztó-nak van magy. Pasztoha alakv.-a is HFK. 429.;
tévedés lesz. LIPSZKY Eep.-a szerint a tót név Pastucha, Pastuchov). A szláv Pastuch szn. vagy a pastucha c hirt, pásztor5 (így
TAGÁNYI, Nyitramegyei Közlöny 1888:29. szám, vö. egyh. szláv
pastuchi>, or. pastücJvb, cseh pastucha, lengy. pastuch, pastucha)
vagy pedig a *pastuchi> 'csődör' (vö. bolg. pastucha, szerb pástüh,
horv. szlov. pastúh BELLOSZT., PLET. 1. MIKL. EtWb. 232., 233.)
köznév mása.
ném. -rich-chel összetett német nevek (vö. Detre, Hedre,
Imre stb.) vége a magyarban többfólekép fejlődött. A fejlődés
irányai ezek: aj ném. -rich > magy, -rich, ebből -rik «•*-» -rih,
ez utóbbiból -ri; b) magy. -rich > -rech > -ré'h > -re ; c) magy.
•rich > -rech>-rek~> -reg ; d) magy. -rich > -rüch, ebből egy
részt -röch > -röh> -rö, másrészt -rüh ~ -rük> -rüg. A Héder,
Imbür, Diter ~ Detér (CSÁNKI I. 133., 655.), Odor alakok el
vonások, magyarázatukat 1. MNyv. X. 251. Egyébiránt a XII—
XIII. sz.-ban sok ilyen -rich végű német szn.-ünk volt (a már
felsoroltakon kívül 1. VE. 262. § Echireh, uo. 334. § Olbruh,
Olferih, uo. 20. § Olduruh, uo. 105. § Oldruh stb.)
supérlát, 1. NySz., OklSz., MTsz. A XIV—XV. sz. hatá
ráról: BesztSzj. 628.: «velum-soporlachv (FINÁLY kiadásában:
soporlath), SchlSzj. 1196.: «velxim-soporlach» (SZAMOTA kiadá
sában soporlath). Más adatok: h-val: sparlah OklSz., soporlah
BesztSzj., SchlSzj., OklSz., MünchC. 69., suporlah OklSz. DöbrC.
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442.; í-vel első adatok a XVI. sz. második feléből, 1. OklSz.,
MA3 m. NySz. Német jövevényszó, vö. korai úfn. sperlach, sperlachen, kfn. sperrilachen ctuch, das ausgespannt wird, besonders
wandteppich; auch über tischen, betten; himmelszelt' GRIMM,
DWb. A szó összetétel, speer v. sper + lach(en), 1. BENECKEMÜLLER, MhdWb. Yö. léllah feljebb.
Vétye, falu Somogy m.-ben (ma nincs meg). A XIII. sz.
elejéről: «de villa Veytech» VR. 54. §. KARÁCSONYI-BOROVSZKY
VR. szerint a későbbi somogymegyei Weytih, Wetheth o Wethech,
Wetheh, Weetheh = Vétye (1. CSÁNKI II. 659.) községgel azonos.
A hn. szn.-bői vö. Weyteh szn.-et KOVÁCS Ind. A Vejtech szn.ről azt tartom, hogy szláv eredetű. A szlávban a név összetétel,
utótagja szláv -téch, melyre vö. Woiteh 1055-ből és MELICH
Szláv jöv. h. 132.
3. I s m e r e t l e n

eredetű

szavak,

nevek.

BedÓ. A XIII. sz.-ból: VR. 37. § : Judice Bedech curiali
comite; 1272-ből: Bedechi (szn. Dunántúlról, KOVÁCS, Ind.);
1260-ból: Bedeech (szn. Hont m.-ből, KOVÁCS, Ind.). Szn. bői
h n . : 1232, 1234-ből: Bedech (hely a pécsi egyházmegye terü
letén, KOVÁCS, Ind.); I'á56-ból: Bedech (Bihar m.-ben, CSÁNKI I.
603., V. 333.; nb. LIPSZKY Rep. szerint Bihar m.-ben van Bedó
hely, CSÁNKI I. 604. szerint volt Bedehalma is). Minthogy van
Bedecs hely is (1. Kolozs m., CSÁNKI V. 333.), a Bedech ezn.
Bedecs-nek is olvasható, s ez esetben kicsinyítés ugyanonnan,
a honnan kicsinyítés a Bedé, Bedő név, 1. EtSz. Benedek a.
A régi biharmegyei Bedech (CSÁNKI I. 603., Y. 333.) és a mai
ugyanezen megyebeli Bedő (LIPSZKY, Rep.) alapján talán fel
lehet tenni, hogy a Bedő név régibb alakja Bedech (1. MNyv.
X. 155.). A Bedő ~ Bede-ve 1. CSÁNKI I. 466. is. A szóban levő
-ő>-ech kicsinyítő képzőről 1. MNyv. X. 154.
cserebüly Cserebogár'. A BesztSzj.-ben : cherebech (vö.
NyK. XXXVII. 115., talán íráshiba: chereboch h.); később csereboh (vö. DöbrC. 148., 187.), cserebuh (vö. NagyszombC. 301.),
cserebő (vö. MTsz., KulcsC. 193.), cserebú (vö. MURM. 97.), cserebo(ó)g (vö. Brassói tör., KASSAI V. 173.), cserebók (MTsz.) stb.
Eredete ismeretlen, hibásan: GYARM. Voc.; MIKL. Slav. el.;
SZARVAS, Nyr. Lásd részletesen EtSz.
Jenő, sok helység neve. A hn. latinbetűs emlékeinkben
Jenen, Jenev, Jenew (1. VR. 322. §, NyK. XXXIV. 143., KOVÁCS,
Ind.,

CSÁNKI I.

29.,

611.,

II.

493.,

III.

213., 333.,

OklSz.),

Burusyeno (1351-ből: in territorio ville Bxmisyeno; a régi Pilis
m.-ben, Anjouk. Oktár V. 527.), Jenw (1. KOVÁCS, Ind.). A mai
nyelvben van Jennő (1. Baranya m., LIPSZKY, Rep.), Jenye (1. Ba-
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ranya m. CSÁNKI II. 493.), Jené, Jenye (1. Gömör m. CSÁNKI I.
137., LIPSZKY, Eep.) is. Az a nézetem, hogy igazuk van azok
nak, a kik a Jenő, Jené, Jenye helynevet a Konstantinos Porphyr.-nál előforduló Tsvá/ olv. Jenach v. Gyenach törzsnévvel
azonosnak veszik, vö. HFK. 125., NyK. XXXIV. 142., 143.,
MNyv. VI., 241.
Pátró, falu Somogy m. és Pdtroha (LIPSZKY, Rep.-ban
Patroha) falu Szabolcs m., régen mindkettő Patruh (vö. CSÁNKI
I. 523, II. 635.), Patroh (vö. CSÁNKI uo.). Minthogy egy íráshibá
ból származó adat e helyet 1332—1337-ben Postoch-nak írja,
feltehető, hogy ez a Postoch íráshiba talán Pa(o)troch helyett.
A *Patruch>*Patroch>
Patruh eredetileg szn. és nemzetségnév
(1. KOVÁCS, Ind.), s innen hn. MELEGDI J. MNyv. XI. 37. szerint
talán egy szláv Patruch szn.-bői, ilyen szláv szn.-et azonban
kimutatni nem tud.
Vörü, falu Zala m.-ben. 1412-ből: Possessio Werech CSÁNKI
III. 123. Más adatok és alakv.-ok: Werwh, Wereh, Wereu
CSÁNKI i. h. LIPSZKY, Eep.-a szerint Vörü, CSÁNKI i. h. sze
rint Vörü.
Zilah, város és a rajta átfolyó patak neve Szilágy m.-ben.
A XIII. sz. elejéről: VE. 310. §: de villa Ziloch. Később
Zilah, vö. CSÁNKI I. 550 Zylah. A mai helyi kiejtés Zilaj, mel
léknév : zilaji és zilahi (VERSÉNYI GYÖRGY dr. értesítése). A Zilaj
alakv. állítólag már az oklevelekben is, a XVIII. sz.-ban Szilaj
is, 1. PETRI M., Szilágy vm. monogr. II. 449., 450. LIPSZKY,
Eep.-a szerint van Zilah alakv. is, míg az 1870/71. évi katasz
teri térképen (1. M. N. Múzeum könyvtára Mapp. 2756a, Közép Szolnok m. átnézeti térképe) Zilach p(a,tak) alak van. Úgy
gondolom, mindkét adat helytelen. A szóvégi eh helyén c betű
vel írva ez a név is előkerül, vö. VE. 187. §: de villa Ziloc,
de Ziloc, ANON. 22. § : de Zyloc, de Ziloc. Eégebben ez írott
alakokat kétségtelen íráshibáknak tartottam, 1. NyK. XXXIV.
138. A Zilah név eredetéről való felfogásokat 1. PETRI i. m.
A szóvégi c/i-val írott szavaknál minden egyes esetben ki
emeltem, van e a szónak k(c)-Yal írott vagy ejtett alakja. A k
helyén több esetben g-t is találtunk, a mely a Ar-ból fejlődött
(vö. hork ~ horog; Detrik ^ Detrük ~ Detreg; Heidrüg • Páztuk).
Ha minden szóvégi &-val hangzó szónak ki tudtam volna régebbi
cft-val írott alakját is mutatni, akkor a k > g-s példák száma
is nagyobb volna. így pl. a potroh, potrohos szónak is van
potrok NySz., potrokos MÁRIAFFI, Kis m. fráz. 155., MNyv. V. 286
alakváltozata is.
*
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A fentebbiekben felsoroltam mind azt az adatot, a melyet a
h helyén írt ch-ia, ismerek. Az adatokból nagyjában az derül
ki, hogy a eh j e g y a m a i v a g y r é g e b b i h h e l y é n a
XV. s z á z a d k ö z e p é n t ű n i k el v é g k é p s hogy á l t a l á 
b a n á l l az, h o g y a eh a h-n á l m i n d i g r é g i b b j e l ö 
l é s . Az a kérdés, milyen hangot jelöl a eh a feljebb elsorolt
esetekben. A mai felfogás abból látható legjobban, hogyan
olvassák tudósaink a HB.-nek ch-val (későbbi emlékekben h-val)
írt szavait. SZINNYEI, a kit e téren majdnem minden adatban
2
SIMONYI is követ (1. SIMONYI, MNyelv 116., Ung. Spr. 108.),
Magyar Nyelv-e legújabb kiadásában minden ch-val (későbbi
emlékekben h-val) írt szót h-val olvas, kivéve a következőket:
achscin, szerinte d/szin; zoboducha, szerinte szobodu/á; iochtotnia, szerinte joktatnid. SZINNYEI tehát megengedi, hogy az aszszony, régibb achscin szóban, a mely jövevényszó (vö. oszét a/sin),
a magyarban is a HB. idejében ch-n&k (= zöngétlen veláris
spiráns) hangzott. A zoboducha alakban is ch-t olvas SZINNYEI,
s általában a mai -it képző és -jt- hangzóközi kapcsolat, a me
lyet régebben -ht- > -cht-vel írnak (vö. rohtonc, tonohtnananac
stb.), SZÍNNYEI szerint korábban '/t-nek (/ = német acfe-laut, 1.
NyH. 5 71.), régebbi felfogása szerint /t-nek (/ = német ich-l&ut,
1. NyH. 4 67.) hangzott. Minden más esetben szerinte eh betű a
h hang jele.
El lehet-e dönteni, hogy a eh betűnek, a melyet később
szabályosan a h vált föl, mi volt a jelentősége? Helyesírási
sajátságokról van-e itt szó vagy pedig hangzásról: hangvál
tozásról ?
Kezdjük a helyesírással.
A latinban a eh betűvel görög eredetű szavakban a gör. %
helyén találkozunk. Ezt a /-\>, ch-t a latinban is előbb k'-nak
(tenuis aspirata), később k-nak (tenuis) ejtették. Ezt a Krisztus,
krónika, pátriárka stb. mellett bizonyíthatja a gör. ap^t- is, a
mely a latinban archi- (vö. archipresbyter, archiepiscopus stb.)
olv. arkri > árki > arci, a mint azt az olasz arci-, ném. erz-,
érzi- (vö. erzengel), magy. arkangyal (1. EtSz. arkangyal) szó is
bizonyítja. A latinban zöngétlen veláris spiráns nincs ; azt sem
jehet állítani, hogy ilyen szavakat mint homo, habeo, Heródes
stb. a latinban vagy a hazai latinban valaha is írtak volna
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chomo, chabeo, Cherodes stb. alakban. Csupán szóbelsei hely
zetben fordul elő a hazai latinban, hogy a lat. h helyén ch-t is
írnak. A lat. mihi-t, nihil-1 XII—XV. századi emlékeink sokszor
michi -nek (1. ANON. ed. FBJÉEPATAKY bevez. és 14. §, a kézirat

ban azonban rövidítve m"2; HARTV. ed, FLÓR. 16. §, eredetiben?;
DomC. 213.), nichil-nek (1. ANON. ed. FEJÉRPATAKY 1., 44., 56. §,
az eredetiben is; HARTV. ed. FLÓR. 6., 7., 13., 17., 19., 20., 23. §;
KÉZAI ed FLOE. 26., 33. § stb.) írják. Minthogy ez írás e két
szóban a külföldi latinságban is előfordul (1. KEUSENS, Éléments
de paléographie 110., 112.), a ch-val írás nyilván valamilyen
középkori etimológia alapján keletkezhetett, s a eh talán a k
hang jele. A XIV—XV. sz.-ban találunk más hangzóközi lat.
h-t is c//-val írva és megfordítva (vö. SchlSzj. 1329. vechiculum
így a hasonmáson; uo. 383. brahium), talán a michi, nichil:
mihi, nihil analógiájára. Szó elején, valamint mássalhangzó után
azonban egyetlen példát nem ismerek. S azért állíthatom, hogy
a latinban nem írták a h hangot eh betűvel, s így a régi magyarok,
ha a h hangot csakugyan c/i-nak akarták volna írni, ezt a jelölést
a latinból nem vehették volna.
Az ó- és a középfelnémetben a /t hangot h betűvel írták,
sőt itt a // betű több esetben a zöngétlen veláris spiránsnak:
a eh nak a jele, pl. a ht, hs kapcsolatban (1. BRAUNÉ, Alth.
gram. 3 151., 178. §, Mittelh. gram. 3 6., 7. §). Előfordul a eh
betű is, de ez sohasem jelent h hangot, hanem vagy zöngétlen
veláris affricatát: k-^-t, vagy pedig zöngétlen veláris spiránst:
ch-t (1. BRAUNÉ, Alth. gram. 3 144., 145., 173. §, Mittelh. gram. 3
66., 114. §).
A német helyesírásból tehát h értékű ch-t nem lehetett
átvenni.
Nem lehetett azonban h értékű eh betűt azoktól a szlávoktól sem átvenni, a kiknek — a latin egyházhoz tartozván —
a XI. században nemzeti nyelvű emlékeik vagy legalább nem
zeti nyelvükből egyes felírt szavaik vannak. Igazi h egyébként
c nyelvekben alig van, s a hol van is, ott aránylag újabb idő
ben az illető nyelvben ma is széltében járatos eh-ból fejlődött
és fejlődik (1. BROCH, Slav. Phonetik 52. §). A X—XI. századi
szlovénben nem volt még h, a Freisingeni nyelvemlékek a eh
hangot ch-val vagy német hatás alatt /i-val írják (1. VONDRÁK,
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Friz. pam. 39., hibásan MELICH, NyK. XXXIV. 138.) A csehben
sem volt a X—XI—XII. században h, csupán eh, úgyszintén a
lengyelben (ASBÓTH, Nyelvtud. V. 308.). A mai cseh h, a mely
zöngés hang, a XIII. század óta g-ből fejlődött (1. erről alább is).
Minthogy pedig nincs olyan magyar szempontból számba
vehető helyesírás, a melyben h hangot eh betűvel jelöltek volna,
azért a magy. eh, későbbi s részben mai magy. h helyesírás
történeti alapon nem fejthető meg. Puszta grafikus sajátság
tehát a jelölés nem lehet.
A eh-, később ^--jelölésnek hangtörténetinek kell lenni.
Az a kérdés, milyen hangot jelöl a eh.
A kérdést csak etimológiai alapon oldhatjuk meg. Épp
azért az ismeretlen eredetű szavak vallomására semmit sem
építhetünk. Az ismeretlen eredetű szavak csak az ismert erede
tűek alapján válnak értékesekké.
Az ismert eredetű szavak közül is a jövevényszavak vallo
mását nagy óvatossággal kell fogadnunk, A magyar nyelv jöve
vényszavai terén tett vizsgálataimkor régibb idő óta jöttem arra
a tapasztalatra — s feltétlenül érvényes voltáról napról-napra
mind jobban győződöm meg — hogy a jövevényszó mind hang
súlyozásában, mind pedig hangzásában m i n d e n k o r bele
illeszkedik az átvevő nyelv hangsúlyozása és hangzása rend
szerébe. Jövevényszóból új hangsúlyozást, új hangot a magyar
nép — s más is aligha — soha, de soha nem sajátíthatott el,
nem sajátított el. A magyar nyelv terén tett ezen tapasztalatom
nak már több ízben adtam kifejezést (vö. ANONYMUS Ecilburgu
szaváról, valamint a halom régi holmu alakjáról MNyv. VI.
15.; a VE. 19G. § villa Perlu nevéről MNyv. XII. 312.), s
több újabb és újabb példával igazolhatom állításomat. Egy
ilyen igazoló példám a eh ~ h esete is. Vegyük először a német
jövevényszavakat.
A német jövevényszavak közül a magyarban cA-val írva
fordulnak elő a többi közt: Cheydreh vö. ném. Heidrich, Cherceg
c
herczeg' vö. ném. herzog,. mareha vö. ófn. marha, mariha.
A német nyelv történetéből tudjuk, hogy az e szavakban leírt
h betű az ófelnémet korszaktól a mai napig minden nyelvjárás
ban gégehangnak: /i-nak hangzott (1. erről BRAUNÉ, Ahd. Gram. 3
151. §, Mhd. Gram. 3 6., 7. §). Ha tehát a magyarban mégis
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Cheydreh, Gherceg, marcha az írott alak, akkor itt vagy puszta
magyar helyesírási sajátságról van szó, vagy pedig hanghelyet
tesítésről, t. i. arról, hogy a magyarban eredetileg nem volt
szó- és szótagkezdő h, hanem csupán eh (zöngétlen veláris spi
ráns). Hogy helyesírási sajátságról szó sem lehet, arról feljebb
részletesen szóltam.
Emlékeinkben a latin eredetű Ábrahám, Betlehem szavak
is előfordulnak Abracham, Betlechem alakban. Minthogy e latin
szavakat a külföldi latinság eh-val sohasem írta, ezekben is a
eh a h helyén hanghelyettesítés útján kerül bele a magyar szóba.
Teljesen elhibázott dolog volna, ha valaki a magy. Cherceg, Cheydrich, marcha, Abracham, Betlechem szavakból azt kö
vetkeztetné, hogy az átvételkor az átadó nyelvekben eh vagy
k% volt a h helyén, mert hiszen kétségtelenül tudjuk, hogy
mind a németben, mind a latinban h volt.
Hasonló esetet idézhetek a tót nyelvből is. Van a tótban
néhány olyan magyar jövevény (vö. chaseű, chosen 'haszon',
chyba 'hiba', chyr 'hír', chám, chámy c hám', chotár 'határ' [eset
leg nem magyarj), a mely a tótban ch-val, a magyarban ma
h-val hangzik. Hogy e szavak magyar h-val vagy magy. ch-val
hangzó alakokból vannak-e átvéve, azt eldönteni nem lehet.
Csak annyi bizonyos, hogy akkor kerültek a magyarból a tótba,
a mikor a tótban még h hang nem volt (a tót h zöngés hang),
hanem csupán eh. Ekkor pedig a magyar h-bó\ is hanghelyet
tesítéssel tót eh lett (1. erről nem egészen helyesen NyK.
XXXIX. 346.).
Teljesen mellékes tehát, hogy az átadó nyelvben c//-val
vagy h-val hangzott-e a szó, a fődolog: volt-e az átvevő ma
gyar nyelvben eh vagy h hang.
A magyar nyelvben olyan h, a mely finnugor alapnyelvi
h-ra menne vissza, sem szókezdetben, sem szóbelsejében, sem
szó végén nincsen. Minden mai vagy a nyelvtörténet folyamán
felmerülő h magyar fejlemény.
A mi a szókezdetét illeti, kétségbevonhatatlan esetek csu
pán a következők :
A nyelvtörténeti korban megtörtént, hogy magánhangzón
kezdődő szó ma h-val kezdődik. A török eredetű hurok h-val a
XVII. század óta hangzik nyelvünkben s azelőtt általában urok,
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^ehát magánhangzós kezdetű volt a hangalakja éppúgy, a hogy
magánhangzós volt az átadó török nyelvben. Mai /t-járól az a
nézet, hogy a húr hatása alatt vette fel a h-t (1. GOMBOCZ,
BTürkL. 84.). A mi megtörténhetett a nyelvtörténeti korban, az
megtörténhetett a nyelvtörténeti kor előtt is. SZINNYEI szerint
(1. NyK XXXIII. 477.) a hét « hét) szó rokonnyelvi alakjaiból
következik, hogy valaha a magyarban *ét (szerintünk
*et~*etü
is) volt az alakja. Mai h-ját analógia útján a hat-hói kapta (el
fogadja SETALA, FUF. XII. 168.). Minthogy azonban a hat /i-ja
fgr. A;-ra megy vissza, a hét szóban egykor éppúgy megvolt a
/i-t megelőző hang, a hogy megvolt a hat-hskn is.
A hol a h szókezdetben szerves, etimológikus hang, csak
azok a példák kétségbevonhatatlanok, a melyek mélyhangúak
és fgr. k-nak felelnek meg (1. legutóbb SZINNYEI, NyH. 5 24.,
SETALA, FUF. XII. 168.); h-n kezdődő magashangú szónak fgr.
k kezdetűvel való egyezése nincs kétségtelenül bebizonyítva
(erről legutóbb WICHMANN, FUF. XI. 210.). SETALA FUF. XII.
168. szerint kétségtelen példa volna a magy. hisz, hinni, melyre
vö. md. kéme- kame- 'glauben' (1. BUDENZ, M U S Z . ,
KÁCSI, Nyr.

XII. 295. s köv.

de 1. MUN

1.).

Hogy a szerves, etimológikus magy. szókezdő h másból is,
mint k-ból eredhetne, arra nincsenek kétségtelen példák (vö.
ilyen kísérletre: BUDENZ, M U S Z . , 64., az ú. n. s-hangok a magy.ban h-n keresztül váltak volna magánhangzós kezdetűekké, 1.
MELICH, A magy. tárgyas rag. 6 8 . ; dentalis szókezdetből magy.
h, 1. SETALA FUF. XII. 168.; c-féle hangból magy. h, MUNKÁCSI,
KSz. VIII. 338—342., ellene WICHMANN, FUF. XI. 201—210.).
A magánhangzóközi mai magy. /i-val hangzó szavak közül
kétségtelenül fgr. korszakbeli a fehér (alakv. fejér) szó, a mely
minden bizonynyal -ár-képzős n. verbale (1. BUDENZ, M U S Z .
501., 515.); /i-jának a története nincsen tisztázva. Nincsen tisz
tázva több más szóbelsei h-vstl hangzó szó ft-jának története
sem (1. BALASSA: SIMONYI, TMNy. I. 149.). Ellenben a képzők
ben levő mai (vö. -hat, -het: mehet; hirhedt, vénhedik stb.) és
régi h (vö. -ht: szabadoht, tanoht stb.) ugor y, illetőleg fgr. fc-ra
megy vissza.
A ma ft-ra végződő szavak közül kétségtelenül fgr. kor
szakbeli a méh c apis' szó. Hogy a magy. h egy fgr. alapnyelvi
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.
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ks (? ~ ^s)-nek felel meg, vallják a rokonnyelvi alakok, vö. md.
rheks, ihes, cser. müks, müys, müys, f. mehiláinen, votj. mus, zürj.
mus, mos 1. SZÍNNYEI, NyH. 5 140., PAASONEN, FUF. XII. 305.
Hogy azonban a h közvetlenül milyen hangból való, s-ből-e vagy
másból, az nincs véglegesen eldöntve. SETALA ANDERSON nyomán
(1. SETALA, Vostocnyje finny 6. és Ethnographia XXVII. 195.)
a juh covis5 szót is fgr. korszakbelinek tartja s megfelelői sze
rinte : osztj. os, ös, ac, vog. ös, zürj.-votj. %&, md. uca, í. uuhi
(alakv.-ok: uttu, utt, ute). Hogy ez egybeállításnak magyar szem
pontból több sebezhető pontja van, az kétségtelen. A legfőbbek
egyike a m. szókezdő j , a mely a fenti fgr. szavakból érthetetlen.
A magy. h is megokolásra szorul. Más mai &-ba végződő szavak
fgr. vagy ugor eredete még homályosabb (1. BALASSA: SIMONYI,
TMNy. I. 150.).
A mai szóvégi /i-k a tővégek korában szóbelseiek voltak,
bár ez hangfejlődésük szempontjából nem fontos.
A mai -ó «-o -ö > -ú ~ -ű képzős szavak egy része A-val,
még régebben ch-val írva fordul elő (vö. feljebb: lapú, gyönyörű;
mező, szedő, ütő; más példák: azah 'aBzó5, Elleh, Fedeh, Feleli,
Fileh, Quereh, meneh, 1. SZÍNNYEI, NyH.4 79., 5 82.). Ez a -h >
-eh fgr. A>nak felel meg, 1. ilyen képzőt az egyes fgr. nyelvek
ben BUDENZ, ÜA., SZÍNNYEI, NyH. 5 82., Fgr. Spr. 93.
A kifejtettekből láttuk, hogy mindazokban a kétségtelenül
finnugor eredetű esetekben, a melyekben ma vagy csak a nyelv
történeti kor folyamán fellelhető a h, legyen az a szó elején,
belsejében vagy végén, finnugor k (esetleg valamely ugor nyelvi
-/) felel meg. Ezzel nem azt állítom, hogy más finnugor hang
ból ne fejlődhetett volna vagy nem fejlődött a mai vagy a nyelv
történeti kor folyamán fellépő h, a mely azonban szintén régebbi
magy. ch-hól való. Hiszen van sok nyelv, a hol pl. s (= magy.
sz) hangból fejlődött a eh s ebből h (vö. pl. a szláv bfocha,
mTiCln, 'bolha, moh'-féle szavakat, a melyek a hazai szlov.-ben
A-val is hangzanak stb.) De más biztos példa, mint fgr. k (ille
tőleg valamely ugor nyelvi / ) , nyelvünkből nincs kimutatva.
Egy k-bó\ többféle fokon keresztül válhatik h. Van olyan
fejlődés, a melyben a h előbb eh volt. Ilyen pl. a mai német
szókezdő h, pl. hundert, a mely h már az ófelnémet korszak
elején, de a mely a nyugati germánban még eh volt. Ilyennek
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kellett lennie a magy. h előzőjének is (így SZINNYEI, Nyr. XLI.
65., SETALA, PUF. XII. 168., talán WICHMANN, FUF. XI. 210.
is). Hogy csakugyan eh- volt, s hogy e változás: a h-vá, fejlődés
a magyar nyelv történeti korában fejeződött be, kétségtelenül
vallják a feljebb elősorolt h-, régibb c/i-val írt magyar nyelv
történeti adatok. Láttuk, hogy e nyelvtörténeti adatokban a h-nak
régebben ch-val való jelölése nem lehet helyesírási sajátság.
Most az eredeti szavak A-jának finnugor megfelelőivel való
egybevetése után látjuk, hogy a jelölés csakis egykori hangzás
emléke lehet. Addig a pontig, a míg a ch-ból h lesz, a fejlő
désnek sok fokozata lehetséges. A ma élő nyelvek eh hangjai
sem egyformák. Az egyikben a eh ejtésekor a hangképző szer
veknél kisebb a rés, a másikban nagyobb. A német eh például
sokkal kisebb rés mellett, és nagyobb zörejjel képződik, mint
pl. az orosz eh, a mely utóbbi szó elején talán közelebb is áll
a h-hoz, mint az igazi ch-hoz (1. SIEVERS, Grundzüge der Phon. 5
343. §). Úgy gondolom, a magyar eh a nyelvtörténeti kor ele
jén mediopalatalis zöngétlen spiráns volt, a mely fokozatosan
vált postpalatalissá, majd fr-vá. Talán azért volt lehetséges, hogy
néha puszta e-, fc-val is írták s több esetben e eh k-\á vissza
is fejlődhetett, mert a szűkebb hangrés mellett az erős zörej
jellemezte e ch-t
A további részletekre nézve ezeket tartom szükségesnek
elmondani:
A magy. eh > /i-nak A;-ból való fejlődése a magyar nyelv
külön életében keletkezett s fejeződött be úgy, a mint azt ma
látjuk. A szókezdetre vallja e tételt SZINNYEI is (1. Nyr. XLI.
67.), szerintem azonban helyes e tétel szóbelsejére és szóvégére
is. A fejlődésnek ez a magyar nyelvhez — és nem pl. az ugor
alapnyelvhez — való időrendi kötöttsége kizárja, hogy benne
akár a szó elejét, akár pedig a szó belsejét vagy végét te
kintve a fok változásnak bármiféle nyomait is kereshetnők (így
fokváltozással magyarázva a szó végi -6 ~ -o: -ah, -eh és a -kt-:
-ht: -ít eseteiben, 1. SZINNYEI, NyH. 5 82., Fgr. Spr. 130., 136.).
Hogy az ősmagyar szókezdő k, a mely természetesen kép
zése helyét illetőleg a környező hangzókhoz szintén alkalmaz
kodott, mélyhangú magánhangzók előtt hogyan jutott el a c/i-ig
(fc-nak megfelelő réshang), arra nézve több elfogadható magya25*
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rázat lehetséges. SZINNYEI Nyr. XLI. 65. szerint először kc (azaz
aspirált k) lett s ebből közvetlenül vált a eh. Én inkább haj
landó vagyok hinni, hogy &c-ból előbb affricata k% lett s ebből
a k elesésével eh {—"/'•> n a s onló eset a mai alemann nyelv
járásban, a hol a felnémet szókezdő k ma %, 1. BRAUNÉ, Alth.
Gr. 143. § Anm. 4.). E feltevésemet a mai magy. szókezdő / :
fgr p-re alapítom. Úgy gondolom, ezt a fejlődést is könnyebb
megértenünk, ha felteszszük, hogy ősmagy. szókezdő p-ből p*
aspirata, majd ebből pf affricata lett; az affricatából a p elesé
sével / lett (hasonló eset a hanghelyettesítéssel került magy.
font, kifli a ném. pfund, kipfel szavakkal szemben; máskép
magyarázva a szókezdő magy. / : fgr. p, SZINNYEI, Nyr. i. h.).*)
A szóbelsei ősmagyar *kt szempontjából fontos, vájjon az
ősmagyar korszak legelején ugor örökségképpen volt-e zárt szó
tag, vagy pedig a zárt szótagok csak az ősmagyar korszak folya
mán fejlődtek ki előbbi nyílt szótagok hangzójának eltűnésével.
Az első esetben az ősmagyar *-kt- előbbi ősm. *-k- -j- magán
hangzó + í-ből fejlődött. Az affricatává, majd spiránssá fejlődés
ez esetben hangzóközi helyzetben is keletkezhetett. Az utóbbi
esetben az ősm. *-kt- fejlődése egybevethető az indogermán
nyelvek hasonló hangtani jelenségével (vö. gör. ÓXTÍÓ, lat. octo,
gót ahtau, ófn. ahto || lat. -ct- román nyelvi megfelelései vö. lat.
lacte, olasz latte, frez. lait, port. leite, spany. leche olv. cs-vel,
oláh lapte; gall feliratokon vulg. lat. ht ~ cht is előfordul, 1.
MEYEE-LÜBKE, Einl. in das stud. der rom. Spr. 212. || nyugati
germ. -cht- írva ófn. kfn. -ht-, vö. lat. nocte, ófn. kfn. naht,
úfn. nacht, ó-éjszaki nőtt, ang. night olv. nait stb.). Az ősm.
-kt-nek -cht-vé fejlődése azonban nem okvetlenül függ össze a
-fc-nak -ch-vá fejlődésével. A -ht- hangkapcsolat képzésével
összefüggő változásról is lehet itt szó. Ha a t-t már képezzük,
mielőtt a k zárját megalkottuk volna, akkor is előállhat egy
-cht- ~ -ht- hangkapcsolat. Mintha a magyarban olyan nyomok
•*) A fgr. t: ősmagy. í-nél hasonló változást nem t u d u n k kimutatni.
E g y idetartozó kísérletre vö. SZINNYEI i. h. Van ugyan a régi magyarban
sok th-v&l mai t helyén írt adat, sőt állítólag van NémetTu, CsejíAe ejtett
alak is (1. LIPSZKY, Eep.), azonban ezek mind részint írásbeli sajátságok,
részint téves adatok lesznek. A kéz, ház, víz-íéle szavak z-je ugyan fgr.
í-re megy vissza, de itt m á s természetű változással lehet dolgunk.
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is volnának, a melyek ezt a felfogást támogatják. Ha igaz a
rok(on) ~ rohtonc ~ rajtunk, a rek(ken) ^> reht ~ rejt egybetartozása, akkor egy k-ból ch>h a í-vel való kapcsolódás alapján
is megérthető.
Az ősmagy. *-kt- > -cht- változásnál szerintem a eh kez
detben mediopalatalis zöngétlen réshang volt, melyből fokoza
tosán h, majd j (o : *) lett. Hogy a -cht-, későbbi -ht- > -jt(o : it) kapcsolatban a eh «v h tulajdonkép prsepalatalis y hang
(1. NyK. XL. 368.), azt nyelvtudományunkban többen vallották
és talán ma is vallják. Ebben az esetben azt is lehetne feltenni,
hogy -yt- először csak magashangú magánhangzó után volt.
Ebben a helyzetben lett a .yt-b'ól -jt- (o : it). A hangváltozás a
belső analógia folytán a mélyhangú szavaknál először az -it:
-oht ~ -oc/ií-képzős igékre terjedt volna át s aztán a többi mély
hangú -ht- «*-> -cht-s szóra. Elméletileg a megokolás teljesen ki
fogástalan, a magyar nyelvbeli tényekkel azonban nehezen egyez
tethető össze. A kétségtelen tény az, hogy a -cht-vel irt ala
kokat szabályosan váltja fel a -ht- s utána a -jt-. Ennek pedig
csakis egykori ejtés lehet az alapja. Egyébiránt vannak nyelvek,
a hol palatális magánhangzó után is mediopalatalis ch-t ejtenek
(igy a csehben pl. e szóban is cech, 1. SMETÁNKA, Tschechische
Gramm. 2. §). Ha minden magy. -cht- > -ht- esetet tekintetbe
veszünk, úgy látjuk, hogy a fejlődések ezek: -cht-b'ól -ht-. Itt a
h szótagzáró szerepben nyomtalanul el is tűnhetett, s lett egy
szerű -í-, majd -tt- a régi -cht-, -ht- helyén (1. feljebb: kettő,
Siiér, sittvágó stb.). Szótagzáró helyzetben a -Tií-beli h-hó\ j
(o : i) is lehetett. Hogy szótagzáró helyzetben a h-ból j (o : i)
is lehet, arra feljebb láttuk az oláh: oldj, Zilah: Zilaj szava
kat, a melyek a mai nyelvjárásokban élő alakok. Hasonló példa
a moh c moos\ melynek a népnyelvben moj alakja is van (1.
MTsz., NyF. IX. 24 ; < szláv m'bch'h). E szóvégi -h > -j-re leg
régibb példáim a SchlSzj.- és a BesztSzj-ből valók, vö. SchlSzj.
4 1 3 . : «cor— ioyv- értsd joh, jonh, 1. az éh a. feljebb és NySz.;
BenztSzj. 1146.: «assilus — vad mey» értsd méh, eredetéről 1.
feljebb; BesztSzj. 1081.: «glis —pelei/)) értsd pele, eredetéről
vö. ófn. pilih, bilih és 1. alább. Itt jegyzem meg, hogy a régibb
magyarban vannak példák szókezdő h- ~>j- változásra is (1. MNyv.
IX. 394.). Magánhangzóközti h ~ j - r e a magyarban sok példa
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van (vö. pl. fehér ^ fejér, NádC. 292. templomnac soporlaha,
uo. 291. templomnak soporlaya stb.). E magánhangzóközi
h^j
váltakozás érthető meg legkönnyebben; itt ugyanis feltehető,
hogy a fejlődés ez : fehér > fee'r > fejér, bihal > bial > *bijal
vö. bilaj MTsz., soporlaha > *soporlaa vö. soporlaot DebrC. 181. >
8oporlaja 1. feljebb stb. Ezekben tehát először eltűnt a h, azután
uj átmeneti hangként i, j fejlődött. Ebben az esetben tehát nem
A-ból lett j-x'ó\ van szó, a többi felhozott helyzetben azonban
beszélhetünk A-ból lett j-ről. Ez a hangváltozás más nyelvben
sem ismeretlen. A hazai szlovénben pl. szóbelsei szótagzáró h,
továbbá a szóvégi h szintén válhatik i-vé, vö. szlov. lehko, grah :
hazai szlov. laiko, grai stb. 1. PÁVRL, A vashidegkuti szlov. nyelvj.
130—133.
•A magy. -ht- > -it- változás tehát h-n keresztül is kifogás
talanul megmagyarázható s csakis ez a magyarázat van össz
hangban a mai -jt- hangkapcsolatnak (vö. rajtunk) és az -ki
képzőnek a jelölése történetével is.
A szóbelsei eh > A-ról azt tartom, hogy zöngésüléssel a
-cA-ból -y-, illetőleg zöngétlen, majd zöngés -h- lett (nb. a mai
magyar h zöngétlen hang, vö. adhat olv. áthat). Ennek a vál
tozásnak a bizonyítéka szerintem a Bdcs régi bachas (vö. fel
jebb bachasiensi) TLa^áz^iov (1. NyK. XXXIV. 134. és feljebb
Bdcs a.) alakja. Ilyen lesz az egyébként ismeretlen eredetű
Tugut~ Tuhut személynév (vö. 1086/XIIL, 1086/1456. évi ok
levelekben : «a portum Tugut...
ad fontem Tuhut sedu . . . ad
puteum Tuhut» A pannonhalmi szt. Benedekr. tört. VIII. 267.,
522.) s több más adat (1. NyK. XXXIV. 132—147.: Bátor, Léi,
sir, szár, Tétény).
A szóvégi eh > h ragozott s képzett alakokban szóbelsei
hang (vö. juh, méh: juhot, juhot, méhet, méhes stb.). A tővégi
magánhangzók meglételekor természetesen az alanyeseti mai
szóvégi eh > h is magánhangzóközi volt. A régi nyelvben azon
ban sok olyan szóvégben is volt chz>h, a hol ma magánhang
zóra végződik a szó. Ezek a -eh > -h- hangok is ragozott és
képzett alakjokban (vö. Bulesu: Bulsuh, tárgyesetre Bulsuhut
VE. 241. §; erő: *erüh vö. Eruhud MNyv. X. 178.; való:
volou: *valah vö. Numuolohod VR. 45. §, MNyv. XIII. 52.
stb.), valamint alanyesetükben a tővégi magánhangzók korában
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tulajdonképpen magánhangzóközi hangok. Az ilyen -eh- szerin
tem mediopalatalis zöngétlen réshang volt, a melyből többféle
fejlődés történt:
a) A -eh hói -h lett. Ha ez a h í-kezdetű szóval össze
tételt alkotott, vagy í-kezdetű képzős származéka volt, s ez
Összetétel vagy származék elkülönült, a -ht- osztozott a többi
-ht- fejlődése történetében, vö. mezehtelen: mezítelen, Lopuhtu :
Lapujtő 1. feljebb.
b) A -c/i-ból a tővégek zöngésülése korában (vö. öreg,
bélyeg, szúnyog stb. 1. MNyv. XII. 210.) zöngés mediopalatalis
réshang: y lett. E hangot a görög betűsorral felírt magyar
szavakban ^-val írták (vö. 1109. évi oklevél: oájA-raf, aa^xá? NyK.
XXXIV. 138.). A latin betűsorral írt szavakban talán /i-val is
írták e hangot, nem tartom azonban lehetetlennek, hogy a mint
a c/i-ból zöngétlen h lett a magyarban, azonképpen lehetett ^-ből
zöngés h. Azt sem tartom elfogadhatatlannak, hogy a szóvégi
ch-hó\ lett h zöngéssé lett. A mikor tehát ilyeneket találunk
emlékeinkben: azah 'aszó', meneh 'menő 5 stb., ezekben a h zön
gétlen is, zöngés is lehet, sőt esetleg, de kevésbbé valószínűen,
lehet a y jele is» Mind a szóvégi f-ből, mind pedig a zöngés
-fo-ból -u fejlődhetett; szdmtay ~ *számtah, aszah, méneh-bő\ lett
*számtau, *aszau, mé'néu, majd szántó, aszó, menő stb.
A szóvégek e változásában részt vettek török jövevény
szavakon kívül egy-két esetben szláv, valamint német eredetű
tulajdonnevek és jövevényszavak (vö. cseh alakv.
cseü^cső
c
bohemus' < szláv cech ; Pásztó < szláv Pastuch, 1. feljebb ; Radó :
1251-ből Baduh KOVÁCS, I n d . < s z l á v Raduch | Detre, Imre:
vö. ném. -rich 1. feljebb; Monóház: 1411-bŐl Monahhaza vö.
Monohodwar, Mimuhuduor CSÁNKI III. 619., 683. < ófném.
munich 'mönch 5 1. MNyv. VI. 242.; pele alakv. peleh SchlSzj.,
NySz., pelyeh HEYDEN, Pueril. 1527., NySz., pelej vö. peley
BesztSzj., ? pelyv Ind. voc. 1647. sciurus a., NySz., pelye NySz.,
pőle, pölle MTsz., pölo, pülü MTsz., pölyő, pölyü 1. NySz., pölyü
MTsz. cglis, sciurus, bilchmaus, evet, gözü' > ófném. pilih, bilih,
kfném. pilich, bilech cglis', 1. GKIMM DWb. bilch a., DIEF. NG1.
glis a., SCHM. I. 170.; WEIGAND-HIET DWb. 5 szerint a szó min
den időben csakis osztrák-német szó volt. A magyar szó a szláv
pHchT, 'glis'-ból érthetetlen).
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A mai -ó, -ó'-képzős eredeti szavaknak sok esetben -a, -eképzős párjuk is van, vö. való és vala ebben valaki 1. MNyv.
XI. 116; bíró és bírák; szülő és szüle stb. Ugyanígy a jövevény
szavak szóvégi o «•*•» ó'-je is, vö. eke és a régi nyelvben ekő, ünö
és a régi nyelvben ine, pöló' és pele, Imre és Imrő, csipa, dara
stb. Hogy az -a, -e hogyan keletkezett, nincs róla kielégítő
magyarázatunk (1. a reá vonatkozó magyarázatokat: MNyv.
XI. 118.; SZINNYEI, NyH. 5 82.; HORGER, MNyv, IX. 116.). Úgy
gondolom, hogy csak az -ach ~ ech >-eh ~ -eh-ből fejlődhetett
az -a ~ -e. Hogy azonban közelebbről hogyan történt a fejlődés,
azt kielégítően én sem tudom megmagyarázni. Egy i hangon
keresztül aligha (vö. pele ~ _pó'Zó'-nek peley olv. pelei alakja már
aBeszSzj.-ben; besenyő: 1211-ből Beseneytu OklSz.; nem ismerünk
azonban ászai, birai, adat 'aszó, biró, adó' stb. adatokat). A szó
végi zárt szótagban levő -h nyomtalan eltűnésével sem keletkez
hetett (vö. a ju: juh, cse: cseh eseteket, továbbá: olá, suporla
stb. adatokat), mert akkor érthetetlen a szüle : szülét, vala : valák
alakokban a hosszúság.
Az eddigiekben igyekeztem megfelelni arra, hogy milyen
hangot jelöl a eh olyan esetekben, a mikor ezt szabályosan a h
betű váltja fel. Azt igyekeztem bizonyítani, hogy e kérdésben
csak az eredeti szavak adhatnak felvilágosítást. A jövevény
szavak, melyeknek átadó nyelvi eh hangjáról többen írtak (].
BALASSA: TMNy. I. 174., 179.; KALMÁR E L E K : Nyr. XXI. 537.,
NyK. XXIV. 252.; SZARVAS: Nyr. XXII. 19.), szerintünk min
denkor beleilleszkednek az átvevő nyelv hang- és hangsúlyozási
rendszerébe, s ilyenkor fontos szerepe van az átvevő nyelvben
a hanghelyettesítésnek. így lesz bizonyos korban német és szláv
cht-böl -kt- is (vö fektülés NySz., kukta > szl. kuchta BERN. EtWb.
638.), ch-ból h vagy A; stb. Mindez az átvevő nyelv hangállapotának és az átvevés korának a kérdése. Az eredeti magyar
szavakban a eh, amely előbbi k%-bó\ s ez kr<c k-ból fejlődött,
zöngétlen mediopalatalis réshang. Ebből való minden további
fejlődés. Természetes, hogy ilyen a jövevényszavak magyarnyelvi
ch-ja is. Ilyennek kell lenni az ismeretlen eredetű szavak eh >
A-jának is, bár ennek a ch-nak az előzője nem okvetlenül k)/m
MELICH JÁNOS.

Az ö-zés története.
(Első közlemény.)

Mai szempontból tekintve az ö-zés nem egyéb, mint több
nyelvjárásunknak az a sajátsága, hogy a köznyelv vagy más
nyelvjárások e hangja helyett többnyire ö-t ejt. De nem szabad
felednünk, hogy mind az irodalmi és köznyelv, mind mai nyelv
járásaink hosszú fejlődés eredményei. Nyelvemlékeink korában
a magyar nyelv máskép hangzott, mint ma, s az ö-zés se volt
olyan, mint mai nyelvjárásaink ö-zése. így a régi nyelvben
gyakran é*-vel ejtették ki még azokat a szavainkat is, melyek
ma az irodalmi nyelvben is ö-vel hangzanak, pl. gyönyörű,
szörnyű stb. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az irodalmi
nyelvben is van ö-zés. Azután több, ma jobbára í'i-vel hangzó
alakunk régebben szintén ö-vel hangzott, s é'-t is ejtettek helyette,
pl. szonetten *** szenetlen. Már ezek az esetek is bizonyítják, hogy
az ö-zésnek s az ö hangnak sok köze van az ü hanghoz is.
Az ö és az ü hang közös tulajdonsága, a labiális illeszkedés se
volt nyelvemlékeink korában olyan, mint m a ; tehát szintén
fejlődés eredménye.
Az ö-zés története mindezek után nem lehet más, mint az
ö-zés fejlődésének leírása kiindulásától, eredetétől kezdve egészen
mai állapotáig.
Az első kérdés tehát az ö-zés eredetének kérdése. Ősi
maradvány-e vagy újabb fejlődés? Hogy erre a kérdésre fele
letet adhassunk, tekintetbe kell vennünk a rokon nyelvek és
régi jövevényszavaink vallomását is.
A második főkérdés az ö-zés kialakulásának kérdése. Itt
tehát arra kell megfelelnünk, milyen esetekre terjedt ki és
milyen mértékben lépett fel az ö-zés nyelvemlékeink korában.
Hogy miképpen oszlott meg az ö-zés régi nyelvjárásaink között,
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erre nézve főforrásaink gyanánt a kódexeket kell tekintenünk.
Itt azonban nagy pontosság szükséges, vagyis az o-zés adatai
nak szám szerint is teljes összegyűjtése és rendszerbe foglalása.
Harmadszor azután arra a kérdésre kell feleletet keres
nünk, hogyan fejlődött tovább az ily módon kialakult o-zés;
mi az oka annak, hogy az irodalmi nyelvben aránylag csekély
szerepe van, s minő az o-zés elterjedése mai nyelvjárásainkban.
Ezek szerint tehát az ó'-zés történetét három főfejezetben
kell tárgyalnunk: 1. az o-zés eredete, 2. kialakulása, 3. további
fejlődése.

I. Az ö-zés eredete.
Az o-zés eredetének kérdése már hosszabb idő óta foglal
koztatja nyelvtudósainkat. Legelőször NBGYESY LÁSZLÓ tárgyalta
behatóbban «Megérett kérdések a magyar vocalismus köréből)*
ez. értekezésében (Nyr. XV. 198, 245). NÉGYES? már itt is rá
mutat azokra a forrásokra, melyek eredményre vezethetnek.
Ezek : a nyelvtörténet, a nyelvhasonlítás, a hangpárhuzam. Az
ö-zést az é'-zéssel szemben későbbi fejlődésnek tartja. Erre mutat
az a körülmény, hogy «az ajakhangzó általán későbbi fejlődés
s a nem ajakhangzók mellett másodlagos képződménynek tekin
tendő)), s hogy az «ó-ző nyelvjárás ma is dolgozik, ma is folyton
hódít; tehát a labializálás mint hangtani eleven erő hat most is».
BALASSA JÓZSEF «A magyar nyelvjárások osztályozása és
jellemzése)) (Budapest, 1891) ez. munkájában szintén az é'-zést
tekinti régibb sajátosságnak. «A magyar magánhangzók törté
netei) ez. értekezésében (NyK. XXIV. 257, 369) szintén az é
hangot tartja eredetibbnek, «melyből ma csak vagy bizonyos
helyzetekben, vagy pedig minden szóban o lett». Az e hang
eredetisége mellett bizonyít szerinte az is, hogy helyette az
északkeleti és a királyhágóntúli nyelyjárásterületen e-t ejtenek,
«már pedig ez a hang csakis é'-ből fejlődhetett s nem az o-ből».
Ezen az állásponton marad BALASSA a TMNy.-ban is. Más elmé
letet állít fel azonban «A magyar nyelvjárások keletkezése» ez.
értekezésében (Ethnographia IX. 185, 282, 341). Rámutat arra,
hogy a magyarság különféle idegen népfajokat olvasztott ma
gába. Ez a nyelvkeveredés igen könnyen okozhat nyelvjárási
külömbségeket. így a «valószínűleg török nyelvű kabarok meg-
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magyarosodása lehetett az első alkalom nyelvjárási külömbségek
keletkezésére a magyar nyelv körében». A krónikák és az ok
levelek azonban azt bizonyítják, hogy a kabarok legnagyobb
részt az ország északi részén telepedtek le. Ez a terület egybe
esik az é'-ző ejtéssel. «Ily módon arra a következtetésre kell
jutnunk, hogy midőn a kabarok megtanulták a magyar nyelvet,
a főkülömbség az ő kiejtésük s a magyarságé közt az lehetett,
hogy az ö helyén mindig e-t ejtettek)). «Ebből az é'-ző ejtésből
fejlődött a felsőtiszai nyelvjárás nyilt e-je.» E magyarázat sze
rint tehát az o-zés a régi magyar sajátság, s az é'-zés nyelv
keveredés folytán jött létre.
Ugyancsak nyelvkeveredést tesz fel, de egészen ellenkező
irányban

SZABÓ SÁNDOE «A magyar

magánhangzó-illeszkedést)

ez. dolgozatában (Budapest, 1902). Szerinte az ó'-zést a török
nyelv hatásának szokták tulajdonitani, s lehet is benne valami,
mert a belénk olvadt török népeket, kunokat, besenyőket, kaba
rokat részint már a honfoglalás idején, részint később körül
belül a mai ó'-ző területeken telepitették le».
A következő elmélet MÉSZÖLY GEDEONÓ. (A Halotti Beszéd
nem-másolat-voltáról. Nyr. XXXVII. 289). Az o-zés eredetéről
való nézetét a következőképpen fejezi k i : «A mennyiben egy
egylapos nyelvemlék alapján e kérdéshez hozzá lehet szólni,
úgy látszik a HB.-ből, hogy az o-zés mássalhangzós ősi ragjaink
előtt kezdődött a szótő végső hangzójában s összetett képzőink
hangzójába jutott el legkésőbbre*).
Ezt az elméletet azután bővebben kifejti KOVÁCS MÁRTON.
(Megjegyzések a Halotti Beszéd' nem-másolat voltához. Nyr.
XXXVII. 417). Szerinte «az ó'-ző nyelvjárások ó'-zése a ragok
ban és képzőkben, általában a második és következő szótagok
ban kezdődött. Bámutat ezután olyan esetekre, midőn az ó'-ző
kódexekben a szóknak első tagja nem ó'-ző. Pl. tekélletös, f'éldön
(Sándor-k.) stb.
MÉSZÖLY és KOVÁCS elméletét nem fogadja

el TRÓCSÁN"YI

(A HB. másolat-voltáról s az e > ó hangváltozásról.
NyK. XXXIX. 213). Az OklSz. adataiból kimutatja, hogy az
e > ó változás a kódexek előtt jóval megvolt az első szótagban
is, s szerinte az e > ó hangváltozás egytagú szavakban éppúgy,
mint a többtagú szavak végső szótagjában egyszerre történt.
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Annak eldöntését, hogy az e > ö változás a tőszótagban indult-e
meg előbb vagy a ragok előtt, eddig ismert nyelvemlékeink
alapján bajos dolognak tartja.
Újabb magyarázatot állít fel HOEGBR ANTAL «Udvarhely
vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátságai*) ez. tanul
mányában (NyK. XXXIX. 275, 383). Szintén azon a nézeten
van, legalább az udvarhelyi nyelvjárást illetőleg, hogy az ö-zés
ragokban, képzőkben, általában a második és következő szó
tagokban kezdődött. De egyszersmind kísérletet tesz a kérdés
megfejtésére is. Kiindul abból a körülményből, hogy a szó első
tagján túl eső é a magyarban kevés kivétellel mindig vagy
kötőhangzó, vagy pedig ragnak vagy képzőnek eleme. Mint ilyen
nek a labiális illeszkedés következtében ugyanazon nyelvtani
kategórián belül mindig o ós ö hangú párja van. Pl. hiszek,
d e : ütök, adok; kéreget, d e : szövöget, húzogat; kerthez, d e : föld
höz, házhoz stb. Minthogy ugyanazon kategórián belül az é'-nek
mindig ajakkerekítéssel képzett o és ö volt a párja, ez nem
maradhatott hatás nélkül az é'-re sem. Ezért lett az é'-ből leg
először ilyen helyzetben labiális o, s ez megmagyarázza azt is,
miért nem labializálódott eleinte a hangsúlyos szótagbeli é.
Ilyen helyen ugyanis akármilyen más magánhangzó is állhat;
más szavaknak hangsúlyos szótagbeli o vagy ö hangja tehát
nem lehetett rá-semmi különösebb hatással.
Végig tekintettünk azokon az elméleteken, melyeket az
ö-zés keletkezésére, kiindulására vonatkozólag felállítottak. Csupa
tiszteletreméltó vélemény, s mindenik tudományos kutatás ered
ménye. Hogy azonban e tekintetben határozottabb eredményre
juthassunk, kissé tágabb téren kell körültekintenünk. Mindenek
előtt fontos a következő tények tekintetbevétele:
1. Alig van a mai magyarban ó'-vel hangzó szó vagy alak,
melynek ne fordulnának elő é'-hangzós változatai; pl.:
Belch 1211 (bölcs); Belén 1211 (bölény); Beythes 1309
(böjtös); Bezermen 1325 (Böszörmény); Chetertek 14/7 (csü
törtök); efwenyt Kulcs.-k. 13 (ösvényt); erdegnek Corn.-k. 115
(ördögnek); erekkewl erekké Pozs.-k. 47 (örökül örökké); feldre
GÖm.-k. 61 (földre); fefuenfegnek Corn.-k. 161 (fösvénységnek);
Gerbe 1480 (görbe); gyetrettetól Krizák. 11 (gyötrettetöl); gyekeres 1450 (gyökeres); Kebles 1455 (köblös); Kedmenes 1479
(ködmenes); kenyerwly Göm. k. 110 (könyörülj); Kermes 1420
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(körmös); keteztetnek Göm.-k. 110 (kötöztetnek); kezette Pozs.-k.
20 (közötte); kezepette Kulcs.-k. 131 (közepette); reuid Bod.-k.
22 (rövid); ser Schlágli Szj. (sör); theredelmes Winkl.-k. 264
(töredelmes); terményébe Kulcs.-k. 1 (törvényébe); Zeldpotak
1349 (zöldpatak) stb.
2. A mai magyar ü helyett a régi nyelvben gyakran ö-t
találunk, pl.:
czőtortokőn Weszpr.-k. 25 (csütörtökön); ezőfth Winkl.-k.
176 (ezüst); fekStt Winkl.-k. 149 (feküdt); folebe Winkl.-k. 207
(fülébe); golekozet Tih.-k. 242 (gyülekezet); gomólche Tih.-k. 168
(gyümölcse); kSlde Winkl.-k. 169 (küldé); ól Winkl.-k. 139 (ül);
oreffeghot Winkl.-k. 140 (ürességet); otz Winkl.-k. 168 (ütsz);
pőjpSkke Winkl.-k. 172 (püspökké); zonetlen Czech-k. 25 (szü
netlen) stb.
3. Mai ü helyén sokszor e hangot
feletewkel Érs.-k. 503 (fületekkel);
(füröszszed); gyemulcheth Kulcs.-k. 1
Kulcs.-k. (higgyük); nekenk Keszth.-k.
Nagysz.-k. 63 (szünetlen) stb.

is találunk, pl.:
ferezyed Thewr.-k. 120
(gyümölcsét); hyggyek
74 (nekünk); zenetlen

4. Mai i helyén sokszor ü-t vagy ö-t ejtettek, pl.
Uon Tel.-k. 1 (időn); SdotSk Winkl-k. 164 (időtök);
kijjebb Tel.-k. 8 (kisebb); kéffebeytőttem Winkl.-k. 263 (kisebbí
tettem); méneket Székelyudv.-k. 258 (minket); mv Winkl.-k. 129
(mi); tS Székelyudv.-k. 48 (ti); tv Winkl.-k. 166 (ti) stb.
5. Mai ö helyett gyakran i-t találunk, pl.:
kynneb Nagysz.-k. 14 (könnyebb); riuidjegnec Debr.-k. 274
(rövidségnek); fytetsegekre Szt. Kriszt. B. 30 (sötétségekre);
tywys Érs.-k. 324 (tövis) stb.
6. A köznyelv ö-je helyett mai nyelvjárásaink gyakran ü-t
ejtenek, pl. :
güiör Nyr. XVIII. 18 (gödör); gyüker NyF. XVI. 6 (gyö
kér) ; gyiinni Nyr. XX. 29 (jönni); lüklek Nyr. IX. 359 (löklek);
sutét Nyr. XV. 488 (sötét); vüdör NyF. XVI. 6 (vödör); türül
Nyr. XXVII. 4, 92 (törül) stb.
7. Főkép nyelvemlékeinkben gyakran találkozunk 6 ~ é
váltakozással is, pl.:
ereffen Székelyudv.-k. 328 (erősen); eryzheffevk Corn.-k,
161 (őrizhessük); fewel Kulcs.-k. 40 (fővel); ideben Székelyudv.-k.
327 (időben); ystenreel Winkl.-k. 365 (istenről); kenyivebel Szé-
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kelyudv-k. 325 (könyvéből); kwlfee Winkl.-k. 366 (külső); zépletelen Göm.-k. 97 (szeplőtelen); theremte Székelyudv.-k. 330
(teremtő); wezzeeket JFest.-k. 234 (vesszőket) stb.
8. Gyakori a mai ű helyett is ő, pl.:
honos Winkl.-k. 121 (bűnös); gorot Tih.-k. 9 (gyűrű);
hegedével Tih.-k. 370 (hegedűvel); torietok Winkl.-k. 155 (tűr
jétek); Tewz Kulcs.-k. 283 (tűz) stb.
9. Néha mai ű helyett é-t is találunk, pl.:
kynnyefege Pozs.-k. 44 (könnyűsége); myndeneftel Kriza.-k.
56 (mindenestűi) stb.
10. A köznyelv o hangja helyett nyelvjárásaink
ü-i ejtenek, pl.:
bű Nyr. XXVII. 492 (bő); bűr Nyr. XX. 363
Nyr. XXVII. 67 (cső); hetfű NyF. XVI. 6 (hétfő); M
377 (kő); tű Nyr. XXVII. 492 (tő); a -bői, -ről,
helyett nyelvjárásaink nagy része -bűi, -rűl, -tűl-t ejt

gyakran

(bőr); csű
Nyr. XIII.
tői, ragok
stb.

Mindezekből a nyelvi tényekből több fontosabb körülmény
következik. Abból, hogy majd minden ö hang helyén é'-t is talá
lunk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az ó'-zés eredete
szorosan összefügg a magyar ö hang eredetévei. Láttuk azután
az ü ~ ö, ü ~ e, i ~ ü, ő, ö «•*•» i, ö ~ ü hangváltakozásokat.
Mindezek arra mutatnak, hogy az ö-zés eredetének kutatásánál
a magyar ü hang eredetével is kell foglalkoznunk, minthogy
ö és ü az esetek nagy részében azonos eredetű lehet. Az ő ~ é,
ű ~ ö, ű ^ é, ő ~ ű váltakozásokból pedig következik, hogy az
ö-zés történetében nemcsak a rövid ó-nek, hanem a hosszú
ó'-nek is lesz szerepe, s ez összefügg a hosszú ű hanggal.
Mint a m. magánhangzók eredetével általában, úgy az ö, ü
ö, ű hangokéval is keveset foglalkoztak nyelvtudósaink. MUNKÁCSI
BEENÁT «A Magyar-ugor szótár» ez. tanulmányában az ö és ü
hangot fgr. eredetűnek tartja, (Nyr. XIV. 110—118). —Bőveb
ben foglalkozik a magyar ö, ü, Ő, ű hangok eredetével BALASSA
JÓZSEF (A magyar magánhangzók története. NyK. XXIV. 257,
369). Az ö szerinte részint é'-re, részint ü-ie megy vissza, az
ü vagy w-ből rövidült, vagy megtartotta eredetibb zárt hangszinét. Az ó', ü hangok vagy pótló nyújtás útján keletkeztek,
vagy pedig kettőshangzóra mennek vissza. A szó végén álló
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ö és ü eredete azonos. — MUNKÁCSI BERNÁT «A magyar magán
hangzók történetéhez)) ez. értekezésében (NyK. XXV. 168, 257)
pusztán ugor alapra helyezkedik. Ebben a tanulmányában már
nem tartja az ö, ü, ő, ű hangokat fgr. eredetűeknek. Az o, ű
hangok vagy kettöshangzóra mennek vissza, vagy é, it-ból fej
lődtek. Az ü hang is későbbi eredetű. Eészben i-ből, részben
magashangúságba való átcsapással u-ból keletkezett. Az ö ejtés
egyes esetekben azonban már az ugor alapnyelvben megindul
hatott. Erre mutatnak azok az esetek, midőn a magyar ö-vel
szemben a vogul és az osztják nyelvben mélyhangú magán
hangzót találunk.
Ujabb eredményekre szláv és török jövevényszavaink pon
tosabb átkutatása vezetett. MELICH JÁNOS (Szláv jövevényszavaink.
I. Budapest, 1903—1905) és GOMBOCZ ZOLTÁN (Die bulgarischtürkischen lehnwörter in der ungarischen sprache. Helsinki
1912) számos esetet mutattak ki, midőn a magyar é ' ~ ö válta
kozás eredetibb i-re megy vissza.
MELICH JÁNOS azután egyetemi előadásaiban (1912—1915) —
melyekre szives engedélyével hivatkozom — a magyar ö hangot
is beállította abba a szabályszerű fejlődési menetbe, melyen
szerinte minden első szótagbeli magyar rövid magánhangzó
keresztülment. E főszabálya szerint minden első szótagbeli
magyar rövid magánhangzó az Árpádok korában egy fokkal
nyiltabbá változott, az ily módon nyiltabbá vált magánhangzók
azután a XV. századtól kezdve az esetek egy részében ismét
zártabbá váltak. Az ö hang e szerint ü-ie megy vissza, a mai
magyar ü hang pedig ismét ó'-ből vált zártabbá. De az ü hang,
a melyből azután ö fejlődött, MELICH szerint szintén nem ere
deti, hanem régibb i-re megy vissza.
Bizonyos, hogy a magyar magánhangzó-rendszerben nyil
tabbá válás történt. (SZINNYEI: Nyr. XXIV. 197, 205; NyK.
XXVII. 244, 372; NyK. XLII. 3). De hogy mikor ment végbe
e hangváltozás, az még vita tárgya. SZINNYEI «A magyar magán
hangzók történetéhez*) czímű értekezésében (NyK. XLII. 1—35,
XLIII. 102—125) fontos érveket hoz fel a mellett, hogy a
nyiltabbá válás az Árpádok korában nem volt általános.
E kérdés azonban már nem függ össze oly szorosan az
o-zés eredetének kérdésével. Az ö-zés előzményeit ugyanis —
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a mint látni fogjuk — még a nyelvtörténet előtti időben kell
keresnünk.
Mindenekelőtt kíséreljük meg annak a kérdésnek eldönté
sét, hogy fgr. eredetűnek tekinthető-e a magyar ö, ü, Ö. ű —
legalább bizonyos esetekben — vagy pedig újabb fejlődés ered
ménye.
A fgr. vokalizmus történetét még jelenleg is köd borítja,
mindazonáltal elmondhatjuk, hogy szorgalmas részletmunkálatok
lassanként előkészítik a talajt a fgr. magánhangzó-rendszer
ismeretéhez. Az ó-zés szempontjából főkép a következő dolgo
zatok fontosak: WIKLUND, Entwurf einer urlappischen lautlehre (SUS. Tóim. X.); SETALA, Über quantitátswechsel im finnisch-ugrischen. Nachtrag. I. Über den vorfinnischen vokalismus (SUS. Aik. XIVs.); PAASONEN, Mordvinische lautlehre
(SUS. Tóim. XXII.); BEKÉ, Cseremisz nyelvtan (Finnugor füze
tek XVI.); KAEJALAINEN, Zur ostjakiechen lautgeschichte. I. Über
den vokalismus der ersten silbe (SÜS. Tóim. XXIII.). E dolgo
zatok eredményei arra mutatnak, hogy a fgr. alapnyelvben nem
volt se ö, se ü.
Mielőtt az idetartozó szóegyezések vizsgálatára áttérnénk,
szólnunk kell még röviden a cseremisz nyelv labiális illeszkekedéséről. Ismeretes, hogy a magyaron kívül csakis ebben a
rokon nyelvben találjuk meg az ajaknyílás szerint való illesz
kedést. Az a kérdés mármost, hogy van-e valami összefüggés
e tekintetben a magyar és a cseremisz nyelv között. A magyar
labiális illeszkedés későbbi eredetű. Keletkezéséről majd az o-zés
kialakulásának tárgyalásánál fogunk bővebben szólni. De ugyan
csak későbbi eredetű a cseremisz labiális illeszkedés is, a mint
ezt pontosan kimutatta SZINNYEI JÓZSEF : Labiális illeszkedés a
cseremisz nyelvben (NyK. XXIV. 143). Ez a labiális illeszkedés
ugyanis csak a cserS. és a cserO.-ban van meg, a cserM.-ben
egészen hiányzik. A rokon nyelvek és a jövevényszavak azon
ban azt bizonyítják, hogy a cserM. nyelvjárás hangállapota az
eredetibb. így a cserM. megtartja a jövevényszavak illabiális
hangzóit, a másik kettő pedig többnyire labiális hangzókat ejt
helyettük, pl. csuv. ind'e > cserM. Inde, S. önde; csuv. /is >
cserM. kize, kizá, S. küzö, 0. küzÖ; tat. kisten > cserM. kesten,
S. kösten. A rokon nyelvek hangrendszere is inkább a cserM.
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eredetisége mellett bizonyít. Pl. f. veri, md. ver, ver, cserM. vir,
S. vür 0. ftür (NyK. XXIV. 150). Hogy a cser. ü, ö későbbi
eredetű, azt sok esetben BEKÉ is kimutatja cseremisz nyelv
tanában.
Mindezek után kíséreljük meg példákkal is megvilágítani
azt a tényt, hogy a magyar ü, ö, ü, ö nem lehet fgr. eredetű,
hanem későbbi fejlődés eredménye. Hogy melyek voltak ezek
ben az esetekben a fgr. őshangok, azt természetesen még nem
lehet pontosan megállapítani. E kérdés külömben is szorosan
összefügg a magyar e és i hangok kérdésével. Ez pedig, a mint
tudjuk, igen nehéz kérdés s még sok részletkutatást kivan.
Láttuk, hogy a magyar e ~ ö ~ ü hangok között sok az
összefüggés. Az ő és ü hangok szintén rokonok. Nézzük meg
tehát, melyek a nyelvek vallomásai e hangokra vonatkozólag.
Minthogy magánhangzóink történetét még nem ismerjük, a leg
szilárdabb alap, melyről egyelőre ki kell indulnunk, a magyar
köznyelv. Vizsgáljuk tehát meg, milyen hangok felelnek meg a
köznyelvi é'-nek ( ~ o), o-nek, ii-nek, ó'-nek, w-nek.

AJ M a g y a r

köznyelvi

e ~ E. N. ö, ü,

(i)\

1. csepeg, vö. chöppög Helt., czöppeg Born. NySz.; csepelég,
csepereg, csipereg, csöpörög MTsz. (cwp LevT. NySz.)
«--> votj. Uop 'csepp5, isoplárii 'csepeg',
cser. cewem, cewedem 'csepeg', cewáldes 'csepp5 SZIL. 19.
fK. t'sipetta- 'permetez (az eső) | fA. isipettá- 'csöpörész,
permetez (az eső)5 | fL. sipa 'csepp5 (vö. fS. tippa ua.).
lp.K. tsaopa- 'csöpörész5.
Vö. MUSz. 386. sz., NyH. 5
2. 'év-, vö. St Bécsi-k. 6., ütte Szék: Zsolt., onec Veszpr.-k.
i7, eszik Decsi, iszel Sylv. NySz.
~ osztj. AÍ-, lí-, te-; iafidt- 'enni ad, etet, táplál. 5
vog. É. taj-, te | K. táj-, ti | T. táj-, te- 'eszik5 NyK. XXV. 260.
zürj. sojny 'essen5 WIED. | P. suj- 'essen, fressen, beissen,
stechen5 GEN. 21. | votj. si- inf. dini, süni, Kaz. siené; praes.
Sar. siko, sikod, Kaz. siisko etc. 'enni, megenni, elpusztítani,
elemészteni, tönkre tenni 5 . VotjSz. 453
md. seve- 'essen5 | md. E. seve- id.
f. syö 'edere5 | észt so 'essen5.
Vö. MÜSz. 878. sz., NyH. 5
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIV.

26
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3. fed ~ föd, vö. feedy Érdy-k. 524, fődd Mel. NySz.
~ vog. É. pánt-, K. T. pánt- NyK. XXV. 261.
zürj. pödny (o: pedni) 'engbrüstig sein, sticken, ersticken,
ausser athem kommen' WIED. 247 | votj. podini, podni 'betesz,
bezár (ajtót)5.
Vö. MUSz. 525. sz., NyH. 5
4.
Fó'chke
~
f.

fecske, vö. Fychke 1377 OklSz., feske Ehr.-k. 138,
Zrínyi NySz., feske, feske, föcske, föcsöke MTsz.
votj. poékl, Kaz, poske, Sar. poski 'fecske5 VotjSz. 577.
paasky (ősfinn a SUS. Aik. XIVs. 40).
Vö. NyH. 5

5. felhő, felleg, vö. felyhö Káldi, fölyho Zvon. NySz., föjhő,
fölyhö MTsz.
~ osztj. péléng, I. K. peteng 'felhő5 | S. pélen, petén id. —
EO. palén 'gewitter, gewitterwolke5 Ug. Füz. XII. 42.
cser. kP. pdl, kCarM. pdl ~ nyK pd0l 'felhő5, BEKÉ 52.
md. pel, pdle 'pilvi5 Suomi. III. sorozat. XIII. 41.
f. pilvi \ észt pilve- 'wolke5 (ősfinn i : SUS. Aik. XIV3. 45).
IpS. pafeva lpK. pelv.
Vö. NyH. 5
6. kell 'libet, lubet, piacet; oportet 5 ; vö. keel Erdy-k.,
kallót Zvon. NySz.; kő, köll, kiiő, köllünk MTsz.
~ zürj. kolny 'nötig sein5 WIED. 109 J P. kól- nötig sein5
GEN. 13 j votj. kul-: ug kul (Glaz.); ukíl (Glaz. Mát. 9, 13)
'nem kell 5 ; ug kulá-a? (GEN.) nem kell?5 VotjSz. 223.
cser. kP. kül'es | kUr. küles | kCar. kille's 'kell, szükséges5 ~
nyK. ke'lás, -eé id. BEKÉ 24.

f. kelpaa 'alkalmas, vmire való, tetszik, kell5.

Vö. NyH. 5

7. lel, vö. Iwlz Virg.-k., lolec Born. NySz.; léi, lőtte MTsz.
f. loytdd 'talál5 | észt leida- 'finden5
Vö. MUSz. 749. sz., NyH. 5
8. lev-, vö. leiun Ehr.-k., lewt Ehr.-k. NySz.; ló'jsz, löjszön,
lészön MTsz.
~ zürj. lony 'werden, geschehen, sích ereignen5 WIED.
155 | P. lu- 'werden, geschehen 5 GEN. j votj. I11-, Kaz. lü 'lenni,
válni VotjSz. 744.
cser. kP. Ham | kUfa. lij£é (imp. 3 p. sg.). lijza (imp. 2 p .
plur.) j kM. lng>'s (inf.) | kUr. kCar. lig,'i \ kCarü. Ham | kUr.
lies ~ nyK. Ham, -as 'lenni' BEKÉ 18.
f. lifí- (potent. 3. lienee) \ észt le- 'sein, werden5
IpS. praes. 3. la, la | lpN. praes. 3. le.
Vö. MUSz. 698. sz., NyH. 5
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9. meny. Vö. meenyekzo Érdy-k. NySz.
~ osztj. DN. men | Trj. mán | V. Vj. men" | Ni. men, 0 .
men 'schwiegertochter', Kaz. me^n id. KARJ. OL. 158 (ősosztj. e
OL. 282).
vog. É. mari | K. man | T. min NyK. XXV. 261.
zürj. moú 'schwiegertochter' WIED. 173 | P. mun ua. GEN.
33 | votj. ici-men, ici-men 'menyecske, menyasszony' VotjSz. 709.
f. minid | észtD. minij 'schwiegertochter' | L. mina.
IpS. maríné ua.
Vö. MUSz. 653. sz., NyH. 5
9. menny, vö. munhi H B . ; möndörög, mé'n-kü, mén-kür
men-kü MTsz.
<-o md. menel, menü 'hímmel' | md. E. máneV 'himmel'.
Vö. MUSz. 654. sz.. NyH. 5
10. nem, ne; vö. Numwog 1174 OklSz.
~ osztj. nem-%oiat 'senki'; nem-yuntta 'soha'.
vog. ne-mátdr 'semmi'; nem-/ot 'sehol'; ngm-%iLnt 'soha'.
zürj. ne 'nicht' WIED. 190 | P. ne 'auch nicht', ni-kút
'kein'; ni-kín 'niemand'; ni-nem 'nichts' GEN. 23 | votj. ni-no-kin 'senki'; ni-no-mér 'semmi' VotjSz. 516.
cser. kP. n?: ndyöjat 'senki', ndmat 'semmi' | küfa nd-mat
'semmi', n3-göjat 'senki', nS-yunamat 'soha' J kCarU. ndmo, ndmat
'semmi' | kür. nS-yö 'senki', nSyunam 'sohsem', nuyimamat «^
nyK. ni-yü; ni-ma-(a)'t id. BEKÉ 53.
[vö. szám. ni-. 1
Vö. NyH. 5
11. repül, vö. rwpwlenek Virg.-k., repewly Érs.-k., roppüllettenek Fél. NySz.
~ vog. rapi: raplayts 'röpült'; rapi, roplayti 'röpül';
rapitawé 'röpítődik' raptélti 'röppen' NyK XXXIX. 460.
f. rápytt'id 'röpköd, szárnyával csapkod'.
Vö. NyH.
12. m. szeg; vö. szög Thaly : Adal. NySz.; szögibe MTsz.
«"*•> oszt. soy.
Vö. MUSz. 284. sz., NyH. 5
13. szem; vö. Scim 1237/1325. OklSz., zőm Jord.-k., zumHB. NySz.
osztj. D. N. sem | Trj. sám* | V. Vj, sem | Ni. sem* | Kaz.
sim j D. sem 'auge' ~ D. T. sámDa 'blind' OL. 155 (ősosztj.
e—a OL' 292).
vog. É. sam j K. sam | T. som NyK. XXV. 260.
zürj. sin WIED. 289 I P. sin 'auge' GEN. 22 | votj. din,
Kaz sin, Uf. sim 'szem' VotjSz. 457.
26*
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cser. kP. singa | kÜfa singg, | kCar. sinúéd' | kCar. iinga,
kUr. sindzá, sindsg, »>•» nyK. syndzá, sindzd, synzd | ny. Jar. éf'ndzd
'szem' BEKÉ 20.

md. eKazl. sálrhá 'auge' | md. E. sel'rhe J md. M. sel'rha
PAAS. 73.

f. 8ilmd | észt silm 'auge' (ősfinn i: SUS. Aik. XIVs. 45).
IpS. tsaUme 'szem' | lpN. UáU(b)mi j lpK. tsdlm, tíálme.
Vö. MUSz. 290. sz., NyH. 5
14. szer 'sor, rend' R. N. 'mód' N.; vö. Telukzyr 1840
1449 OklSz.; tó&erc MA.: Tan. soríft LevT. I. NySz.
~ vog. sir, mód; S9r, sir 'szerű, -féle'; 897*p, sirpd, sinj ua.
osztj. D. N. sir | Trj. sir' | Ni. sir | Kaz. sir' (sirr) | 0. sir*
(éir') 'beschaffen', V. moydsuW 'wie beschaffen' OL. 214. (u újabb
eredetű. OL. 215).
zürj. ser 'gewohnheit5 WIED. 284.
cser. S9r 'szokás5
[vö. szám. ser, sir, sir 'mód'.]
Vö. MUSz. 294. sz., NyH. 5
15. tev-, vö. tén Tel., tíszen Sylv., tőd Debr.-k., tottel Erdy-k.
NySz.; tejszen, tészön MTsz.
«•>-» md. eMar. eJeg. iejems \ eKazl. t'ejums | eKal. tejims
'machen' | md. M. iijdms. PAAS. 74.
f. tekee ~ teen (teghen R.) | E. tege- 'tun' | L. tie- 'tun'.
IpS. taokat ~ praes. 1. takau 'tenni, csinálni' | lpN. áfakdot ua. ~ praes. 1. ddyam.
Vö. MUSz. 215. sz., NyH. 5
16. vér «>J véres, vörös; vö. vyer Ehr.-k., vír Sylv. NySz.
~ vog. wüir 'vér' KL. vülr 'vörös' VogSzj. 159.
zürj vir ~'blut' WIED. 413 | P. vir 'blut' GEN. 31. J votj.
vir. Kaz. vér 'blut' VotjSz. 672.
cser. kP. fiür, ftür | küfa fiür | kM. fiür | kUr. kCar. /?•*'<> ~
nyK. /990r | nyJar. @nr 'vér' BEKÉ 28.
md. Psen. var 'blut 5 | mSel. ver j eKazl. w r PAAS. 74.
f. » w 'blut' (ősfinn é: SUS. Aik. XIVs. 43).
lpK. verr, varr | IpS. varra | lpN. varra.
Vö. MUSz. 604. sz., NyH. 5
17. vév-, vö. Wottem 1544. Oklsz.,
dvjszen, vészön MTsz.
~ osztj. DN. ud- | Trj. "M£>- | V. Vj.
'nehmen' OL. 185 (ősosztj. « 0L. 289).
vog. É. vaj-, vl | K. váj-, vé- | T. wj-,
Vö.

víszen Sylv. NySz.;
U9- | Ni. ui- | 0. aá
w NyK. XXV. 261.
MUSz. 613., NyH. 3

E csoport magánhangzó-megfelelései tehát a .következők ?
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A mint látjuk, az egyes nyelvek rendkívül eltérnek egy
mástól a magánhangzó-megfelelés tekintetében. Legszabályosabbak a lp. finn ós md. változatok. így IpS. a (egy esetben a, a),
IpN. á, IpK. a, á, §. E lapp hangokról azonban bizonyos, hogy
magas hangokból álltak elő ezekben az esetekben. így a lp. a
hang vagy a-ra megy vissza (vö. SUS. Aik. XIVs. 25), vagy
a-re (uo. 38), vagy <?-re (uo. 43), vagy i-re (uo. 44), néha i-re
is (uo. 36); a lp. a-féle hangok az esetek nagy részében a
gyönge fokból (9) állottak elő (vö. uo. 43, 44). A lp. a hangok
tehát semmi nehézséget nem okoznak arra vonatkozólag, hogy
az előbb felsorolt esetekben az illabiális magas hangokat (e, á, i)
tartsuk eredetibbeknek.
Nézzük most a finn megfeleléseket. Ezek i (legtöbbször),
e, a, á, öy, yö. A finn változatok többsége tehát szintén az
i, e, a-féle hangok eredetisége mellett bizonyít.* Ezt még inkább
megerősítik a md. megfelelések (e, a, i, é). A cser. is több eset
ben megőrizte az eredetibb i, e hangokat, néha azonban e-t,
esetleg ü-t fejlesztett helyettük. Változatosabbak a permi nyel
vek hangjai. Egyes esetekben szintén megőrizték az illabiális
magas hangot, de elég gyakran o-t vagy u-t is mutatnak. Ezt
az előbbiek után másodlagos fejlődésnek kell tekintenünk. Elég
külömbözőképpen fejlődtek a vog. és osztj. hangok. Az esetek
nagy részében a magas hangoknak kedveznek. Csak néhány
esetben találunk u- vagy o-féle hangot; a ellenben elég gya
kori. A magyar megfelelések tehát a f. md. cser. és lp. alakok
hoz állnak legközelebb, s így nyilvánvaló, hogy a fölsorolt pél
dákban az i, e, á'-féle hangok őrizték meg leginkább az eredeti
fgr. magánhangzókat. Az ó'-zós történetére vonatkozólag pedig
azt tanulhatjuk e példákból, hogy másodlagos fejlődés.

B) M a g y. k ö z n y e l v i ö ~ R. N. e, ü, i:
1. bök, vö. bekkeno Matkó, bukkeno Bal. NySz; bük MTsz.
~-> f. pökkii 'szarvával döf.
Vö. MüSz. 501. sz., NyH. 5

* A kettősliangzókra nézve vö. SUS. Aik. XIV3. 48.
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2. gyökér, vö. geker Ehr.-k., győkore Born., gukere Bécsi-k.
NySz.; gyükér, gyükér, gyükér MTsz.
~ vog. jekwér 'gyökér, gyökércsomó'; jékwér ua. VogSzj. 38.
md. jur 'gyökér'.
f. juuri ua.
Vö. NyH. 5
3. könny, vö. kenwym Keszth.-k., konyuekkel Helt. NySz.;
könyü, könnyű, könnyű, könyv, koenyv, künyü MTsz.
~ votj. UU, kil'j sin-k. 'tráne' (KSz. XIII. 248)._
f. kyynel, vót cünel | vepsz künal | lív kündil, künil.
lpL. kennal.
Vö. MüSz. 57. sz., NyH. 5
4. könnyű, vö. kenweb 1485 OklSz., kényen Helt., kőnyo
Ozor., kunié Lép. kinnyen Kulcs.-k. NySz.; hinne, kinnyebb,
könyi, könnyi MTsz.
~ osztj. DN. kén3 | Mj. kroríd% | Ni. ken | Kaz kin | 0 .
kön 'leicht'. OL. 162.
* - vogK. kelná j T. kuúga NyK. XXV. 261.
zürj. P. kokni.
Vö. MüSz. 58. sz., NyH. 5
5. köz, vö. scilkuz 1225, Nogkez 1252, Ketyoukyzi 1246
OklSz.; azzonkuze Helt. NySz.
~ osztj. DN. fc$ | Trj. &'£/ | V. Vj. kco/ ( Ni. koje | Kaz.
c
/cpí | 0. kot 'zwischenraum'. OL. 79.
Vö. MüSz. 48. sz., NyH. 5
6. körmed (meg-k 'a fagytól megcserepesedik, gyengén megfagy a fölszine, pl. a sárnak5) MTsz.
votj. kurmi- 'megkörmedni' VotjSz. 229.
Vö. MUSz. 45., NyH. 5
7. közép, vö. Cuzepku 1240, Kyzepbirch 1296, Kezeperdeü
1309/1413 OklSz.
~ osztj. kottdp.
vog. kfiaíU.
Vö. MüSz. 61. sz., NyH. 5
8. köszörül, vö. Kuzereukív 1331, Kezereorra 1411, Kezerwkev 1545, Kewzewrewkew 1549 OklSz.; koszerulic Helt. köszörül NySz. küszürül MTsz.
~ zürj. keslyny 'schárfen' WIED. 99.
Vö. MUSz. 63. sz., NyH. 5
9. köt, vö. Borkethe 1400 OklSz.; kűtue Mel. NySz.
- vog. T. kot- NyK. XXV. 261.
votj. kitkini 'befog'.
f. kytkee cmeg- v. odaköt' | fE. kütke- 'halfter für rindvieh'.
Vö. MUSz. 65. sz., NyH. 5
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10. lök, vö. lükte 1728 OklSz ; lük, MTsz.
vog. lökém- NyK. XXV. 261 (o: Idkdm-).
~ f. lykkaá j fÉ. lükka- 'stossen, schieben'.
Vö. MUSz. 770. sz., NyH. 5
11. mög, vö. Mugsar 1276, Nyrmegh 1341 OklSz., ajtó
megei Com. NySz.
cser. kP. möngö 'hátra való, nem egyenlő, hitványabb';
mönges Vissza, haza5 | kUr. möngd | kCar. mö'nge 'után' ~ nyK.
md'ngvs 'zurück, wieder' BEKB 23.
f. myö- ebben: myöstdd 'visszavon, visszavesz' myosteleikse
Visszafordul' j lűd müvös Vissza' (SETALA szerint az yö a meg
előző lab. cons. folytán jött létre: SUS. Aik. XIV8. 48.)
lpK. mdyne cmög', mannás 'hátra' ~ mdyemus 'leghátulsó,
utolsó' | lpN. mannái 'mögé' ~ mánist 'mögött' ( IpS. mayye(összetételekben) 'hátulsó'; mannái 'mögé, után' ~ mayemus
'utolsó'.
Vö. MUSz. 680. sz., NyH. 5
12. öcs, vö. wche 1211 OklSz., wcczit Sylv., eccse Pethő
NySz.; ecs, öc, ücse MTsz.
~ osztj. is 'jüngerer Brúder' KSz. VIII. 18.
vog. as. is 'hug\
votj. uéi 'férjem húga'.
Vö. MUSz. 939. sz., NyH. 5
13. öl 'töten', vö. Emberellew 1461 OklSz., vlni Nagysz.-k.
NySz.; elüö kés MTsz.
~ osztj. DN. DT. uet- | Trj. uuá£- | V. Vj. uef- j Ni. uef- \
Kaz. ueA- | 0. uel- 'töten, fangen' ~ DT. uána£- id. OL. 158.
vog. É. al- | K. T. ál- NyK. XXV. 2 6 ™
zürj. viny = (S) vijyny 'tödten 5 WIED. 552 | P. vi- 'tödten'
GEN. 30 | votj. vij- Sar. vi-, vij- 'megölni'. VotjSz.
Vö. MUSz. 847. sz., NyH. 5
14. öl, vö. holel Winkl,-k., elele Érs.k. NySz., wl 1460
OklSz.
~ osztj. D. l'ul 'öF | S. lül | I. tet | B. lal, tal. Ugor Füzetek XII. 57.
vog. tal 'öl, klafter, umarmung', K. tál VogSzj. 133.
zürj. syl 'klafter, faden' WIED. 314 j votj. Kaz. sul 'öl,
mérték, klafter'. VotjSz. 435.
md. sel 'klafter' | E. sdl 'klafter'.
cser. kP. sülő | küfa sülő | kM. suip | kUr. kCar. sul» |
kCar. M. süld 'öl, faden, klafter' ~ nyK. sdl id. BEKÉ 28.
f. syli | E. süli 'schoss'.
lpK. sall | IpS. salla | lpN. sállá.
Vö. MUSz. 941. sz., NyH. 5
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15. ó's ( < ös). Vö. isemucut HB.; ös, ösi N.; ösfi, 'atyafiú,
fráter, monachus'E. Vö. még ws 1211, ÍJuse 1199 OklSz.; esei
Heli NySz.; űs MTsz.,
~ f. isa 'atya' | É. i^a 'vater'.
Vö. MUSz. 952. sz., NyH. 5
16. szösz, vö. zoz Nagysz.-k. NySz.
~ zürj. sed'é, sod'é crost, szál, szösz, csepű'.
Vö. MUSz. 317.
17. töm Vö. temiek KLOkl. NySz.; dömni, tem MTsz.
«*«» cser, kP. temam 'megtelik, jóllakik'; temem 'megtölt,
jóllakat' | kUfa. temem 'jóllakat' | kCarM. temd 'megtelik, jól
lakik5 | kÜr temas 'betölt' ~ nyK. tem, temd 'tele'; te'mdm 'meg
telik, jóllakik' temem 'megtölt, kiegészít'-. BEKÉ 1 5 - 1 6 .
Vö. MUSz. 240. sz., NyH. 5
E csoport hangmegfelelései tehát, mint a túlsó lapon
levő táblázat mutatja, sokkal tökéletlenebbek, mint az első
'csoportéi. Első pillanatra szinte azt gondolhatnék, hogy vala
milyen labiális hangra mennek vissza. De vegyük csak jobban
szemügyre az egyes nyelvek hangjait. A lp.-ban itt is az a
hangok felelnek meg, éppúgy mint az első csoportban. Ez már
e, á, i-féle hangokra enged következtetni, minthogy — a mint
láttuk — e lp. hangok az esetek nagy részében i, e, a-féle
hangokból fejlődtek. A f. megfelelések: i, y, yö, yy, ö; egy
esetben : uu. Az y, ö hangok azonban nem eredeti hangok a finn
ben, hanem később fejlődtek. (Vö. SüS. Aik. XIV3. 48.) Előfor
dulnak az előbbi csoportban is. Hogy \it gyakoriabbak, annak oka
bizonyos mássalhangzók befolyása; ugyanazoké a mássalhang
zóké, melyek a magyarban is elősegítették az ü, ö hangok ter
jedését. Különös a f. juuri alak. Ez a f.-md. közösség korában
is u lehetett (md. jur). A m. gyökér szó itt inkább a vog. és
alakkal vethető össze. A md. megfelelő hang itt is e, á, mint az
előbbi csoportban (kivéve jur). A cser. változatok: e, ü M e,
ö «v 9, ü. De ü, e, d megvan az előbbi csoportban is. Egyébként
pedig a cser. nyelvben is labializálódás történt, a mint a cser.
nyelvjárások megfelelései bizonyítják. Ezt szintén bizonyos
mássalhangzók segítették elő, a mint erre BEKÉ is rámutat több
helyütt cser. nyelvtanában. A permi nyelvek megfelelései azo
nosak az első csoportéival (i, i, §, o, u). A vog.-osztj.-ban is
megvannak a különféle magas- és mélyhangú változatok, mint
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az első csoport eseteinél. Egyszóval a köznyelvi magyar ö hangok
is ugyanarra a sorra mennek vissza, mint az e hangok. Hogy
itt a rokon nyelvek is gyakrabban fejlesztettek labiális magán
hangzót, mint az első csoport eseteiben, annak okát a szom
szédos mássalhangzókban kell keresnünk, ugyanazokban a mással
hangzókban, melyek a magyar nyelv történetén belül is elősegí
tették az ö-zés fejlődését.

C) M a g y a r k ö z n y e l v i ü (s a N-ből: csünik, sül, süly)
~ E. i, e, ö.
1. csünik 'növésben elmarad, kicsiny marad 5 N.
«-»» osztj. fon-, édn- 'összetöpörödik, beszárad'.
zürj. sinny 'abnehmen, sich vermindern WIED. 290, tsinny
c
klein werden' WIED 360. | votj. sinyny 'sich vermindern, ab
nehmen'. WIED 525.

Vö. MUSz. 409. sz., NyH. 5

2. ezüst; ezysth 1543, ezösth 1546 OklSz.; üst 'ezüst5 MTsz.
zürj. ezys 'silber5 WIED. 48 | votj. azves 'ezüst' VotjSz. 19.
f. vaski 'réz' | fE. vask 'rész, sárgaréz; fL. vask 'érez, réz'.
Vö. SUS. Aik. XVIB. 5., NyH. 5

3. fül, vö. fii Jord.-k., fői Vitk.-k. NySz., feletewkel Érs.-k.
503; fU föl MTsz.
~ osztj. DN. p9£ | Trj. p'?A j V. Vj. pdl' | Ni. páf | Kaz.
pá A | 0. ppl 'ohr5 OL. 179.
vog. ÉT pat | K. paX | T. pil NyK. XXV. 282.
zürj. pel rohr, gehör' WIED. 229 | P. pel 'ohr' GEN. 28 |
votj. pel! 'fül, ohr' VotjSz. 548.
cser. kP. pdhs 'fül' | kCarM. pd'hs id. | kCarTJ. fiddra'-pels
'a vödör füle' ~ nyK. pd0ld0s BEKÉ 52.
md. eMar, eJeg. pile | eKal. pite, piíi 'ohr5 PAAS. 92.
IpS. peljé | lpK. pely | lpN. biVTi.
Vö. MUSz. 576. sz., NyH. 5
4. küszöb vö. kSzőbőket Beythe; kűszszoboket Sós NySz.;
küszög, küszöb, küszöpöt MTsz.
~ votj. kusip 'köz, két hely közötti tér' VotjSz. 213.
Vö. MUSz. 67. sz., NyH. 5
5. rügy.
oazi,).r runt 'ohrring'. NyK. XXV. 282.
vog. É. rünt 'rügy' | KL. rünt | P. ronté, ront NyK. XXV. 282.
Vö NyH. 5
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6. sül, vö. zol Bécsi-k. 281, szol Mel. zwlek Jord.-k., szül
Helt. NySz.; sindisznó MTsz.
~ cser. M. sülő 'sün5 CserSz. 290.
md. iijét, sejel', éáil', sejdt, dijat.
f. suli | É. sil, sít.
Vö. MüSz. 373. sz., NyH. 5
7.
Kanizsa
süj, sül,
~
id.

süly 'kelevény, polip stb. E. N. vö. sul Beythe. súly
Tört. NySz.; súly, suj, sujj, súly, sü, sü, sühröl^ süj,
süly, süly MTsz.
cser. kP. hydtd | kUfa sdy-dte 'szömörcs5 —> nyK. sdfdt

BEKÉ

51.

mdM. tsilga, E. sildeje SÜS. Aik. XIVs. 47.
f. syyld 'szemölcs, daganat, golyva5 | fK. sügla ua. (u későbbi
fejlődés: SÜS. Aik. XIVs. 47).
lpN. tsiuili (gen. t'siuili) 'pattanás, bőratka'.
Vö. MüSz. 375, sz., NyH. 5
8. sürög, vö'. sorgolodik Mon. szurgolodik Pécsi. NySz.;
sireg-forog MTsz.
f. hyörii.
Vö. MüSz. 377. sz., NyH. 5
9. süt, vö. Syten 1389 OklSz., sevtnek Corn.-k. NySz.;
süt MTsz.
~ v o g . KL. Üt-, T. sét- 'sütni 5 NyK. XXV. 282.
Vö. MüSz. 364. sz., NyH. 5
10. szül, vö. zil Virg.-k.. NySz.; szilé, szüllS's MTsz.
~ vog sulmi.
Vö. NyH. 5
11. ül, vö. Dumbunylev 1335 OklSz., yllenek Jord.-k. NySz.,
61 Winkl.-k. 139; leüjteni MTsz.
- vog. É. wnl- 'ül5 j K. vonl- | T. ön- NyK. XXV. 185.
Vő. MüSz. 972. sz., NyH. 5
12.. üsző, vö. iző 1587 OklSz.; iszeő, iszö MTsz.
«v> vog. @§siy 'rénborju'.
md. vaz 'borjú'.
f. vasa 'borjú5.
lpK. vüiss, vuáss 'kis rénborju'.
Vö. MüSz. 975. sz., NyH. 5
E csoport hangmegfelelései tehát a következők:

L.
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E csoport példái szintén világosan bizonyítják, hogy a
magyar ü hang se lehet fgr. eredetű. A legtöbb esetben — úgy
látszik — nem keletkezett abból a hangsorból, a melyből a két
előbbi csoport hangjai származtak, de a legvalószínűbb itt is
eredeti illab. magashangok fölvétele. A labializálódás számos
esetben egy v hangra vezethető vissza. Az esetek nagy részében
i > ü fejlődós tehető fel (esünik, fül, sül, süly, süt). Egyébként
a lp. kivételével a fgr. nyelvek megfelelései sok tekintetben
hasonlítanak az előbbi csoportokéihoz. A f. változatok ii, yy, yö.
(A labiális hangok itt is későbbiek.) A md.-ban itt is i, e, a
hangokat találunk. A cser. megfelelések itt is a, »0, ü. A permi
nyelvek i, e, u-t mutatnak. A vog.-osztj. megfelelések is nagyrészt
azonosak. Egyes esetekben (küszöb, rügy, ül) a mélyhangúságból
való átcsapás (vö. NyK. XXV. 282) nem lehetetlen, de ezt
csakis egy-egy nyelvbeli megfelelések támogatják, s így e hang
változás föltevése igen kétes. Láttuk egyébként az előbbi cso
portokban is, hogy a magyar e ö hangoknak a f. lp. md. cs.-ben
illab. magashang, míg a vog.-osztj.-ban gyakran labiális mély
hang felel meg (pl. repül, vér, öl). Végeredményben tehát azt
mondhatjuk, hogy egy-két esetet (ezüst, üsző) kivéve, a magyar
ü hang is fgr. illab. magashangra, valószínűleg i-re megy vissza.
A fölsorolt példák tehát azt bizonyítják, hogy se a magyar
ü, se a magyar ö hang nem lehet fgr. eredetű. Az a fgr. hang
sor, a melyre ezek az ü, ö változatok visszamennek, még nem
határozható meg pontosan. A legnagyobb valószínűség az i, e, á
hangok fölvétele mellett szól. Természetesen itt még sok részlet
kutatásra van szükség. Annyit azonban kimondhatunk, hogy a
magyar ü, ö s így az w-zés, o'-zés se fgr. eredetű, hanem a
magyar nyelv külön életében keletkezett.
Nézzük most, miről tanúskodnak a fgr. nyelvek a hosszú
o, ű hangokra vonatkozólag. Ezekről már MUNKÁCSI is megálla
pította a vog.-osztj. nyelv alapján, hogy az esetek legnagyobb
részében diphthongusból keletkeztek. E nézetét megerősítik a
többi fgr. nyelvek vallomásai is.
A)

Magyar

k ö z n y e l v i ő ~ E. N. é, ü.

1. fő ~feje, vö. Eiczfew 1476, Sidfy 1257, horhfw 12ö9
OklSz.; fiualj Éadv., föv GKat. füvalj Nad. NySz.; fé, füMTsz.
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vog. T. pen | parik K. 'fő5 NyK. XXV. 182.
zürj. pom 'ende, ziel, grenze5 WIED. 241 | P. pon 'ende 5
GEN. 20. j votj. pun, pun, pum Vég, határ, hegy'.
md. pe 'vég', eKazl pd c ende' PAAS. 73.
f. pad 'fej, vég5 | É. pea, pd, pe 'kopf, haupt, gipfel, oberes
ende, spitze, vorderende; áhre 5 (ősf. d: SUS. Aik. XIV. 38—39).
WIKLTJND szerint ide tartozik:
lpK. T. pijje, pijje, K. pajj 'das obere5 | E. pajjel, pajel
'auf, oben auf | N. bágje | Lule paddee | L. 0. paije | Malá paije
'oben befindlich | St. pijjene, pijjine, péjjene, pejjene, pejjine
"oben' | V. F. 0. H. Bijjee- 'oben befindlich5 (ősi. *piejj < pijd
ÜL. 315).
Vö. MUSz. 528., sz. NyH. 5
2. fő, főz, vö. fez Jord.-k, fwz Virg.-k. NySz.
~ vog. póaii 'fő5, pditi 'főz'; pütdm cfőtt3.
zürj. puny 'kochen5 WIED. 259.
md. pijems 'fő5 ftid'ems 'főz'.
IpS. pivvat 'melegnek lenni, nem fázni5, pival, pivaT meleg,
melegség5 pivds Verejték5,
vö. szám. pi-.
Vö. MUSz. 566. sz., NyH.'
3. jő ~ jövök, vö. gyüuén Helt., yey Jord.-k. NySz.; gyün,
gyön, jöjjön MTsz.
~ osztj. DN. igjdt- | Trj. ipf§t- | V. Vj. iöySt- | Ni. i^fdi- !
Kaz. iöySi- | 0. iöy§t- c kommen, eintreffen5 OL. 109.

vog. iwfí, iifi.

Vö. MUSz. 176. sz., NyH. 5

4. kő, vö. Hurozkw 1093/1399, hygiskeu 1193 OklSz., kow
Jord.-k., ku Fél. NySz.; kévire, kivek, kii, kü, küj MTsz.
~ osztj. keu | Trj. keáu% | V. Vj. k'óy j Ni. ken | Kaz. keu"
5
'stein OL. 278.
vog. E. kdu (kdw-J 'malomkő 5 | K. kdu | T. -hű 'kő, kavics5
NyK. XXV. 182.
votj. kö, ke 'malomkő 5 | zürj. iz-ki 'mühlstein 5 WIED. 71.
cser. kP. kü | küfa küj | kCarM. kü \ kür. kü ~ nyK. kü
BEKÉ 24. (Az ü a voc. után elveszett lab. cons. miatt. BEKÉ 26.)
md. kev, kdv.
f. kivi | E. kivi | L. kivi | vót civi (ősfinn i vö. SUS.
Aik.. XIV*. 44).
Vö. MUSz. 176. sz., NyH. 5
5. lő, vö. Iwwe Ers.-k. NySz.; lí, lön, löjni, lű, lüő MTsz.
~ vog. lii, liy, hy, 'vet, dob, lő5.
zürj. lyjny 'schiessen, heftig schlagen, stechen 5 . WIED 163.
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cser. kP. lüja j kCarU. lühm | kCarM. liisdm (vagy lihm) \
kür. lüaUn | kE. liie'm ~> nyK. lü'ás l ő ' BEKB 25.
f. lyö f üt, csap' | észt lo 'schlagen, stossen, stechen'.
Yö. MUSz. 706. sz., NyH. 5
6. nő, vö. new 1474 OklSz., nev Nagysz.-k. no Tel.-k. Né,
Nő Corp. Gramm. NySz.; nyŐ MTsz.
~ osztj. DN. nen \ Trj. ne | V. Vj. ní \ Ni. ne | Kaz. né \
0 . niy cweib, OL. 163.
=
vog. É. ne f nő' | T. ni ua., vö. NyK. XXV. 182.
md. ni.
IpS. niyyélis 'nőstény' | lpN. niyyelas ua.
Vö. MUSz. 427. sz., NyH. 5
7. ősz, vö. Ewz 1310/1349, fozel LevT. NySz.
~ osztj. DN. séuds | Trj. sdu99s j V. Vj. SQyds c herbst' i
Ni. 8ws | Kaz. sws | 0. sus OL" 205.
vog. E tukés cősz', takwés ua. | KL. P. takwés. VogÖzj. 145.
cser. seée eősz' | Tr. se£e | Bd. seie, s i l e ; sezem, sizam cim
herbst | Tr. sezem id. NyK. XXX. 278.
md. soké rősz'
f. syksy, syys | észt sügis 'autumnus'.
IpS. isakisa | lpN. isákisá | lpK. isakts.
Vö. MUSz. 954. sz., NyH. 5
8. o, vö. /iew, /zw/c, hwtet Jord.-k., hő Tel.-k., ű Tel. NySz.;
itet, ü, ü MTsz.
«•*» osztj. tgui, AOiií, loui, io/; plur. tt%, AWI, hm, id%.
vog. É. taw, tau"\ K. táu | T. teu. NyK. XXV. 182.
votj. so | zürj. si, si.
md. sow, plur «m.
f. hán, plur. &<?; sew B.
IpS. son, plur. si, si [ lpN. sora, sön, plur. síi.
Vö. MUSz. 93~7. sz., NyH. 5
9. öv, vö. ew 1599 OklSz., öv, o MA. oh Zvon. NySz.;
ö MTsz.
~-> zürj. vön (ö o: g), von fbinde, bánd, gurt, gürtel' WIED.
428 | P. vun 'schuhband' GEN. 31.
f. vyö coV | É. vo c gurt, gürtel'.
Vö. MUSz. 958. sz., NyH. 5
r
10. ön cyprinus idus', vö. őny, őnyhal, ünhal MTsz.
~ zürj. syn ceine cyprinusart, rotauge, rotfeder' WIED. 315md. senej rvmi kis hal'; seni vmi halfaj (valószínűleg
cyprinusfaj/.
f. sayne, saynás 'cyprinus idus'.
lpK. sivn ua.
Vö. NyH. 5
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11. sző, vö. Zewth 1462, zywt 1553, zwth 1555, szöt 1638
OklSz.; szőn, szű, szüv, szüv MTsz.
~ osztj. DN. seu | Trj. sdux | V. Vj. so% \ Ni. seu | 0. s m
'haarflechte', Kaz. seu id. 0 L . 161.
vog. E. sai 'hajfonat' (tő : say-) | K. sái | T. sou. NyK.
XXV. 182.
Vö. MUSz. 313. sz., NyH. 5
12. szőr, vö. szer Helt., zort Bécsi-k. NySz.
~ vog. É. sair lószőr' | K. sodr, sog,r NyK. .XXV. 183.
cser. sar 'lószőr'; sár 'ideg' CserSz. 211.
md. sajar cein haar' | E. ceer, cer c haar'.
Vö. MUSz. 315. sz., NyH. 5
13. tő, vö. tue 1055, aructeu 1194, Kewruspotokatewyn
1285 OklSz., tű Tel. NySz.; tűébe MTsz.
~ zürj. dynys, d'yn cdiekes ende' WIED. 37 j votj. Sar.
Kaz. din, din, Glaz. din (iő, a fatörzsök alsó vastag része; egyes
növényeknek húsos, vastag gyökértörzsöke VotjSz. 397.
cser. kP. tűn ctŐvég, kezdet' | kCarM. tüy Vurzelseite ~
nyK. tiy ca törzs alsó része' BEKÉ 30.
md. te-, Hej-.
f. tyvi 'gyökérvég, fatörzs vége' | E tüvi.
Vö. MUSz. 237. sz., NyH. 5
14. vő, vö. Vew 1408, Chykpeterwey 1420, Vylegin 1250
OklSz.; vélegény Helt. vűfel Mel. NySz; vüfi, vőfély, bő-legén
MTsz.
~ osztj. DN. uey | Trj. uuöy | V. Vj. uo'y' | Ni. uey' | Kaz.
uií) | 0. uen 'schwiegersohn'. (KARLAJAINEN szerint az er. palát,
hangzót az y homályosította e l : OL. 170.
zürj. von, vun, cfitestvér' | votj. vin, vén (Kazl.) cöcs, fiatal
ember' VotjSz. 661 | P. vun e bruder' GEN. 31.
cserP. fteye cvő, sógor' | kCarM. fieyd c vő' ~ nyK. ftiyq&
c

vő'

BEKÉ.

16.

md. ov c vő'.
f. vávy ua.
Tvö. szám. vi].

Vö. MUSz. 627. sz., NyH. 5

15. velő, vö. verő, verüő, verüö MTsz.
^ osztj. DN. uemm | Trj. uu#4dme | V. Vj. ueldm" | Ni.
uepm? | V. uÜAdm" id. OL. 158.
vog. fiehm c velő\
zürj. vem 'gehirn, mark' WIED. 402 | P. vim cmark, gehirn'
GEN. 32. j votj. vijim, Kaz. vijém, Glaz. vim 'velő' VotjSz. 668.
cser. kP. fiem fvelő' ~ nyK. (3im BEKÉ. 16.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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md. udíme, ud'eme.
f. ydin | É. üdi {ü később fejlődött: SUS. Aik. XIV. 4G).
IpS. atam \ IpN. áddam (gen.) ~ add (nom.)
Vö. MUSz. 571. sz., NyH. 5
A mint a példákból láthatjuk, a mássalhangzó meghoszszabbodása majd minden esetben kettőshangzóra vezethető viszsza, e kettőshangzó pedig valamely illab. magashang + cons.kapcsolatra. E mássalhangzók nem voltak egyformák. Nagyrészt
fgr. k ~ y vagy y «•*•» y-xe mennek vissza. A mássalhangzó előtt
álló vok. pedig illab. magashang volt. Ezt mutatják azoknak a
fgr. nyelveknek alakjai, melyekben nem olvadt be a cons. a
vok.-ba. így a lp.-ban i a hangszín (fö'^fej,
fő ~ főz, ón)
vagy a (IpN. a) < illab. magashang (ősz, velő). A finnben á
(fő, vő), i (kő), yö, y (tő, öv), [y, ö a finnben később fejlő
dött]. A md.-ban majd minden esetben e, öl, t-t találunk. Hang
szín tekintetében tehát e csoport tulajdonképpen az e, ö cso
portokhoz tartozik.
így a jövök, kövek stb.-féle alakok, a melyekben még a
rövid magánhangzó tűnik fel, tkp. szintén csak az ö-zés ered
ményei. De még a hosszú ő helyén is találunk némely esetben
e-t. E jelenség tárgyalása azonban már az ö-zés kialakulásának
fejtegetéséhez tartozik, mivel a hosszú Ö helyén ekkor még vagy
kettőshangzót, vagy rövid magánhangzó + mássalhangzót ejtet
tek. Egyes esetekben (Ősz, szőr) az ö szótagösszevonás útján
keletkezhetett. Ezek is kettőshangzón át fejlődtek ó'-s alakokká.
Mindezek alapján valószínű, hogy ö diphth.-ra (utolsó fok: éu)
megy vissza, végeredményben pedig rövid illab. magashang +
mássalhangzóra, ritkábban rövid illab. magánhangzó -j- mással
hangzó -j- rövid illab. magánhangzó összevonására.
B)

Magyar

k ö z n y e l v i ü ~ R. N. í, é, ő.

1. fű, vö. Fiu 1336, Pogzenafywe 1349, Negyedffy 1549
OklSz.; fyew Érdy-k. fő Cseh fueket Mel. NySz.; fi, fiv, fuj
MTsz.
«*>•» osztj. DN. púm | Trj. p'örrí \ Ni. púin | Kaz. pöm \ V.
Vj. pam \ 0 . pam l gras, heu 5 OL. 150.
vog. E. pum cfű' j K. pgm | T. pum NyK. XXV. 185.
votj. pun (Kaz. Mai.), pum (Sar. Jel. Glaz.) VotjSz. 589.
Vö. MÜSz. 574. sz., NyH. 5
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2. fűz, vö. fyz C. fyzőt Érdy-k. NySz.
eser. P. piőam | kCarU. pidd'i | kür. pidaé ~ nyK. jnía*
"köt, kötöz' BEKÉ 18.

md. M. pedam, E. pad'ams SUS. Aik. XIV. 45.
~ f. piíaá c tart.' (ősf. i: SÜS. Aik. XIV. 45).
Vö. MUSz. 580. sz., NyH 5 .
3. nyű, vö. el nyoheth 1571 OklSz.; el nyineiec Helt. NySz.;
nyő, nyövök; nyüvik, nyűv MTsz.
"*» vog. nafii, neefti ctép, gyomlál, koppaszt, kiczibál'.
f. nykii 'tépdes, czibál, szaggat'.
Vö. MUSz. 458. sz., NyH. 5

tm

4. tűz, vö. tiz Ehr.-k., tőz Döbr.-k. NySz.
~ osztj. DN. tyí 1 Trj. gdUydf | V. Vj. tQydf | Ni. £&£ | Kaz.
| O. tut ffeuer' 13L. 129
Vog-'K. tq/wt | T. táut. NyK. XXV. 186.
Vö. MUSz. 250. sz., NyH. 3

A fölsorolt példák közül fűz későbbi nyúlás és ü-je erede
tibb *-re megy vissza; nyű olyan származású, mint az előbbi
csoport példái. A fö és tűz szavaknál MUNKÁCSI egy u és ü
között álló hangot vesz fel átmeneti hangnak (NyK. XXV. 186).
De ezek nem világos eredetűek, minthogy a f., md., cser., lp.
nyelvben nincsenek megfelelőik. A legnagyobb valószínűség sze
rint ezek is kettőshangzóból keletkeztek (talán ui < uj < wj <
uf) s az ó-zés keletkezése korában még kettőshangzók is voltak.
A fgr. nyelvek vizsgálata tehát arra vezetett, hogy a ma
gyar lab. magas hangok nem eredeti hangok, vagyis eszerint az
o-zés későbbi fejlődés, s eredete szemmelláthatólag összefügg a
magyar ü, ö hangok eredetével.
Haladjunk tehát kissé tovább a nyelvtörténet-előtti idők
homályában. Láttuk a fgr. nyelvek vallomásait. Figyeljük most
meg, miről tanúskodnak legrégibb jövevényszavaink, e második
útmutatónk a nyelvemlékek kora előtt.
GOMBOCZ ZOLTÁN «Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in
der ungarischen sprache» czímű munkájában pontosan összeállí
totta a magyar nyelv régi török jövevényszavait s levonta belő
lük a fontos hangtörténeti következtetéseket.
Az ó'-zés történetére vonatkozólag a következő megállapí
tásai fontosak :
1. A török i-nek a magyarban e s az esetek nagy részé27*
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ben é ~ ö felel meg, pl.: betű, bötü (vő. még bőtő NySz., butu
Nád.-k., bütü MTsz.) < *tör. bitiy \ bölcső (Belchew OklSz., bocho
Peer.-k., bőcsü MTsz.) < tör. *bisiy \ gyeplő (gywplw 1494, gyöplö
1588 OklSz.) < tör. *$ipliy \ gyöngy (gyung 1276, gyengh 1531
OklSz.; gyung Mel. NySz.; gyüngy MTsz.) < tör. *3in$ü stb.
A török i-nek m. e ~> ö felel meg a második szótagban is r
pl. bélyeg < *bilik; csökönyös < *cikin ; iker < ikir, gyümölcs <
*gimis stb.
2. A tör. ö, w-nek a magyarban ö felel meg: bölény <
*bölán ; csökik < *cök ; kökény < *kükan stb.
A szűnik, tür ~ tűr eredetibb alakjai szönik, tör ~ tűr <
tör. *&ön, *tör. A gyűrű < *$ürüy, gyüszü <L güsüy szavakban
szintén hasonló fejlődés törtónt. A tör. *öday-h6\ ödŐ-n át idő
fejlődött (158). A szűr (<*sür) tűr (<tür) szavakban az ü meg
nyúlt (159).
Mit bizonyítanak ezek az esetek az ö-zés történetére nézve ?
Első sorban azt, hogy az ö-zés, azaz inkább w-zés, minthogy —
a mint látni fogjuk — tt-zés előzte meg az ö-zést, a török
jövevényszavak fölvétele után kezdett terjedni. Az i ~ é ~ ö
megfelelés több esetét láttuk. De ez a körülmény egyszersmind
azt is bizonyítja, hogy az o-zés nem lehet török eredetű. Mért
történt volna meg az i > é, ö változás ép a török jövevény
szavakban ? Az ü ( > ö) hangnak a magyar nyelv történetén
• belül kellett előállania. Sőt — a mint ép a török ö, ü: m. o
megfelelések bizonyítják, — török jövevényszavaink felvétele
korában már meg is volt a m. ü. Hogy mikép keletkezett, azt
majd később fogjuk látni. Annyit azonban előre is lehetséges
nek tarthatunk, hogy a török ó'-ből w-n keresztül lett a magyar ö
(vö. NyK. XLIII. 120).
A török jövevényszavak tehát szintén a mellett bizonyíta
nak, hogy az ö-zés későbbi fejlődés. Ezt megerősítik legrégibb
szláv és német jövevényszavaink is.
Ilyen esetek: Benedek: vö. szlov. Benedik stb. (vö. MELICH
Szláv jöv. Ii. 159); csütörtök: vö. szlov. cetertik (uo. I2. 277);
eretnek: vö. szlov. eretnik (uo. I2. 255); esperest: ős + kaj-horv.
szlov. -prist (uo. la. 255); kereszt < krhsth (uo. I2. 325); püspök:
vö. szlov. horv. biskup (uo. I2. 394); föld <cféld (MBLICH-LUMTZER :
Deutsche ortsn. u. lehnw. 105) stb.
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után tehát világos, hogy az ö-zés az ö, ü
a magyar nyelv külön életében fejlődött min
kizárásával. Lássuk tehát, volt-e alkalom ilyen
magyar nyelv életében.
EIEDL SZENDE kezdeményezése után SIMONYI ZSIGMOND
(A magyar szótők. Értek, a nyelv- és szépt. kör. XIV. k. 7. sz.)
mutatta ki először határozottan, hogy «a magyar nyelvnek ma
mássalhangzón végződő szótövei is valaha általában egy-egy
rövid magánhangzón végződtek*) (4). Ezt bizonyítják a rokon nyel
vek adatai; ezt bizonyítják régi nyelvemlékeink is. SIMONYI már
a török, német, olasz, szláv jövevényszavak bizonyos szó végi
magánhangzóinak lekopására is rámutat, úgyszintén kimondja
azt a gondolatot is, hogy az úgynevezett «kötőhangzók» vagy
«segédhangzók» tulajdonképpen az elveszett tővégi magánhangzók
utódai.
Ezeket a tételeket az újabb kutatások is megerősítették.
GOMBOCZ a török, MELICH a szláv, német, latin és olasz jöve
vényszavak segítségével kimutatta, hogy a magyar szóvégek le
kopása egész szabályosan és minden esetben megtörtént (vö.
MNyv. V., VI.). Ismeretes azután, hogy a lekopási folyamat
nyomot hagyott nyelvemlékeinken is.
Tekintsük meg kissé közelebbről a rövid tővégi magán
hangzók eltűnési folyamatát.
Azon fgr. nyelvek szóvégi magánhangzói, melyekben ezek
megmaradtak, ma igen különfélék. Eredetileg is elég változa
tosak lehettek, s bizonyára mindegyik a tő belsejében levő fgr.
hang előfordulhatott a szó végén is.
Nyelvtörténeti tény azonban, hogy a magánhangzórendszer
ben a legtöbb változást a szó- és tövégi magánhangzók szenve
dik, így a szó- és tővégi magánhangzók gyakran egyenlővé vál
nak, kiegyenlítődnek. Ez a folyamat ment végbe pl. a kfn.-ben,
midőn az ófn. színes tővégi magánhangzók helyébe színtelenebb
hangok léptek. Elég gyakori az ily magánhangzók labializálódása is. Pl. a francziában vagy az aunusi nyelvjárásban. (Itt a
szóvégi a, a-bői először u, ü lett, azután u, ü, majd még tovább
folytatódott a redukálódás, végül elvesztek.) E két utóbbi folya
mat, t. i. a redukálódás és lekopás pedig a leggyakoribb a szó
végi magánhangzóknál.

402

LOSONCZI ZOLTÁN.

Ilyen lekopási folyamat történt a magyar nyelvben is. De
hogyan történt e lekopás? Erre nézve fölvilágosítással szolgál
nak régi jövevényszavaink és nyelvemlékeink.
Figyeljük meg mindenekelőtt török jövevényszavainkat.
Ezeknek szóvégi magánhangzói — a mint GOMBOCZ kimutatta
(MNyv. V. 393—395) — következőképen fejlődtek a magyarban :
Mindazok a török jövevényszavak, melyek a, e-ié végződtek,
véghangzójukat a magyarban is megőrizték. Ilyenek: alma, árpa,
balta, gyenge, ige, kecske stb. Ellenben mindazok a szavak, a
melyeknek véghangzója a törökben i, i, u, ü, tehát fölső nyelv
állású volt, tővégi hangzójukat a magyarban elvesztették. Ilyen
esetek: *kudu > kút; *sary > sár c gelb'; *sáki > szék; ^jin^ü >
gyengy, gyöngy stb.
E török jövevényszavak tehát azt bizonyítják, hogy a
magyarban a szóvégi i, i, u, ü lekopott.
Hasonló eredményre jutott MELICH (MNyv. VII. 14, 58,
111, 150) a szláv, latin, német, olasz szavak vizsgálatánál.
A mint kimutatta, az átadó nyelvek szavainak szóvégi u, ü, i,
i-je kivétel nélkül eltűnt, míg az a csak némely szavakban kopott
l e ; az o hanghelyettesítéssel a-vá lett, az e pedig változatlan
maradt.
A nyelvemlékekben megőrzött szóvégi magánhangzó-jeleket
(vö. MELICH MNyv. VI. 150) nyelvtudósaink különfélekép ol
vassák és értelmezik. (A régibb nézeteket összeállította SZINNYEI
NyK. XXXIV. 1—5).
SZINNYEI határozatlan magánhangzóknak tartja ezeket a
hangokat (MNyv. X. 14); MELICH szerint teljes hangok: u, ü;
i, i; á, á [csak ritkán fordulnak elő] (MNyv. X. 158). SIMONYI
is w-nek olvassa a kerekv alakot; u-t ós i-t is olvas egyes sza
vak végén (vö. Die ung. spr. 212.). GOMBOCZ szerint legvaló
színűbb, hogy zöngétlen magánhangzót jelölnek.
Bárhogy olvassuk is azonban e szóvégi jeleket, annyi
bizonyos, hogy annak a lekopásnak emlékeztető jelei, a mely a
magyar —• jövevényszavaink által igazolt — u, ü; i, i han
gokkal történt. A szóvégi a s e csak néhány példában mutat
kozik, jövevényszavainkban pedig csak az a kopott le s ez is
csak néhány esetben; így ezeknek nem tulajdoníthatunk álta
lános jelentőséget. Lekopásuk inkább analógiás természetű lehet.
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A szóvégi u, ü, i, i lekopása azonban egészen általános volt.
S ha most megnézzük Árpád-kori szóvégi u, v, i, y stb. jegyein
ket, azt látjuk, hogy ezek igen külömböző szótövek végén
mutatkoznak. Nemcsak az előttük levő mássalhangzó igen vál
tozatos, hanem az idetartozó tövek magánhangzója is. Ez a
körülmény már egymaga is arra enged következtetni, hogy a
magyar szavak a török jövevényszavak átvétele korában vagy
ennél régebben is csakis e négy rövid magánhangzóra végződ
tek: u, ü; i, i. A török a, e-végű szavak alighanem a hosszúmagánhangzós tövekhez csatlakoztak. (Vö. fa ~ fát: búza ~
búzát.)
De ugorjunk át most vagy nyolcz évszázadot s figyeljük
meg mai nyelvjárásaink kötőhangzóit. Bizonyos esetekben ma
inkább az a, e uralkodó. Bár ez nem általános (pl. palóc:
házakot stb.). A hol azonban zárt kötőhangzót találunk, ott
nyelvjárásaink a magashangú kötőhangzó ejtésében külömböznek
egymástól. Egyes nyelvjárások ugyanis é'-nek, más nyelvjárások
o-nek ejtik. A mélyhangú kötőhangzó ellenben mindenütt o.
Nyelvemlékeink korában pedig az o, e, ö kötőhangzó sok eset
ben föltűnik ott is, a hol ma áltálában inkább a-t, e-t ejtenek.
A lényeges itt azonban az, hogy a magashangú kötőhangzó
kétféle: e ö, a mélyhangú ellenben a megfelelő esetekben min
denütt o.
Kiséreljük meg, nem hozható-e ez a külömbség bizonyos
összhangba nyelvemlékeink és jövevényszavaink vallomásával.
Láttuk, hogy ez utóbbiak arra mutatnak, hogy a magyar szó
végi magánhangzók egyrészt i, r-be, másrészt ü, u-ha mentek
át. Tudjuk azt is, hogy a magyar nyelvben nyiltabbá válás
történt. Az w-ból o, i-ből e, ü-ből ö lett. De van egy hang
törvényünk a magyar i hangra is. E törvény szerint i-ből az
első szótagban i lett, a többi szótagban ellenben u s ebből
azután o (vö. SIMONTI, Die ung. spr. 200, Nyr. XXXVIII. 2 9 1 ;
GOMBOCZ NyK. XXXIX. 262.) Ismeretes az is, hogy nyelvünk
kötőhangzói nem később fejlődött segédhangok, hanem egykor
megvolt szóvégi rövid magánhangzóink folytatásai. Az előbb
idézett hangtörvények szerint tehát az e kötőhangzó i-böl, az ö
ü-bő\, az o pedig w-ból s i-böl keletkezett.
íme nyelvjárásaink adatai nyelvtörténetünk adataival teljes
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összhangba hozhatók. Az a külömbség tehát, a mely a mai e-ző
nyelvjárások között a kötőhangzó tekintetében feltűnik, már
igen régi.
Török jövevényszavaink arra mutattak, hogy nyelvünkben
a szóvégek elváltoztak. Szóvégi rövid magánhangzóink i, j-be,
u, ü-be mentek át. Ezt bizonyosnak kell vennünk, külömben
nem koptak volna le jövevényszavaink i, i, u, ü hangjai egy
formán az egész nyelvterületen. Nyelvjárásaink és nyelvemlé
keink adatai azonban egy másik változásra is mutatnak, mely
talán még a szóvégi magánhangzók lekopása korában történt
meg. E második változás a labializálódással függ össze. Nyelv
járásaink egy része inkább az illab. hangoknak (i, i), más
része a lab. hangoknak (u, ü) kedvezett, Az i-ből idők folya
mán — minthogy itt nincs az első szótagban — u lett, s így
a mélyhangú kötőhangzó szempontjából elmosódott a nyelv
járások közt fennálló külömbség. A magashangú kötőhangzó
külömbsége azonban továbbra is fennmaradt (— ü). Idők folya
mán i > e, ü > ö, u > o változások mentek végbe, s így ki
fejlődtek a mai é'-ző és o-ző nyelvjárások. Változás történt az
után több nyelvtani alakban a kötöhangzó minőségében is. Az
o-ból több esetben a, é*-ből e lett. Nyelvjárásaink egy részében
pedig e minden esetben e-be ment át.
A kötőhangzók o-zését ilyenformán megmagyaráztuk. De
ö-zés nemcsak a kötőhangzókban van, hanem a tőszótagokban
is, s az ó'-zés összefügg — a mint láttuk — a magyar ö
és ü hang keletkezésével. A magyar nyelv egyik legfontosabb
hangtörvénye a magánhangzók illeszkedése. Ez az illeszkedés
nemcsak előreható, hanem hátraható is. Általában annak a szótagnak hangjához illeszkednek a többi hangok, a mely a leg
erősebb. A szóvégi labializálódás pedig már a török jövevény
szavak kora előtt is végbe mehetett a szavak egész seregében.
Ez a labiális magánhangzó — a ragtalan alakok általánosan
elismert nagy hatalma folytán — átment a ragok, képzők
elé is. Már pedig ez eleget jelent. A szóvégi ü itt egy egész
sor támasztópontot talált s így e nagy hatalmánál fogva magá
hoz hasonította a tőszótag rövid magánhangzóját, első sorban
az i-t. Legczélszerűbb lesz talán, ha ezt az egész folyamatot
egy példán mutatjuk be.
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fgr. *silm'íi c szem\
1. Kiegyenlítődés és labializálódás a szó végekben :
ómagy. *simi ^ *simü.
2. Az alanyeset ü hangja átterjedt a ragok, képzők elé:
*simis <-^ *simüs, *simit ~ *simüt, *simin ~ *simün.
3. A szóvégi ü magához hasonította a tő i-jét:
*sümü, *sümüs, *sümüt, *sümün stb.
4. A szóvégi magánhangzók lekoptak:
sim **-» siim
de : simis ~ *sümüs, *simit *** *sümüt stb.
5. i > e, ü > ö változás történt:
szem *VÍ szóm, szemes ^ szömös stb.
Hogy az ő-zés csakis így keletkezhetett, arra az eddigie
ken kívül még számos más körülmény is mutat. Látni fogjuk,
hogy vannak kódexeink, melyekben a tőszótagok inkább é'-znek,
míg a kötőhangzók ö'-zése úgyszólván általános. Sőt éppen leg
erősebben ö'-ző kódexeink is szinte megrögzött e-hangzós töve
ket tüntetnek fel. Hasonló jelenségeket mai nyelvjárásainkban
is látunk. Az ö'-zés eredetének ilyen magyarázata mellett szól
az a körülmény is, hogy a labiális illeszkedás még kódexeink
korában is igen tökéletlen, s végül az is, hogy az egy, se, leféle egytagú szavak csak a legújabb korban váltak itt-ott
ó'-zőkké.
Mindezek alapján az o-zés eredetéről való nézetünket a
következő pontokban foglalhatjuk össze:
1. A fgr. nyelvek azt bizonyítják, hogy az ö-zés a magyar
nyelv külön életében fejlődött.
2. Legrégibb jövevényszavaink megerősítik a nyelvhason
lítás vallomásait.
3. Az o-zés keletkezésének okát a magyar nyelv saját
hangsúly- és hangviszonyaiban kell keresnünk.
4. A magyar szó- és tő végi magánhangzók az első szótag
erős hangsúlya folytán még a török jövevényszavak fölvétele
előtt bizonyos változáson mentek át.
5. E változás redukálódással és sok esetben labializálódással is járt, a mint ezt jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak
lekopása bizonyítja.
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6. Jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak lekopása, nyelv
emlékeink egyes adatai s kötöhangzóink további fejlődése arra
mutatnak, hogy a török jövevényszavak felvétele korában a
magyar nyelv szóvégi rövid magánhangzói i, i, u ü voltak.
7. A szóvégi ü magához hasonította a tő i hangját.
8. Szóvégi vagy pedig már csak tővégi magánhangzóink
legrégibb jövevényszavaink fölvétele előtt még egy változáson
mentek át. Nyelvjárásaink egy része az illab. hangoknak (i, i),
másik része a lab. hangoknak (ü, u) kedvezett.
9. Az i-ből a második és a többi szótagban később u lett.
Ilyen módon a mélyhangú «kötőhangzók» külömbsége meg
szűnt. Ekkor indult meg a tulajdonképpeni w-zés.
10. A szóvégi magánhangzók lekoptak; a ragok ós a kép
zők előtt azonban továbbra is megmaradtak s keresztülmentek
a nyiltabbáválás folyamatán. így alakult ki az o-zés és é'-zós
közt fennálló külömbség.
Mindezek szerint az o-zés kezdetét szóvégi magánhang
zóink redukálódásában, végső okát pedig a magyar hangsúly
viszonyokban kell keresnünk.
LOSONCZI ZOLTÁN.

Adalékok a török nyelvtanhoz.
(Megjegyzések NÉMETH GYULA nyelvtanára.*)

idézi egyik felolvasásában egy híres keleti
nyelvész nyilatkozatát a török nyelvről: «We might imagine
Turkish to be the result of the deliberations of somé society
of learned meni) (Lectures I, 8. §). Nem merném ezt a többékevésbbé találó mondást a török nyelvtanokra is alkalmazni.
Sőt ellenkezőleg, a legtöbb török nyelvtan azt a benyomást
teszi az emberre, mintha a szerzője nem «tudós férfiúi) volna,
hanem félszakember, a ki a nyelvtanírás nehéz munkájára in
kább gyakorlati nyelvtudása, mintsem elméleti ismeretei alapján
érzi magát hivatottnak. NÉMETH GYULA nemrég megjelent török
nyelvtana — a török szövetséges nyelve iránt mind szélesebb
körökben mutatkozó érdeklődós egyik értékes terméke -— a rit
kább kivételek közé tartozik. Nagy érdeklődéssel és nagy élve
zettel olvastam el elejétől végig s jólélekkel mondhatom, hogy
a legjobb, s aránylag kis terjedelme ellenére is — 126 lapon
még mondattant is ad — a legtartalmasabb török nyelvtanok
közé tartozik. Minden során meglátszik, hogy szerzője nemcsak
törökül tud, hanem hogy vérbeli nyelvész is, a ki képes arra,
hogy egy az indogermán és sémi nyelvtípustól annyira eltérő
nyelv jelenségeit elfogulatlan szemmel megfigyelje s megfigyelé
seinek eredményét szabatosan megfogalmazza.
Voltaképpen csak egy elvi jelentőségű kérdésben tér el a
felfogásom NÉMETHétől: én még az ilyen pusztán leíró s többékevésbbó gyakorlati jellegű nyelvtanban is több teret szánnék a
MÜLLER MIKSA

*) Türkische
Leipzig, 1916.

Grammatik

(Sammlung

Göschen

771). Berlin u n d
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tudományos, tehát nyelvtörténeti magyarázatoknak, mert meg
vagyok róla győződve, hogy egy-egy morphema v. mondattani
szerkezet m e g é r t é s e e l s a j á t í t á s á t is elősegíti. A Göschenkötetek olvasóiról bátran feltehetjük, hogy az elemi nyelvtudo
mányi vagy legalább grammatikai ismereteknek birtokában van
nak, s a gondolkodó olvasó érdeklődését mindenesetre jobban
kielégíti, ha pl. megtudja, hogy a gelmeksizin-íéle alak -in vég
zete a régi instrumentalis-rag, a mely a susuz-íéle származékok
végéről már lekopott (ill. helyesebben, hogy a -susuzun-íéle
instrumentális helyett ma már adverbialis értelemben is a ragtalan susuz alakot használják), mint ha kénytelen a külömbség
puszta megállapításával megelégedni. S ha ismertetésem mégis
a szokottnál hosszabbra nyúlt, annak a magyarázata nem az,
mintha NÉMKTH nyelvtanában annyi sok kifogásolni valót talál
tam volna; csak a jó alkalmat akartam felhasználni arra, hogy
a török történeti hangtan és különösen az alaktan néhány sző
nyegen forgó vitás kérdéséhez én is hozzászóljak s így néhány
téglával én is hozzájáruljak a még mindig megírásra váró török
tudományos nyelvtan épületéhez.

Hangtan. Az 'ain a szerző szerint az arabban «durch
kráftiges zusammendrücken der stirnmritze» keletkezik, míg a
törökben «am ende einer geschlossenen silbe hört man manchmal das c ain' durch einen kehlkopfverschlusslaut ausprechen».
A nem épen szerencsésen megfogalmazott második mondat alap
ján azt hihetné az ember, hogy két külömböző hangról van szó,
pedig a «kehlkopfverschlusslaut» (pl. a dán stöd) a legtöbb fone
tikus szerint szintén nem egyéb, mint «la fermeture compléte
et énergique de la glotte» (vö. EOÜSSBLOT, Principes).
A 12. § szerint «das vav wird manchmal. . . als y ausgesprochen», pl. .-Lila* ganly. Persze a szó régi alakja ganlu
volt, a minthogy az ó-oszmanliban a második (és harmadik)
szótag magánhangzója igen gyakran ü, u volt a mai i, y-ve\
szemben (vö. THÚKY, NyK. XXXIV. 153). A fanly alak csak
újabban, a labiális-illabiális illeszkedés tökéletesebbé válása óta
keletkezett. Általában véve azt hiszem, hogy a nyelvtanírók az
amúgy is szeszélyes török helyesírás megtanulását nagyon meg-
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könnyítenék, ha rendszeresen összeállítanák azokat az eseteket,
a midőn valamely arab írásjel az arab írás alkalmazása óta
végbement hangváltozás következtében eredeti hangértéke mel
lett új hangértékhez is jutott. Ha pl. a ^ * j 5 3 dejirmen eseté
ben megjegyezzük, hogy régi ejtése az írásmódnak megfelelően
degirmen volt, s csak a régies helyesírás nem jelzi a g > j vál
tozást, az ördek ~ dat. ördeje « *ördege) váltakozást s az lita^f
*•» xSő\J írásmódot is jobban megérthetjük.
A szorosabban vett hangtani részre (21—31. §) csak né
hány megjegyzést. A magánhangzókról szóló részben meg lehe
tett volna említeni, hogy o és ö az első szótagon túl nem for
dul elő (vö. EADLOFF, Phon. 12. §).
A mássalhangzókról N. megemlíti, hogy általában véve
előbbre képződnek, mint a megfelelő német mássalhangzók,
majd így folytatja: «Das türkische k, t . . . é, j habén eine
wesentlich andere artikulation, als die entsprechenden deutschen,
französischen und italienischen laute». E megjegyzésnek nem
sok gyakorlati haszna van, mert a szerző nem mondja meg,
hogy miben külömböznek egymástól. De meg külömben is a
német meg a franczia és olasz articulatiobasis szintén ((lényege
sen)) külömbözik egymástól, s az olasz dentalis affricaták (is, d'i)
alighanem még a megfelelő török hangoknál is erősebben palatá
lis színezetűek (az olasz gia — dia igen sokszor szinte ;'a-nak
hangzik). A 24. § szerint a k és g hangértéke palatális magán
hangzó előtt k/ ós gf; ez utóbbi helyett meg lehet hagyni a szoká
sos gj átírást; hiszen f helyett a fonetikák is a j jegyet használják.
A 26. §-ban a progressiv hasonulásról van szó: «Suffixe
mit anlautendem d, g verándern diese laute nach k, t, p (/), s,
s, f, c in t, c». E kissé nehézkes fogalmazás helyett a következőt
ajánlanám : Nach tonlosen konsonanten (k, t, p stb.) wird das
anlautende d und g der suffixe durch progressive assimilation
tonlos (t, c). Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e
szabálynak, akárhogy fogalmazzuk is, csak gyakorlati értéke van
(noha sJUuU ^Jutj-jí >úSjj^ van írva, dallal, olvasd: basta,
kustan, büjüktür stb.), s az oszmanli nyelvben csakugyan végbe
ment hasonulásokról teljesen hamis képet ad. Ha pl. a loc.
ragját veszem, a köktürkben általában véve -da, -dá alakban
fordul elő (tehát basda cá la tété', lalykda "dans la ville5 is),
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viszont azonban l, r, n után zöngétlen -ta -ta alakja lép föl:
jolta c sur le cherain', jirtá r& un lieu' (vö. THOMSEN, SUS. Tóim.
V. 22—3). Ha mármost feltesszük, a mi éppen nem valószí
nűtlen, hogy a loc. ragjának valamikor az oszmanliban is két
alakja volt, s a zöngétlen változat az l, r és n végű névszó
tövekhez járult, akkor valójában nemcsak a s j u t b basta és
»t\54>s«í ördekte-íéle esetekben, hanem pl. a sjdL> jolda<.*jolta,
S4>*Lclk> damarda <C*damarta esetében is progressis assimilatio
történt. A nomen poss. eredeti alakja -ci, -cy volt (vö. pl. L E
COQ, Chuast. 2 5 : Ötágci), az oszmanliban tehát éppen a
^yyv
tütüngü, ^ s \ j ^ L ) jalangy-téle esetekben történt progressiv haso
nulás, míg a «3jűlj balykcy-íéle esetekben nem történt változás.
N. a képzőnek c-vel való alakját nem említi, s a példák között
sincsen egy balykcy típus sem; így azután a nyelvtan olvasója
nem veheti észre, hogy ebben az esetben a képző kétalakúságát
a helyesírás is jelzi. A most tárgyalt 26. §-on kívül a hasonu
lásról nem történik említés, s így az olvasó kétségben marad
az iránt, hogy egyéb esetekben, ha pl. a rag v. képző nem dés /-vei kezdődik, a tővégi mássalhangzó és a suffixum kezdő
mássalhangzója között van-e regressiv hasonulás vagy nincs?
(hogy progressiv nincs, az a 26. §-ból is következik). Nem tudja
eldönteni, hogy u v w helyes olvasása jüssüz-e, vagy hasonulás
nélkül: jüzsüz, y*wc=*)»j így olvasandó-e: borcsuz, vagy így:
borjsuz; ^Juof esetében imdi-e a szokásos kiejtés vagy indi,
vagy mind a kettő.'
Ha a szerző a k ^ ?, k~>j, t «-*» d váltakozást a hangtani
részben említi, vájjon nem lett volna-e következetesebb eljárás
az ayyz ~ ayzym, alyn ~ alnym váltakozást is a hangtani részben
tárgyalni ?
A ragok és képzők magánhangzója. Mivel o és ö az első
szótagon túl nem fordul elő, a képzőkben és ragokban csak
magas (i, ü, y, u) vagy alacsony nyelvállású (a, ej magán
hangzók fordulhatnak elő (a nyílt e hangot is az alsó nyelvállásúak közé számítva). Magánhangzójuk szerint a suffixumoknak három típusát külömböztethetjük meg, t. i. a kétalakú
(pl. -lar-, -ler), négyalakú (pl. -lik, -lük, -lyk, -luk) és hatalakú
suffixumokat (pl. -$ak, -§ek, -gik, -$ük, -gyk, -$uk). A suffixum
magánhangzóját az a-e típusnál a palato-velaris, az i-ü-y-u
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típusnál a palato-velaris és a labialis-illabialis illeszkedés szabja
meg. Ez a nagy szabályosság, különösen a mi a labiális illesz
kedést illeti, aránylag újabb fejlemény. A feltűnő csak az, hogy
a legtöbb esetben nem az ü-u, hanem az i-y formák a másod
lagosak. Csak egy példát említek. A praesens participii r kép
zőjének a kötőhangzója (a mennyiben nem a-e : jaz-ar, gec-er)
-i, -ü, -y, -u, tehát labiálisán is illeszkedik: bilir, öliir, alyr,
bulur. Ezzel szemben az ó-oszmanliban a képző illabiális magán
hangzó után is -ür, -ur; a XIV. századi Iszkendernáméban:
bilür, virür, gelür, kalnr, jatur, varur; még az 1665-ben meg
jelent s pontosan írásjelezett BERNARDiNO-féle szótárban (Vocabolario italiano-turchesco, compilato dal BERNARDINO de P a r i g i . . .
Boma, 1665) is ilyen alakokat találunk : bilür, kalur, gelür, sőt
még MENiNSKinól is 1680-ban: bilür, gelür (de már gelir is),
vö. THÚRY, NyK. XXXIV. 158. Ugyanilyen alakokat találunk a
Cod. Cumanicusban i s : alurmen 'sumo', kalurmen 'remaneo',
bilurmen (olv. bilürmen) cscio', ervr (olv. erür) cest' stb. Az ujgurban: bilür, kálür Kut. Bil. 5, 14—5 (így az ujgur betűkkel
írt bécsi kéziratban, vö. BADLOFF, I. s, de a kairói kéziratban
vjJb és yjJS', vö. BADL. II. 1 : V); ajur, kylur (Kut. Bil. 7, 14;
a kairói kéziratban is « j | és »JLűf); ritkán: baryr-kalur (Kut.
Bil. 15, i4; így a kéziratban is, de a rím hiánya gyanússá teszi
a helyet). Az orkhoni feliratokban: barur, alur, bárür, bilür
BADLOFF, Inschr. Neue folge 419 (az -ir, -yr ritkán). Ugyanilyen
fejlődést találunk a caus. -ir, -ur, a refl. -in, -un esetében is.
Megérdemelné ez a kérdés, a melyet GRÖNBECH (Forstudier til
tyrkisk lydhistorie 19) inkább csak említ, a rendszeres és ki
merítő tárgyalást.
Megoldatlan kérdés a hatalakú képzőknél az a-e és az i-u
formák egymáshoz való viszonya is. Vájjon az -dk -ek. nomen
verbale-képzőben az a-e jelentős elem-e, vagy pedig csak 'kötő
hangzó', mint ugyané képző -ik -uk alakjában ? Talán ez utóbbi
mellett bizonyít, hogy az alakpárok, néha másodlagos jelentés
megoszlással, éppen nem ritkák: oszm. tutum 1. 'poignée, anse;
% maniére d'agir, conduite, procédé' «^» tutam cpoignée, anse'
BARB. DE MEYN. ( < tut-) ; koriak 'nachtquartier' ~ konuk

'der

gast' ( < kon- csich niederlassen'; vö. kel. türk. kunak ra guest ;
alsó: a nights lodging' BARKLEY-SHAW II, 158); ölüt 'die seuche 5
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~-> csag. ölát EADL., ülat BARKLEY-SHAW 'épidemie'; oszm. öját
'lobenswert5 ^ öjüt c rat' (ha ugyan ez utóbbi is az öjmek 'lobén'
igéből származik, a mint N. gondolja).
NÉMETHnél a képzők tárgyalásában, kül. a mi a kötőhang
zók megjelölését illeti, nem találok teljes következetességet.
A (kötőhangzó) + mássalhangzóból álló képzőket részben magán
hangzó nélkül (vö. 38. 1.: -d: gecid, -k: dilek stb., -m: jem,
ölüm), részben magánhangzóval együtt idézi (vö. 39. 1.: -yn
stb.: tütün, -ys stb. : sevis). Leghelyesebbnek tartanám az ilyen
esetekben a képzőnek azt az alakját idézni, a melyik a magán
hangzóra végződő tövekhez járul s két, négy, ill. hat kötőhangzós alakját zárójelben utána tenni, tehát pl. -n (-in, -ün, -yn, -un).
A példákat lehetőleg úgy kellene megválasztani, hogy minden
változatra jusson egy-egy. NÉMETHnél a -k képzőre közölt pél
dák mind az -ak típusból valók, holott természetesen van drtik,
jazyk típus is. Az -yn képzőre csupán egy példát említ: tütün,
de vö. még akyn c raubzug' < ak- 'fliessen, störmen5, ekin cdie
saat' < ek- c sáen'. A -yyc képzőnek még csak -gec alakját említi,
de

van -yac i s : utanyac 'timide, qui a honte' BAEB. DE MEYN.

Persze mindaddig, a míg az oszmanli szóképzés anyaga rendszere
sen összegyűjtve nincsen, a nyelvtaníró is nehéz helyzetben van.
Szóragozás. A legtöbb nyelvtaníró hat esetet külömböztet
meg: nom. gen. dat. acc. loc. és abl. NÉMETH annyiban eltér a
jobb nyelvtanok hagyományától, hogy hetediknek felveszi a
casus privativust (die privative form): -syz stb. suffixummal.
Igaz, hogy a paradigmáknál ismét elhagyja s csak az utolsónál,
a su szónál veszi fel a susuz c ohne wasser' alakot is. Nem tar
tom szerencsés újításnak. Nem szenved kétséget, hogy a -syz
nem rag, hanem képző (a 43. lapon természetes újra elő is
kerül a denom. melléknévképzők között); tehát susuz finnül nem
vedetta, hanem vesitön. Ha BARBIER DE MEYNARD a susuz cöl
kifejezést így fordítja: c plaine sans eau', fordítása helyes ugyan,
de KADLOFF fordítása: cdie wasserlose steppe', a török kifejezést
mégis pontosabban adja vissza. A köktürkben is a -siz képzős
szóalak melléknév: biligsiz kaján cein unwissender Chan5, báglári buduni tüzsiz ücün cda die furatén und das volk ungerecht
waren5, stb. A Kutadyu Biligben a -siz képzős melléknév, ha a
mondatban határozói szerepe van, rendszerint az instrumentális
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ragjával van ellátva: arksizin [Kut. Bil. 56,13] r ohne kraft',
sdksizin [no.] f ohne zweifel'; ötsüzin [uo. 136,17] 'ohne verzug',
vö. még vTjWUal 'ungláubig' BROCKELMANN, ZDMG. LXX. 206—
207. Az instrumentális ragja van a ma is járatos gelmeksizin
féle alakokban. Ha mármost a mai oszmanliban susuz a mon
datban nem csak jelző, hanem határozó is lehet, az ugyanolyan
jelenség, mint mikor a vogul ühmtal 'álmatlan 5 , süp-úelmtal
'szótalan' a vogul mondatban minden rag nélkül határozó is
lehet: nay sUpúelmtal üntsdti 'szótlanul letelepedtél', ühmtal
ünli "álmatlanul ül'. Hogy ez a megjegyzésem, noha szinte
magától értetődő dolgot állapít meg, nem volt egészen feles
leges, azt egyebek közt az is bizonyítja, hogy még MÜLLER A.
is, a kinek a nyelvtana egyébként a jobbak közé tartozik, a -siz
suffixumos alakok jelentésfejlődését éppen megfordítva képzeli:
«adverbia verneinenden sinnes werden gebildet durch *«*# . . .
doch erscheinen diese an sich adverbialen verbindungen im
sprachgebrauch regelmássig als adjektive».(!)
Mindenki természetesnek találja, hogy a török nyelvtanok —
NÉMETHÓ is — a képzők lajstromába az élő képzők mellé fel
veszik a ritkábban, csak egy-két származékban szereplő holt kép
zőket is. Ezzel szemben a ragok a legtöbb nyelvtanban mostohább
sorsban részesülnek. Az élő ragokat: a genitivus, dativus stb.
ragját bőven tárgyalják ugyan, de már a ritkább határozóragok
jelentésük pontosabb megállapítása nélkül mint «adverbialsuffixe» szerepelnek, a megmerevedett határozóragos alakok egy
részét a névutókkal foglalkozó fejezetben sorolják fel. Pedig
nem tudom belátni, miért volna fontosabb, hogy a törökül
tanuló (vagy akár a nyelvtant tanuló török gyerek) a gecid,
öjüt vagy tütün ritka származékokat elemezni tudja, mint hogy
az ugyancsak gyakran előforduló icün, gelmeksizin vagy gelin$e
alakok szerkezetéről világos képe legyen? Különösen három
határozórag érdemelné meg a bővebb tárgyalást, a melyeknek
az oszmanli alaktanban még ma is nagy szerepe van: az i n 
s t r u m e n t á l i s , az s e q u a t i v u s és a d i r e c t i v u s ragja.
- A mi mindenekelőtt az instrumentálist illeti, NÉMETH
ZDMG. LXVI. 574 megjegyzése: «der instrumental fehlt im
türkischen», legfellebb annyiban helyes, hogy a ma beszélt
török nyelvekben az instrumentális ragja nem tartozik olyan
Nyelvtvdományi Közlemények. XLIV.
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értelemben az élő ragok közé, mint pl. a genitivusé vagy a
locativusé. Kétségtelen azonban, hogy az inst. -in, -un, -yn,
-ün ragja a köktürkben még élő rag, a mely minden névszóhoz
hozzájárulhat (pl. arin mit dem manne', kulkakyn cmit den
ohren 5 RADLOFF, Inschr. Neue f. 63, THOMSEN, SUS. Tóim. V.
154), valamint az ujgurban is (adayyn rauf den füssen', álkin
c
mit der hand 5 , atkün o: ádgün c gut' adv., EADL. Wb.). Az -in
ragnak szorosabban vett instrumentalisi értékén kivül essivusi
értéke is van (ujg. adayyn turup 'aufrecht stehend 5 Kut. Bil.
30, ás; acyn kodmaz cer lásst nicht hungrig' uo. 4, ie; köktürk
jayyn kalti cals feind kam er SUS. Aik. XXX. 3,21, vö. finn
vihollisena lahestyi) s a mondatban praedicativ szerepben is elő
fordul. Az oszmanliban nemcsak a kysyn cim winter', gügün
f
schwerlich'-féle alakokban szerepel az instrumentális ragja, ha
nem a -lajyn, -$ylajyn összetett ragokban, a gelmeksizin, sermejin stb. igenevek végén, s az icün névutóban is.
A mi a -lajyn, -lejin határozóragot illeti, régebben SALEMANN Zap. Vost. Otd. I. R. Archeol. 0. III. 392 -in -yn végze
tében a praesens participii képzőjét látta (vö. fentebb a tiitün,
akyn, ekin származékokat) ; később Mél. As. X. 212 régibb ma
gyarázatát visszavonta, s a gegelejin 'nachts'-féle alakokban az
intsr. -in ragját kereste. Legújabban BEOCKELMANN a ZDMG.
legújabb füzetében megjent «Zur türkischen grammatika czimű
sok érdekes megfigyelést tartalmazó czikkében visszatér SALEMANN
régibb magyarázatához; pl. az oszm. angylajyn szerinte «vom
aequativ des demonstrativs mit dem bekarmten -la suffix gebildete verbalform». A törökségben a raghalmozás nem ritka
dolog (vö. pl. kel. türk. sunday 'such', munday 'this-like', munca
c
this amount, this much', ragbokorral: andayca cto an amount
similar to that' BAEKLEY-SHAW I, 26), minden aggodalom nélkül
elfogadhatjuk tehát BEOCKELMANN magyarázatából azt, hogy a
-fylajyn összetett rag s első eleme az oszm. -ja, -gá sequativusi rag -§y változata. De már a -lajyn -lejin suffixumnak
BEOCKELMANN ajánlotta elemzésébe (-la -le denominalis ige
képző + -yn, ül. -j-yn nom. verbale-képző) sehogy sem tudnék
belenyugodni. BEOCKELMANN is említi, hogy ugyané ragnak az
ujgurban -laju változata van (arslanlaju Svie der löwe' Kut.
Bil. 86, 27; ancolaju, muncolaju fso verfahrend1 MÜLLEE, Uigurica
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I. 54, ancolaju f so' L E COQ, Ghuast. 35), de figyelmen kívül
hagyja, hogy a legtöbb északi török nyelvben rövidebb -laj
alakja járatos : kaz. sulaj cúgy', bylaj c így\ tereláj ''élve', gyak
ran hozzájárul a jelen-jövő participiumához is: kainarlaj 'forrón5
BÁLINT, Kaz.-tat. nyt. 9 1 ; karáé, sulaj Vie wasser', «doch erscheinen solche bildungen meistens als adiektiva u. adverbia,
können aber auch als hauptwörter behandelt werden : buláj so',
bulajdá c hier, bulajdán cvon hier5 stb.» PEÖHLE, KSZ. X. 224;
ugyanígy a balkarban i s : bulláj bir kyz 'ein solches mádchen*
KSz. XV. 183 ; mind a karac.-ban, mind a balkarban a -yan deverb.
nomenképző + -laj egyidejűséget kifejező gerundiumokat képez:
balk. bara turyalláj cals er gieng', üjüné ktlgelléj cals er nach
hause kam', karac. sení k'örgellej cals ich dich sah' KSz. X.
233, XV. 192. A bask. -daj, -tai: táudaj 'mint a hegy', tastaj
"mint a kő5 PEÖHLE, KSZ. IV. 201 aligha tartozik ide ( = ? csag.
-day: sunday 'sucrr, munday c this-like' BA.RKLEY-SHAW I. 26).
Abban nem kételkedhetünk, hogy a kaz.-karac.-balk. stb. -laj
(-naj) suffixum összetartozik az oszm. -lajyn raggal, nyilván
való tehát, hogy BROCKELMANN téved, mikor a -lajyn j elemét
olyan (hiatustöltő ?) hangnak tartja, mint a milyen az oszm.
adajan, söjlejen-íéle alakok j hangja.
A -laj suffixum magyarázatával eddig tudtommal ketten
próbálkoztak meg. BÖHTLINGK Jakutische gramm. 258. ezt írja:
«das affix. ^ i í ist nach meiner ansicht nichst anderes, als das
denominativsuffix if mit der endung des tatarischen gerundiums». BÁLINT Kazáni tat. nyt. 91 szerint pedig a -laj, -laj,
-naj, -naj a -la, -la vagy -l igeképző és -j vagy -aj, -áj állapot
jelző képző vagy rag kapcsolata. BÖHTLINGK magyarázatát magam
is elfogadhatónak tartom, noha kissé feltűnő, hogy GIGANOFF
Gramm. 182 ilyen genitivusos szerkezeteket is említ: ^ ^ vlLit
*mint ő', s hogy a csagatajban van egy -las rag is, a melynek
a viszonya a -laj suffixumhoz még nincs tisztázva (jokarilaé
''upward', aralas 'mixedly5, tubanlas '"downwards"' BARKLEY-SHAW
I. 68). Akárhogy álljon is azonban a dolog a -laj eredetét illető
leg, annyi kétségtelen, hogy az oszmanliban is járatos hosszabb
-lajyn változat -w-jében nem a praesens participii képzőjét, ha
nem az instrumentális ragját kell látnunk, tehát nem -la-j-yn,
a mint BROOKELMANN gondolja, hanem -laj-yn.
28*
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Magyarázatomat támogatja a törökségben meglehetősen
elterjedt almaj «•*» almajyn típusú negativ igenév, ill. gerundium
analógiája is: köktürk adyrylmaj 'sich nicht trennend' EADLOFF,
Inschr. 350 | kún etilmey 'infectus5 CCum. 211, is, acmey c ohne
zu öffnen' THOMSEN-Festschrift 42 | kaz. asamyj f nem éve3 BÁLINT,
Nyt. | karac. álmaj 'nicht nehmend' PRÖHLE, K S Z . X. 224 | a
kel. turkesztániban a határozott tagadó jelent képezik belőle (a
személyes névmások hozzáfüggesztésével): kelmaiman 1 do not',
de: kelmasman 1 am not about doing' BAKKLEY- SHAW I. 55 ~
köktürk bolmajyn c nicht seiend' Inschr. des Tonjukuk 3, 102,
EADLOFF | kún jetmeyin 'non attingentes' Mar. Ps. 16, 4, armain
'unermüdlich' CCum. 240,10 | csag. ^jA+Js+ál cohne zu eilen'
Rab^üzi 7, 3 (idézi BROCKELMANN : i. h. 201) | karac. almajyn
f
ohne zu nehmen' stb. BROCKELMANN persze következetes marad
önmagához s az almajyn-íéle gerundiumokat is -n képzős ige
neveknek tartja, s az almaj ~ almajyn alakok viszonyáról ezt
jegyzi meg: «neben dieser endung in steht eine andere i, die
sich zu jener verhalten mag, wie etwa das gerundium auf a
zum part. auf an». A helyes magyarázatot már PRÖHLE balkar
tanulmányaiban megtaláljuk (csak éppen az instrumentális szó
hiányzik): «das suffix -n, welches in einigen adverbialen ausdrücken erstarrt erscheint, an negativen verbal-adverbien die
volle lebendigkeit bewahrt h a t : kélmejin cnicht kommend'»
KSz. XV. 183. Megemlítem mellékesen, hogy egy hasonló szer
kezetű gerundium van a köktürkben is: almatyn. EADLOFF,
Inschr. 89 helytelenül egy meg nem lévő * almát névszó instru
mentálisának tartotta, míg THOMSEN, SUS. Tóim. V. 171 sze
rint ögérondif de la forme negatíve de al- c prendre'»; Inschr.
Zweite folge 94 EADLOFF is csatlakozik THOMSEN magyarázatá
hoz. Pedig voltaképpen alaktani tekintetben a két magyarázat
között nincs ellentét: almatyn nyilván ugyanolyan szerkezetű
gerundivum, mint almajyn, t. i. alma- tagadó igető, -t deverbalis névszóképző (vö. az ölüt, ölát, öjüt igei származékokat) és
-yn instrumentális rag. Hogy az oszm. gelmeksizin, valamint az
elavult JJSJJCOJAW sevmejin, l!*jJL*JU kalmayyn (ez utóbbiaknak
NÉMETH 91. 1. nem adja a jelentését) az instrumentális -n rag
jával szerkesztett alakok, azt BROCKELMANN sem tagadja.
BROCKELMANN anti-instrumentalis elméletének helytelensé-
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gét legjobban az icün névutó származtatása mutatja. BÖHTLINGK
Jak. gramm. 402. § szerint: «jak. isin = jj^ssoj cfür, wegen'
scheint mit is == ^ o t cdas innere' in zusammenhang zu stehen».
Persze ma már **tudjuk, hogy az oszm. icün, icin újabb alak,
töm agánhangzója eredetileg labiális (orkh. ücün, alt. ucun), míg
az ic r das innere' töhangzója mindig i volt. VÁMBÉRY NyK.
XIII. 318 az iic 'harag, boszú' szóra gondol, s magyarázatát
SIMONYI, MHat. II. 273 is hajlandó elfogadni. KUNOS, NyK.
XVI. 459 és SALEMANN, Mél. As. X. 212 az' uc vég, hegy' (a
c
SALEMANN idézte magashangú üc ende' szót forrásaimban nem
találom) szóra utalnak. E magyarázatokkal szemben, a melyek
mind megegyeznek abban, hogy az ücün névutót névszói szárma
zéknak tartják, legújabban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 203 azt
az elméletet állítja fel, hogy ücün egy ki nem mutatható *ücigének -ün képzős igeneve! Az egyetlen érv, a melyet BROCKEL
MANN magyarázata mellett fel tud hozni, az, hogy ücün a köktürkben ós az ujgurban rendszerint casus indennitussal áll
ugyan (vö. söz ugun o: ücün 'szóért, szó végett'; ürk ücün 'féle
lemből' Kut. Bil. 45, 11), de néha accusativussal is előfordul:
ujg. mini ücün MÜLLER, Uig. I. 29,14, any ü. uo. II. 34,9, L E
COQ, Chuast. 25, 7.*) Csakhogy ezzel szemben áll az a tény,
hogy ücün a mai török nyelvekben (s részben nyelvemlékekben
is) vagy casus indefinitussal (pl. oszm. kyz icün fwegen des
mádchens'), vagy (különösen névmások után) genitivussal áll:
oszm. onun icün 'deshalb' (vö. már a Rabáb-Náma szeldzsuk
verseiben: ^j*22yJu*jf anung icün RADLOFF, Mél. As. X. 40);
alt. anyn ucun 'noTOMy' VERB. 407; mániy ucün 'meinetwegen',
sudün ucün cdes flusses halber' RADL. Wb. I. 1725; tar. enin
ücün 'seinetwegen' RADL. Wb. | csag. ucun BARKLEY-SHAW II. 19
szerint gen.-szal. BROCKELMANN figyelmen kívül hagyja azt is,
hogy ücün a törökség egy részében mélyhangú változatban ól
*) RADLOFF Inschr. Zweite f. 103 szerint a köktürkben ücün vagy
casus indennitussal, vagy instrumentálissal áll, pl. táyri jár
bulyakyn
üciin c da h í m m e l und erde in verwirrung geraten waren' ; igaza lehet
BEocKELMANNnak, hogy az -yn nem instrumentális, h a n e m a 3. sz. birtokos
accusativusának ,a ragja. Erre m u t a t egyébként az is, hogy az i magán
hangzó jele az n előtt ki van írva, a m i az instrumentálisnál nem fordul
elő (vö. erre THOMSEN, SUS. Tóim. V, 145—6).
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(alt. tel. csag. ucun, leb. sor ugari), s így az uc, ug szóval való
kapcsolatának mi sem áll útjában. BROCKELMANN, úgy látom,
semasiologiai okokból is valószínűtlennek tartja, hogy ücün az
c
ende5 jelentésű uc instrumentálisa volna. Pedig nemcsak a magy.
végett, ném. des endes kifejezésekre hivatkozhatott volna, hanem
magára a törökségre is. Az oszmanliban ugyanis az ug (üc)
szónak nemcsak az instrumentálisa, hanem személyragos ablativusa is előfordul mint névutó, az icün-éhez nagyon közelálló
jelentéssel: tama ugundan belaja düsmek c tomber dans le malheur par avidité' BARB. DE MEYN., hasad ugundan caus neid'
BADLOFF, Wb. I, 1734. Ezzel a nagyobbrészt BROCKELMANN ellen
irányuló pár megjegyzéssel csak annyit akartam bizonyítani,
hogy a casus instrumentális története szintén a tudományos
török nyelvtan megírandó fejezetei közé tartozik.
Az instrumentális mellett meglehetősen nagy szerepe van
még az oszmanliban az aequativus (vagy BADLOFF kevésbbé sze
rencsés terminusa szerint: quantitativus) ragjának is, a melyet
a török nyelvtanok (NÉMETHé is) «adverbialsuffix» néven tárgyalnak.
Eredeti alakja -ca, -ce (vö. pl. köktürk subca ccomme de l'eau5,
otca 'comme du feu' THOMSEN, SUS. Tóim. V. 34), s az oszman
liban nemcsak az ilyen kifejezésekben szerepel: tatlyga c süss\
benge fnach meiner ansicht', adamga f menschlictr (91. §), gibice
(97. §), hanem több gerundialis kifejezésben is. A gittikce cje
mehr er gegangen ist5 szerkezetet NÉMETH is említi; de nyilván
az aequativus ragja van a 91. lapon említett sevínge 'so lange
ich liebe', kojúnga gerundiumok végén is. Az aequativus ragját
megelőző -in stb. képzőről BROCKELMANN többször idézett érte
kezésében ezt olvassuk : «Der gleiche einwand i s t . . . auch gegen
die vermutung von BANG SBBA. 1915 : 634 zu erheben, das
gerundium des osm. auf -inga, neg. -maingá sei durch schwund
eines y aus -yanca wie xjsül£>«j* so lange es dauert 5 Bab^üzi
15, 18 entstanden. Bei dieser annahme bietet der vokalwechsel
a > i eine weitere schwierigkeit . . . am einfachsten wird man
-inga auf das suffix -in zurückführen, das zur bildung von participien und verbalabstracta diente, in den neueren dialekten
freilich nicht mehr lebendig ist». BEOCKELMANN kifogásaival
Szemben egyszerűen utalok az északi török dialektusokra, ame
lyekben az oszm. -inga- gerundium limitativum megfelelője
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-ginéi, -yyncy alakban van meg (kaz. bulyynéy 'a léteiig', kiig?nc? caz eljövésig' BÁLINT, Nyt. 54; karac. men kelginci cbis
ich komme' KSz. X. 234, balk. men kelginci ua. KSz. XV, 196),
tehát BANG magyarázatának ebben a módosított formában:
oszm. -inge ~ -yngcK-ginée ~ -yynca semmi sem áll az útjá
ban. Az sequativus ragjának -ga -fie mellett az oszmanliban is
előfordul -$y ~§i és -§ak -$eh változata is. Az előbbi a -gylajyn
-jilejin ragbokorban (1. fentebb és vö. az idézett kaz. -ginéi,
-fynéy gerundium limitativum képzőt), az utóbbi egyebek közt
az -ygak -igék gerundium képzőben, a melynek első eleme nyil
ván az -i -y igenévképző. Valószínűleg ugyanígy kell az angak
c
nur, bloss' határozószót is elemeznünk (o-, ol- és -$ak aequ.
rag), a melynek második -f}ak részét BÜDENZ NyK. X. 95 a éak
c
zeit, mass' szóval azonosította.
A harmadik ritkább rag, a mely megérdemelné, hogy a
szóragozás fejezetében megemlíttessék, a directivus ragja. Ere
deti alakja a köktürkben -yaru -gerü, az oszmanliban a pala
tális explosiva vokalizálódásával -ary -eri a következő határozó
szókban (a melyek önállósulva névszói használatban is előfor
dulnak): iéeri "durch—dinéin; innerer teil' == ujg. kun iékari
'hinein' < ié "innerer teil'; ileri c nach vorn, vorderteil' = orkh.
ilgarü 'nach vorn'; dymry 'durch— hinaus' = alt. kaz. tyskary
ua. < tys 'aussenseite'; jokary cdas obere' = orkh. ujg. joyaru
'aufwárts'. A -farú -gárü rag második eleme magára is előfordul
lativusi értelemben: orkh. ábrü ~á la maisén' SUS. Tóim. V.
179. Valószínűleg ez a rag van az oszm. gerü, geri c hinterer
teil' szóban is, vö. orkh. ujg. karü czurück (vö. még PRÖHLE,
KSz. XV. 183 is).
Szóképzés. A 62. §-ban NÉMETH maga kiemeli, hogy a fő
név és melléknév a törökben nem különül el annyira, mint pl.
a németben, s hogy a főnevek gyakran előfordulnak mellék
névi értelemben és viszont. Mindamellett a főnévképzőket el
választja a melléknévképzőktől s mindkettőt külön tárgyalja.
Megengedem, hogy ennek a beosztásnak gyakorlati szempontból
sok előnye van, de van hátránya is. A -J deverbalis főnév
képzőre felhozott két példa közül az egyik melléknév: korkung
'fürchterlich'; viszont a denom. melléknévképzök közé sorolt -si,
-sy képzőre felhozott mindkét példa főnév : abdalsy 'dummkopf,
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etkeksi ceine frau, die sich wie ein mann benimmt'. A -gak,
-gik stb. deminutivképzőt mind a főnév, mind a melléknév
képzők között fel kellett említeni. A -lyk főnév- és a -ly mel
léknévképző mai szerepéhez nyilván csak újabb jelentésmeg
oszlás után jutott A bairamlyk 'bajramsgeschenk', ajlyk f monatsgehalt' stb. származékok a mai nyelvhasználat szempontjából
főneveknek tekinthetők ugyan, de nyilván állandó jelzős kap
csolatokból váltak ki (tehát tapadás és elvonás utján keletkez
tek), s így eredetileg mégis csak melléknevek voltak. Tudomá
nyos nyelvtanban, ha a fejlődés menetét is szemléltetni akarjuk,
mindenesetre tanácsosabb volna a névszóképzőket egy fejezetben
tárgyalni.
A mi az egyes képzőket illeti, a 37. lapon említett -asy,
-esi képzőnek legújabban egész kis irodalma keletkezett. Az oszmanliban az ilyen képzős névszóknak kétféle szerepük van. Az
icesim geldi-íéle kifejezések jelentésileg pontosan a magy. ihatnékom van fordulatnak felelnek meg. Ezenkívül gyakrabban elő
fordul az -asy -esi képzős deverbalis névszó az efféle áldó vagy
átkozó felkiáltásokban: o$ayy janasy! rmöge sein herd brennen = mögé er glücklich sein' (vö. NÉMETH, 37. 1.). A szó
tárakban található ^*vSo« ver esi 'kredit' talán csak a szótár
írók elvonása a veresije cauf kredit' dativusból (vö. veresije
almák c prendre á credit'). Nyilvánvaló, hogy egy eredetileg gaz
dagabb használatú török igenévvel van dolgunk, a mely az
oszmanliban már csak néhány állandó kifejezésben tengeti az
életét. Szerencsére a rokonnyelvek^az igenév eredeti jelentését
és használati körét illetőleg értékes útbaigazítást nyújtanak.
A kazáni tatárban pl. az -asy, -ás? élő képző, a part. futuri
képzője : bulasy ca ki leend', kilásd ca ki jövend5, tehát a mon
datban mint jelző is szerepelhet: kilásd jyl ca jövő év', min
jazasy kenágá ca könyv, a melyet írni fogok'. E mellett a bulmak és a bar igével kapcsolva a necessitativus kifejezője: jazasy
bulamyn (vagy megfordítva : jazasym bula; ez utóbbi -a képzős
igenóv) "írnom kell'; jazasym bar círnom kell' (mintegy: irandóm
van). A joklasym kilá cal hatnám' (vagy így személyrag nélkül :
cyyasy kilá 'kimehetnék'), asasyy kilá 'ehetnél' kifejezés meg
felel az oszm. icesim geldi kifejezésnek. A kaz. jazasym bar ki
fejezés analógiájára talán feltehetjük, hogy az oszm. o^ayy ja-
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nasy is elliptikus mondat e helyett: o. janasy var. A mi az -asy
-esi képző elemeit illeti, KUNOS K S Z . VI. 10 szerint az icesi,
janasy a névszóvá merevedett opt. 3. sz. és a -si deverb. név
szóképző (jatsi 'esteli ima'; tütsü 'füstölő') kapcsolata. Legújab
ban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 212 és BANG SBBA. 1916, XXII.
522 is az -asy- -esi képző egyik elmének a -si névszóképzőt
tartja. Ezzel szemben NÉMETH (S a mint BROCKELMANN czikkéből látom, előtte már más nyelvtaníró is) szerint «^*us<s zeichen des optativs -j- ^u* poss. personalsuffix 3. p.». Lényegé
ben ugyanezen az állásponton van BÁLINT Nyt. 69 is ; abból,
hogy a jazasy, kilásd származékok csak az 1. és 2. birtokos sze
mélyragot vehetik fel, s a harmadikat nem, azt következteti,
hogy az -asy-ásd képző elemei az -a-e gerundium continuitatis
képzője és -sy-sd 3. szem. birt. személyrag. Én is kétségtelen
nek tartom, hogy az oszm. icesi személyragos alak, s NÉMETH
magyarázatát csak annyiban módosítanám, hogy az ice-, janaalaprészt nem az optativus tövével, hanem az -a-e képzős ige
névvel egyeztetném. Ez persze voltaképpen nem ellentét, mert
kétségtelennek tartom, hogy az oszm. optativus voltaképpen nem
egyéb, mint az -a-e képzős igenév (az 1. és a 2. személyben a
személyragokkal), tehát azonos a csag., kaz. stb. határozott
jelennel, a mely némi modalis színezetet nyert. A mi alaki vi
szonyukat illeti, az oszmanli kalajym 'ich möchte bleiben', kalasyn 'du möchtest bleiben', kala stb., úgy viszonylik pl. a kasgari
kalaman, kalasan, kazáni kalamyn, kalasyn, kala 'ich bleibe, du
bleibest' stb. alakokhoz, mint az oszmanli kalyrym, kalyrsyn,
kalyr praesens a kasgari kalurman, kalursan, kalur, kaz. kalyrmyn, kalyrsyn, kalyr jelenhez.
Az 57. §-ban a denominalis melléknévképzők között első
helyen említi NÉMETH a ~ga -ge képzőt, s a következő két pél
dát hozza fel r á : uzunja 'ziemlich láng' < uzun c lang'; türkce
'türkisch' (meist adverbial, immer in bezúg auf die sprache)
< türk 'türké'. Viszont a 91. §-ban a -ja •§& 'adverbialsuffix'-ra
felhozott példák között is szerepel a türkce párja: alman^a 'in
deutscher sprache'. Úgy látom, itt két suffixum van összekeverve,
nemcsak NÉMETHnél, hanem pl. KÚNosnál KSz. VI. 7 is (itt
pláne ezt olvassuk: -5a stb. rendszerint határozókat képez, pl.
•uzunga 'hosszúkás', abdaiga 'bolondos'..!). Az uzun3a képzője
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deminutiv melléknévképző, -ca -ce, -§a -ge változatokkal: akca
Veisslich', karaja 'schwárzlich', jüksege c nicht allzu hoch5, güzelge
'hübsch'; majd gyakori jelentésváltozással a melléknévből főnév:
saryga ceine wilde biene' ( = csag. sarica cein kleiner raubvogel
mit gelbem rücken'), kyzylfia cdie rote schminke' ( = kirg. kyzylsa
c
masern; eine pflanze'); alaga 'buntes zeug\
Ellenben a türkce -ce suffixuma nem a -ce dem. képző,
hanem az íequativus ragja, ugyanaz a rag, a mely a maga helyén
emiitett almanga, valamint a benge, tatlyga stb. határozókban
is szerepel. Ha a mai oszmanliban azt is lehet mondani: türkce
lisan, tehát a türkce ragos alak a mondatban jelzőül is állhat,
az ugyanolyan fejlődés, mintha a mai magyarban hirtelen harag
ról- beszélünk hirtelen való harag h., tehát a határozóragos hir
telen alakot jelzőül alkalmazzuk.
A 63. § szerint «als zusammengesetzte adjektive sind im
türkischen gewisse attributive ausdrücke aufzufassen: aksakal
Sveissbártig', karagöz 'schwarzáugig'. . .» Ha az aksakal-féle
jelzős kapcsolat a török mondatban nem szerepelhet jelzőképpen,
alig tekinthetjük összetett melléknévnek, már pedig én úgy
látom, hogy a törökben pl. aksakal csak annyit jelenthet: 'valaki,
a kinek fehér szakálla van; a falu bírája3 (vö. REDHOUSE : ca
grey beard; a kind of mayor of a village'), karagöz c valaki, a
kinek fekete szeme van' (vö. REDHOUSE : c any black eyed person; the black bream, cantharus'). Tehát németre is helyesebb
volna így fordítani: weissbart, nem pedig weissbdrtig.
Igeragozás. Sajnálom, hogy NÉMETH a dyr verbum substantivum tárgyalásában nem tért el a török nyelvtanok szokott
sablonjától; pedig ez a sablon tudományos szempontból hely
telen, s gyakorlati hasznát sem látom. A dyr «hilfsverbum» praesens indicativija NÉMETH szerint is
1. sz. ym, im, um, üm c(ich) bin'
2. sz. syn, sin, sun, sün f(du) bist5
3. sz. dyr, dir, dur, dür l (er, sie, es) ist' stb.
A praet. definitum:
1. sz. ydym, idim, udum, üdüm cich war'
2. sz. ydyn, idin, udun, üdün stb.
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A tájékozatlan olvasó e schema láttára könnyen azt gon
dolhatná, hogy ym csakugyan a. m. c bin', syn a. m. f bist' stb.,
annál is inkább, mert még az -ym, -dyr stb. enklitikus voltát
jelző kötőjelek is hiányzanak, s így pl. az ym, synyz az ydym,
imíiim-mel egyenlő értékű teljes és önálló igealakoknak lát
szanak.
Valójában az oszm. dyr 'est' ige története egyike a nyelv
beli kiegészülés legérdekesebb eseteinek. A mi mindenekelőtt az
adámym, adamsyn, adamyz, adamsynyz alakokat illeti, jelentésük
ugyan homo síim, homo es, de a r sum, es' persze nincs nyelvi
leg kifejezve. Adamym stb. igei személyraggal ellátott főnév,
tebát szakasztott olyan szerkezet, mint pL a kalyrym, kalyrsyn,
kalyryz, kalyrsynyz aoristos. Hogy ezek a személyragok milyen
kapcsolatban vannak a ben, sen, biz, siz személynévmásokkal,
annak a vizsgálata messze vezetne. Annyi bizonyos, hogy a nyelv
emlékek és a rokon nyelvek még az oszmanlinál is világosab
ban mutatják, hogy a törökségben a homo sum, homo es ver
bális mondattípus helyett a homo ego, homo tu típus van elter
jedve. A köktürkben ilyen mondatokat találunk: icraki-bán 'ich
bin der beamte . . .', Umai bdg-biz Svir sind Umai-beg'; a keleti
turkesztániban usak-man 'szomjas vagyok'; kicik-san "kicsi vagy'.
Helyes magyarázatukat már BARKLEY-SHAwnál megtaláljuk: «the
verb substantive is simply sous-entendu, or perhaps its necessity is not felt in a primitive language, as neither is it in the
language of children, e. g. rne coachmanv (I. 58). Természetesen
azokban a török nyelvekben, a melyekben az oszm. adamym mon
dattípussal szemben a névszóból és személynévmásból álló usakman, kiciksan mondattípus fejlődött ki, az oszmanli sevérim,, sevériz
igealakoknak is nomen verbale és személynévmás kapcsolatából álló
szerkezetek felelnek meg: köktürk kazyan-urman 'ich erwerbe',
baryn-myz Vir gehen'; kel. türk., keldrman, kelársan, kelar CI am
doing' (man T , san cthou") BARKLEY-SHAW I. 35. Az oszm.
adamym, adamsyn pontos mása megvan a fgr. nyelvek közül a
mordvinban: aía cöreg ember: ata-n cöreg ember vagyok', ata-t
'öreg ember vagy', son aia % öreg ember' (az igei személyragok : jeran, jorat, joraj, vö. BÜDENZ, NyK. XIII. 73, WIEDEMANN, Mord.
gramm. 61).
Nominális mondat az adamdyr is, mégis azzal a külömbség-

424

GOMBOCZ ZOLTÁN.

gel. hogy állítmánya igenév, tehát adamdyr olyanféle mondat
mint a tör. it ürür, finn mies tekevi, magy. Péter járt. A -dyr
négy változata közül a velaris-labialis -dur az eredeti, míg a
többi három az enclisisben hangzóilleszkedéssel keletkezett. A dur
alak viszont a régibb durur összerántása (haplologia; így ma
gyarázta már FOY, MSOB. V. 272, BROCKELMANN, ZDMG. LXX.
192), a mely a régibb oszmanli emlékekben még elég gyakori,
vö. KASEM, BEÖ-ZENKER 97, THÚRY, NyK. XXXIV. 167. A ó-oszm.

durur bari már könnyű ráismerni az oszm. durmak, ktör. turmak
igére, a melynek eredeti 'stat' jelentését az adam durur-íéle
mondatokban a színtelen cest! jelentés váltotta fel (hasonló volt
a lat. stare jelentésfejlődése is, a mely a román nyelvekben az
essere < esse létigével alkot egy suppletivistikus paradigmát,
pl. fr. était < lat. stabat). Az adam durur fhomo stat' > adam
dyr 'homo est' nem sajátos oszmanli fejlemény, hanem éppen
ellenkezőleg, a durmak azelőtt jóval tágabb körű csegédigei' sze
lepének utolsó maradványa. Több más török nyelvben és nyelv
emlékben a turmak igének első és második személye is előfor
dul sum, es jelentésben, nemcsak a jelenben, hanem a múlt
ban is. A köktürkben ugyan nem találom nyomát, de már a
Kutadvu Biligben gyakoriak az ilyen mondatok : ikinci kut davlat
turur cdas zweite ist das glück' 3, w, sőt ritkábban (58, s) már
megrövidült tur változata is előfordul. A csagatajban BARKLEYSHAW szerint: dunnán (<. *dururman), dursan, dur, durmiz, dursiz, durlar 1 stand' . . . (meaning hardly more than is), durran,
durmis stb. A keleti dialektusokban (EADLOFF terminológiája sze
rint) : turum, turuy (tursun), tur stb. (pl. alyp-turum cich bin
der held'), Gramm. jaz. 60, EADLOFF, Inschr. II. 92.
Az oszm. adamdym az adamym és adamdyr típussal szem
ben már igazi verbális mondat, a melynek állítmánya az alany
személyét is megjelölő határozott igealak. Az oszm. idim, isem
stb. eredeti töve ugyan kétségtelenül ir- volt, tehát idim < *irdim, isem < *irsem, csakhogy az r eltűnése igen régen történt,
mert a ma élő török nyelvekben r-es alakokat már nem talá
lunk: kaz. djdm cvalék', ?p 'vala, ikan part. perf. BÁLTNT, Nyt.
79; kkirg. edim, edin, edi *J.Jof, *iJLoJol, ekén <jlX>(> emes
(jjul+jf MELIORANSKIJ, Kratkaja grammatika kazak-kirgizskago jazyka, 1894, p. 45. A csagataj irodalmi nyelvben ugyan még
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- j ^ o l , viLbi>oí ritkán j.of, még ritkábban iobof írott alako
kat találunk, de a mai nyelvre BARKLEY-SHAW I. 29 megjegyzi,
hogy «this word is pronounced idim etc. dropping the r». Az
oszm. idim < irdim változás egyébként nem példátlan az oszmanliban sem; az r vocalizálódását több dialektusban meg
figyelték : északszíriai diai. bi < bir, di < dir HAETMANN, K S Z .
I. 154, aidini diai. dotijöm < *dotijorom cich halté' FOY, K S Z .
I. 194. Noha a köktürk emlékek és a Kut. Bil. szerint az imák
ige eredeti tőhangzója á lett volna, nyilván nem nyilt, hanem
zártabb e hanggal van dolgunk, a melyből a csagatajban, és az
oszmanliban is (nemcsak a volgai dialektusokban) i fejlődhetett
(vö. THOMSEN, SÜS. Tóim. V. 160, FOY, MSOB. III. 198), Egyéb
iránt a nyelvemlékekben az ermak igének nemcsak azok az
alakjai fordulnak elő, a melyek az oszmanliban is megvannak
(oszm. idim stb. = köktürk ártim, ujg. drdim Kut. Bil. 4, i,
23, u , kún érdi c erat' CCum. 192, oszm. isem stb.. = köktürk
arsa, ujg. arsa, a kairói kéziratban: Lljjf, Kut. Bil. 177,5;
oszm. imis = ujg. drmis, kairói kézir.: u&jyoof; oszm. iketi =
ujg. arkdn Kut. Bil. 60, 12, L E COQ, Chuast. 16, is stb.\ hanem
a jelen ideje is közönséges: köktürk drür THOMSEN, Journ. Boy.
As. Soc. 1912: 219, ujg. árür Kut. Bil. 4, 1, kún ervr 'est'
CCum. 188; csag. irur «found in old books» BARKLEY-SHAW I, 29.
A gdny cyka jazdy 'majdnem kiadta a lelkét'-féle szerke
zetben szereplő jazmak igéről NÉMETH a 96. lapon csak annyit
mond: nicht identisch mit jazmak 'schreiben' (a mi persze nem
fölösleges megjegyzésemért pl. BARBIER DE MEYNARD szótára is
egy lemma alatt tárgyalja a két jazmak igét), de jelentését nem
adja. A jazmak ideülő jelentése megvan még az ujgurban és az
altáji tatárban: 'vorbeigehen, verfehlen, nicht treffen, sich
irren' (pl. Aba jazdy arsa baját kyjnady fwenn Eva gefehlt hat, so
hat ihn Gott bestraft' Kut. Bil. 100,21), s származéka: jazyk
c
die sünde, das vergehen' él az oszmanliban is. A gele jazdy
szerkezetnek tehát pontos mása a fr. il a failli venir. Furcsa,
hogy BADLOFF Wb. III. 213—4 az cauflösen, entwirren jelentésű
ujg. stb. jaz- (nála helytelenül jas-J igét helyesen különválasztja
ugyan az 'irren, verfehlen' jelentésűtől, s mégis néhány lappal
odább az oszm. ede jazmak szerkezetet az első ujgur igének
megfelelő oszm. jaz- 'entfalten' alatt tárgyalja.
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Mondattan. A 183. §-ban az alany és az állítmány egye
zésével kapcsolatban NÉMETH megemlíti, hogy ha a többesszámi
alany élettelen tárgy neve, az állítmány egyes számban marad :
cojuklar tembel dirler, de: ayajlar cicek acar. Eszembe juttatja
ez WiKLUNDnak egy érdekes megjegyzését az uráli nyelvek
ben megvolt grammatikai genusról (De uraliska fölken och
sprdken, MO. IX. 109—10); utal arra, hogy az osztják-szamo
jédben az élő személyek nevének bizonyos esetekben más a
ragozása, mint az élettelen tárgyakénak, s hogy a mordvin
ban is két dativusrag van, s e ragok egyike megfelel az élő
lények nevéhez járuló osztj.-szam. dativus-ragnak. Mindebből azt
következteti, hogy az uráli alapnyelvben a genuskülönbség meg
volt: «I öfrigt har genusskillnaden alldeles försvunnit i de finskugriska spráken liksom ocksá i álla andra samojediska sprák án
ostjak-samojediskan. Men i det uraliska grundspráket bör den ha
existerat — sá och sá mánga tusén ár főre Kristi födelse.»
Hasonló megjegyzés van már K. F. BECKER híres munkájában,
az Organism der Sprache-ban i s : «Der gegensatz von persori
und sache ist in der sprache offenbar álter, als die unterscheidung der geschlechter: die unterscheidung der geschlechter setzt
den gegensatz von person und sache schon voraus. Die finnische
sprache, in welcher das natürliche geschlecht auch nicht durch
personalpronomen unterschieden wird, bezeichnet den unterschied von person u. sache noch durch besondere unseren wer
und was entsprechende formen des interrogativpronomens»
(91. 1.). Világosan látszik ez a mandzsuban is. HARLEZ, Manuel
de la langue mandchoue 33. 1. szerint «le manchou n'a de
formes particuliéres pour le pluriel que pour un petit nombre
de mots désignant des étres animés et mérne presque tous des
personnes: láma ~ lamasa c prétre', haha ~ hahasi 'honimé'».
Egyébként vagy reduplicatio (se se 'années') vagy s o k a s á g o t
jelentő külön szavak (geren cfoule5 ~ geren irgen 'peuples') jel
zik a plurálist.
*
Hosszúra nyúlt ismertetésemet hadd fejezzem be MÜLLER
MIKSA egyik felolvasásából vett szép idézettel: «It is a reál
pleasur to reád a Turkish Grammar evén though one may have
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n o wish to acquire it practically. T h e ingenious m a n n e r in
which t h e n u m e r o u s grammatical forms are h r o u g t out, t h e
regularity which pervades t h e system of declension a n d conjugation . . . m u s t strike all who have a sense of t h a t wonderful
power of the h u m á n m i n d which h a s deplayed itself in language».
GOMBOCZ ZOLTÁN.
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Zűrjén szövegek.
(Negyedik közlemény.)

45.

kud'z

muíik

isuk

I! a gs

kotdzis.

1. olg'ma-vilg'ma gozja. i muéi'kis mgdas pesla. pes-t'sipgs
din§ voas, a t'sukla puka'lg pes-Uipgs vilin i muéi'kli pessg oz
set. «vai — suas tsukl'ais — kotdza teng, seki i seta». a muzik
sili suas : «vai me teng pervei ko(dza, a vgtdze i meng te kod'é».
t'sukHa sgglasi'tísas i kolksg puktas pekil'-vilg. a muéik Uernas i
sgtas. t'sukta sili suas: «vai me vgtd'ée koreait, muéik oz set %
suas: vmed-a'suv kod'én.
muéik pes nug'das gortas i sogni pondas. asu'vsg saidmas,
a oz l'isti pesla mgdni. i babai'sli vista'las: nme — suas —
pes-isipgs doram űukl'ags kofái, a to-lun meng sija kotdzas)). —
45. H o g y a n k a s z t r á l t a a z e m b e r a z ö r d ö g ö t .
1. Élt-volt egy házaspár. Az ember meg elmegy tűzifáért.
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakáson és nem
adja oda az embernek a fáját. «Nos — mondja az ördög —
kikasztrállak, akkor (azután) adok.» Az ember meg mondja
neki: «Nos, először én kasztrállak ki téged, azután te is kasz
trálj ki engem». Az ördög beleegyezik és a monyát egy tuskóra
teszi. Az ember meg fejszével levágja. Az ördög mondja neki:
«Nosza ezután én kasztrállak ki». Az ember nem engedi és
mondja: «Holnap kasztrálj ki».
Az ember hazaviszi a fát és elkezd szomorkodni. Reggel
fölébred, de nem mer fáért menni. És elmondja a feleségének:
«En — úgymond — a farakásom mellett kikasztráltam az ördö
göt, máma meg ő kasztrál ki engem». — «Te bolond, bolond ! —
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«durakg, durakg! — suas — a/sid-na muzik, a eta vgfáis polanf
vai menim platí'e, kgm-kottg. me pdítd'éla da vetla.v
2. baba pdstd'éas, kgmd'sas muii'kis-plaUggn i medas. voas
pes-Uipes • dorg, a Uukta puka'le pes-Uipes vilin, i pondas komi
muii'kgs kod'éni. mu£ik suas: urai petke'dli, ko(dé§'ma ali abu
tengi* — widliv — suas — ved Uistg vir kissas.» muéik suas:
«a, teng térit kofái dei estse burdgm, a vot, vidliv meng (— sija
gat'ssg leidzas i petkg'dlas — ) } komin vo nin kotdzg'ma dei to
veksg-na rana'is vijim/» Uukta povéas da sidz i pisjg.

mondja — még te vagy a férfi és ettől félsz! Add ide a ruhá
dat, csizmádat. Én fölöltözöm és én megyek».
2. Az asszony fölölti az ura ruháját, csizmáját és- elindul.
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakas tetején. És
kezdi kérni az embert kikasztrálni. Az ember mondja: «Nos,
mutasd meg, ki vagy-e kasztrálva vagy nem?» — «Nézd meg —mondja — csupa vér folyikw. Az ember mondja: «Ej, téged
tegnap kasztráltalak és még meggyógyult volna! Hát íme, nézz
meg engem (— ő leereszti a gatyáját és megmutatja —), már
harmincz éve vagyok kasztrálva, és hát még mindig seb van
(ott)!» Az ördög megijed és így el is fut.
J e g y z e t e k : 1. nug'das tnpüBe3r& (kocsin, szánon)' |
durak < or. ,nypaKr& | eta vg(dzis polan COTT> aToro óoHmbCfl'.
2. pondas komi muíi'kgs kodzni ccTajn. npocuTt MyjKima
oxojiocTHTb' J kotdzg'7na , . . teng szerkezetére nézve v. ö. 39. sz.
szövegünk 1. jegyz. | estse burdem cte még azt akarnád, hogy
olyan hamar meggyógyuljon' | rana < or. paHa.
46.
vglgm-tor.
1. kik mórt mgda'sni vgra'vni tulisin Uir vivti. gfíi'slgn
nimis mitrei,
a mgdi'slen vasit,
sije'zda vgra'vni os-vilg. osse

46. M e g t ö r t é n t d o l o g .
1. Két ember elindul tavaszszal a hó jégkérgén vadászni.
Az egyiknek Demeter a neve, a másiknak meg Vaszilyij. Ok
medvére vadásznak. A medvét (már) őszszel kinyomozták és
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.

^9
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kglgma'es arse i mung'nis uged'd'aa'nis jertim-v
adjg. sen lunja'sni i meda'sni oskgs korsi'ni. gii lun vetlg'ni i oz ad'd'éi'ni i
kosa'sni bgrg paral'ei ding kerka'g. sen uéa'sni i mgd-asu'las m§da'sni lizgn. i v ásil'i'slgn lizis pazalg, a mitréjis
os-kok-tuisg
ad'd'éas i v§tas. oskis ponjis vilg kujimjez lebgtUi'las i
mitréjis
suas osse. oskis vglgma siv kié sajin i oskis mortis ding pondas
lökni, kor mata'mas, mitréjis i liias i pondas bekg pisji'ni sutga-ki
vilas. i siAgn lizis vgjg limjas, a aféis usg kimsa. oskis lebe'iiéas,
kis liig'ma. sen mortis abu i pondas kivzi'ni. a mitr éjis patronse
pondas jgrni, a silgn oz pondi sedni. oskis sijg kilas i lebg'üt'sas
si-vilg. sen kivzas i kaéa'las, stg mortis nem-tor oz eri karni.
i sija lié-vilas suvtas, a mortis pistsal'-dula'nas morgsas toji'stas.
sija bgk-viv lebg'tíéas i bgran suvtas i kgsjas lapnas sut'ski'ni. no
mitréjis
bgran pistsa'Vnas jotskas. vgtd'zg oskis pijtsa'l'sg kurt'tsas
i pondas bgr-viv kiski'ni i kittiedé su^'éas mortis, setisedz pis-

mennek az erdei vadászkunyhójukba ajertim vad (jertim-tó)-hoz.
.Ott egy napot töltenek és elindulnak a medvét megkeresni.
Egy napig járnak és nem találják meg és visszafordulnak a
párhuzamos erdei út mellé a kunyhójukba. Ott meghálnak és
másnap elindulnak hótalpon. Vaszüyijnak meg eltörik a hótalpa. Demeter azonban megtalálja a medve lábanyomát és
követi (üldözőbe veszi). A medve háromszor veti rá magát a
kutyára, és Demeter utóiéri a medvét. A medve húsz ölnyire
volt ós a medve az ember felé (tkp. emberhez) kezd jönni.
A mikor közeledik, Demeter lő és oldalt kezd futni balkéz felé.
És az ő hótalpa belesüpped a hóba, maga meg arczra (tkp. hom
lokra) bukik. A medve (arra felé) veti magát, a honnan meg
lőtték. Ott nincsen ember, és elkezd figyelni. Demeter meg a
(kilőtt) töltényt kezdi (a puskából) kihúzni, de nem sikerül neki.
A medve meghallja azt és feléje rohan. Ott figyel és észre
veszi, hogy az ember semmit se bír csinálni, és ő rááll a hótalpra. Az ember meg a puska csövének végével mellbe löki.
Az oldalt esik és megint fölkel és meg akarja ütni a talpával,
csakhogy Demeter megint meglöki a puskájával. Erre a medve
beleharap a puskába és kezdi hátrafelé húzni, és a meddig az
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tja'l'sg kiri'méis oz ledé. vgtdzg kisis mynas i oskis gli'stas pistsa'l'sg bgkg. vgtdzg kok-vilas suvtas i morgsas sut'skas lapnas i
mortis usg gats-moz. a oskis kaas vili'sas i pondas
kurtísi'ni
nir-vemsg. no mortis veskid kinas kutg'das tsgkae'dis i oskis
oz vermi kurtísi'ni rgzasg, a kurtísas veskid kisg. silgn sija
doimas i pondas sulga kinas kutni, i sulga kisg tg£g kurtiUas. vgtdzg koksg kurtísas ladviig'dj,s. si-bgrin soisg kurtísas i
girddza'sis jdisg juknas nejsi'stas. si-bgrin oskis lapsg morti'sli
jur-vilas puktas i pondas oskis vilg vifág'dni.
a mortis oz
pondi vgrni i sidz oskis mortis vilin sula'lg minut das i usg
bgk-vilas i kulg.
2. a mortis suvtas i ranaje'sse pondas vidl^vni. sulga sojas
karg'ma ekmis rana, veéki'das kikgs i l'advi'ias kikgs, a jurás
gtígs. setísg voas tgvari'sis i sija povzas. kgsjas ossg kuüni, no oz
vermi, i mgda's?ii kerka-dorg. i sen silgn kiknan kiis piktg. i
tgvarisis sijg pondas verdni i juti'ni, a ajsis ne-kodnan kisg oz

ember ér, addig nem ereszti ki a puskát a kezéből. Azután ki
szakad a kezéből, és a medve félre lendíti a puskát. Azután a
lábára, áll és a talpával mellbe üti, és az ember hanyatt vágó
dik. A medve meg ráhág és kezdi az arczát harapni. De az
ember jobb kezével megfogja az állánál, és a medve nem bírja
az arczát megharapni, hanem a jobb kezét megharapja. Neki
fáj az (a keze) és kezdi a bal kezével fogni. És a bal kezét
szintén megharapja. Azután a lábát harapja meg a czombjánál.
Azután a karját harapja meg és a könyökéből egészen kitépi a
húsát. Azután a medve az embernek a fejére teszi a talpát és
a medve fölfelé kezd nézni. Az ember meg mozdulatlan marad
{tkp. nem kezd mozogni), és így tíz perczig áll a medve az em
beren. És (erre) oldalt esik és meghal.
2. Az ember meg fölkel és kezdi a sebeit vizsgálgatni: bal
karján kilencz sebet ejtett, jobb karján (tkp. jobbján) kettőt és
a czombján kettőt, a fején meg egyet. Odajön a társa és az meg
ijed. Le akarja nyúzni a medvét, de nem bírja. És elindulnak
a kunyhóhoz. És ott mind a két keze megdagad, és a társa
kezdi őt etetni és itatni, ő maga meg egyik kezét se bírja
29*
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vermi vgrgjsd'itni. ses sije'zda letísa'sni jertim-v adj as. i sen olg'ni
k%k veza'-lun. jiis si-bgrin silg'ma i mgda'sni kivtni
jertimg'dis.
no lovma jisis tiktim i oz vermi'ni kivtni. i sen olg'ni kik lun.
sije'slen zapas bi'rgma i mung'ni udor podgn, a os-kusg dzebgma'es lirnje. i sen olg'ma kik ve&a'-lun. sije'zda udor-kerka dorsis
vola'sni os-kula i pal'ita'sni. sen kerka doras tuvsalg'ma muzik
kipra
ped'. i sija sije'zdg verdg'ma jiis sivtedz. jiis silg'ma i
kj/vtgma'eé gorte'd'énis. i gortas kuilg'ma bolniUa'in kujim veia'lun i stav rana'is gni-na tgt'üsas.

megmozdítani. Onnan a jertim vad-hoz mennek le és ott két
hétig élnek. A jég azután elolvadt és elindulnak (csónakon) a
7'eríjm-folyón lefelé. De a jég föltorlódott (tkp. a jégből torlasz
lett) és nem bírnak lefelé csónakázni. És ott két napig marad
nak (tkp. élnek). Az ő készletük elfogyott, és mennek a folyó
irányában gyalog. A medve bőrét a hóba rejtették. És ott két
hétig maradt. Ok az alsó kunyhójuktól eljönnek a medvebőrért
és kifeszítik. Ott a kunyhó mellett tavaszi vadászaton volt egy
ember: kipra Fedor. És az adott nekik enni a jég elolvadtáig.
A jég elolvadt és csónakon mentek egészen hazáig. És otthon
három hétig feküdt a kórházban, ós összes sebei (még) most
is látszanak.

J e g y z e t e k : 1. t'éir naara/ | kglgma'eé ^aMÍTmni'; kevni =
vifág'dni gusgn cBHCJii>3KHBaTi>5 | arse cőszszel' (accusativusi idő
határozó) | vad 'öojusmoe 03epo'; a jertim-vad körülbelül 100
versztnyire van a falutól a jertim folyócskán fölfelé; ennek a
tónak a partján volt a vadászkunyhójuk. [ paral'ei < or. napanjiejib 'napajLiejibHaa npoo&Ka n^ymaa c t sana^a Ha BOCTOKI' ;
itt tehát egy másik kunyhójuk állott. | suas c^;oroHHTi>' | kimsa
'HHHKOM'L3 j patron < or. naTpoHB j dula'nas ^yjrOMB' j minas
c
BbipBaJiocB5 [ kutg'das tsgkag'dis, azaz: fölfelé szorította a medve
állát I l'advi < or. jia^Bea (KALIMA 74) | juknas CCOBCEMT>, cpa3y'.
2. tgva'r[s< or. TOBapHurt j vgrg'Uá'itni < or. BopoqaTt j
tiktim c3anopT>' j udor CBHH3B no TeieHÍKV j udor-kerka c(a folyó
irányában) alsó kunyhó (H3ŐymKa, KOT. CTOHTB HHST. no Te^i.)? ;
pali'tni < or. ÜAJTHTB | tuvsa'vni OXOTHTBCH BCCHOK)' | kipra v.

ZŰRJÉN SZÖVEGEK.

433

kipriis ped' | botniföa < or. 6ojií>min,a; jertim-din-ben mint járási
székhelyen kis kórház is van.
A vadászat hősét meg is mutatták nekem jertim-din-hen.

47. velem-tor.
— o s • viiem.
aja-piia mgda'sni arin os vini. i sije'zda addza'sni os-gu.
pistsa'ljes velema'eé lokeé, póni ruza ur-liianjes, i vglgma zarad'i'ttgm. piis kaas os-gu vilas, a ajj,s sula'lg bgkin. piis bostas
rggaü'nasg i bitskas os-guas i iijXzg oski'sli i jonas kutas r§ga~
ünae'dis mortis i os-gusis (tié) miiUi'las oskis jursg. a ajis pondas zarad'i'tni vintgvkaje'ssg. oskis i mgdjez miiUi'las jursg, a
sije'zda dumálta''sni, ste rani'tísgm oskis mittéi'slas. i seé guéis
os-mamis pete i mgdas murza
ped'ais diné. sija pondas piis
diné kosni i usg gats-moz limjas. a oskis' kaas vili'sas. piis rggaíi'nasg nettsi'stas guéis i pondas bitski'ni oski'sli, kodi kag'ma
ajis-vilg, no oskis lapnas rggaíi'nasg suískas i oz eri kirni. sija
i mgdjez bitski'las, no oskis bgra suískas regaűna'as.
sifágn

47. M e g t ö r t é n t d o l o g . — M e d v e v a d á s z T a t .
Apa ós fiú elindulnak őszszel medvevadászatra (tkp. med
vét ölni). És ők találnak egy medvebarlangot. A puskáik roszszak voltak, kis-kaliberű (tkp. kisnyilású) mókuslövők, és nem
voltak megtöltve. A fiú fölmászik a medvebarlangra, az apa
meg oldalt áll. A fiú fogja a vadászgerelyét és beledöfi a medve
barlangba és az a medvét találja, és az ember erősen fogja a
gerelyét (tkp. a gerelyénél fogva), és a medvebarlangból (onnan)
a medve kidugja a fejét. Az apa meg tölteni kezdi a puskákat.
A medve másodszor is kidugja a fejét, és ők azt hiszik, hogy
a megsebesült medve mutatkozik. Onnan a barlangból meg
kijön az anyamedve és murza Fedor felé (tkp.-hoz) tart. Az a
fia mellé kezd hátrálni és hanyatt esik a hóba. A medve meg
reáhág. A fiú kirántja a gerelyét a barlangból és a medve felé
akar döfni, a melyik az apjára ráhágott, csakhogy a medve a
talpával ráüt a gerelyre (tkp. megüti a gerelyt) és (ő) nem bírja
megszúrni. 0 másodszor is döfni akar, de a medve megint rá-
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sija zavgdi'tlas bitski'ni raz vitjez, no veksg oz vermi bitski'ni,
a oékis ajis vili'sis letíéas i pondas pisji'ni. vitdégda'sni, a gusis
petg mgd os. i sija tgíg pisjg i gusis bgran (bgra) petg koimgd
os. i sili sid'zlg'ma rggaünanas vedé kokas. i sija oskis pondas
sije'zdg vgtni. mortje'sis si-vg(d'zis eskg piéjg'ni, no oskis sije'zdg
suas i aji'sli lapnas sutski'las miskas. no jonas sut'ski'ni oz vermi
i sgmin loze'dis girsni'tlas. i si-kosta mortje'sis vgtdég piéjg'ni. a
os veksg kujim kok vilas vgtas. vgtdég oskis puksas mir-vilg i
pondas sen go'rzini. i piis setí'sg i viias. aji'slis koksg kwrtüg'ma
oski'slgn pir i sijg ajis abu i tgdlg'ma. gortas vo'gma i vo-mistan
povég'msis kulg'ma.

csap a gerelyre. így ötször kezd döfni ; de egyszer se (tkp. min
dig nem) bírja megdöfni. A medve azonban az apáról leszáll
ós elfut (tkp. futni kezd). Nézik, hát a barlangból egy másik
medve jön ki. És ez szintén elfut. És a barlangból megint egy
harmadik medve jön ki. Ezt. érte a gerelylyel a mellső lábán.
És ez a medve kezdi őket üldözőbe venni. Az emberek futná
nak előle, csakhogy a medve utóiéri őket és az apának rávág
a talpával a hátára. De nagyot ütni nem bír, és csak a felső
ruhájánál karmolja meg. Azalatt meg az emberek tovább fut
nak, a medve pedig három lábon egyre üldözi őket. Azután a
medve leül egy fatönkre és elkezd ott ordítani. A fiú meg is
öli ott (tkp. oda). A medve keresztülharapta az apának a lábát,
és az apa ezt észre sem vette. Hazajött és egy óv múlva az
ijedségbe belehalt (tkp. félelemből meghalt).

J e g y z e t e k : vglgm-tor: a történet egy ib (HŐT.)-falvi
emberrel (jertim-din-töl 29 versztnyire) esett meg. — rggaü'na <
or. poraTHHa | jonas kutas rggat'inag'dis 'erősen fogja a gerelyt
a nyelénél' | rani'tíégm cpaHeHHíi' | kirni fnpoTKHyTb, npoKOJiOTi.' j
raz vitjez cpa3i> HATL5 | sili sid'zlg'ma rggaünanas vedé kokas cejviy
nonajio poraTHHOfi BT. nepe^Hioio jrany5 | loz cjiy3aHT>' | girs
ni'tlas ^apanHyjTb5 | setí'sg i viias Ty,a;a H yfinjn.' | aji'slis koksg
kurtí'sg'ma oski'slgn pir v . . . .oskis pir, az előbbi szerkezetre nézve
v. ö. a 45. mese 2. pontjának jegyz. j povég'msis 'CT. n c n y r y \
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48. sv adba - stangvi't
gm.
gt-pir vglgma kujim svadba srazu, a bid svadba'in vijim
vi(déi'sjes. i ponda'sni osji'vni, kodi med pervei viUkgg voas, i
sija loug i(dzid vok. vgv-vilg ponda'sni sgvnj, i eíi vifózis et-pir
t'setísi'las vev-vilas, dei oz vo, mgdis UeUéas i v§vs§ kgttsgb mun§,
koimg'djez UeUéas i mis-vilas uég. kattsin
glgsis i suas:
«no — suas — te al'i me voam vgiti viíékggh) sija veksg suas:
«me». i kajsin
glgsis
letd'zas sgvni, a atUis vgtdzg mune i
vgvje'ssg stanevi'tas (tsikg'das).
svad'ba-koti/r mgdas. si-dinedz
voas i vgvjes suvta'sni, a ajéis bgrg kosas. ka(tsin
glgsis
i
med svadba-kotirnas mgdas laz-uv
pir. kinim vgv vglgma, stavsg
liddg'ma i laé-uledz
burás mung. a laé-uvéis
gii vgv sodg i sijg
oz viéta'vni katsin
éles isii i meda'sni laz-ulié
taiiée i sija
ne-kudz oz vermi velis lökni, i veé i'éistg bigzas. vgtdz§ viétala'sni
kattsin
glgsisli i sija vgvsg mali'stas i vgv gprgmei mgdas.

48. L a k o d a l o m
megállítása.
Egyszer három lakodalom volt egyszerre; mindegyik lako
dalomnak meg rendezője van. És elkezdenek dicsekedni, (hogy)
a melyik legelsőnek ér a templomba, az lesz a legidősebb test
vér (azaz: a legnagyobb varázsló). Kezdenek lóra szállni és az
egyik rendező egyszer fölugrik a lóra, és nem jut föl, másod
szor ugrik és átugrik a lován, harmadszor ugrik és a hátára
esik. Kacsin Elek meg mondja: «Nos — mondja — te vagy
én érünk-e előbb a templomba?)) Az egyre mondja: «En».
Kacsin Elek engedi fölszállni, maga meg előre megy és meg
állítja (megigézi) a lovait. A lakodalmas menet elindul. Őhozzá
ér, és a lovak megállnak, ő maga meg visszafordul. Kacsin Elek
a másik lakodalmas menettel elindul laz-uv falván keresztül.
A hány lova volt, mind megolvasta és laz-uv-ig jól megy. Azon
ban laz-uv-ból egy ló hozzájön, ós azt nem mondják meg Kacsin
Eleknek és elindulnak laz-uv-ból ide (jertim-din falvába), és az
a ló semmiképpen nem bír jönni és csupa tajték (tkp. egészen
tajtékzik). Erre jelentik (ezt) Kacsin Eleknek és ő megsimogatja
a lovat, és a ló vágtatva elindul. Mennek az esküvőre, meg-
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venejsg kaa'sni, veniJísáiUsa'sni i mgda'sni b§r§ j§v-n§ris§.
a tuivilas pervei svad'ba'is, kod§s suvt§de'ma k aj sin §l!§sis, veksg-na
sula'lg. i suas kajsin
gl'gsis: «muja—suas—
kodnim-ja i(dzid
vokh) — «da, te« — suas. vgfáe letd'éas i svad'ba-kotir burás
gortas mung. a koimg'dis gtkazi'iUas i(dzid vokgn lőni i le(dzas
silis svadíba'sg. i vetle'ni vitskgg i burás voa'sni. a glavasg setgma'es
ka(tsin
el'gsli. — pom.

esküsznek és elindulnak vissza jgv-ngris falvába. Az úton meg
az első lakodalom, melyet Kacsin Elek megállított, még mindig
áll. És mondja Kacsin Elek : «Mit — mondja — vájjon melyi
künk a nagyobbik testvér ?» — «Igenis, te» — mondja. Erre
föloldja (elereszti őket), és a lakodalmas nép jól hazajut. A har
madik (rendező) azonban lemond (róla), hogy legnagyobb testvér
legyen, és (ő) elengedi ennek a lakodalmas népét. Es elmennek
a templomba és szerencsésen megérkeznek. Az elsőséget azon
ban Kacsin Eleknek adták. — Vége.

J e g y z e t e k : Ez az elbeszélés azért is érdekes, mert a
varázslónak a nevét és a lakóhelyét is megjelöli. Hogy az el
beszélés színhelye nem jertim-din maga, az csak természetes.
Az egész Udora-vidék híres ugyan a varázslóiról (ezt már első
tanulmányutam alkalmával is hallottam Uszüzlszohzkban), de
azért mindig egy másik falu az, a hol varázslót találhat az
ember, és nem az a falu, a hol éppen varázslót keres az ember.
L. «Eine Studienreise zu den Syrjánen» ez. jelentésemet (KSz.
XVI. 86—92).
siangvi'tem 'ocTaHOBjieHÍe' | srazu < or. cpa3y | vifáis
'oxpaHHTejit CBa^fcőii, pacnopaflUTeJib' j osji'vni rxBacTaTi>ca'
i.dzid vok 'cTapmiö ópaTi. (rjiaBHiiMfc 3HaxapeMi> KTO óy^eTT.)'
svad'ba-kotir cCBa,w>őa eb po^Heíi, co Bcet CBa^bőoíi, co Bceíi
po^Het' I l'aéuv: oroszul ,a;. JIfl3K)BCKaa (1 versztnyire jertimdin-tői) \ bigzas rCTajia BI> KEHÍ' | venejsg kaa'sni 'IIOITTJIH WB
BÍHity' | jgv-ngris: oroszul R . YcTLeBCKaa | le(d'éas fOTnycTMjn>
(cHajii. KOJI^OBCTBO)' | gtkaírit'sas cOTKa3ajrcH' | glava < or. raaBa
"rjiaBeHCTBo, nepBeHCTBO, CTapnuracTBo'.
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49. tsikg'd gm.
mu£i'kjes zev jonas gorali'ni lev nasta vilg (sl§b§dsa
niv
vilg). i sija osji'ii tsike'dni starsina-gozjags i zgia mik § les.
i goig'msg muni'ni jue u^dza'vni i ve£a'-lun mistan vajedi'sni
starsina-gozjags gorta'nis. i kikna'nnis kuvni ni vi(dz§da'sni i
visni pondgma'es sije'zda asu'vsg, a ritsg kuvtedz vovma'eé. sije'zdg
vajgdi'sni bolúiföag i kikna'nnis vgsg'ni i sorni'tni oz vermi'ni.
sije'zdg veékgíísi'ni i iz vermi'ni veékg'dni i mu£i'kis kuli sutki
mistan, a baba'is oli ared'z. lun kujim-nol! mistan vajedi'sni i
z gia mikglgs i sija tgzg sutki mistan kuli. i si-bgrin l ev nast aj,s
osjilg'ma, stg 'me kujim mortgs tsikg'di i nestaes-na tsikg'da\ i
mgd éiksa'jes pondi'sni povni i mui koras, sijg i pondi'sni éetni
i pop prgvad'i'tis gortas.

49. B o n t á s .
Az emberek nagyon kiabáltak l'ev Anasztázia (slgbeda-falvi
leány) ellen (azaz: szidták). És ez dicsekedett, hogy megrontja
a falu elöljáróját a feleségével együtt (tkp. az előljáró-házaspárt)
és zgia Miklóst. És nyáron kimentek a patakokra dolgozni és
egy hét múlva hazahozták az elöljárót a feleségével együtt.
Mindkettejük már halálán van, és ők reggel megbetegedtek,
este pedig már halálukon vannak. Őket elvitték a kórházba, és
mindketten hánynak és nem bírnak beszélni. Gyógyították őket,
de nem bírják kigyógyítani; és az ember egy nap múlva meg
halt, az asszony meg egészen őszig élt. Három-négy nap múlva
zgia Miklóst is hazahozták, és ő szintén egy nap múlva meg
hal. Ezután meg lev Anasztázia eldicsekedett, hogy cén három
embert rontottam meg ós még valakit megrontok'. És a más
falubeliek elkezdtek félni, és a mit kér, azt meg is adták, és a
pap küldte őt haza.
J e g y z e t e k : tsikg'dem rnopiia5 | nasta: or. Hacxacba |
slebgda = TJIOTOBO falva a Mezeny mellett | starsina < or. CTapinuHa | mikgl: or. HnKOJiaií, MnKyjia; zgia mikgl, orosz nevén
HüKOJiaií IlaBJieKOBT. | jug cHa pfciKH5 | kuvni ni vijd'zgdn'sni
c
npa CMepTH5 | veékgíísi'ni 'JTEIUJIH' | ngstaes-na ceme KOTOHHÖy^L' | prgvad'i'tis cOTnpaBHjn> ( < or. npoBa,HHTL).
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50.
güla'in olg'ni k%k mórt. i gíi mestgin vgralg'ni i gtt'i'sli
undzik pondas surni, a mgdj,'sli i zabedng loug. i sija le(dzas
pastgm ur i pistsa'l'sg mgdi'slis vomd'éa'las. sija gt-pir liias pas
tgm uri'sli i silgn girdgn petg. a mgdis tg&g tgdié vglgma i sija
kul'sas pastgm afóis i liias kok kosmg'dis i pastgm ur surg i
sija tsikg'das mgd mortsg i lefáas sili gtgr bgkas bi, a mgdg'ras
va. sija povzas i veéa'-lun mistan kulg.
50.
Egy helyen két ember él. És egy helyen vadásznak, és az
egyiknek több (zsákmánya) kezd akadni, a másiknak meg hát
rányára lesz. És ez elenged egy lenyúzott mókust és szemével
megrontja a másiknak a puskáját. Az egyszer lő a megnyúzott
mókusra, és vér fröcscsen ki (a puskájából). De a másik is
varázsló volt, és ő maga levetkőzik meztelenre és a lába között
(tartva a puskát) lő és eltalálja a megnyúzott mókust és ő meg
rontja a másik embert és az egyik oldalára tüzet bocsát, a
másik oldalára meg vizet. Ez megijed és egy hét múlva megbal.
Jegyzetek: zabedng loug CO6H,H;HO CTA.NO5 | pastgm ur c64jiKa
őesi* niKypH, rojraa' | vomd'éa'las fHCiiopTHJi'b, 0K0Ji^,0BajiT>, crjia3HJIT.5 | girdgn petg CH3T. pyjKta xjiHHyjia, 6pH3Hyjia KpoBt5 [ kok
kosmg'dis 'npOMeacb Hori>\
51. sin-kgrtma'lgm
slgb
gda'in.
slgb gda'in vglgma sitnei. et-pir seberiüsa'sni niv-zon jukg
i sija sen-zg vglgma. i suas : «me tian pokus petkg'dla:
kerka'is
Ueri ponda kiini)). i sija ibgs vestas i j,bg'sgd pondas va pirni.

51. S z e m f é n y v e s z t é s

slgbgda

falvában.

Slgbgda falvában volt egy (községileg) száműzött. Egyszer
összegyűlnek a leányok meg legények, és ő is ott volt. És
mondja: «Én bűvészmutatványt mutatok nektek: a szobában
halat fogok fogni». És ő kinyitja az ajtót, és az ajtón viz kezd
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kerka'j/n va loug una i sija tiv kiskas dei piz. i sija pondas
tila'vni i veks§ éur§ keltéi da jokis. keltéi d'etina'li éetas, a jokis
nivli. §ti zon i kvati'ttéas i gorfttéas: «zo, ti muja kara'nnidh)
§stalnei ponda'sni vitdz§'dni: a nivjes kuitéiéema'eé d'etinaje'sli
kutukjesa'nis, a d'et'ina'jes nivje'sli mananjesa'nis
(manana'nis).
bejönni. A szobában sok lesz a víz, és ö hálót húz elő és csó
nakot. És ő elkezd halászni, és egyre akad keszeg meg sügér.
A keszeget a legényeknek adja, a sügért meg a leányoknak.
Az egyik legény kapja magát és elkiáltja magát: «Ej, mit csi
náltok ti?» A többiek kezdenek körülnézni: hát a leányok a
legények penisét fogták meg, a legények meg a leányoknak a
membrum muliebre-jét.
J e g y z e t e k : sil'nei < or. CCHJIBHMH (co6in,ecTBeHHHKT>' J
pokus < or. fcOKyci. | keltéi 'copora5 j jokis cOKyHb' | §stalnei <
Or. OCTajIBHOH.

52.
v§l§ma praznik i nivjes guláitg'ni sik kuza. a sen ker-vilin
kik zon pukalg'ni. i §ti zonmis suas m§d zonmi'sli: «vi(d'z§d, mui
me kara^. i sija lefáas va tui-vilas. nivjes ponda'sni kunteini'ss§ lepti'ni. pervei lepta'sni piflzg'sedz, v§tdzg lepta'sni i g§giedz, i nakedz v§(avé§ lepta'sni. i ponda'sni gorzi'ni: o-karavu!
p§dni pondim/)) lud sijes vile vifáeda'sni i éeral§'ni. kvat'ittéa'sni, a mun§'ni tui-vivti nake'dznis kustié§ma'eé da i ponda'sni
viéta'vni, ste tui-vilas nakedz va véli.
52.
Ünnepnap volt és a lányok a falun végig sétálnak. Azon
ban ott egy gerendán két legény ül. És az egyik legény mondja
a másik legénynek: «Nézd, mit csinálok én». És ő vizet bocsát
az útra. A leányok kezdik a ruhájukat emelni. Először térdig
emelik, azután köldökig emelik, azután meg a csecsükig emelik.
És elkezdik kiáltani: ((Segítség! Belefúlunk!* Az emberek rájuk
néznek és nevetnek. Észbe kapnak, ők az úton mennek csecsükig
föltakarózva, és kezdik mesélni, hogy az úton egészen a csecsükig
ért (tkp. volt) a víz.

i
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J e g y z e t e k : praznik < or. npa3^HHKi> | kuntei
4>aHT>' | karavu < or. Kapayji't | tud < or. jnofli..

c

capa-

53.
vgli slgb gda'is piia'lem niv i sija kuzis tsikgttéi'ni. et-pir
sije sen p eda-ggtir koras tatéi pivse'dni povzg'mis. sija voas.
kgsjg va kurtas i ul'i(t'éis Ugktas iz ledzni vaas. vgjdzg kerka'is
tsektas i pivsan-gorjis. i kor puktas pivsan-gorsis k§tdzid iz, silen
vais puzas, a sija povéas da sidz i pisje.
53.
Volt egy sl§b§da-falubeli leány, a ki már gyereket szült,
és az tudott varázsolni. Egyszer Simon-fia Fedornak a felesége
hívja őt, hogy megfüröszsze a gyermekét ijedség miatt (ellen,
tkp. -bői). Az eljön. A merítő-edénybe vizet mer és megparan
csolja, hogy az utczáról egy követ tegyen (tkp. ereszszen) a
vízbe. Azután a szobából parancsolja (hogy egy követ tegyen a
vízbe) meg a fürdőkamra kemenczéjéből. És a mikor a fürdő
kamra kemenczéjéről tesz bele egy hideg követ, az ő vize föl
forr, az (asszony) meg megijed és így el is fut.
J e g y z e t e k : tsikgttéi'ni 'KOJi.noBaTb5 [ peda 'Oe^opt';
sen 'CeMeHt'; sen peda 'CeMeirb IlaBjiOBt fia cDe.nopt' | pivsg'dni
povéemis 'napHTL OTT. ncnyry' | pivsan-gorjis cH3i> KaMeHKH BT»
óaHíi5.
54.
sor dla'in muzi'kjes karti'en vorsg'ni edd a mis ordin.
i sija voas komi. puksas lavij'sas. a settsg lavits-gor-ulas tgttgm
pukta'sni sulga zavertka. sili seta'sni milgstina i sija oz pondi
54.
/S'ordZa-falvában az emberek kártyáznak gdda Mihálynál.
És az (a slgbgda-i leány) odajön (alamizsnát) kérni. Leül a
padra. Azonban oda a pad alá észrevétlenül egy (a szán) bal
(rúdjára való) vesszőcsomót tesznek. Adnak neki alamizsnát, de
az (csak) nem indul. Nem bír fölkelni. És nagyon sokáig ül,
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mgdni. oz eri suvtni. i dir zev puka'lg, t'sas, mgd. i veks§ oz
mgd. vgfág sili sua'sni: emuja on munh> a sija suas: érned-£g
soiit'si'sta*. i vgtdzg koras baba'sg jursg korsi'ni. sija pondas
jursg korsi'ni, a nilis suvtas i mgdas.

egy órát, még egy (órát). És még mindig nem indul. Azután
mondják neki: «Miért nem mész?» 0 meg mondja: «Hadd
pihenjek egy kicsit». Azután megkéri az asszonyt, hogy tetvezze
(tkp. keresse) a fejét. Az kezdi a fejét tetvezni, a leány meg
fölkel és elmegy.
J e g y z e t e k : sordia : oroszul IIImiaeBO-falva Uep.) jertimdin-tő\ 2 versztnyire ! ed'd'a mis: orosz nevén MaxaMJii 3HH0BeB,B
jurse korsi'ni CBT> TOJIOBIÍ Bmeíi HCKaTb5. A míg hozzá nem nyúl'tak,~ nem ~bírt fölkelni. (L. még KSz. XVI. 91.)

(55. B a b o n á k . )
a) g arUé em.
bosta'sni bl'udoe va i kik sunis-pom. sunis-pomje'ssg garda'sni, gítsg sutga-viv, a mgdse veskid-viv i pukta'sni vaas kres.
gíi mortis, kndjes kuta'sni suni'ssg. suas: «menam suni'sis loug
ignik, a tenad neve'stav. i dumdita'sni niles da zonmgs i lefi'za'sni
kiéi'nis. jesl'i-kg sunisje'sis garíisa'sni, to sije'zda jukg voa'sni il'i
veniféáiit'sasni.
b)
bosta'sni bludo. etgr bgkas pukta'sni ndn da sov, a mgdgr
bgkas pukta'sni Ion. i jiriísd'nis suúi'sgn gsgda'sni jeni ndna-lona
sgras i sua'sni: «ndn — Ion, nán — lon», i kodo'ras jemis
kat'sni'íísas, jesli nánla-doras-kg, to loug nana vo, a jesli lonladoras, to loug tsig vo.
c)
viiiíégm.
gíi mortgs pastgda'sni pgkginikg i votta'sni gé-dor-pel'g'sg
(jen-pel'e'sg) lavit's vilg i jur-doras gzta'sni svejlsa i bi kuseda'sni, a stav ludis pira'sni gglgbetUg i giign-gíign petalg'ni
vi^zg'dni, i mui ka£i'iisas, sija i loug.
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á)pelénei-va
kargm.
boéta'sni va-kgs i mung'ni paié-kimgs dorg i kina'nis paíékimg'sas vasg kiékala'sni i tojégda'sni berg kgsjas i éua'sni:
«BO m a Ónja H CHHa H ÜBHTaro ^yxa*. i sijg juta'sni povég'mié.
e) vgskre'snei
moli'tva
lid'd'gm.
boéta'sni va-t'éáé i pukta'sni pizan-vilg i ponda'sni lid'd'i'ni
vgskre'snei moti'tva: «,a;a BOcupecHeTT* Eori>» ipurtgn kresta'vni
i sijgn vanas juta'sni povzg'mié i pizja'sni.
f) gadd'iiíégm

v aéil ei- dir é i. — kivzi'é

gm.

niv da zon sgberitíéa'sni jukg i med vgli gii mórt lisnei i
kor ne-kodi oz ov i iéistg uza'sni, pira'sni ovtgm kerka'g. dimniksg vgéta'sni i blaggslgviiiéi'tgm puksa'sni: gtik dimnik dorg ili
bgkgvei dorg, mgd ibgs dorg (•— kodi puksas ibes doras, iéaleit'suúnas kuiiéi'éas ibgs-krukgvat'g — ) , a gstalnejis lavijég libg
dzo(dzg i kuiiéiéa'sni t'éale'jié-t'éale'jg i éua'sni: «kodli mui votégénas loug, sija med i kilg». i ponda'sni pervei gti mortli kivzi'ni i jesli d'eiina'li ggtra'égm vg(dzin, to kiig tilge'ja vglgn loktg'ni. a jesli saldatg boéta'sni, to tilge'ja vglen mung'ni i bgrde'ni.
a jesli kulg, to podgn mung'ni i bgrdgni ili Igsa'égm kiig. kor
nivli ponda'sni kivzi'ni i jesli sija mung vergs sajg, to kiig tilge'ja vgla mung, a jeéli kulg, to tgíg kiig igsa'égm ili podgn
mung'ni i bgrdg'ni.
g) kivzi'égm
útidéin,
tuivoZje'sin.
puksa'sni limjas i veiiiiéa'sni vgnjgn. gii mórt kgpja'gn
gezi'stas vgnse ggggr i a(t'éis piras vgnjas i sid'é-ég kivza'sni, kud'é
i kerka'as. sid'é kivziég'ni tui-vo éj e'sin.
h) v
iiiiégm.
gii mortes pukégda'sni kik pizan kosmg, laémid ulgs vilg i
mgd mgdg'ras gzta'sni jen-évet'éa, a mgd mórt kgtééd'nis vitd'zg'das
zerkala'as as jur vivti'is i mui vo-tsgénas log, sija i tida'lg. jeéli
kulg ajéis libg as éemja'éis kod-kg, to égd viz pukéas libg li(iég'is
piktg, a jeéli vergs sajg mung libg ggtrd'éas, to sek véneié pukéas
jur-vilas.
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i) petuk - dur§'dgm.
boéta'sni t'éun-kitsje'zdg i pukta'sni dZodí vile i bid Uunkits pitskg'sg tuéje'zdg pukta'sni. boéta'sni petuk i ggg§r berggdla'sni. v§tdé§ lefiza'sni i kod téun-kittsié tuésg koki'stas, sija i
mung vergs sajg iti ggtrd'éas i kodo'rg Mun-kitssg petukis
koji'stas, sila-dor stgrena'g i mung Ubg bostas vergs sajg.
j)
kgbi'la-totskgm.
gua'sni karta-vjAié pgris kgbi'la i petkgda'sni ulit's-sgrg i
iinsg doma'sni balagangn i gű mórt puksas kgbi'la vilas i kgbilasg ggggr berggdla'sni i lefáa'sni. kodo'rg kgbilais mgdas munni,
seíUdtí — jesli niv — to mung vergs sajg, a jesl'i zon, to setiUá'nié vajg'das nevestasg; a jesl'i-ke kgbilais sita'las nivli, to sija
piia'lg, a jesl'i d'eíina'li sita'las, to sija piig'das kodgs-kg.
k) jemizgm.
boéta'sni pistgm jem i pukta'sni izkig i ponda'sni izni. a gti
mórt piras izki-gor-ulas i pondas kivzi'ni. muja jemis suas,
3ija i loug.
1)
ropkg'itégm.
boéta'sni skgvrgd, pukta'sni setfée va i stgka'ng pukta'sni
kud'eta. i kud'elasg gzta'sni i kima'sni skgvrg'das i vais pondas
ropkg'mgn pirni stgka'nas i mui suas ropkgdigg'nis, sija i loug.

55.
a) S o d r á s .
Egy tálba vizet vesznek és két fonálvéget. A fonálvégeket
sodorják : az egyiket balra, a másikat meg jobbra, és a vízbe
teszik keresztben. Az egyik ember (azok közül), a kik a fonalat
fogják, mondja: «Az én fonalam lesz a vőlegény, a tied meg a
menyasszony*). És gondolnak egy leányt és egy legényt és ki
engedik a kezükből. Ha a fonalak egymásba sodródnak, akkor
'azok összekerülnek vagy megesküsznek.
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h)
Vesznek egy tálat. Az egyik oldalára kenyeret tesznek meg
sót, a másik oldalára meg szenet tesznek. És a mennyezetről
egy fonálon fölfüggesztenek (tkp. engednek lelógni) egy tűt a
kenyér és szén közé és mondják: «Kenyér (vagy) szén, kenyér
(vagy) szén», és a melyik oldal felé a tű hajlik: ha a kenyeres
oldal felé, akkor bő (tkp. kenyeres) év lesz, ha meg a szenes
oldal felé, akkor ínséges (tkp. éhes) év lesz.
c) N é z é s .
Egy embert halottnak öltöztetnek föl és lefektetik az elülső
sarokba a padra és a fejénél gyertyát gyújtanak ós a tüzet el
oltják. Az emberek pedig mind a padlóaljba mennek és egyen
ként jönnek ki nézni, és a mit látnak (tkp. a mi mutatkozik),
az is lesz.
d) K e m e n c z e v í z k é s z í t é s e .
Vesznek egy vízzel telt merítőedényt és a kemencze ele
jéhez (tkp. homlokához) mennek és kézzel (tkp. kezükkel) a
vizet a kemencze elejére öntik és visszacsöpögtetik a merítőedénybe és mondják: «Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében».
És ezt (a vizet) itatják ijedség ellen.
e) A f ö l t á m a d á s i i m a o l v a s á s a .
Vesznek egy vizes csészét és az asztalra teszik és kezdik
a föltámadási imát olvasni: «És föltámad Isten . . . » és késsel
keresztet húznak (a vizén) és azt a vizet itatják ijedség ellen
és ráfröccsentik (az illető emberre).
f)

J ö v e n d ő m o n d á s ( V a s z i l y i j , azaz) újév n a p j á n . —
Hallgatódzás.
A leányok és legények egybegyűlnek úgy, hogy egy ember
nek nincsen párja (azaz: páratlan számban), és a mikor senki
sincs (már) ébren és mindenki alszik, bemennek egy lakatlan
házba. A füstlyukat (a kéményt) kinyitják és áldás nélkül
(azaz a nélkül, hogy keresztet vetettek volna magukra) leülnek :
az egyik a kémény mellé vagy a kemencze oldalsó ajtaja mellé,
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a másik az ajtó mellé (— a ki az ajtó mellé ül, az a kis
ujjával az ajtó fogójába kapaszkodik —), a többiek meg a padra
vagy a padlóra és egymásnak a kisujjába fogódzkodnak és
mondják: «A kivel a mi az év folyamán lesz, az hadd hallassék». És elkezdenek először az egyik ember részére hall
gatódzni, és hogyha legény részére (hallgatódznak) nősülés előtt,
akkor (úgy) hallatszik, (mintha) csöngős lóval jönnek. Ha azon
ban katonának fogják bevenni, akkor (úgy hallatszik, hogy)
csöngős lóval elmennek ós sírnak; hogyha meg meghal, akkor
gyalog mennek és sírnak, vagy deszkafaragás hallatszik. A mikor
leány részére kezdenek hallgatódzni, és ha az férjhez megy,
akkor hallatszik: csöngős lóval elmegy, ha azonban meghal,
akkor szintén deszkafaragás hallatszik, vagy (pedig) gyalog men
nek és sírnak.
g) H a l l g a t ó d z á s

az u t c z á n ,

keresztu takon.

Leülnek a hóba és egy ágy függönynyel takaródznak be, Az
egyik ember (vadász-) lándzsával vonalat húz az ágyfüggöny körül
és maga is az ágy függöny alá bújik, és ugyanúgy hallgatódznak,
mint a szobában. így hallgatódznak a keresztutakon.
kJ N é z é s .
Az egyik embert két asztal közé ültetik egy alacsony székre
•és mindkét oldalán viaszgyertyát gyújtanak, a másik ember
meg a hátsó sarokból a maga feje fölött a tükörbe néz, és a
mi az év folyamán lesz, az látszik is. Ha meghal ő maga vagy
valaki az ő családjából, akkor fekete vonal mutatkozik (tkp. ül
oda) vagy földagad az arcza, hogyha azonban férjhez megy,
illetve (tkp. vagy) megházasodik, akkor koszorú látszik a fején.
ij K a k a s - b o l o n d í t á s .
Veszik a gyűrűket (értsd: a jelenlévők gyűrűit) és leteszik
a padlóra és mindegyik gyűrűbe (gabona-) szemeket tesznek. Fog
nak egy kakast és köröskörül megforgatják. Azután eleresztik,
és a melyik gyűrűből fölcsípi a szemet, az férjhez megy vagy
megnősül, és a melyik irányba a kakas a gyűrűt kilöki, arra
.felé megy férjhez, illetőleg (tkp. vagy) vesz feleséget.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIV.
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jj
Kancza-ütés.
Kilopnak egy istállóból egy öreg kanczát és kiviszik az
utcza közepére és a szemét hosszú férfiinggel kötik be, és egy
ember fölül a kanczára ós a kanczát körös-körül forgatják és
eleresztik. Amerre a kancza elindul, oda — h a leány — niegy
férjhez, hogyha m e g legény, úgy o n n a n hoz m e n y a s s z o n y t ;
hogyha a z o n b a n a . kancza ganéjoz leányra, ú g y az (törvény
telen) gyereket szül, h o g y h a m e g legényre ganéjoz, úgy az vala
kivel törvénytelen gyereket szülét (megejt egy leányt).
k)

Tű

őrlése.

Vesznek egy foknélküli tűt és kézimalomba teszik és el
kezdik őrölni. Egy ember meg a kézimalom alá megy és elkezd
hallgatódzni. A mit a tű mond, az be is következik (tkp. az
is lesz).
I)

Bugyborékolás.

Vesznek egy serpenyőt, abba vizet tesznek és egy pohárba
kóczot tesznek. A kóczot meggyújtják és (a poharat) fölborítják
a serpenyőbe, és a víz bugyborékolva hatol be a pohárba, és a
mit bugyborékolása közben mond, az be is következik.
J e g y z e t e k : a) gariUem 'Kpy^eme' | bl'udo < or. ÓJIK>,HO
ettse = §(-t (átmeneti hang) -s§ \ kres cKpecTB Ha KpecTB1 | sije'zda
t. i. npn^yMaHHHe napeHB H fliiBima.
b) kodo'ras C BB KOTopyio CTopoHy' | kaünvtíéas
( < or. KaqHVTB) c noKaqHeTca' | nana vo ypoataímBiíí ro^B 5 .
c) viiiUem 'rjra^imie, CMOTptme' (vid'éni.- viitísi'ni éppúgy
m i n t led'zni : UiUéi'ni) \ p§keinik < or. ÜOKOHHHKB [ éveUa < or.
CBfcqa | gelebeU<.ox. rojiöeHB (KALIMA 5 1 , 184).
d) peUnei < or. neiHBiü | va-kes 'KOBBTB CB BO^OH' | tojseda'sni b§r§ kesjas cno,fl;cTaBjraiOTB KOBIIIB, *ITO6BI BO^a HaEanajia
oŐpaTHo Ty^a'.
e) v§skre'snei mol'i'tva lid'd'§m ' i T e m e BOCKpecHOű MOJIHTBBI' !
kresta'vni f HaiepTaTB KpeCTB (Ha BO^B) 5 | sij§n vanas
juta'sni...
f
a T o M B O f l o É nosTB OTB Hcnyry'.
f) lisnei < or. JIMUIHÍÍI (őe3B napBi') [ dimriik < or. ^BIMHHKB ( c ne*raaa Tpyöa 5 ) I blagesl§vitísi't§m
He ŐJiarocjiOBjrHHCB,
He nepeKpecTBCB' | bgkgvei dor§ ' K B öoKOByniKB' ('BBioniKa
öoKOBaír') | krukgvat ^BepHaa CKOÓKa' | med i kil§ c nycTB H
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ycjrHmHTca' I Igsa'éem, kile 'CJTHUIUTCH, I T O Teniyri. Tect, TecaHte
Teca UJIH r p o 6 a ) \
h) med med§'ras ezta'sni jen-sveféa ' n o őOKaM'B, no O6Í>HMT>
CTopoHaMi 3a)KryTT> BOCKOBHH CB^MH5 | k§tssd'nis cci> 3a^Hsrro
yrjia H3ŐH' | zerkala < or. sepitajio | as jur vivti'is a m a g a s r a
('a m a g a feje fölé3) tartott tükörből nézi a másik embert, a ki
az asztalok között ü l | semja < or. ceMbfl.
c
i) petuk - dure'dgm
y^ypqnBaHÍe, o ^ y p u B a m e niiTyxa' ;
kodo'rg 'BI> KOTopyio CTopoHy' | sila-dor st§r§na'§ 'BT. 9Ty CTOpOHy' | mun§ Ube bostas veres saj§ 'abból az irányból, a b b a n az
i r á n y b a n lévő faluból nősül az illető legény, ül. abba az irány
ba megy férjhez az illető leány'.
j) balaganen (or.) 'xojimeBOH MVJKCKOH ^JIHHHOH BepxHen
pyőamKoli' (a L u z a vidékén ennek a r u h a fölött viselt, a r u h á t
a bepiszkolódás ellen védő r u h a d a r a b n a k bugái a neve | piifdas
'caE-naeTT. peöemta 5 .
1) ropk§'tUem 'öypqaHie' | skgvrgd < or. CKOBopo^a | kud'el'a
< or. Ky^ejra | kima'sni
'onpoKH^HBaiOTL5 ] ropke'mgn v. rop(
5
ketís§'m§n ch óypjieHieMTb .
56.

(Találós, mesék.)

a) ti kettsgb pel kufáá'ég.
— p§rt.
b) baba vodas, muiik sujas, pomsis va tofóa'lg. — pii i pelis.
c) si-tir bal'a, a §ii me£ baks§. — pinjes i kiv.
d) §ii slapa-gor-ulin
nót vak puka'le.
— pizan-pev
i
pizan-kok.
56.
a) A tavon keresztül egy öreg ember hugyozik. — Az
üst (fogója).
b) Az asszony lefekszik, az ember beledugja, a végéről viz
csöpög. — A csónak és az evező.
c) Egész akol tele juhval, de (csak) egy kos béget —
A fogak és a nyelv.
d) Egy kalap alatt négy testvér ül. — Az asztal deszkája
és az asztal lába.
J e g y z e t e k : A találós mesét (t§d§-tíéan-kiv)
rendesen
így vezetik b e : ted-é§ ted, muja lou§ 'találd csak ki, mi lesz ez'
vagy ted§-£§ t§de, muja lou§ 'találjátok csak ki, mi lesz ez5.
a) Vö. FOKOS
EOGOV 25. tm.

26.

tm

| c)

Vö.

FOKOS 43.

tm. | d)
30*

Vö.
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57.
dud§, dud§, kiüse m§din ?
— toses vuza'vni m§di.
muja tos-vilad korán ?
— kosa da narman kora.
5 muja kosa'nad da narma'nnad
— turun-tor itska.
muja turu'nnad karán ?
— mgsk§s, kukgs verda.
mui mes-kuknad karán 2
10 — l'§l!ei-tor Usta.
mui t§l'e'inad karán ?
— nila-pia'§s verda.
mui nila-pia'id kare'ni 1
— éir-Uag §kt§'ni,
15 zárni pad§s v§it§'ni,
ezié pad§s lepte'ni.

.

karán t

57.
dude, dude, hová készültél ?
— Szakállamat eladni indultam.
Mit kérsz a szakálladért ?
— Kaszát meg gereblyét kérek.
5 Mit csinálsz a kaszáddal és a gereblyéddel?
— Egy kis szénát kaszálok.
Mit csinálsz a szénáddal?
— A tehenemet, borjúmat etetem.
Mit csinálsz a teheneddel-borjúddal?
10 Egy kis tejet fejek.
Mit csinálsz a tejecskéddel?
— Leányomat-fiamat táplálom.
Mit csinál leányod-fiad ?
— Gyantás forgácsot szednek,
15 arany oszlopot tesznek (a földbe),
ezüst oszlopot emelnek ki.
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58.
mame'je, mam§ !
k§de'it§ p§2a'lin-§ ?
— p§£a'li.
kiUsi-ja puktin ?
5 — iz-ki pome pukti.
abu tai.
— égd kijééi pisje'dis.
ken-ja s§d kifée'jis ?
— j§r-kosm§ sibdfma.
10 k§n-ja jer is ?
— biis so'tgma.
kgn-ja biis ?
— vais kusede'ma.
kgn-ja vais ?
15 — kodz §skis vaalg'ma.
k§n-ja kod'z §ékis ?
— Íb-jil§ varte'ma.
58.
Anyuskám, anyám !
A czipódat megsütötted-e?
— Megsütöttem.
Hová tetted?
5 — A malomkő szélére tettem.
Nincs ott.
— A fekete kutyakölyök elvitte.
Hol van a fekete kutyakölyök?
— A kerítés résébe akadt bele.
10 Hol van a kerítés?
— A tűz elégette.
Hol van a tüz?
— A víz eloltotta.
Hol van a víz?
15 — Herélt ökör megitta.
Hol van a herélt ökör?
— A hegy tetejére futott.
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k§n-ja ib-jilis ?
— t'ser§n-purt§n keral§'ma.
Hol van a begy teteje?
— Fejszével és késsel kivágták.
J e g y z e t e k 57-hez: Vö. jelen gyűjteményünk 26. sz.
szövegével. 9. sor változata: muja m§snad-kuknad karán | 14-—
16. sor helyett így i s : sir-pad§8 lepta'sni — zárni pad§8 v§ita'sni
'gyantás oszlopot emelnek ki, arany oszlopot tesznek bele5.
J e g y z e t e k 58-hoz: Vö. 27. sz. szövegünkkel. 2. kgdei
3
'KOJIOÖOKT., xjrfcÖ'b KpyrjiLiH | 10. változata: k§n-ja jer-kosmis ?
c
hol van a kerítés köze?' | 15. vaal&ma helyett így is: dungg'ma
C
BBIIIHJIT>' | keral§'ma fBHpy6njiH5.

(Gúny versek.)
59.
i v a n-kovan,
pitskil'-patskil,
mait§g-natskié,
toiin-sojis,
5 koéál'-kok.

lYán-kovan,
pitskil'-patskil',
szappanrágó,
mozsártörőt evő,
5 guzsalylábú.

J e g y z e t e k : 2. pitskil-patskil vö. V. pitskil'-patskil' hang
utánzó szó (gyors ütés vagy pl. gyors tésztagyúrás kifejezésére).

60.
stepan,
lopan, korlopan,
men§ sojis t§r§kan,
U§8'tui vil§ sita'lié,
baid gor ul§ kutd'éa'lis.

István, lopan, korlopan,
engem megevő csótán,
tőrös vadászösvényre szaró,
fűzfa alá hugyozó.

J e g y z e t e k : 1. lopan, korlopan, lop§d az István gúny
nevei ; vö. az előbbi versben kován | 2. t§r§kan < or. TapaitaHT. |
3. U§s-tui fnpoMHCJioBaa jTECHaa Tpona, ^opoatKa r^B HacTaBJieHH CHJIKH ^JIS AHIH 5 .
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61. ( J á t é k o k . )
a) beée'da. pangm
i
razgm.
nivjes suvta'sni jukg i ponda'sni sivni : «oxi. ryjiHHbe,
Hrpam>e Moe!» a kik deti'na jgktg'ni i bosta'sni sgra kosma'nis
gti nilgs, a kodi bgr zonmis, sija bostas mgd nilgs, a niv boétas
bgr art zonmgs, i sitd'zgn stavsg bostalá'sni i vgtdzg dugda'sni i
ponda'sni rázni, med b§r zonmis pervei pondas jekti'ni, a nilis
si-geggr berga'vni veskid ki vivla'únis (vivla'nis), vgtdzg kuttsisa'sni i bergalg'ni, a si-bgrin salga ki vilg pondas berga'vni detinasg ggggr i bgra bergalg'ni. si-bgrin vgfizg pervei d'eünais pon
das jgkti'ni i sid'z-ég kud'é i pervei para'is; a razigg'nis nivjes
silg'ni: «npomy Baca y Te6a, #a He ÖOJIHTB-JIH roJiOBa».
b) slep
ekur.
kara'sni tserta i kórsa'sni kik bed i siv vit-kvait sajg téerta'éis bitska'sni póni tuv i gti mórt gti bedsg puktas Uerta'as
koknas tati'stas bed-vilas, a med bednas lebg'das vivlan i med sija
bedjis bergg'ttsas i uég bed-vilas. jesli oz inm%, to mgd mórt sijg-íg
karas i sid'z vg^déis vgtd'zg bid vorsis karas. a jesli inmas, to bedsg
pukta'sni mgd bed pomas, kodnas lebgda'sni i kini'mis inmas, vekig
nugda'sni bed pome'\dzis, kittsed'z oz pet bitskgm tuv saje\d'zis. a
kodi med bgrja'is kolg, silis sinsg öten doma'sni i novlgdla'sni
•üUU kuza'is, kiti lokdzik mestg. vgtdzg vajgda'sni tuv dore\d'éis i
tsgkta'sni bednas korsi'ni tuvsg, kittsed'z oz sur. a éurg-si, vil-pev
zavgd'ita'sni.
c)
irgmli.
stav vorsi'sis juksa'sni kik pelg i pudjasg'ni, kodi'sli d'zebsi'ni i kodi'sli kuta'sni: kara'sni dzu i gti parüia'is dzebsas; a
mgd parüia'is kuta'sni pondas, korsi'ni sije'zdg, kodi d'zebsg'ma,
i jesli ad'déas, to pondas gorzi'ni: «irgmli, irgmli!)) setas znak,
med loktg'ni stav kutasi'sis d'zug. i jesli oz sur ne-kodi, to kodgs
ad'd'éa'sni, sija vgkd'zg oz dzebsi i bgra mgda'sni korsi'ni, i addza'sni-si, tgég ponda'sni gorzi'ni. jesli surg-kg, kodi kutasg'ni, ses
gti mórt sili kuttsi'sas sivjas i kolg kiski'ni dzuedz i stavis mina'sni i bgra dzebsa'sni. jesli stavsg kutala'sni, to kutasisje'sis
dzebéa'sni ve&gn.
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d) t'uri§n

vorsgm.

vorsisje'sjs juksa'sni i kodi kol'g med bgrja, sija loug kuta'sis, a gstal'nejis kittéi-kg dzebéa'sni, i gorgtt'éa'sni «turu» ili «p§ru»
i kutasi'sis pondas korsi'ni i kol§ korsi'ni stavsg. jeéli kod-kg
voas d'zue, to gorg'ttéas: «téur d'zue/» i sek mina'sni staris i
d'éebsa'sni mgdjez kittsed'z stavsg oz kutav. a kodi pervei éure, to
sija loug kuta'éié.
e) suvtts as p ad §8.
para'gn-para'gn suvtala'sni ggggr i gükla'in sulalg'ni kujim
mórt. a gti mórt kuta'ég i sija veksg pisjg i ordjg'ttéas vosji'ni
vgt'ti\d£ik kujim morta padg'séis kjka pade'sas. a jeél'i kujima
padg'séis gti mortis ud'itas vonj, siis vgtti, to kutasi'sis pisjg vg(dzg
mgd pad§'sas. jesl'i vgtti-kg voas kutasi'sis, to loug kuta'éni, kodi
oz udit vonj,.
f) puksas
pad§s.
juksa'sni, Mk morten — Hk mcrtgn i gti mortis byd para'is
pukéa'sni ggggr i gti vijj/m Visnej, i sija kuta'sis. g(i pára ding
suvtas i sula'lis morti'skgt pisjg krugse ggggr vgittéa i kodms
vgtti\dzik voa'sni, siis suvtas, a kodi bgrin voas, sija loug kuta'sis. sidz vg(d'zié-vgtdrzg i piMjalg'ni.
g) kgrjgn
vorsgm.
suvta'sni para'gn-para'gn gti vizg, a gti mórt vgdz-vila'nis
suvtas. bgrla-dorsd'nnis (dorsd'nis) gti pára pisjg, a kodi vgfizin
sula'lg, sija kutas, oz-kg surm, suvta'sni vgdz-vila'nis i pisjg
mgd pára i kuta'sis bgran kuttég. jesl'i surg kodis, to sj,kgt suvtas
vg(dzg, a mgdis pondas kuta'éni,.
h)
zu-bovggm.
boéta'snj, zu i ibgs-krukgvat pir nugda'sni sunis i sunispomas doma'sni zu. suni'sas pi/rtala'sni téun-kitsje'zdg i ping)i
pomg'dis kuta'sni i tája loug bovggm.
i) as gugn
vorsgm.
Mnim vorsis mórt, bidgn karas aslis gu gti vizg i geggr
suvta'sni, a kik mórt: gtt'js gtgr poméá'nis, a mgdis mgdgr poméd'ms ponda'sni, golzgtisi'ni mattégn i kod gug usg, sija maj'éa'las

ZÜEJÉN SZÖVEGEK.

kodli-k§. i jeéli oz éid'z, to lou§ silgn téun. a jeéli
b§ra majéa'las vili'éli. oz-k§ éid'z, to sili lou§
lou§ vit téun, sija gujes doréis vitjez sagi'stas i
majléavli'ni. a kodlen oz sid'z, to sili majéa'las
majéavli'sni.
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éi(d'z§, to sija
téun. kodlen
sili ponda'sni
kod§s pervei

j) pud-jur
§n v or s §m.
stav vorsi'éis jukéas kik pele i pudjaéa'sni, kodi'sli kuta'éni
i kodi'sli pisja'vni. kod partiia'is lou§ kuta'éis, sija suvtas dzukosmas. a v§Üi\dzik kara'sni d'zuje'zd§, a §ü kuta'éis pondas
gatit'Usi'ni, a pisjalisje'sis maiése ponda'sni suUki'ni i med dzued'z
pisji'ni, a §ű mórt koUUas pud-jur suUki'ni i kiíísedz
pud-jur
oz sutski'ni, to §t§r dzusis m§d dzuas, k§n sutékié§'ni, oz pod'z
lökni, a jeéli kujim p u d-j u r sutékas da oz voni, seki maténas
v§ta'sni i lebeda'sni, k§n éur§, s§min oz d'zuas, k§n sutékiée'ni.
jeéli sure kod-k§ majéa'vnj,, to pisjalisje'sis ponda'sni kuta'éni, a
kutaéi'éjes pj,sja'vnj,.
k) él epet a.
§ttes doma'sni ot§n éins§, miskas tapka'sni(s) i sua'sni:
néveféa ali kekuskah) «kekuska)) suas i sili sua'sni: «tenid
nemt§ i vekt§ éo pudja Áz kiska'vni». i sija pondas kuta'vni, a
mukgdje'sis pisjalg'ni i oz éurttéi'ni i tapk§da'sni miskas. a jeéli
kodi éure, to kol§ tgdni nimse i sija loue kuta'éié. jeéli oz t§d i
vermas virvittéi'ni, to b§ra sili lou§ kuta'éni.

a) T á r s a s á g . K e z d e t e é s f ö l b o n t á s a .
A leányok együvé állnak föl és kezdik énekelni: «0, az
én sétálásom, játszásom!» Két legény meg tánczol és maguk
közé vesznek egy leányt, a melyik meg az utolsó legény, az
egy másik leányt visz, a leány megint egy legényt fog, és így
mindnyájukat viszik, azután meg abbahagyják és kezdik föl
bontani (a társaságot). A legutolsó legény elsőnek kezd tánczolni,
a leány meg őkörülötte forogni jobbkéz felé, azután megfogják
egymás (kezét) és forognak, azután meg balkéz felé kezd a legénye
körül tánczolni, és megint forognak. Azután megint az első
legény kezd tánczolni és éppúgy mint az első pár (válik el a
leánytól); mialatt meg szétválnak, a leányok éneklik : «Kérdem,
Vaszilyij, tőled, nem fáj-e a fejed ?»
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b)

Szembekötősdi.

Egy vonalat húznak (tkp. csinálnak) és két botot keresnek
és öt-hat ölnyire a vonaltól beszúrnak egy kis darab fát, és az
egyik ember az egyik botot a vonalra teszi és a lábával rálép
a botra, a másik botot meg földobja (tkp. a másik bottal föl
dob), úgyhogy ez a bot megforduljon és ráessék a botra (a mely
t. i. a vonalon fekszik). Hogyha nem talál oda, akkor a másik
ember ugyanazt teszi, és így egymásután minden játszó tesz.
Hogyha azonban eltalálja, akkor a botot odateszik a másik
botnak a végéhez, a melylyel dobnak, és valahányszor eltalálja,
mindig odaviszik a bot végéig, a meddig nem jut a bevert fa
darabhoz. A ki meg legutolsónak marad, annak kendővel be
kötik a szemét és az utczán végig vezetik, a merre rosszabb az
út (tkp. a hely). Azután a fadarab mellé vezetik és mondják
neki, hogy bottal keresse a fadarabot, a meddig meg nem találja.
Hogyha meg megkerül, újra kezdik.

c)

ir§ml!i.

Az összes játszók két részre oszlanak és sorsot húznak,
kinek (kelljen) elbújnia és kinek keresnie (tkp. fognia). Csinál
nak egy «állomást» és az egyik csoport elbújik; a másik csoport
meg fogni kezd, keresni azokat, a kik elbújtak, és hogyha meg
látja, akkor kezdi kiáltani: «irgml!i, ir§mI!i/» Jelt ad, hogy az
összes fogók az «állomás»-hoz jöjjenek. Hogyha azonban nem
kerül meg (más) senki, akkor, a kit meglátnak, az tovább nem
bújik el, ós megint elindulnak keresni, és ha meglátnak (vala
kit), szintén elkezdenek kiáltani. Hogyha megkerül valaki (azok
közül), a kik keresnek, onnan az egyik ember a nyakába kapaszko
dik, és oda kell őt húznia az «állomás»-hoz, és mind megmene
külnek (attól t. i. hogy most ők legyenek a keresők) és megint
elbújnak. Hogyha mindnyájukat elfogják, akkor a keresők bújnak
el viszont.
d) iuri - j á t ék. ( B u j ó s d i . )
A játszók (két csoportra) oszlanak, és a ki utolsónak marad,
az lesz a kereső, a többiek meg elbújnak valahová és kiáltják
«Huru» vagy «perw». A fogó meg keresni kezd, és mindnyájukat
meg kell keresnie. Hogyha valaki az «állomás»-hoz jön, az
elkiáltja magát: «t'sur! Állomás!» és akkor mind megmenekül
nek és elbújnak másodszor, a meddig mind meg nem fogja őket.
A ki azonban elsőnek kerül meg, az lesz a kereső.
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e) Á l l ó o s z l o p .
Párosával állnak föl körben, és az egyik helyen három
ember áll. Egy ember meg a fogó, és az mindig szalad ós ipar
kodik megelőzni (t. i. azt a harmadik embert), (hogy) hamarább
odaérjen a három emberes oszloptól a kettős oszlophoz. Hogyha
a három emberes oszlopból az egyik ember nálánál hamarább
tud odaérni, akkor a fogó tovább szalad a másik oszlophoz.
Hogyha a fogó ér oda hamarább, akkor annak kell fognia, a ki
nem tud odajutni.
/ ; Ülő

oszlop.

Párokra oszolnak (tkp. két emberenként oszlanak), és mind
egyik párból egy-egy ember körben leül, és egy páratlan (azaz:
a játszók közül az egyiknek nincsen párja), és ő a fogó. Az
egyik párhoz áll és az álló emberrel a kör körül fut szembe,
és a melyikük hamarább ér oda, az megáll (ott), a melyik meg
utóbb jön, az lesz a fogó. És így tovább futnak.
g) « E é n s z a r v a s * - j á t ék.
Párosával állnak föl egy sorba, az egyik ember meg eléjük
áll. Hátulról az egyik pár fut, az meg, a ki elül áll, az a fogó.
Ha nem fogja el (tkp. nem kerülnek meg), (akkor) előre állnak,
és a másik pár fut, és a fogó megint fog. Ha valamelyiket el
fogja, akkor azzal együtt előre áll, és a másik kezd fogni.
h) G e r e b e n i n g á s a ( c s ö n g é s e ) .
Egy gerebent vesznek és az ajtó fogóján fonalat húznak
keresztül és a fonál végére kötik a gerebent. A fonálra gyűrűket
húznak ós (a fonalat) fogukkal tartják a végén, és ez lesz a
csöngés.
i) L y u k b a - j á t é k .
A hány játszó (van), mind kis gödröt csinál a maga részére
egy vonalba és köréjük állnak, két ember meg: az egyik az
egyik vége felől, a másik meg a másik vége felől kezdik a labdát
gurítani, és a kinek a gödrébe esik (tkp. a melyik lyukba esik),
az megdob valakit a labdával; és hogyha nem találja el, akkor
«ujja» lesz neki (azaz : rovást kap). Hogyha azonban eltalálja,
akkor az megint egy másikat dob meg. Ha nem találja el, akkor
«ujja» lesz neki. Á kinek öt rovása van, az a lyukak mellől öt
lépést tesz (tkp. ötször lép egyet), ós őt kezdik a labdával
dobálni. A ki nem találja el, azt dobja meg az, a kit előbb
dobtak a labdával.
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j) pud-jur

- játék.

Az összes játszók két csoportra oszlanak és sorsot húznak,
ki fogjon és ki fusson. A melyik csoport a fogó, az az «állo
mások » (vonalak) közé áll. Előbb meg (két) vonalat húznak,
a fogók közül az egyik kezdi (a labdát) adogatni, a futók meg
kezdik a labdát elütni és a másik vonalig futnak. Egy ember
meg ott marad pud-jur-t ütni (háromszor megütni a labdát), és
a meddig nem ütnek pud-jur-t, addig nem szabad az egyik
vonaltól a másik vonalig futni, a hol elütik a labdát. Hogyha
három pudjur-t
ütött, és nem érnek oda, akkor kergetik a
labdával és megdobják, a hol érik, csak a vonalon nem, a hol
ütik a labdát. Hogyha sikerül valakit megdobni, akkor a futók
kezdenek fogni, a fogók ellenben futni.
k) S z e m b e k ö t ő s d i .
Egynek (tkp. egyet) kendővel bekötik a szemét, hátára ütnek
(tenyérrel) és mondják: «Gyertya vagy kakuk?» «Kakuk» feleli,
és mondják neki: «Neked egész életeden át és örökké százpudos
követ (kell) húznod». És ő fogni kezd, a többiek meg szaladnak
és nem engedik magukat megfogni (tkp. nem kerülnek meg) és
ütögetik a hátát. Hogyha azonban megfog valakit, akkor ki kell
találnia annak a nevét, és az lesz a fogó. Hogyha nem találja ki,
ós az ki bírja magát ragadni, akkor megint csak neki kell fognia.
J e g y z e t e k : a) bese'da<or. öecfe^a ('nrpunje, BeiepKa') j
pan§m i raéem "Ha^iaTie H pa3BH3Ka arpti'.
b) sl'epekur < or. cjrí>noKyprb | kiti lokdzik mest§ TRh noxyace MÍCTO' | sure-si "ecin Hafi^eTca, OTtimeTca'.
c) d'éu 'cTaHOKt, CTaHnia, cTaHt, qepTa, oTKy^a ^OJDKHH
őfcacaTb ürparoinje' («méta») | paríiia < or. napria | ses "onnan,
a másik pártból' | ve£§n cB3aM,feHi>\
d) iuri§n vorsni "BT> npaTKH nrpaTb' [ juksa'sni "oszlanak'.
Ennél a következő kiolvasó mondókák járják:
1. peri | neri \ stsoko \ liko | pjato | soto \ sémi \ remi j dttk \
pr§s j karandis \ vgs.
2. anka | takatanka | zima | éija \ uz \ ti \ kova \ éel'en |
belén \ bors.
Egy másik följegyzésem szerint a fogó kérdezi: ut'uru ali
abu?» "elbujtatok-e, vagy nem; kereshetlek-e már, vagy nem?'
A vicsegdai nyelvjárás területén ez a kérdés így hangzik: kuku
ali paruí \ t'sur! < or. qypT>! ("lypfc, Moe!) "megállj!'
e) Vö. az ((üsd a harmadikat» nevű játékot. | ordjeit'sas
vosjrni . . . "cTapaeTca oŐorHaTL a npa^TH paHJbme OTI. Tpext
qejioBtK'b KT> TOMy wbcTj, r^-fe pa^OMi CTOHTI. ,n;Boe'.
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f) Vö. puksas mórt v. pukaiis mórt 'ülő ember' éppúgy, mint
suvttsas mórt v. sula'lis mórt 'álló ember' | . . . pukéa'sni g egér
'одинъ человъкъ изъ каждой пары садится и образуютъ
кругъ' [ siis 'az' (cközülük az').
g) Vö. az «utolsó pár előre» vagy «sokpáros czicza» (Kiss
AEON, Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, 60. 1.; ВАША JAKAB,
100 gyermekjáték, 56. 1.) elnevezés alatt ismert játékot. | k§rj§n
vorsem 'игра въ олени5 | §tt viz§ 'въ одну лишю' | sure kodis
'попадаетъ который-нибудь'.
h) bovgini 'качаться, ВИСЕТЬ; звенъть'.
i) as дщп vors§m 'игра въ свои лунки5 | goUeUsi'ni с катать';
vö. puvse kol§ goUe'dni 'бруснику надо вычистить черезъ прокатываше (végiggurítással, hengergetéssel)' | maßa'las 'бросить
мячикомъ въ кого-нибудь' | (sun 'палецъ, отмътка, что онъ
разъ промахнулся" (az illetőnek a gödre mellé vonást csinálnak).
j) gali'tni 'подбросить' | pud-jur sutéki'ni 'ударять въ
мачъ три раза, которые называются pud-jur. (pud-juren vorsni
'игра въ лапту 5 . — Vö. a «nagy méta» játékot.)
k) sl'epeta < or. слъпота 'жмурки' (egy másik közlőm sze
rint: élepeta'en t)ors§m 'жмурки') | miskas tapka'snis 'въ спину
хлопнуть 5 ( sveßsa < or. свъча I kgkuska < or. кокутка | sveßa
al'i kgkuska 'látsz-e, vagy nem látsz f A felelet: kekuska 'nem
látok'. | oz surUsi'ni 'не попадаются 5 virviUéi'ni (or.) 'вырваться'.
62.
1. kivzg mensim, skazka.
vaéen olini kujim mama-nila. mamis asuv v§d'é suvtis p§*
äavni i med i.dzid nivsg istis kapusta-korla. niv letísis i vißzedas: bugl'dée zárni tupit. sija zárni tupil' bersan m§das v§tlisnj, i zárni tupil! karsas oskg i nivtg bostas i nuas.
mamis istas ser-kos niles i sija bar a addzas zárni tupil'gs.
medas vgtlisni zárni tupil! bgrsan. sije bara bostas i nuas.
62.
1. Hallgassátok meg az én mesémet.
Eégen élt három leány meg az anyjuk. Az anya korán
reggel fölkelt sütni és a legnagyobbik leányát káposztáért küldte.
A leány lement és körülnéz: egy arany gombolyag gurul. О az
arany gombolyag után kezd futni, és az arany gombolyag
medvévé változik át és fogja a leányt és elviszi.
Az anya a középső leányt küldi, és az szintén (tkp. megint)
meglátja az arany gombolyagot. Kezd az arany gombolyag után
futni. (Az) őt szintén fogja és elviszi.
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i med póni nilgs istas. sija bara ad'd'éas zárni tupil'§s. vgtlisas, vgtliéas sibgréan, tupil bara boétas i nuas.
2. mamii i zev sog loe. kor-ke dyrji os vgravni mune i
voas vgra'lan-inié. med ijdéid niv tsgktas karni zev i<dzid jastsik.
suas: «mgd-a'suv meam nim-lun». os karas jastsik. iclzid nilgs
puktas ser-kos iéoi i tomnalas i mamisli ggéíiniíéje'zde puktalas
i osli tsgktasni nuni i ojin kril't'ég vilas puktini. os nuas i kriWég
vilg lebedas. med-a'suv asuv vgd'z mamis suvtas i petg. krilíég
vilié ad'd'éas jastsik. vgétas jastsik i ad'd'éas med idzid nilgs.
mamii zev log tűbe.
sid'é letísasni kujimnan nilis. os köreiéig i ne-kitié oz ad'dzi.
pom etalen skazkaislgn.

A legkisebbik leányát is elküldi. Az is meglátja az aranygombolyagot. Utána fut, fut, a gombolyag megint kapja és elviszi.
2. Az anya nagyon bánkódik. Valamikor a medve elmegy
vadászni és megjön a vadászatból. A legidősbik leány meg
parancsolja neki, hogy egy nagyon nagy ládát csináljon. Mondja :
«Holnap van az én nevemnapja». A medve egy ládát csinál.
A legnagyobbik leányt a középső nővére beteszi (a ládába), le
zárja és ajándékokat tesz bele az anyja számára, és a medvé
nek megparancsolják, hogy vigye el és éjjel tegye a lépcsőre.
A medve elviszi ós a lépcsőre teszi föl. Másnap korán reggel
az anya fölkel és kimegy. A lépcsőn meglátja a ládát. Kinyitja
a ládát, és (ott) látja a legidősbik leányát. Az anya nagyon
megörül.
így hazamegy mind a három leány. A medve keresi és
sehol nem találja meg őket.
Vége ennek a mesének.
J e g y z e t e k : Ezt a mesét az Udora-vidék legdélibb részé
ben, Aikino falvától 57 versztnyire, Яренга-póstaházban jegyez
tem föl. Közlője a nevezett postaház vállalkozójának (содер
жатель) a fia, а Сёлибъ falvából való Aeaímciíí Яковлевичъ
В а н ъ e в ъ.
1. mama-nila c anya és leány' mintegy egy fogalom, így
tehát kujim mama-nila 'három anya- és -leány', azaz c három
leány az anyjukkal'.
2. vgralan-inié 1. FOKOS 12—13 | ggsüniU < or. гостинець.
FOKOS DÁVID.

Ismertetések és bírálatok.
P o s c b J e n ő : Lelki j e l e n s é g e i n k és t e r m é s z e t ü k . Egy realista
lélektan tervezete. Első rész. Budapest, 1915. 8-rét 1—708 1. — Má
sodik rész. 709—1150. 1.
A modern lélektannak elemébe vágó vitás kérdése a lélektan
viszonya egyrészt a filozófiához, másrészt a természettudományhoz.
Az előbbi kérdés a psychologismus és ellenfeleinek vitájában tisztá
zódott. A másik kérdés pedig a természeti, illetőleg a testi és a lelki
jelenségek közötti kritériumok megállapítása körül forog. BAIN a ter
mészeti jelenségekkel szemben egy negativ kritériumot állított fel a
lelki jelenségek számára: hogy nem térbeliek. E negativ meghatáro
zás elégtelenségére való utalással BRENTANO pozitív kritériumot álla
pított meg a lelki jelenségek számára azoknak intentionalis tulajdon
ságában. Ezen a vágáson haladva jutott el MÜNSTERBERG az ő aktualista elméletéhez, mely a WuNDT-féle folyamat helyébe az actiót teszi.
Az empiriokriticizmus AVENARIUS és MACH elméletében még tovább
menve a psychofizikai parallelismus tagadásával a test és a lélek
között minden választófalat ledöntött s a psychicumok és általában
a psychologia tagadásához vezetett.
A jelen munka is ilyen apsychikus lélektan. Feladatául azt tűzte
ki, hogy a FOUILLÉE, JAMES, MÜNSTERBERG motorikus elvét a lélek

tani jelenségeken végigvezesse, a felmerülő ellenmondásokat meg
szüntesse, hogy visszavezesse a lélektant azon pontig, a hol a tiszta
tapasztalás útjából kitért a szóképek mezejére, t. i. a fiziológia pozi
tív birodalmába. «Nemo psychologus, nisi pliyBiológus», mondta
MÜLLER JOHANNES. Szerzőnk is a fiziológiától váija a lélektani problé
mák vizsgálatát és megoldását.
Egyik legfontosabb feladatát abban látja szerzőnk, hogy a lélek
tanokban divatozó nagyszámú, bonyodalmas lelki működéseket egy
szerűsítse. Szerinte egyetlenegy lelki működést kell elfogadni: azt,
a melyet ő innervatión-ak, mozdulatnak,
mozdulatkezdetnek,
maga
tartásnak, viselkedésnek stb. nevez 1095. 1.). Az az egész halom
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bonyodalmas lelki működés, melyet a hagyományos lélektan felsorol,
a lelki jelentésű szók félreértéséből keletkezett. Szerzőnk MÜLLEE
MIKSA elavult nézeteire támaszkodva (Ujabb felolvasásai, ford. SIMONYI,
367. 1.), unos-untalan emlegeti könyvében a félreértett metaforák,
lelki jelentésű szók használatának káros hatását. Erre vonatkozólag
azt hiszi, hogy a psycbólogusok a nyelvi fejleményeket vették számba,
azokat gyűjtötték csoportokba s így szerkesztették meg e csoportok
alapján a lélek életét (109. 1.). Fontos dolog tehát ezeket a lelki
jelentésű szókat külön is vizsgálni. Az elvont értelmű szókat a mythologizáló álláspont helyébe lépő mai felfogás valami szellemi való
ság, gondolati tárgy jelentésével ruházta fel (564. 1.). Pedig azok ere
detüket vizsgálva mindig valami konkrétumot, a más ember maga
tartásait kifejező szóknak bizonyulnak (579. 1.).
Köztudomású dolog, hogy az elvont jelentésű, átvitel útján
keletkezett szók konkrét jelentésekből fejlődtek. Ezekkel mindenki így
vet számot. Csodálatos, hogy miért nyugtalanítják ezek annyira az
egész munkán keresztül a szerzőt. Mikor ezek félreértéséről panasz
kodik, inkább az ő részén van a félreértés. Ó még mindig MÜLLEE
MIKSA fonák megvilágításában látja ezek keletkezését, mely szerint a
szó termel az emberben bizonyos jelentéseket. Ki hiszi ezt ma el
MÜLLEE MiKSÁnak ? Az a bizonyos mythologikus korszak a nyelvekben
olyan formájában és időhöz kötöttségében legenda. A nyelv fejlődésé
ben közreműködő tényezők ma sem lehetnek mások, mint évezredekkel
ezelőtt. Az emberi ismeretek, társadalmi viszonyok változnak, fejlődnek
a nélkül, hogy a nyelv vagy szókészlet bármiféle félrevezető hatással
volna rájuk. A napról való ismereteink ma mennyivel fejlettebbek, mint
a HoMERoséi, de azért bátran nevezhetjük ugyanazzal a szóval, mint
ezer évvel ezelőtt. A szó mindenkinek annyit ér, a mennyit kifejez
vele, és semmi valószínűsége nincs annak, hogy a lélektan fejlődésére
a nyelv, a szó akár káros, akár hasznos befolyást gyakorolt volna.
Fölösleges kísértetlátásnak, semmiért való nyugtalankodásnak
látom ezért a szerzőnek a képelmélet terén vívott rendkívül terjedel
mes polémiáját is. A szerző sem tagadhatja, hogy szükséges a lélek
tanban azokat a jelenségeket elhatárolni, melyeket a lélektan képeknek
nevez. Ellenmondást látunk azon elkeseredett, epés vagdalkozás közt,
melylyel a szerző a «képhívő» psychologusok ellen küzd és azon eljá
rása közt, melylyel végre is meghatározza, hogy mégis van kép, mely
az ő voluntarista elvű mozdulatos elmélete szerint «nem több, mint az
őt állítólag csak kísérő úgy külső, mint testünk belsejében végbe
menő kis izommozdulatoknak összességei) (37. L). A szerző küzdelme
kettős. Küzd először a kép elnevezés ellen, bár a végén mint árlatlan
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szóvirágnak megkegyelmez (487), ha az ő elmélete értelmében hasz
nálják. Küzd másodszor azon felfogás ellen, mely a képben valami
tárgyiasságot sejt, mintha valami idegen anyag vagy legalább is
tőlünk független, külön létező volna. Hogy azonban realiter mégis
léteznek magunktartása formájában, azt — bármennyire képtagadó
nak vallja is magát — éppen szerzőnk állít]a. Hiába, ez belső ellen
mondás az ő fejtegetéseiben. És akárhogyan protestál ellene (494 1.),
ő nem a képeket küszöbölte ki, hanem a régibb kópelméletek helyébe
újat állított: a mozdulatos képelméletet. S bocsásson meg érte, de
ezt az elméletet is mindaddig föltevés érvényűnek tekintjük, míg a
fiziológia segítségével valahogyan nem lesz módunkban ellenőrizni.
Az ő képelmélete szerint: a kép a külső és belső kis izom
mozdulatok összessége. A külső izommozdulatokkal tisztában vagyunk.
Vegyük az ő példáját. A velenczei campanilét bámuló ember szem-,
leletének ideje alatt könnyen megfigyelhet magán bizonyos mozdu
latokat : napernyőjét kifeszítve tartja, fejét fölfelé fordítja, szemizmai
módosítják a szemgolyót, szívműködése, légzése módosulhat, torok
izmai összehúzódhatnak a szó útján való reagálás vágyában. A nyu
godt rágondolás pillanatában ezek közül vissza is tér egyik-másik,
míg a mellékesekre nem gondolunk vagy elnyomjuk őket. Helyes :
ezek könnyűszerrel észlelhető mozdulatok. De itt aztán szakadás áll
be vizsgálatunkban. A mi most jön, ott álltak elő a kicsúfolt föl
tevések. Logikailag mi sem szól ellene, de nem is kényszerít, hogy
ezeknek a nem észlelt, beljebb való folytatásait is mozdulatoknak
tekintsük. A szerző is érzi és világosan látja nálam nélkül is itt a
nehézségeket s feleletet reá a haladó fiziológiától vár (61. 1.) Más
fogalmazásban is próbálja ezt az ismeretlent a szerző megközelíteni
avval a kiegészítéssel, hogy a k é p ú g y t e v é s , m i n t h cl 9J L cl í ff y
e l ő t t ü n k v o l n a , t e h á t m a g a t a r t á s . Kérdés azonban, hogy
a lélektan megelégedhetik-e ezzel a nagyon is általános megjelöléssel.
Ötletes hasonlattal teszi szemléletessé a szerző az ő föltevését: az
egy pontból kiinduló sugárnyaláb és a remegő kristálycsepp példá
jával (66. 1.). A mint nem szabad a középponttól távolodó vonala
kat másnak minősítenem, mint a metszési pont táján, úgy nem sza
bad a nem látható taglejtéseket, mozdulatokat a láthatóktól minő
ségileg külömböző fejleményeknek tekintenem. Helyes. De az emberi
elmének éppen az a mikroszkopikus metszési pont kell, meg az a
rezgő kristálycsepp úgy, a mint e példákban a valóságban látjuk.
Csak akkor áll be a kielégedós szülte megnyugvás az emberben, ha
a megismerés megszakadt folyamatát nemcsak, bármennyire is tet
szetős föltevéssel, hanem valóságos pozitívummal egészítjük ki.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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Nem feladatunk a szerzőt végig kísérni a lélektan birodalmán
keresztül való utazásában, a mint az ő mozdulatos elvét végigvezeti
a főbb lélektani jelenségeken. Az emberi szervezet egységes voltának
hangsúlyozása, a tehetségolméletről, a lelki tevékenységek csökken
téséről s az egyes lelki functiókról való kritikája, bár nincs minde
nütt túlzás nélkül és nem egy pontban vitás, párosulva a szerző
olvasottságával ós a modern lélektani irodalomban való jártasságával
tanulságos könyvvé teszi a szerző művét. Nagy kár, hogy pongyola
szerkezetén nagyon is meglátszik jegyzetszerű volfa, előadásának
vitázó jellege, polémiájának itt-ott a hangja és nyelvezete sokat levon
olvashatóságából.
Tisztán lélektani eredményeinél a nyelvtudományt inkább érdek
lik a könyvnek azon fejezetei, melyekben nyelvészeti nézeteit fejtegeti
a szerző. A nyelvi alakulatok iránt, mint láttuk, általában is külö
nösebb érdeklődéssel viseltetik. Tisztán nyelvészeti fejtegetéseinek
lélektana kereteibe illesztését két okból tartotta szükségesnek : 1. mert
a nyelv «az a térség, a melyen a modern embernek elméje leginkább
mozgolódik*, 2. hogy visszavezesse a mondatokat és szavakat az ő
mozdulatos elvét igazoló konkrétumokra.
Fejtegetésének első nagyobb részében a b e s z é d s z e r v e z e 
t é v e l foglalkozik, melyen ő — mint látszik — bár meg nem okolja,
a mondattant érti. A beszédnek degsarkalatosabb formája az ítélet,
a mondat* (499. 1.). Nem helyeselhetjük, hogy a szerző ide keveri a
logikai formulákat: az egyszerű mondat közé az ítéletet, az össze
tett mondat közé a következtetést. (Vö. STEINTHAL, Einleitung in
die Psychologie und Sprachwissenschaft 70—71.) Mielőtt a mondat
tárgyalásába kezdene, kiemeli, hogy a természetes egység a beszéd
és nem a mondat. A ki valamit elbeszél vagy fejteget, azt mindig
valami egység es képzet foglalkoztatja, melynek kifejezése nem az
első, hanem az utolsó mondat határán fejeződik be. WuNDinak a
mondatra vonatkozó analitikus meghatározását az egész összefüggő
beszédre ki kellene terjeszteni. A szerző ez érdekes gondolatának
tanulságait az összetett mondatról szóló fejtegetésében vonja le. Ott
foglalkozunk behatóbban a bírálatával is.
A megszólalások legősibb módja az ösztönszerű volt, ebből fej
lődött a szabályszerű. Az «ösztönszertí megszólamlások» fejezetében a
nyelv eredetének kérdésével foglalkozik. Az eredet kérdésében a szerző
a WUNDT nézetét fogadja el. Csak azt nem értjük, mi czímen tar
tozik a felszólító mondat meg az ú. n. meteorológikus mondat az
«ösztönszerű megszólamlások* közé. A szerző szerint a felszólító
mondat nem más, mint okos indulatszó (510. L). Csakhogy az indulat-

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

463

szó és az állati üvöltés meg az eszeveszett kapálódzás közt is óriási
lépés v a n : az előbbi emberi beszédforma, ez utóbbi pedig csak ösztön
szerű megszólalás, nem nyelv, csak annak hypothetikus, nyelv eló'tti
csirája. A szerző szerint a puszta, tagolatlan kiabálást a felszólító
.mondat váltotta fel (507. 1.). Nem magyarázza meg, hogyan képzeli el
e hypothetikus fejlődési folyamatot, szerintük azonban lélektani szem
pontból természetesebb volna a felkiáltó mondatot állítani az indulat szóknak megfelelő haladási irányba, mert bennük jelenik meg az
indulat értelmes nyelvi formában. Ez lélektanilag primitívebbnek is
látszik, mint a felszólítás. A felszólításban lélektanilag több momen
tum van, mint az egyszerű felkiáltásban.
A szerző a felszólító mondatban látja «összes mondataink végső
gyökerét* (510. 1.), de hasztalan várjuk, hogy legalább a lélektani
kapcsolatra rámutasson közöttük. Mindössze a «leíró ítéletet» (ki
jelentő mondat ?) jelöli meg mint a felszólító mondat fejleményét
Csakhogy az a baj, hogy két lappal hátrább már azt mondja,
miután a felszólító mondattal végzett: «Ezek után rátérhetünk a
l e í r ó m o n d a t n a k (kijelentő mondat? Cs.) ama közvetlen ősére
melyet az alany nélkül való felkiáltó, csodálkozó kifejezésekben
(felkiáltó mondat ? Cs.) kell felismernünk». Most már melyikből
származott hát a «leíró mondat» vagy «leíró ítélet ?» Avagy külömbség van és mi külömbsóg van m o n d a t és í t é l e t között a szerző
frazeológiájában ? A tudományban általában is szükséges az egységes,
szabatos frazeológia. Egyetlen munkában pedi» teljességgel elkerül
hetetlen, máskülömben zavar és homály származik belőle. A felkiáltó
mondatokat is rövid, néhány sornyi egymásutánban a l a n y n é l k ü l
való, c s o d á l k o z ó kifejezéseknek, e g y s z a v ú felkiál
t á s o k nak, é r z e l e m - s u g a l l t a e g y s z a v ú m e g s z ó l a l á s o k 
nak nevezi. Az ember alig tud köztük eligazodni. A szerző lekicsinyli
a psychologusoknak azon eljárását, hogy oly gondosan ügyelnek ki
fejezéseik szabatosságára, hogy tőlük az olvasó a lelki szókra vonatkozó
philologiai műveltséget nyer s hogy «tételeik jobbára olyanok, miket
definitióknak szokás nevezni» (1132—34. 1.). Csakhogy az ő művében
nagyon is érezzük a hiányát pl. a WUNDT szabatosságának ós rend
szerességének. A fejezet végén a meteorológikus mondatokról való
terjedelmes fejtegetése nyelvtudományi tekintetben terméketlen.
«A szabályos megszólamlás» fejezetében szól az állító, tagadó,
kérdő ós az összetett mondatokról. Az állító mondatban a kéttagúság
nem szükségszerű. Az alany megnevezésére embertársaink iránt való
tekintet indít bennünket. A gyermeket az alany kiejtésére azoknak a
kérdéseknek emléke szorítja rá, a melyek ostromának kitette magát,
31*
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mikor kedve szerint alany nélkül beszélt (520. 1.). A szerző volun
tarista elvének s a nyelveredetről vallott felfogása szerinti természe
tes sorrendnek megfelelően a kéttagú mondat alanyát későbbi fejle
ménynek tartja. A fontosabbik rész az állítmány, az alany csak a
többinél fontosabb határozó, értelmező, a minek BRASSAI is tekintette.
Az állító mondatot «az érdekes változás iránti érdeklődés pat
tantotta ki az emberből». A tagadó mondatban való megszólalásra
ismét érzelem, az eltérés érdekessége birta az embert. A kérdő mon
datban pedig a bizonytalan, találgató ember segítségért folyamodása
nyilvánul meg s jelentkezése föltételezi az állító mondat használatát.
Szerzőnk is elfogadja a WuNDT-féle A u s r u f u n g - , Aussage-, Fragesatz genetikus sorrendet.
A kérdés mindig valami ismerthez keres valamit, nem pedig
a semmi helyébe valamit. Épp azért szerinte nincs mélyebb lélektani
alapja a névmásos és névmástalan kérdés megkülömböztetésének.
Hiszen egyformán kérdezhetjük az ismeretlen részt névszóval vagy
névmással. Szerintünk ez nem elegendő megokolás az említett megkülömböztetés elvetésére. WUNDT teljesen megfelelő lélektani magya
rázatát adta a kettő külömbségének. A kérdés nem mindig ismerthez
keres valami ismeretlent, hanem, mint pár lappal előbb (534. 1) a
szerző is mondja: «döntésért folyamodik valamely találgató, habozó
állapotában*. WUNDT helyesen észlelte a két lelkiállapot külömbségét,
mikor a n é v m á s t a l a n k é r d é s (Zweifelsfrage) kiinduló pont
jául a lehetőnek tartott, de még bizonytalan tényt, a névmástalanénak (Tatsachenfrage) pedig az ismeretlen tartalmat jelöli meg. (Vp.
H. 2 6 0 - 6 1 . ) Ki volt itt? — e kérdésből a hallgató nem következ
tethet másra, mint hogy a kérdező előtt az alanyra vonatkozás isme
retlen, ebből pedig: «Károly volt itt?» az következik, hogy az alanyra
vonatkozás valószínű, lehetséges.
Az összetett mondat keletkezési módjára vonatkozólag a melléés alárendelésnek WuNDTtól kifejtett viszonyához kiegészítésül azt az
érdekes megjegyzést teszi, hogy a nyelvben a természetes egység a
beszéd, nem pedig a mondat, s hogy minden összefüggő beszédet,
olvasmányt, akárhány mondatból áll is, alapjában egyetlen hosszú
összetett mondatnak kell tekinteni. Ez érdekes gondolatból a nyelv
tudomány csak a következőket értékesítheti: az
összefüggő,
l o g i k u s beszéd egyes m o n d a t a i n a k k a p c s o l a t a , tar
t a l m i ö s s z e f ü g g é s e az ö s s z e t e t t , m o n d a t
csiráit
rejti magában. A mondatok e helyzete
elősegít
h e t t e a z ö s s z e t e t t m o n d a t k i f e j l ő d é s é t . De nagyon
messze megy a szerző, mikor azt állítja, hogy az összefüggő beszéd, a
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fejtegetés stb. a természetes nyelvbeli egység. A mondat tartalmi egy
sége mellett főkép formai egység : egy teljes képzet szétbontására való
egységes nyelvi képlet, melynek kötött, határozott formája van. Ezt
a zárt, határozott, kötött egységet szerző hiába keresi az olvasmány
ban. Ott tartalmi egységet igen, de formai egységet — nem eszté
tikai, hanem — grammatikai értelemben nem talál. Abban kell
maradnunk, hogy a természetes nyelvbeli egység mégis csak a mondat.
A szerző nyelvtudományi fejtegetéseinek két bajuk van: 1. túl
ságosan logikai magyarázatok és 2. hijával vannak a történeti fel
fogásnak. Egy WUNDT nyelvtudományi készültségére, rendszeressé
gére és szabatosságára volna szükség, hogy psychologus mélyebb ered
ményeket érjen el nyelvtudomány terén.
Végezetül néhány nyelvi botlásra mutatunk reá azok közül,
melyek nagyon is szemet szúrnak. Ilyen a keleszt helytelen haszná
lata a kélt szó helyett. (Pl. «Elegendő, hogy . . . bizonyos hangsornak
a képét kelessze*. 32. 1.) A gyermek a szerző nyelvén a pénznek
gömbölyűségében, nem pedig kerek voltában gyönyörködik (33. 1.).
a Nem egyike azon íróknak. . . (helyesen: Nem egy azon írók
közül. . .) (23. 1.). Nem tartózkodik ilyenféle szók gyártásától: elmennyiségiesítése (94. 1.)
A vita hevében nem egyszer a jóízlés rovására élezel. Szerin
tünk a tudomány köntöséül nem az élczeskedŐ előadásnak rikító,
hanem a meggyőződésnek komoly öltözéke illik.
CSŰRI BÁLINT.

Kisebb közlemények.
Még egyszer az Árpádok korabeli szóvégi u (v) és i (y) betűk
hangértékéről.
Hogy a névszóvégi eredeti rövid magánhangzók teljes el
veszését redukálódás előzte meg, abban egyetértünk mind a
hárman, a kik a kérdéssel újabb időben foglalkoztunk, t. i.
5
GOMBOOZ, MBLICH és e sorok írója. (A kérdés irodalmát 1. NyH.
57.) Arról azonban, hogy a redukálódás mikor történt és miben
állott, egymástól eltérő nézeteket nyilvánítottunk. Az én nézetem
az volt, hogy a redukálódás már a hazai nyelvtörténet kezdete
előtt megtörtént. MELICH szerint: «A régi magyar szóvégi nyílt
szótagban álló magánhangzók (emlékeinkben -ou, -u, rj, u, e, i,
y, a betűkkel vannak írva) rövid teljes hangok, a melyek kivétel
nélkül lekoptak.. . . E változás . . . . a magyar nyelv nyelvemlé
kekkel, jövevényszavakkal igazolható történeti korában fejező
dött be» (MNyv. VI. 158). GOMBOCZ pedig (MBLICH tanulmányára
hivatkozva) azt mondja: «Besonders wichtig sind lehnwörter
wie olasz, pünközsd, polgár, die aus sachlichen grundén nicht
vor dem X. jh. und nicht nach dem XI. jh. ins ungarische
aufgenommen worden sein können. Da nun auslautend i und y
in vlási, *pinkosti, purgdri, nadragy u. s. w. ohne zweifel als
volltönige vokale aufzufassen sind, kann die reduktion (und
dann der gánzliche schwund) der geschlossenen auslautvokale
im ungarischen erst nach dem XI. jh. vor sich gegangen sein»
(BTürkL. 163).
Ennek ellenében nekem az a nézetem, hogy az idézett
jövevényszavak végső magánhangzójának az átadó nyelvbeli
teljeshangúsága nem bizonyítja azt, hogy a redukálódás és aztán
a teljes elveszés csak ezeknek az átvétele után mehetett végbe.
Hiszen hanghelyettesítésre is gondolhatunk. A szláv cudo, séno
stb. o-végű szavak az átvételkor az a-végű magyar szavak cso
portjába illeszkedtek bele, vagyis o-juk helyébe a hozzá leg
közelebb álló a hang lépett, mert akkor a magyarban o-ra vég
ződő szavak már nem voltak. Éppígy lehetséges az is, hogy a
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idézte német és szláv szavak átvételekor a magyarban
a fölső nyelvállású rövid magánhangzók már redukálva voltak,
s ennek következtében az átvett szavak teljeshangú véghangzó
ját is redukálttal helyettesítették. így tehát ezeknek korhatározó
értéke egyáltalában nem kétségtelen.
Viszont meg kell engednem, hogy arra, hogy a redukáló
dás a hazai nyelvtörténet kezdete előtt már be volt fejezve,
döntő bizonyítékot nem lehet fölhozni. Kétségtelennek kell
ugyan tartanunk azt, hogy a teljes elveszést redukálódás előzte
meg; de az írásbeli ingadozás, hogy t. i. magánhangzós- és
mássalhangzós-végű alakok vegyest fordulnak elő, nem bizonyítja
okvetlenül azt, hogy az előbbiek a fejlődésnek utolsóelőtti fokán
állók vagyis redukált véghangúak voltak. A finnországi salmi
nyelvjárásban, a mely az aunusi (oloneczi) nyelvjáráshoz tarto
zik, egymás mellett él a szóvégi a és a fejleményeinek három
foka, ú. m. 1. teljeshangú u és ü; 2. zöngétlen u ós ü;
3. a magánhangzó hiánya (vö. KUJOLA, Áánneopillinen tutkimus
Salmin murteesta 27). A juvai finn nyelvjárásban (Savó) szin
tén találunk szóvégi iuü~ivii<~0
váltakozást (vö. Suomi
4. j . II. 14). Ha másutt így áll a dolog, — hangfiziológiai
jelenségről lévén szó — föltehetünk a mi nyelvünk régibb
korában is ilyen egymásmellettiséget. Az egészen bizonyos,
hogy nemcsak a redukálódás, hanem már a teljes elveszés
kezdete is a hazai nyelvtörténet előtti időbe esik, mert már
a legrégebben följegyzett szavak között is vannak véghangzó
nélküliek. De ebből nem következik az, hogy már kezdettől
fogva minden szóvégi u és i (t, y) betűt redukált magánhangzó
jelének kell tartanunk. Viszont arra sincsen semmi kényszerítő
ok, hogy — akár csak bizonyos korig is — minden ilyen betűt
teljeshangú magánhangzó jelének tartsunk. A hangfejlődési
folyamatok időtartama nagyon hosszú is, de aránylag rövid is
lehet. A finn (suomi) nyelv magánhangzórendszerében — a balti
(litván-lett) és a germán jövevényszavak tanúbizonysága sze
rint*) — több mint harmadfél évezred alatt csak egészen jelen
téktelen változások történtek; ellenben az osztjákban van egy
hangváltozás (az irtisi nyelvjárás spiráns Z-jeinek t, n-\é fejlő
dése), a mely nem egészen egy évszázad alatt ment végbe (1. az
utóbbira nézve PAASONEN : FUF. II. 98—101); sőt a lív nyelv
ben az ü és az ö hang egy emberöltő alatt fejlődött i-vé és
e-vé (vö. SETALA: NyK. XXI. 256—258). Tehát egyrészt több
GOMBOCZ

*) KAESTEN T. E. (Germanisch-finnische Lehnwortstudien, 1915) sze
r i n t a legrégibb germán jövevényszavak a finn nyelvekben legkésőbb a
Kr. sz. előtti évezred közepén honosodtak m e g ; a balti szavak javarészé
nek átvétele, mint THOMSEN k i m u t a t t a , m é g régebben történt.
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évezredes változatlanság, másrészt pedig rövid idő alatt történt
változás.
A redukálódás mineműségére nézve régebben az volt a
nézetem, hogy a hodu, utu, kereku-iéle szavak végén levő u betű
az ú. n. határozatlan magánhangzó jele volt (NyK. XXXIV. 10).
A tökéletlenedés folyamatát ilyennek gondoltam: 1. teljeshangú
magánhangzó > 2. megfelelő mormolt magánhangzó > 3. hatá
rozatlan (mormolt) magánhangzó > 4. semmi (MNyv. IV. 14).
Hogy a teljes elveszés megelőzője nem a második, hanem a
harmadik fok volt, annak a föltevésére a véghangzó jelölésé
nek — akkori nézetem szerinti — egyformasága (u, v) indítót.
Azóta arról győződtem meg, hogy a Fotudi, Havad:, Surkudi,
Tumurdi-íélék i (i)-jét*) n e m lehet a szóbanforgó véghangok
sorából kirekesztenünk, mint előbb gondoltam (NyK. XXXIV.
10); tehát a jelölés nem egységes, ennélfogva egységes voltára
alapított következtetésem nem állhat meg.
GOMBOCZ az én akkori nézetemmel szemben valószínűbb
nek tartotta, «hogy a véghangzók előbb zöngétlenekké lettek s
a képzés reductiója csak azután következett be», és szerinte
nem lehetetlen, «hogy a magyarban valamikor a szóvégen teljes
magánhangzó helyett zöngétlen i, i, u, ü hangzott, s hogy az
Árpád-kori u betű legalább közülök háromnak (i, u, ü) közös
jelevolt» (MNyv. V. 395).**) Ez ellen én a következő ellenvetést
tettem: «Az az írásmód, a melyet a következő szavakban talá
lunk : hodu (had), sedu (séd), zadu (szád), zegu (szeg), Vendegu
(Vendég) [OklSz.j, Oundu, Gundu, Zeguholmu, Ousadu, Zuardu,
Bulhadu, Hungu, Eleudu, Botondu [ANON.J stb. arra vall, hogy
a véghangzó előtti mássalhangzó zöngés (d, g) volt. Ennélfogva
*) Mások (nem tővéghangzókl azok az i (y)-k, a melyeket a XIV.
és a köv. századokban találunk helynevek végén, pl. Horuati 1419, Horwathy 1460—70 k. ~ Horwath 1335, 1513 (CSÁNKI III. 62); Nemethy 1322—
28, 1470, Nempty 1319 ~ Nemet 1233 (III. 243); Chehy 1370 ~ Cheh 1400,
1436 (III. 42) | Kovachy 1474 ~ Coach 1267 (III. 73); Lowazy 1513 ~ Lowaz 1415(111.79); Molnary 1321, 1460, 1467, 1482, 1484, Molnári 1513 ~
Molnár 1331 (III. 84); Mestery 1501 ~ Mestur 1371, Mesther 1488 (III.
242) | Marky imi ~ Mark 1381, 1389 (III. 81); Pethry 1407, 1466, Petthry
1493, 1513 ~ Petur 1260, Felseívpetur 1439 (III. 94); Sandory 1478 ~ Sán
dor 1396, 1481, 1488 (III. 249); Isthuandy 1421, Istuandhy 1437 ~ Istuandh
1437 (II. 614) | Magasy Um^Mogas
1356, Magas 1416(11.626); Poklosy
1431, 1448, 1453 ~ Poklos 1470 (II. 637); Barazthy 1346, 1347, 1449,
Ulh^Harazth
1347 (II. 488); Byky 1389, 1524 ~ £ ; # 1381, 1513 (Ili.
33) | ühaby 1379, 1383, 1407, 1455 ~ Chob 1355, Cha'b 1379, 1383, 1407,
1455, Gha'ab 1447 (Itt. 40) | Kegyery 1478, 1488 ~ Kwger 1392 (III. 237);
Bary 1382 ~ Bar 1341, 1437, 1483 "(II. 471); Thabaydy, Thobaydy 1470 ~
Thobayd, Thopayd 1470 (II. 529); Zorkandi 1330 ~ Zarkand 1406, 1471,
1472 (II. 537) stb.
**) A BTürkL.-ben a redukálódás mineműségéről nem nyilatkozik.
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a véghangzó nem lehetett zöngétlen, mert ityen előtt a zöngés
mássalhangzó helyett megfelelő zöngétlent (t, k) ejtettek volna,
s azt nem írták volna d-vel és #-vel» (MNyv. VI. 14). Ezt a
nézetemet most is fönntartom, de csak az idézett és a hozzájuk
hasonló esetekre vonatkozólag. Vannak azonban másféle esetek
is, t. i. olyan szavak, a melyekben a vóghangzó előtt vagy a
véghangzója-vesztett alakban d helyett t (th)-t találunk írva,
pl. Chigisti (Hegyesd), Ruozti (Ravaszd) 1095/XIII. sz. el., Cuest
(Kövesd) 1055, 1211, Forcost (Farkasd, szn.) 1211 stb. Egy
csomó ilyen van fölsorolva PAIS DEZSŐ czikkében: MNyv. XII.
366; az ő adatait még megszerezhetem ezzel a kettővel: Borost
(Borosd) 1237 (OklSz. s. v. kopó), Fizesth (Füzesd) 1270—90
(CSÁNKI II. 484). PAIS i. h. a d > t hangváltozást a megelőző s
és sz hasonító hatásának tulajdonítja, más hangok után pedig
az előbbi-félék analógiájára való alakulásnak magyarázza. Ezt a
magyarázatot el lehetne fogadni, mert előfordul — igaz, hogy
ritkábban — ilyen irányú hasonítás (vö. KRAUTEB F. A mással
hangzók hasonulása a magyarban, NyF. 44 : 33); azonban az
sem lehetetlen, sőt talán valószínűbb, hogy itt a -di képző
magánhangzója zöngétlennó vált, s ez a változás vonta maga
után a d-nek t-re változását. Az ilyen eseteket tehát annak
bizonyítékául lehet tekinteni, hogy csakugyan előfordulhatott a
szóvégi rövid magánhangzók redukálódásának az a módja, a
melyet GOMBOOZ egy fonetikai analógia alapján föltett. De semmi
esetre sem volt általános. Az ilyen módon fejlődött í-végü ala
kokat később kiszorították az eredetibb d-végűek. Ezt vagy a
ragos alakok hatása okozta, a melyekben a d nem fejlődött í-vé,
mert a tővégi magánhangzó a szó belsejében zöngés maradt;
vagy pedig az a magyarázata a dolognak, hogy a zöngétlenné
válással a tővéghangzónak olyan redukálódása váltakozott, a
mely a d-t érintetlenül hagyta.
MELIOH megengedi, hogy a tővéghangzó elveszését úgy is
el lehet képzelni, a hogy GOMBOCZ magyarázza, úgy is, a hogy
én magyarázom. «HangphysioIbgiailag, más nyelvekből vett pél
dákkal támogatva — úgymond — mindkét tanítás helyes lehetne.
Mindazonáltal azt hiszem, hogy a lekopás máskép történt. Ennek
oka, hogy én a mi véghangzóink jelölése és lekopása történeté
ben bizonyos chronologiai sorrendet látok. Én úgy képzelem,
hogy a rövid magánhangzók közül először az -a, majd az -a,
utána az -*, -ü, s legutoljára az -u, -i qualitását megtartva elő
ször a rendesnél rövidebb lett, majd pedig súlytalansága folvtán
eltűnt» (MNyv. VI. 158).
Tagadhatatlan, hogy a teljes elveszést a redukálódásnak
harmadik faja, a rendesnél rövidebbé (vagyis «nagyon röviddé»)
válás is megelőzhette. Csak azt jegyzem meg, hogy kétségtelen
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tővéghangzót máskép, mint u (v) s i (y) betűvel és görög egyértékeseikkel jelölve nem találunk.*) Ez nagyon valószínűvé
teszi azt a föltevést, hogy a névszóvégi alsó és középső nyelv
állású rövid magánhangzók helyébe a magyar nyelv történeti
kora előtt általában fölső nyelvállással képzettek léptek, s ezek
nek redukálódása után következett be a teljes elveszés. (Vö.
BALASSA: NyK. XIX. 153; SIMONYI, TMNy. I. 286; GOMBOCZ :
MNyv. V. 395; BTürkL. 162.)
Mindent összevéve és kellő óvatossággal következtetve arra
az eredményre jutunk, hogy a lehetőségek közül egyet sem sza
bad kizárnunk. Jelölhettek a szóbanforgó betűk: 1. még teljes
hangú rövid u, ü\ i-t; 2. megfelelő redukált hangokat, még
pedig : aj tökéletlen képzésűeket (lazán artikuláltakat), bj zön
gétleneket, c) nagyon rövideket. És hozzá kell tennem, hogy
nemcsak a fejlődésnek három foka: a teljesbanguság, egyféle
redukáltság és a magánhangzó-hiány lehetett meg egy időben,
mint a salmi és a juvai nyelvjárás tanúsítja (1. fönnebb), hanem
a délnyugati finn nyelvjárások tanúsága szerint (a melyekre
NyK. XXXIV. 8. 1. hivatkoztam) a redukálódásnak különféle
fajai is meglehettek egymás mellett.
Végül — tudván azt, hogy a helyesírásban mennyire ural
kodik és uralkodott minden időben a hagyományos szokás —
valószínűnek tarthatjuk, hogy a szóvégi magánhangzók eltűné
sével nem tűntek el mindjárt a jeleik is; tehát a szóvégi u és
i (y) betűk között akadhatnak olyanok is, a melyek már semmi
féle hangot sem jelöltek.
SZINNYEI JÓZSEF.

A perzsa saman

etymonja.

NÉMETH GYULA turkológusunk ,Über den Ursprung des
Wortes Saman' ez. értekezésében [Keleti Szemle XIV. 240—249]
arra az eredményre jutott, hogy a tunguz saman saman etc.
ősrégi török-mongol eredetű szó. Thesisének corollariuma, hogy
a p e r z s a saman török- mongol jövevény volna [1. c. 245—246],
a mi ellen minden esetre óvást kell emelni.
Iranista szaktekintélyek szerint [1. DARMESTETER, Le ZendAvesta, III. p. KVIII. HORN, Neupers. Schriftspr.: ír. Grr. I. 2.
p. 7, 88] a perzsa saman ,idololatra, [VULLERS, Lex. PersicoLat. II. 466] i n d jövevény: < ói. sramaná- ,Bettelmönch,
insbes. ein buddhistischer' BŐHTLINGK, Skt Wb. VI. 268], resp.
pali samana- ,mendicant monk, esp. (by von-Buddhists) said of
the Buddhist mendicants' [ANDERSEN Páli gloss. 258].

*) A szóvégi a-kat (Ursa, Bibura, Fehera stb. MNyv. VI. 154) újab
ban MELICH sem tartja már tővéghangzó jeleinek (vö. MNyv. X. 153).
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Ez az etymon úgy hangtani, mint művelődéstörténeti tekin
tetben megállja helyét.
H a n g t a n i szempontból az etymon teljesen kifogástalan. Az
egyik lehetőség az, hogy a p. saman directe <C ói. sramaná- v. ö.
pl. p. sayal < srgala- etc. [HÜBSCHMANN, Pers. Stud. 80. HORN,
Grundr. der neupers. Etymologie, 173—174. Neupers. Schriftspr.
88. UHLENBECK, Etwb. der altind. Spr. 315] vagy pedig < pali
samana- v. ö. pl. p. sán < sán ,Wetzstein' etc. [HORN, Neupers.
88, 90]. A másik, különös figyelemre méltó. lehetőség az, hogy
a p. saman < ,tochár' samane, a mely szónak kiindulópontja
természetesen végelemzésben megint csak a pali samana-, resp.
a skt. sramanáM ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i szempontból a közvetlen vagy
közvetett ind eredet thesise a legnagyobb mértékben plausibilis.
A saman megjelen már a Sáhnámahban [ed. VULLERS, p. 1450,
vs. 95 = p. 1632, vs. 2400] — mégpedig mint but parast ,idololatra' [VULLERS, Lex. Persico-Lat. I. 189], a ki egy helyen
[Sáhn. ed. VULLERS, p. 748, vs. 1194. MOHL, Le livre des rois,
II. 426] I n d i á v a l ( H i n d ü s t á n ) van kapcsolatba hozva.
Mivel pedig a p. but ,idolum' szó kétségkivül < B u d d h a
[SPIEGEL' Eránische Alterthumsk. II. 134. DARMESTETER, ZA.
III. p. XLVIII. Pizzi, Antológia Firdusiana, 318. HORN, Neu
pers. Schriftspr. 80], azért kétségtelen, hogy saman a Sáhnámahban a b u d d h i s t a s z e r z e t e s megjelölése akar lenni
[SPIEGEL,

1.

c.

664.

DARMESTETER,

1.

c.

II.

p.

259.

III.

p.

XLVIII.]. A saman szó már a Sásánida korbeli pahlaví nyelvű
X T atái-námak krónikában is meglehetett s esetleg innen jutott
be a Sáhnámahba. De a szó még régebben, az ársakida perió
dusban, is megyolt, a mint ezt a hasonló hangalakú gör. S á 
pi a v a í o Q szó mutatja, a melylyel ALEXANDROS POLYHÍSTOR (ca

Ee. e. 80—60) B a k t r i a papjait jelöli [LASSEN, Indische Alter
thumsk. II. 705. 1092. III. 3 5 4 - 3 5 5 . DARMESTETER, 1. c. III.
p. XLVIII.]. Ez a Eajiavoüo? szintén nem lehet más, mint a
buddhista szerzetes neve, a mivel összhangban "van az. hogy a
buddhizmus már legalább a Kr. e. 2. század körül jól meg
vetette lábát Baktriában [LASSEN, 1. c. III. 1093—1094. IV. 279.
JUSTI, Gesch. I r a n s : ír. Grr. II. 403. G. A. VAN DEN BERGH

Indische Einfmsse auf evang. Erzáhlungen, 2 48.
Lében u. Lehre des Buddha, 2 18 etc] s tartotta
magát a Kr. u. 7. századig, az islám felléptéig [SPIEGEL, 1. c.
I. 671]. — Ha a p. saman a ,tochár' nyelvből indult volna ki,
akkor is régibb, mint a Sáhnámah, mert már a ,tochár' kéz
iratok is a Kr. u. 1 —10. századból valók [MEÍLLET, Bevue du
Mois, No 80. p. 139]. Ha a ,tochár nyelvet csakugyan a tochárok v. indoshythák (ói. saka-, sin. Yue-tsi) beszélték, akkor

VAN EYSINGA,
97. PISCHEL,
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helyén való utalni arra is, hogy leghatalmasabb fejedelmük,
Kaniska (Kr. u. 1. század körül), a buddhizmus legnagyobb
protektorainak egyike volt [LASSEN, 1. c. II. 1093. SCHROEDER,
Indiens Literatur u. Cultur, 310., SMITH, Hist. of. India, 2 249.
286. The Oxf. Stud. Hist. of. India, 2 50—51. HOERNLE, Hist.
of. India, 43. EOMESH CHUNDER DUTT, Ancient India, 119. The
Civilization of India, 56 etc.].
A perzsa safnan tehát, ha csak minden nyelvi és műve
lődéstörténeti indicium nem csal, határozottan ind eredetű
jövevényszó. Azok a kifogások, a melyeket e régi thesis ellen a
NÉMETH által idézett CH DE HARLEZ [La religion nationale des
Tartares orientaux, Mandchous et Mongols etc. p. 28] felhozott,
ma már aligha tarthatók fönn.
HARLEZ érveinek egyike ez: ,11 n' est guére probable, que
l'on ait appliqué le nom des ascétes brahmaniques ou des
pénitents bouddhistes aux enchanteurs du désert; leurs professions, leurs genres de vie sönt trop différents pour cela'. Tény
leg azonban a brahmani ,ascéte' és a buddhista ,pénitent' alka
lom adtán éppoly ,enchanteur' mint egy vérbeli tunguz saman.
L. v. SCHROEDER neves indologus a brachmani Yajurvéda rituá
léjáról ezt mondja: ,So habén wir eigentlich in diesem indischen
Cultus eine Art S c h a m a n i s m u s vor uns', s indokolásul
0. PESCHEL [Völkerkunde, 283] szavait: ,Besteht das Wesen des
Schamanismus in der Ansübung irgend eines Zaubers, der seinen Zwang auf göttlich gedachte Máchte erstreckt . . . . . . so
ist es offenbar ganz gleichgültig, ob das angewendete Mittel,
im Kühren einer Trommel, im Schütteln einer Klapper. in
Opfern, in Fasten oder Bussübungen, im Befragen thierischer
Eingeweide oder des Vogelflugs bestehe', s aztán még egyszer
megismétli: ,Wir werden somit die Brahmanen des Yajurvéda
nicht freisprechen können von dem Vorwurf, Gebét und Opfer
s c h a m a n i s t i s c h zu missbrauchen, [Indiens Lit. u. Cultur,
117—118; vö. még p. 94 et seqq; 1. továbbá BARTH, The Beligions of India, 201—202. HOPKINS, The Religions of India,
47—48. HILLEBRANDT, Rituallitteratur, 167—168. WINTERNITZ,
Gesch. der ind. Litteratur, I. 161 etc.]. Az ind. bráhmana épp
úgy önkínzással készült hozzá az áldozathoz, mint a varázsló
a varázsláshoz, s az ói. sramaná > pali samana- tényleg a sram
,sich abmühen, sich abquálen' gyökér származéka [WINTERNITZ,
1. c. I. 191. UHLENBEOK, Ai. EtWb. 318 etc.]. Az önkínzás
varázserejébe vetett hit bölcseleti alakja, a yöga, már a bud
dhizmus legrégibb fázisában is kimutatható [OLDENBERG, Buddha, 4
79—80] s a vele kapcsolatos t a n t r i . z m u s , varázserejű for
mulák és manipulácziók samanisztikus rendszere, éppúgy meg
van a hinduizmusban, mint az északi buddhizmusban [KERN,
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Manuál of indián Buddhism, 133. MILLOUÉ, Hist. des religions
de l'Inde, 189, 191 etc.]. Lényegbe vágó külömbség tehát a
hindu brahinana, az északi-buddhista samana és a tunguz
saman között nincsen: többé-kevésbbé saman valamennyi. Hogy a
tunguz saman speciális foglalkozása az exorcizálás, az — a török
mongol népek primitív kultúráját tekintve — nem feltűnő, sőt
egyenesen várható: a buddhista samana — primitívebb viszo
nyok között szükségkép a saman niveaujára süllyedt s idővel
szükségkép egészen mássá lett, mint volt, s így egészen termé
szetes, hogy HARLEZ szerint a sinaiaknál a buddhista sha-men
és a mandsu saman meg van külömböztetve egymástól.
HARLEZ másik argumentuma a következő: a saman szó
csak Tatárország szélső keletén otthonos; ha Indiából jött
volna, előbb Középázsiában kellett volna meghonosodnia, mert
a tunguz-mandzsu törzsek nem állottak közvetlen kapcsolatban
Indiával, s a sinaiak, a kik egyet-mást adtak nekik a buddhiz
musból, nem fogadták el ezt a terminust a buddhista szerzete
sek megjelölésére. A dolog úgy áll, hogy India és Sina között
K e l e t t u r k e s z t á n közvetített, a melynek területén a sinai
H i u e n - T h s a n g közlése szerint még a 7. században min
denütt a buddhizmus volt az uralkodó vallás [LASSEN, 1. c.
IV. 736—739. LÜDERS, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1914. p. 3.]
s a melynek területén az újabb ásatások útján mindenütt bud
dhista eredetű emlékek, épületek, képek, kéziratok etc. kerültek
napfényre [GEIGER, Die arch. u. literar. Funde in Chinesisch
Turkestán etc. LÜDERS, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1913. p.
8 6 4 - 8 8 4 . FEIST, Kultur etc. der Indogerm. 421, 424, 428.
MEILLET, Eevue du Mois. No 80. p. 137—147 pass. PISCHEL,
Lében u. Lehre des Buddha, 2 18 etc.]. Ha tehát a buddhizmus
Középázsiában meg volt honosodva, akkor a tunguz-mandzsu
törzseknek nem volt szükségük Indiával való közvetlen kapcso
latra vagy sinai közvetítésre a végből, hogy a buddhista pappal
és nevével megismerkedhessenek: a saman Keletturkesztánból
jutott el hozzájuk és a buddhizmusból indult ki, a mely tény
leg nem egy tekintetben volt befolyással a sámánizmusra [cf.
CHANTEPIE DE LA SAÜSSAYE, Lehrb. der Beligionsgesch. I. 53.
ORELLI, Alig. Beligionsgesch. I. 93—94, 99J. Az átadó közeg
pedig Keletturkesztánban éppúgy lehetett perzsa, mint ,tochár'.
Keletturkesztánban ugyanis többek közt a perzsa zoroastrismus
és manichaeizmus is hagyott hátra emlékeket [PISCHEL, 1. c.
18—19. LÜDERS, 1. c. 1914, p. 3. MEILLET, 1. c. p. 143, 144],
s így nem lehetetlen, hogy a tunguz etc. saman keletturkesztáni perzsákból indult ki. Ilyetén lehetőség bizonysága többek
közt a turko-tatár sámánizmusban szereplő Kudai nevű felsőbb
lények neve, a mely kétségkívül > perzsa xuda ,Herr' [CHANTEPIE,
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1. c. I. 53]. Másrészt mivel a keletturkesztáni ásatások útján
nagy ,tochár' nyelvű buddhista irodalom tárult föl [MEILLET,
Idg. Jahrb. I. p. 3—4 etc.J, könnyen lehet, hogy a ,tochár'
samane a tunguz etc. saman eredetije [1. MEILLET, 1. c. p. 19].
Ennek lehetőségét illusztrálja pl. mongol Karkásündi Gargasundi < ,tochár' Krakasundi <C skt. Krakucchanda- [SIEG U. SIEGLÍNG, Sitzungsber. der Berl. Ak. 1908. p. 930], sinai poyeti <
,tochár' pditi [MEILLET, 1. c 19] etc.
Ha azonban a t u n g u z etc. saman mindezek ellenére
sem lehetne < perzsa saman vagy ,tochár' samane, akkor csak
az a feltevés maradna hátra, hogy véletlen homonymia forog
fönn, mert a p e r z s a saman — ismételjük — csak ind ere
detű lehet: < pali samana- vagy skt. sramand- — directe vagy
a ,tochár' samane közvetítésével.
SOHMIDT JÓZSEF.

A cseremisz sorszámképzőről.
Cseremisz nyelvtanainkban a sorszámoknak nincs meg á
teljes sora, pedig nagyon érdekes ezek összeállítása, mivel nem
csak a többi finnugor nyelvtől eltérő képzésmódot tüntetnek föl,
hanem még magán a cseremisz nyelven belül sem egyformák
az összes nyelvjárásokban, sőt még ugyanazon nyelvjárásban is
többfélekép alakulnak. Most alkalmam volt egy Petrusimb nevű
faluból való urzumi cseremisz hadifogoly ajkáról följegyezni őket.
Minthogy képzőjük eredetét akarom jelen czikkemben tárgyalni,
legjobb lesz, ha magukat a sorszámneveket itt teljes sorrend
jükben közlöm.
1. =pör$Ö'£d (vö. or. nepBtiít) | 2. = @e'Í9, fie'sHés (2 =
kok ; kb'ktdt) | 3. = ku'mSéS (3 = kum; ku'mSt) \ 4. = 7ii'ldmvéd
(4 = nil; rii'föt) | 5. = ^%'zdmdsd (5 = ftiii; fii'zdt) | 6. = kifdSm§s§ (6 = kut; küdSt) | 7. = s§'m§s§ (7 = s§m ; sd'mSt) | 8. =
kandd4sSnidéd (8 = kandd's ; kandd's§) j 9. = inde's9m9S9 (9 =
inde's; inde'sH) | 10. = lú'm§s§ (10 = lu) | 11. = lat/i'kt9m9S9 |
12. == latkb'kWm§s§ \ 13. — latkű'mSsS J 14. = latnrWmdSd j 15. =
latSl'zdmdéd | 16. = latku'dSmSsS | 17. = lats§'m§s§ | 18. = latkandd'sSmSsS | 19. = latináé'é&rrid89 | 20. = kb'l§m§s§, kbl§s§ | 21. =
küli'ktdmdsd | 22. = kb:l§yb'kt§m§sS j 23. = kb:lSyu'mdsS | 24. =
kb:Wnl'l3m§s§ | 25. = kb:ld$Vz9mdS9 j 26. = kb:ldyu'd3mSsd | 27. —
kb:l§s§'m§s§ | 28. = kb:l§]-andd'ssm§s§ | 29. = kö:linde'édmdS9 |
30. = ku'mldmdsd, ku'ml§s§ | 3 l. = kü:mlí'kt'§m9~s9 \ 32. = kú:mWyb'ktSmSsd | 33. = kü'mldyú'mSéd j 34. = ku:ml§n\'ldnwsd | 35. =
kú:mld@i'zdmdsd | 36. = kú:ml§yü'Sdm§s§ | 37. = kü:ml§s§'mds§
38. = ku:mldyandd's§m§s§ j 39. = kü'mlinde'sdmdsd \ 40. = ni'lWmdsd, rii'lldSd | 50. = í3í'tV9m9~sl>,ffi'tWsd| 60. = ku'tl§mdsS, kú't-
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l§s§ | 70. = s§'ml§m§s§, sS"mlSs§ | 80. = kanda'sl§m§s§ (s!), kanda'sldsS | 90. — inde'éfámdsd, inde'sÍ9S9 | 100. = su'Ő9m9S9, suddsd \ 1000. tüíe'méd.
A permi keleti nyelvjárásból GENETznél a következő sor
számok találhatók: 1. — per^oj (< or. nepBHÍt) | 2. = fies, fíese \
3. = kumeso | 4. == nelemese j 5. = (Üizemese | 6. = kudemeso |
9. == indese.
A kozmodemjanszki (hegyi) nyelvjárás sorszámnevei EAMSTEDT följegyzése szerint a következők : 1. = perfíí'id | 2. = fíes,
fie'Sd | 3. = k§'ms§ j 4. = ndhjnéd | 5. — [3d0zims9 | 6. = kwd§ms§ |
7. = s\ms9.
BUDENZ pedig EEGULY erdei följegyzései alapján a követ
kező adatokat közli: 1. = pervojso (iktese) | 2. = vese (koktoso) |
3. = kumuso, kumuso (kumutuso) | 4. = nilemise, -mise (niletise) | 5. — vizemise, -mise (vizitise) \ 7. == sememese (semetese) |
8. = kandaksemese (kandaksese) | 9. = indiksemese (indiksese) |.
10. = lumuso (luso) | 11. = luad-ikteie | 12. = luat-koktotso j
13. = luat-kumutso.
Mármost egyelőre az urzumi adatokat vizsgálva, azt lát
juk, hogy a 'második' kifejezésére a többi nyelvjárásokkal egye
zően külön szó van: fie'sÜ. A legtöbb számnév képzője -mSs§,
-m§s§; 20.-tól kezdve a tízeseké -s§, S9 is lehet, az m-re vég
ződő néhány számé pedig csakis ez.
A permi és a kozmodemjanszki nyelvjárásban a 3—7.
éppúgy alakul, mint az urzsumiban, a 8. és a 9. azonban a tőszámok főnévi alakjával azonos,*) tehát nem vesz föl képzőt;
a további alakokra már nincs adatom.
A EEGULY-féle adatok meglehetősen eltérnek a többitől.
Itt pl. a képző -mise féle alakja s-szel is előkerül (PoRKKÁnál
is van a czarevokoksajszki nyelvjárásból egy ku'mese alak); s a
7. 8. 9. és 10. szintén alakulhat ezzel a -mise-képzővel. A 11-től
kezdve azonban már a 3. személyű birtokragot veszik föl a tőszámok. Ezenkívül az még a föltűnő, hogy 1-től 10-ig vala
mennyi sorszámnév úgy is képezhető, hogy a főnévi alakú tőszámnév -so, -se képzőt vesz föl.
BUDENZ UA. 255., NyK. III. 438. ezt az utóbbi képzőt a
helyhez és időhöz tartozást jelentő hasonló alakú képzővel egyez
teti, a -mise-t meg a finn -maisé-, maise-vel (vö. ensimainen
r
első5). A -mosó, -mese pedig szerinte a két képző vegyülete.
Sajnos, a czarevokoksajszki nyelvjárásból csak egy kumese=
3. adat áll rendelkezésünkre, s így ezekhez a REGULY-féle ada-

vö.

*) A kozmodemjanszki (hegyi) cseremisz nyelvjárásra nézve
és CASTRÉN nyelvtanait.
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tokhoz nem szólhatunk hozzá.*) Cseremisz nyelvtanomban azt
a nézetet vallottam, hogy a -m§s§, msS-íéle képzőkben is a fönnebb emiitett, helyhez és időhöz tartozást kifejező képző rejlik,
az -m et pedig úgy magyaráztam, hogy a k§msS = 3. (és sajnsa =
7.) alakokból terjedt át a többibe. Ezt a föltevést azonban most
már nem tartom lehetségesnek, már azért sem, mert az s-féle
hangok nem egyeznek meg pontosan a két képzőben. A hegyi
cseremiszben ugyan mindkét képző mássalhangzója s, a permi
ben és urzumiban azonban a sorszámképzőben s van, míg a
másikban é.**) Most azt hiszem, hogy az egész sorszámképzőt
idegen eredetűnek kell magyaráznunk, még pedig a csuvasból
valónak. A k§ms§, kü'm§s§ és S90ms9, sS'mSsS pedig valószínűleg
*k§m§ms§, *kú'7n§m§s§ és ^sdjridmdsd, *s§m§m§s§ alakok rövidülé
sei, összevonásai. (Az ily szótagösszevonásra nézve vö. kuyeüsst
'húsvét' < kurS-keís9 'nagy nap' WICHM. NyK. XXXVIII. 209;
3
rf$e-sam§(s 'gyermekek' < *srftez9-sam.ítt's uo. 229.; tolmeygena
'jövetelünk után' <*tolme-meygena
POEKKA 15; magyar ele
gendő < elégedendő'.). — A tízeseknél előforduló urzumi -s§, -s»
képzőre ezúttal nem térhetek ki.
A csuvasban ugyanis a sorszámnevek képzője teljesen meg
egyezik a cseremisszel; pl. ikkdniBs 'második3 (ikkd, ik, ÍG» 'két,
kettő') PAASONEN : Csuvas Szótár 16., viéédnws 'harmadik' (viidt
viséd 'három') ibid. 202; pdrremas 'első'; ikkdmds, ikkdmdéd 'má
sodik'; vissdnidéd 'harmadik'; t§vatt9m»i, t§vatt§m§s *) 'negyedik'
ASMABIN, MaTepiajiH 181.
Az az érdekes már most, hogy egyes csuvas nyelvjárások
ban ilyen kifejezések vannak: viédm kun 'TpeTLflio ^ H S ' ('har
mad napja'); t§vat§m
kun 'qeTBepTaio ^ H Í ('negyed napja');
viédm éul CBT> ^eTBepTOMi. (no3anponooMT.) IO^-B' ('harmadéve');
tSvatSm
éul 'BK qeTBepTOMT. K ^ ' ('negyedéve'); kurm. viémine 'nocjrB 3aBTpa' ('holnapután'); t§vatmine 'qepe3t Tpa RHÍI
nocjrii HhiH'knrHíno XHH' ('negyednap') ASMAKIN 181.
ASMABIN már most azt a föltevést koczkáztatja meg, hogy
*) Annyi azonban bizonyos, hogy a 11—13. végső eleme a
3. személyű birtokrag, nem pedig a másik sorszámképző, bár
BÜDENZ egynek veszi a kettőt.
**) WiCHMANnál r tenesd 'mostani' NyK. XXXVIII. 245. —
A következő adatok a magam följegyzései: tene'sS 'mostani';
fiará'éd későbbi'; ti'&d 'itteni'; tü'sS, tú'sfáéd 'ottani'; ola'éd jey
'városi ember'; kú'rSk @a'ln§£d puie'pg'S 'a hegyen levő fa'; mu'nddrrídsd ku'rSk 'messze levő hegy'; ftÜ'ddst'dsd kaska' 'vízben levő
tuskó'; milandümba'ln§s9 kaska' 'a földön fekvő tuskó'.
*) Az § hangot ASMAKIN a-val jelöli.
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á csuvas sorszámképző eredeti alakja ezekben az adatokban
maradt fönn, tehát a tulajdonképeni képző csak az -m, az s
elem pedig szerinte a 3. személyű birtokrag, mely eleinte csak
önálló használatban járult a sorszámnévhez, később azonban a
két elemet egységesnek fogták föl, s már jelzőileg is állhatott.
A fejlődés folyamata tehát megegyezett volna a magyar har
mad i k, negyed i k keletkezésmódjával, a hol a tulajdonképeni
képző — a mint ismeretes — csak a -d, az -ik pedig a többes
3. személyű birtokosrag. (Vö. Iiarmadnap, negyedéve, ötödfél stb.)
A föltevés nagyon elmés, de aligha valószínű. A csuvas
•mds, -mdh, -m§s képző ugyanis AÖMARIN szerint is azonos a
török-tatár nyelvekben meglevő kaz. -inéi, -enée, ozm. -(i)n,ji,
-(l)n$i, -(ü)ngü, -(u)n$u sorszámképzővel, ezek pedig nem ele
mezhetők ASMARIN föltevése szerint. Igaz ugyan, hogy így ma
gyarázatlan marad a csuvas -m képző, de elvégre az sem lehe
tetlen, hogy ennek semmi kapcsolata sincs a másik sorszám
képzővel.
Az már most az érdekes, hogy a cseremisz sorszámképzőt
már BUDENZ is egyeztette a török képzővel (NyK. III. 438), de
ő régi urál-altaji egyezést tett föl. A csuvas képzőről azonban
mit sem tudott, mivel a csuvas nyelvjárások egy részében nincs
meg ez a képző (1. ASMAEIN i. m. 182.) s az az anyag, melyet
BUDENZ «Csuvas közlések és tanulmányok" czímű értekezésében
földolgozott, úgy látszik, éppen ezekből a nyelvjárásokból való
volt, úgy hogy BUDENZ abban a hitben volt, hogy a csuvasban
egyáltalán nincsenek is sorszámnevek (NyK. I. 243).
BEKÉ ÖDÖN.

A birtokos személyragozáshoz.
Az egyesszámi 3. személy =e és =i rag-alakjának viszonyát
régebben úgy fogtam föl, hogy az egykori kettőshangzó egy
részt é-vé, másrészt i-vé fejlődött, azután mind a két hosszú
hang megrövidült, s az é'-ből e lett: a) *szémé > szemé > szeme,
(3) *szémí > szémi (NyH.4 110). Újabban nem a kettőshangzónak
kétféle összevonódását tettem föl, hanem *gi > **é > ¥-í fejlő
dést és azután történt megrövidülést (NyH.5 114). Most arra a
meggyőződésre jutottam, hogy ez az utóbbi föltevésem sem
állhat meg.
Valamikor így volt: *kezé *<r kezé-t^ kezé-nek, kezé-be, stb.
A szóbelsei -é a legtöbb nyelvjárásban st'-vé fejlődött, s ez azután
íi-»vé rövidült: kezi-t, kezi-nek, kezi-be stb. Ha a szó végén is
történt volna a szóbelseinek megfelelő *;<?">*;?' fejlődés, akkor
mindenütt, ahol a kezit-íé\e íagos alakok járják, — tehát leg
több nyelvjárásunkban — kézi volna az alanyeset. Már pedig
Nyelvtudó mányi Közlemények.
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nem úgy van. Sokkal közönségesebb a kézit ~ keze, mint a
kézit ~ kézi váltakozás, mégpedig nemcsak a mai nyelvjárásokban,
hanem a régi irodalomban is. Ehhez járul még az, hogy azokban a
nyelvjárásokban is, a melyekben az egybirtokú egyesszámi alany
eset íi-végű, pl. könyvi, képi, teheni, a több-birtokú tő nem *könyvii-,
¥
k'epii-, *tehenii-, hanem könyvei-, képei-, tehenei- (vö. NyK. XLTJI.
123). Ezek a tények egyrészt azt bizonyítják, hogy a keze és a keziféle alam^esetek nem lehetnek párhuzamos szóvégi fejlődés (*-é>
*sé' > ;<? ~ *H > -%) eredményei, másrészt meg azt, hogy az -e
régibb, mint az 4. A keze-féle alakok rendes hangfejlődés útján
keletkeztek, a kézi-félék ellenben analógiás alakulások. Az erede
tibb se csak a szó belsejében fejlődött 4-vé, majd -i-vé, s azután
a kézit, kézinek, kezibe-íé\e ragos alakok hatása alatt lépett — ott
a hol — keze helyébe kézi. Erre vall az is, hogy az 4 mellett
jóformán mindenütt megvan az -e (vagy az ebből fejlődött *é" > -Ö)
is. Föltevésemet még az is támogatja, hogy a könyvi, képi, tehenifélék mellett a határozószók személyragos alakja tudtomra sehol
sem =i-végű, vagyis nincs *veli, *benni, ^közötti, ¥elöli stb., aminek az az oka, hogy ezekben a belső analógia nem hathatott.
SziNNYEI JÓZSEF.
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